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setts valstybėje yra pas
kutinė diena užsiregis
truoti balsavimui. Bet re
gistracija balsavimui yra 
paprastas dalykas.

Tą pačią dieną įvyksta 
naujokų į priverstiną kari
nę tarnybą registracija. 
Registruotis turi visi vy
rai nuo 21 m. amžiaus iki 
36 m. Registruotis turi pi
liečiai, nepiliečiai, nevedę 
ir vedę vyrai.

Nepiliečiai, vedusieji ir 
visi tie, kurie turi užlai
kyti tėvus arba kitus savo 
artimuosius, galės išlikti 
nuo tarnybos, bet jie vis- 
tiek turi registruotis. Už
siregistravę galės kreiptis 
į registracijos tarybą ir 
prašyti atleisti nuo tarny
bos.

Taigi spalių 16 d. visi tu
ri registruotis. Neužsire
gistravę tą dieną, jau tu
rės pasiaiškinti tarybai dėl 
ko neūžsiregistravo, ir jei
gu nepaduos labai rimtos 
priežasties, tai gali būti 
nubausti.

Kiekvienas užsiregistra
vęs gaus korčiukę. Užsire
gistravusiųjų korčiukės______  __ ______
bus pasiųstos tuojau į Cripps, Maskvoje pareiš- 
Washington, kur bus trau- kė, kad ji šaltai atsineša i 
kiama naujokų korčiukės, Amerikos ir Anglijos pasi- 
kiek reikia pirmam ėmi- tarimus ir pasiūlymus, nes 
mui. Patekusiųjų pirmam tos demokratijos “nepri
ėmimui korčiukės is Wa-• ^jgta Rusijai Pabaltijo 
shmgtono bus grąžinamos vaJst bių>._ 3^^ Rusi.

ja šiuo metu atsirado keb- 
lioje padėtyje. Ji norėtų 
sudaryti sutartis.. su Ame- 

_  _______ rika ir Anglija, kad leng- 
mu registrantas reikalin- v^au galėtų iš vidaus veikti 
gas darbe, tai ir tokie re- komunizmo revoliucijos 
gistrantai gali būti atlei- sukėlimui, bet bijo, kad 
džiami nuo tarnybos. p_± 1 =■

Kaip jau sakėme, regis- puolimą 
truotis privalo visi nuo 21 
iki 36 metų amžiaus. Nuo 
registracijos pasislėpti ne
galima. Jeigu kas slapsty
sis ir bus sugautas, tai pa
gal įstatymus gali būti 
baudžiamas iki 5 metų ka
lėjimo arba $10,(MM) pinigi
nės bausmės, arba abiem 
bausmėm. Užsiregistravu
sieji, kurie bus pašaukti 
tarnybon ir neatsišauks, 
bus dar skaudžiau bau
džiami, ir tai jau karo teis
mo.

Lietuviai, nedarykite 
klaidos, registruokitės vi
si, kuriems reikia regis
truotis, kad paskui nerei
kėtų gailėtis.

• v

taryboms, kurios pašauks 
registrantus išklausinėji
mui.

Be jau ankščiau pami
nėtų, jeigu tarybos many-

Tik Komunistai Gali Taip 
Meluoti
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Didesnį Atlyginimą
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Amerikos Piliečiams Įsakyla 
Grįžti Iš Tolimųjų Rytų

Rusija Stato Reikalavimus

Londonas, spalių 10 — 
Sovietų Rusija Anglijos 
atstovui Sir Stafforc3

i

, tai padarius susilauktų už- 
iš Vokietijos. 

Greičiausia, kad sovietų 
Rusija, bijodama Hitlerio, 
nei su Anglija, nei su A-

Brooklyno lietuviškų ko
munistų organas stambio
mis raidėmis parašė: “A- 
merika ir Anglija Jieško 
Sovietų Palankumo”. Po 
to parašė dar tokią antraš
tę: “Amerikos Valdžia Pa
geidauja Draugiškesnių 
Santykių Su Sovietais”.

Tai melas. Ne Amerika 
ir Anglija ieško Sovietų 
palankumo, bet Sovietai. 
Sovietų agentai Washing-

merika jokių sutarčių 
sudar ys.

Londonas Skaudžiai 
Nukentėjo

ne

Londonas, spalių 10 — 
Vokiečių lakūnai nakties 
metu skrajodami virš Lon
dono miesto išmetė 300 to
nų bombų; daug namų su
griauta, gatvės užverstos 
griuvėsiais; apie 108 žmo
nės nužudyti ir daug su
žeistų.

— Iš Vilniaus gaunama 
žinių, kad ten butai duoda
mi tiktai tiems darbinin
kams, kurie dedasi prie 
Stachanovinio judėjimo.

Pereitą sekmadienį 
New Yorko kalbėjo komu
nistų “tėvas” Browderis 
Bostono komunistams, ku- 
rie buvo susirinkę j Sim- aJ" a a'Šhallna" 
phony Hali. . Mat Browde- 
riui teismas yra uždrau
dęs išvažiuoti iš New Yor- 

jko. Brooklyno lietuvių ko 
! munistų organas rašo, kad 
“jo kalba buvo elektra 
perduota”.

Browderis, kuris yra nu
teistas kalėjimu ir pinigi
ne bausme už neteisingai 
išgautą pasą vartoji
mą, kalbėjo apie užsienio 
politiką. Jis davė “patari
mus” Amerikai ir Anglijai, 
kaip jos turi vesti užsie
nių politiką. Jo “patari
mas”, kad Anglija ir Ame
rika “kuoveikiausiai

Harrison, N. J. spalių 10,
— Crucible plieno kompa
nijos darbininkai, CIO pni- 
jos nariai po penkių dienų 
streiko sutiko grįžti prie 
darbo. Kompanija sutiko 
jiems padidinti atlygini
mą. Tame plieno fabrike 
dirba apie 2,400 darbinin
kų.

I -------------
Willkie Atvyksta Bostonan

_______
Ketvirtadienį, spalių 10

- d. VVendell L. W illkie, res- zerve tik dviem mėnesiam, 
publikonų partijos kandi
datas į prezidentus buvo; 
iškilmingai sutiktas ir pri-’ 
imtas Providence, R. I. 
Penktadienį, spalių 11 d. 
Willkie jau bus Bostone ir 
vakare pasakys kalbą.

’ Bostono respublikonų,
centre dirba ir lietuviai:'

, Lietu-, kaip tas zuikis, nežino kur NLRB bylą prieš Henry 
vos konsulas ir iosekreto- bėgti: į Berlyną ar Londo- Ford, automobilių magna- 
rė p. F. Grendelytė.______ na.__________________ _  I tą, kuris už unijinį veiki-

I Imą buvo išmetęs iš darbo
23 darbininkus.

Teismas nusprendė, kad 
Henry Ford turi grąžinti 
darban atleistus darbinin
kus ir jiems užmokėti už 
visą tą laiką, kurį jie išbu
vo be darbo, taip kaip ir

t

!

Fašistai Siūlo Jung. Valstybėms 
Britų Dominijas

Roma, Italija, spalių 10— 
Premiero Mussolini laik
raštis 
siūlo 
Britanijos kolonijas: Ka
nadą, Newfoundlandą, Ba-

“Popolo d’Italia” 
Jung. Valstybėms

hamas, Bermudą, Jamai- 
; cą, ir net Australiją ir Ze-

tone ir Londone lenda į 
valstybių departmentus, 
kad kaip nors prisiplakti 
prie tų valstybių. Sovietų 
komisarai mato sau pavo
jų iš Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos pusės, ypač po 
tų valstybių pasirašymo 
savitarpinės pagalbos su
tarties.

Tiesa, 
Staliną, 
sutartis 
prieš Sovietus, bet kaip a- 
pie Rumunijos okupavi
mą? Juk tai skaudžiausiai 
pažeidžia Sovietų intere
sus. Sovietai tai jaučia, ir 
jie yra priversti kur nors 
glaustis.

Uždraudė Parduoti Aliejų ! VVashington, spalių 10— 
į Jungtinių Amerikos vals- 

UiaiKIjai . tybių vyriausybė įsakė
Budapest, Vengrija, spa- šios šalies piliečiams šu

lių 10 — Pramatoma, kad-grįžti iš Kinijos, Japoni- 
Vokietija stiprina savo po- j°s» Mandžiuko, Hcng, 
zicijas Artimuose Rytuo- į Kong, ir Prancūzijos Indo- 
se. Jau dabar Rumunija Kinijos. Apie 10,000 Ame- 
uždraudė parduoti aliejų rikos piliečių turės apleis- 
Graikijai. Spėjama, kad ti savo namus ar įmones ir 
tas draudimas palies ir grįžti į Ameriką, nes kas- 
Turkiią. ... dieniniai įvykiai rodo, kad

Graikija turi aliejaus re- karas palies Tolimuosiu3 
Rytus.Rumunijos aliejaus lau

kus dabar kontroliuoja 
Vokietija. Vokietija siekia 
taip pat Iraa’o aliejaus 
laukus kontroliuoti. Tiesa, 
Vokietijos briovimasi į ry
tus priklauso nuo koope-

Privertė Fordų Nusilenkti 
Darbininkams

■ ' Cincinnati, Ohio — Jung. 
ravimo Maskvos su Berly- Valstybių federalis ape- 
nu, bet šiandien Maskva, liacijos teismas svarstė

4,000 Vokietijos Kareivių 
Rumunijoje

---------------------------------
— Lietuvos komunistų 

partija, siekdama užnuo
dyti lietuviškąjį jaunimą, 
paskutiniuoju laiku rengia 
visą eilę mitingų, specia
liai skiriamų jaunimui.' 
Tuose mitinguose labai 
aktingai dalyvauja rau- ■ 

su orkes-
:»l 

o taip pat apdalindami vai-1------- —
i kareivius”.

su" donarmiečiai _ ____
darytų stiprų ryšį su So- traįs kazokiškais šokiais 
vietų Sąjunga”. ( ■ ■ _*

Kaipo pavyzdį mes pa-jjęUS raudonais kaklary-

I

duosime valstybes, kurios 
turėjo gerus santykius su 
Sovietais ir tapo užgrob
tos ir pavergtos. Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Estija, 
Suomija ir Rumunija tu
rėjo gerus santykius su

šiais.

I 
I 
I

Amerikos Pasitarimai Su 
Sovietų Rusija

i

u XX i Sovietų Rusija, o šiandienlandi ją, jeigu Jung. Vals-I^p 
tybės grįš į neitralumą ir °
nesikiš į Europos reikalus, 
būtent, įvedimą “naujos 
tvarkos” Europoje ir Azi
joje.

Toliau tas pats laikraštis 
sako, kad jeigu Jung. Vals
tybės ir toliau duos pa
galbą Anglijai ir įeis į ka
rą, tai papildys “saužudys- 
tę”.

Hitleris ramina 
kad pasirašytoji 
nėra nukreipta

Naciai Bombardavo 
Šv. Povilo Katedrą

Londonas, spalių 10 — 
Per pastarąsias tris dienas 
naciai be sustojimo bom
barduoja Londoną. Viena 
bomba pataikė į Šv. Povilo 
katedrą. Padarė daug nuo
stolių.

I

tos valstybės (Suomijos, 
Rumunijos ir Lenkijos da
lis) yra Sovietų vergijoje.

Sovietų agentai komu
nistai, kaip jau buvo įro
dyta Dies komiteto ir kitų, 
dirba priešvalstybinį dar
bą Amerikoje. Daug įžy
mių vyriausybės atstovų 
ir visuomenės vadų reika
lauja, kad Jung. Valstybių 
valdžia kuogreičiausia nu
trauktų santykius su So
vietais, nes jie nesilaiko 
1933 m. pasirašytos sutar
ties. Amerikos dar dides
nis susirišimas su Sovie
tais tik labiau sustiprintų 
komunistų priešvalstybinę 
veiklą.

Griauna Londonu

16,404,W0 Vyry Bus 
Užregistruota

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 12 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos ir muzi
ka lai pasiekia visų namus. Trumpą kalbelę pasakys 
kun. Jonas Skalandis iš Lawrence. Pasukite savo ra
dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausykite progra
mos iš WCOP stoties, Boston.

Bucharestas, Rumunija, 
spalių 10 — Rumunijos būtų dirbę, 
vyriausybei sutinkant,! Be to, teismas uždraudė 
4,000 Vokietijos kareivių Fordui toliau trukdyti dar- 
sumaršavo į Rumuniją, vė- J bininkams organizuotis į 
liau dar didesnis skaičius uniją- 
bus jų atsiųstas. Rumuni
jos vyriausybė pareiškė, 
kad vokiečių kareiviai at
siųsti saugoti aliejaus lau
kus ir “lavinti Rumunijos 
_______  . Vokiečiai pa
reiškė, kad vėliau iš Vokie
tijos bus į Rumuniją at- 

j vežta kariniai tankai, lėk
tuvai ir didžiosios kanuo- 
lės. Anglijos vyriausybė 
reikalauja Rumunijos va
dų paaiškinti dalykų sto
vį, ir jos atstovas Rumuni-

■ jai, Sir Reginald patarė 
visiems Anglijos pilie- 

jčiams, kurie dirbo prie a-

Willkie Reikalauja Tiesos

į

New York, spalių 10 — 
Wendell L. Willkie, kandi
datas į Amerikos prezi
dentus, kalbėdamas New 
Yorke, sakė: “Aš noriu pa
klausti prezidento ir rei
kalauju atsakymo: Ar yra 
sudarytas koks nors tarp
tautinis susitarimas į- 
traukti Ameriką į karą a- 
pie kurį šios šalies pilie
čiai nieko nežino? Ar yra 
čia žmogus, kuris tiki, kad 
prezidentas Rooseveltas 
tikrai nenori Amerikos į- 
traukti į karą?”

VVashington, spalių 10— 
Sovietų Rusijos atstovas 
Amerikai Oumansky, dau
giau kaip pusę valandos 
laiko praleido pasitarime nejaus šulinio skubiai ap- 
su Amerikos valstybės po- 'leisti Rumuniją. * 
sekretorių, Sumner Wel- 

; les. Nieko oficialiai posek- 
retorius nepareiškė apie 

i tą pasitarimą, tik žinoma, 
kad Amreikos atstovas so
vietų Rusijai, Laurence A. 
Steinhart, Maskvoje taipgi 
turėjo pasitarimą su Molo- 

įtovu. New York Times 
laikraštis pareiškė, kad A- 

> merikos atstovas Maskvo
je norėtų matyti sovietų 
Rusiją duodant didesnę 
pagalbą Kinijai. Laikraš
tis patėmija, kad sovietų 
Rusija yra palinkus suda
ryti sutartį su Amerika, 
bet nėra taip palinkus prie 
Anglijos. Londone sovietų 
Rusijos atstovui buvo pa
siūlyta, kad Anglija ir Ru
sija sudarytų sutartį ir 
duotu pagalbą Kinijai... 
Komunistai šaukė žmones 
stoti prieš Anglijos impe
rializmo karą ir prieš A- 
merikos kapitalizmą, o da
bar veda pasitarimus su tų

I

I

i

VVashington, D. C., spaliu 
10 — Apskaičiuojama, kad 
trečiadienį, spalių 16 d. 
Jung. Valstybėse bus už
registruota apie 16,404,000 
vatu karinėn tarnybon. 
Visi užsiregistravusieji vy
rai turi būti pasiruošę tar
nybai. Registruotis priva-

Vokietijos naciai iš lėk
tuvų didžiulėmis bombo
mis ardo ir degina Angli
jos sostinę Londoną. Daug 
istorinių namų sugriauta, 
tarp kurių ir ligoninė.

Anglai taip pat neužsi- 
leidžia. Smarkiai bombar
duoja Vokietijos miestus'lo visi vyrai nuo 21 iki 36 
ir Kruppo dirbtuves. ; f -j m. amžiaus.I

i t

Britų - Amerikos Corpuso ambulanso automobi
lis, kuris turi didžiausią dešimtukų banką. Tą ambu- 
lansinį fondą kelia Mrs. W. G. Cavanagh. šis vaizdas 

šalių vadais, žinoma savo parodo, kada ambulansinis automobilis lankėsi Sara- 
naudai. toga, N. Y.
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Sovietų Rusija pavergė ir pavergtą
Lietuvą ir jos gyventojus. 

/ Lietuva paversta į vergi
jos kraštą. Gyventojai ne
beturi ne tik laisvės, bet ir 
nuosavybės; Visa žemė ir 
kitas Lietuvos turtas su
valstybintas. Lietuvis pri
rakintas prie žemės ar ki
tokio darbo turi vergiškai 
dirbti, kad Sovietų komi
sarai galėtų lėbauti, sklei
sti propagandą apie komu- 

* nizmo vergiją kitose šaly
se, ginkluotis, kad ginklu 
galėtų kitų šalių darbinin
kus pavergti ir išnaudoti.

Mes, gyvendami laisvoje 
šalyje, turime įvairiomis 
priemonėmis gelbėti pa
vergtiems mūsų broliams 
tėvynėje, kad jie pajėgtų 
išsilaisvinti iš sovietų ko
munizmo vergijos.

Šimtai mūsų brolių pa
bėgo nuo sovietų budelių 
kulkos į užsienius — Vo
kietiją ir kitas šalis. Jie 
pabėgo, kaip stovi: be pi
nigo ir kitokių gyvenimui 
reikmenų.

Naujos Anglijos Lietu
vių Katalikų Federacijos ; 
apskritis, atjausdamas ; 
Lietuvos pabėgėlių būklę

2
ūkių smulkinimas galįs 
privesti prie to, kad daug 
kaę žemę gausią, bet nė 
vienas iš jos nepragyven
siąs, nekalbant jau apie 
gaminių patiekimą plates
nei rinkai. Tame pat laik
raštyje nusiskundžiama, 
kad kai kurios žemės ūkio 
komisijos, negalėdamos 
patenkinti visų žemės pra- 
čančių, ėmusios dirbtinai 
didinti žemės fondą ir pa- 
ėmusios “visokių nestam
bių valdininkų ir dargi 
darbininkų sodybėles su 
negausiais žemės hekta
rais. Praktika rodo, kad 
žemės negavusių nuošim
tis yra labai didelis. Taip, 
pa v., Kėdainių apskr. bu
vę paduota 7,838 prašy
mai, o patenkinti tik 4,377 
prašymai, reiškia, paliko 
teveik pusė nepatenkintų. 
Trakų apskrityje buvo pa
duota prašymų 12,593, ne
patenkintų liko 6,432; tai
gi daugiau kaip pusė. Toj 
pačioj Trakų apskr. žemės 
gavę 4,542 bežemiai ir ma
žažemiai, kuriems išdalin
ta 13,467 ha. Išeina, kad vi
dutiniškai kiekvienas gavo 
net nepilnus 3 ha. Kaip tai 
suderinti su oficiozo ‘Dar
bo Lietuvos’ nurodymu, 
kad nereikia kurti “badmi
rių ūkį”?

DARBININKAS

Aviacijos industrijos inspektoriai peržiūri išdirbystę Downey, Cali- 
fornia. Ši industrija išdirba šalies apsigynimo reikalams karo orlaivius.

choras. Labai gyvą kalbą prieš 
rusų komunistus pasakė Lfeivi- 
jos atstovas Alfredas Bilmonis. 
Po šio atstovo reikšmingos kal
bos buvo nevykusiai be muzikos 
pritarimo sugiedotas estų him
nas. o Estijos atstovas Johan- 
nes Kaiv pasakė ilgą ir nesklan
džią kalbą, nepripratęs angliš
kai kalbėti. Po šių atstovų kal
bų buvo skaityta telegramos 
nuo majoro La Guardia ir Wen- 
dell Wilkie, kurios padarė gerą 
įspūdį.

Prasidėjo dainų ir šokių pro
grama. Bendras dviejų Šv. Pa
nelės Apreiškimo ir Karalienės 
Angelų choras po vadovybe p. 
Jono Jankaus gražiai sudaina
vo liaudies dainą “Kur Giria 
Žaliuoja", ir muziko A. Aleksio 
sukomponuotą — “Berneli Mū
sų”.

Paskui išėjo lietuvių žvaigždė >
— Metropolitan Operos New 
York’e pasižymėjusi kontralto
— dainininkė Ona Katkauskai- 
tė. Ji visus sužavėjo savo ma
loniu ir stipriu balsu sekančio
mis dainomis: ‘Kur Bakūžė Sa
manota’ (S. Šimkaus), ‘Nuliū
dimo Valanda (Juozo Žilevi
čiaus), Malda (K. V. Banaičio), 
Karvelėli Mėlynasis (Česlovo 
Sasnausko). Visi plojo smar
kiai rankomis, reikšdami savo) 
didžiausį entuziazmą ir džiaug
smą. Bet, dainuoti daugiau ne
buvo laiko.

Toliau skambino pianu lat- 
I vaite Sophie Stumberg iš Bos- 
ton’o. Ji paskambino Jono Kal- 
ninš’o baladę • ir mišinį latvių 
liaudies dainų. Sekė paskui lie
tuvio dainininko A. Vasiliausko Į šiamie ji darbai. Šia proga 
latviams paskolinto tris latvių štai kas pažymėtina.»Per- 
h a udies dainos latviškai: Sapnu j nai raudonajai armijai iš 
Tai urna (J. Vitols), 
mi Roku Devu, ir 
Strauja Upe Tecej 
dainos).

Sekė toliau estoi
Tuhto — solisto Boston’o sim
fonijos orkestro trys kuriniai j gražiai šoko ir visi gailėjo- 
ant kontrabasso instrumento —Į8*> kad visų šokių išpildyti ne- 
Estų Minuet (Vladimiro Pod- galėju.
va), ir jo paties kūriniai— Šou- Ant užbaigos bendras Šv. Jur-
venir ir Scherzo. Pavyko pui- *r Atsimainymo chorai po 
iria j vadovybe Antano Vismino su

sekanti dalis buvo dvi ilgos Ma^navo Piauti linksma (A. 
dainos, kurias sudainavo ben- Pociaus), ir Naktis (A. Vana- 
dras latvių choras: Vinš Dzivi-jga*čio). 
bas Strami Man Radi ja (Gies
mė — C. Leslie, vertimas), ir 
Por Turu (A. Eichmanio). Cho
rą gabiai dirigavo Osvald A. 
Blumberg. Kai kurios latvės- 
choristės dėvėjo puikius latviš
kus tautiškus kostiumus. Pas
kui violin solo pagrojo du kū-i 
riniu Justas Jankus: Plaukia 
Sau Laivelis ir Dul Dul Dūdelė.
Tuomet prasidėjo lietuviški tau-1 
tiški šokiai. Lyraičių grupė ir 
šv. Jurgio parapijos šokikai— 
šokikės, puikiais lietuviškais 
kostiumais apsirengę labai gra
žiai pašoko sekančius senoviš- _ , , , ,kus lietuviu liaudies Jokius:-L Sved«a’ ’P8’
o hų 10—Spėjama, kad kaip
Sukčių. Kepurinę, Mikytą » darbi-
Kubilą. Paskui buvo atitaisytas ninkai buvo ištremti į Vo- 
dstų himno blogas sugiedojimo kieti ją. dirbti sunkiausius 
įspūdis, kuomet labai puikiai darbus, taip dabar bus ir 

[ New York’o Estų Legionierių 
• vyrų choras sudainavo sekan
čias melodingas dainas: Eesti 
Laul (K. Turnpem), Isaman 
Mateskes (K. A. Herman), la
bai juokingą liaudies dainą Va
rės Vaga Linnuke, ir Eune ja 
nuud (M. Herma). Paskui pasi
rodė L. Stilsoniūtės ir šv. Jur
gio parapijos vaikų grupė su; jį"®Tštemąarba nenori brikų įrengimus,
liaudies šokiais — Blezdingėle - ................... • J1—:
ir Kalveli, kurie irgi gerai pa
vyko. Vaikai buvo tautiškai pa- 
sijuošę.

Laikas greit bėgo ir progra- 
ino vadovybė gavo įsakymą ir 
net grąsinimą, užbaigti progra
mą už kokių 10 minučių, t. y. 
4:30 P.M. nors oficiališkai bu
vo skelbta iki 5:00 PM. Todėl 
numeris 11 — trijų lietuvių dai
nų dainavimas Kar. Angelų ir 
Apreiškimo bendro choro buvo

i

Lietuvą, ren
gia grandiozišką koncertą, 
kurio visą pelną skiria Lie
tuvos pabėgėliams ir Lie
tuvai. Koncertas įvyks lap
kričio - November 17 d., 
vai. po pietų, Jordan Hali, 
Huntington Avė., Bostone. 
Programą išpildys Metro
politan Operos artistė, dai
nos ir meno žvaigždė, p. O- 
na Kaskas (Katkauskai
tė;. Dalį programos išpil
dys Šv. Petro lietuvių pa
rapijos choras, muziko Ra
polo Juškos vadovybėje.

Garbė koncerto rengė
jams, kad jie ne tik pasi
rinko kilnų tikslą, bet taip 
pat pakvietė įžymiausią 
mūs; tautos artistę-daini- 
ninkę, p. Kaskas, kuri yra 
tikra pažiba Amerikoje.

Mums, Naujos Anglijos 
lietuviams belieka tik nuo
širdžiai priimti koncerto 
rengėjų kvietimą ir lapkri
čio 17 dieną tame koncerte I 
dalyvauti. Dalyvaujantieji 
sušelpsime Lietuvos pabė- ; 
jėlius ir Lietuvą ir taip pat 
turėsime progą pasiklau
syti operos artistės Onos 
Kaskas ir parapijos choro 
dainavimo ir giedojimo.

New Yorke

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pereitą sekmadienį, spalių 6 
d. įvyko , “Taikos Aikštėje” 
(Court of Peace), nuo 2-ros iki 
5-tos valandos po pietų, įdomi 

•• programa pagerbimui Lietuvos, 
Latvijos, ir Estijos valstybių, 
kurių pagrobimo ir panaikini- 

(> mo Jungtinių Valstybių val
džia nepripažįsta. Todėl Lietu- 

„ vos, Latvijos, ir Estijos atsto- 
. vai buvo Pasaulinėje Parodoje 

oficiališkai sutikti prie garbės 
vartų ir pasveikinti kariškai pa
leidžiant į orą 21 šūvius.

Diena buvo graži ir net sau
lėta. bet skaičius lankytojų ne
buvo toks gausus kokis buvo 
Lietuvių dienoje 1939 metais. 
Nebuvo šį kartą Lietuvos pavil
jono ir Baltijos diena nebuvo 
plačiai išreklamuota. Todėl be
veik visi lankytojai buvo iš

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

rcti geresnes 
Degtinės 
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New York’o ir artimesnių ko
lonijų. Buvo labai mažai lietu
vių profesionalų ir dvasiškių. 
Kadangi latvių ir estų gyvento
jų skaičius New York’e yra ma
žas, tai didžiuma dalyvių buvo 
lietuviai ir daugiausia girdėjo
si lietuvių kalba. Ir iš lietuvių 
buvo labai mažai jaunuomenės 
lankytojų tarpe, nors progra
moje dalyvavo beveik tik jauni 
vyrai ir jaunos mergužėlės.

Iki 2-ros valandos Taikos 
aikštėje vyko benų kontestas. 
Todėl nebuvo galima pristatyti 
užtektinai kėdžių. Tas labai nei
giamai atsiliepė į Baltijos die
nos lankytojus, kurių didesnė 
dalis turėjo ištisą laiką stovėti.

Programą atidarė programos 
vedėjas advokatas Jurgėla, pa
sakydamas gyvą ir karštą kal
bą apie Baltijos šalių ateivius 
šioje šalyje prieš kokius 150 
metų ir primindamas apie lie
tuvybę Tado Kosciuškos ir pir
mutinio New York’o miesto 
mokytojo Curtiaus. Baigiant 
priminė apie žiauriųjų aziatų 
bolševikų užėmimą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ir linkėjo 
šioms valstybėms laisvės.

Kalba padarė publikoje gerą 
įspūdį. Tuojaus buvo sudainuo
tas Amerikos himnas ir persta
tytas Pasaulinės Parodos prezi
dentas Grover Whalen, kuris 
savo trumpoje kalboje sveikino 
Baltijos valstybių kilmės Ame
rikos piliečius ir linkėjo Lietu
vai. Latvijai ir Estijai atgauti 
savo neprklausomybės. pabrėž
damas jųjų garbingą ir žymų 
progresą per 22 metus laisvėje 
gyvenimo. Tuojaus sekė Lietu
vos himnas, gražiai sudainuo
tas, ir Lietuvos atstovo Povilo 
Zadeikio kalba. Gerbiamas ats
tovas kalbėjo angliškai, kiek 
susinervavęs. Bet antroje kal
boje prabilo gražiai lietuviškai 
ir įspūdis buvo visai kitokis. 
Toliau sekė Latvijos tautos 
himnas, kurį gražiai sugiedojo 
bendras latvių, dviejų bažnyčių

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
I vietos darbininkai susirū
pino savo likimu. Kadangi 
daugelis norėjo galutinai 
nusikratyti kapitalistinio 
jungo, tai, raudonajai ar
mijai Vilnių atidavus į 
smetoninių kapitalistų 
rankas, darbininkai sten
gėsi išvykti kartu su rau
donąja armija. Praėjusių 
metų spalių mėnesį kartu 
su darbininkais iš Vilniaus 
evakuavosi ir radijo priim
tuvų fabrikas “Elektrik”. 
Su fabriko instaliacijomis 
išvyko į Gudijos TSR ir e- 
lektrotechnikai, inžinie
riai ir kiti specialistai”.

Ši “Darbo Lietuvos” ži
nia suteikia mums progą 
priminti, kaip tikrovėje 
buvo su “Elektrik” fabri
ku. Pernai rudenį bolševi
kams atėjus į Vilnių, jie 
skubiai pradėjo kraustyti! 
iš ten visus geriau įreng-; 
tus fabrikus. Tarp jų buvo J 
ir “Elektrik” radijo priim
tuvų fabrikas. Bolševikai 
smurtu išgabeno ne tik vi
sas mašinas, bet ir darbi-[ 
ninkus kartu su specialis
tais. Tokiu būdu “Darbo 
Lietuva” per akis meluoja,! 
rašydama, kad darbinin
kai savo noru nusikraustę 
Minskan. Mat, bolševikai; 
nebuvo tokio gerai įrengto 
radijo fabriko matę, tad 
jiems rūpėjo kuo greičiau
siai išgabenti į Minską fa
briko mašinas kartu su 
darbininkais, kad paskum 
pas save pamėgdžiojus1 
“kapitalistinius” radijo a- 
paratus. Nepriklausomo
sios Lietuvos vyriausybė 
buvo gavusi visą eilę so
vietų Gudijon prievarta 
išgabentų darbininkų ir 
specialistų giminių prašy
mus, kuriuose buvo prašo
ma, kad tie žmonės būtų 
grąžinti Lietuvon. Bet vi
sos pastangos nedavė re
zultatų.

Bolševikai stengėsi išga
benti Minskan ir kitų fa- 

__  . • Bet pa- 
rės dirbti, tai bus ištremia-j tys darbininkai gynė fa- 
mi į Vokietijos gilumą. j brikus, net naktimis mie- 

Vadinasi, naciai turi pa- J godami fabrikų patalpose, 
našią sistemą įkinkyti dar-; Taip pav., buvo su Vilniaus 
bininkus, kaip ir sovietų elektros stotimi, kurią bol- 
Rusijoje. Sovietų Rusijoje ševikai taip pat norėjo iš- nėra bedarbių. darbininkai. vežti GudiJonP BuvoJ tuo 
turi dirbti kaip vergai už. indu net kruvinų susi. 
duonos plutą ir stiklą van-i*T®. 
dens. Bedarbių nėra, bet r* V 
yra vergai, o vergai ar gi: PIes1,,ais- 
gali būti būti be darbo? smulkmena: Jeigu tie dar- 
Lai atsako komunistai ir bininkai jau taip norėjo 

_ ‘ pabėgti iš Vilniaus kartu j

Sovietai Negrąžina Pavogtų 
Mašinų

— “Darbo Lietuva” deda 
tokią žinią: “Vilniuje bu
vusio “Elektrik” fabriko 
patalpose steigiama nauja 
valstybinė elektrotechni
kos įmonė. Šiuo metu vyk
domi pagreitintai paruo

su raudonąja armija, tai 
kodėl dabar tas fabrikas 
iš Minsko nebeperkelia- 
mas į Vilnių? Tuomet ne
būtų reikėję Vilniuje stei
gti naujos elektrotechni
kos įmonės, o būtų galima 
atgabenti iš Vilniaus 
vogtus įrengimus.

pa-

Tautieša- lenkų išvadavus Vilnių,
Strauja, ————————— 
(liaudies išmestas. O estams šokėjams 

buvo galima pašokti tik dalis 
Lūdvėgo dviejų tautiškų šokių — Jooksu 

Polka ir J*S1ga Touts. Estai la-

Po užbaigos kitokio programo 
[Taikos aikštėje ilgai nebuvo ir 
nebuvo suprantama, kodėl pro
gramą reikėjo sutrumpinti.

Dalyvių buvo arti 8,000 ir vis
kas gerai pavyko. Lietuvių tau
tiški drabužiai padarė gražiau
sią įspūdį ir pralenkė latvių ir 
estų tautiškus drabužius. Žmo
nės buvo patenkinti programa.

Spec. “Darb.” Koresp.

— Kai Lietuvos okupan
tų paskelbtais šūkiais bu
vo pradėta vykdyti nelem
toji “žemės reforma”, pla
čiai buvo skelbiama, kad 
žemės gausią visi jos no
rintieji. Dabar, jau trečią 
kartą atidėjus “reformos” 
įvykdymo terminą, prade
dama atvirai kalbėti, kad 
žemės visiems jau nebeuž
teksią. Dar daugiau. Ima 
kilti balsų prieš beprotišką 
žemės smulkinimą. “Dar- 

! bo Lietuvoje” dedamas 
straipsnis, kuriame griež- 
ati pasisakoma prieš “sa
votišką badmirių gamini
mą”. Girdi, nesą galima 
egzistuoti iš 3—4 ha ūkio, 
tad tokio “ūkio” nesą gali
ma sukurti, o reikėsią am
žinai skursti. Esą, didelis

Norvegijos Darbininkai 
Ištremiami | Vokietiją

| su Norvegijos darbinin- 
Ikais. Pradedant pirmadie
nį, spalių 14 d. Norvegijos 
darbininkai pagal naują 
vergišką sistemą turės 
daugiau padaryti ir visi 
turės dirbti. Tokiu būdu ir 
Norvegijoj nebebus bedar
bių. Jeigu kurie darbinin
kai negalės dirbti pagal

šų bolševikais
— Dar įdomi

.naciai.

— Iš Mažeikių apskr. rei
kalaujama, kad valstybė 
parūpintų supjerio, nes jo 
vietoje pirkti negalima.

— Vyriausioji sekvestro 
komisija paskelbė, kad už 
patalpas, sekvestruotas 
raudonosios armijos reika
lams, apmoka valstybės 
iždai. Tad išeina, kad Lie
tuva gaus dar išlaikyti sa
vo okupantus.

Dabar

— Nepriklausomos Lie
tuvos laikais į karo moky
klą buvo priimami tiktai 
jaunuoliai, baigę pilną 
gimnazijos kursą.
Lietuvos karo mokyklą 
pavertus raudonosios ar
mijos karo mokykla, jon 
priimami ir jaunuoliai, 
baigę “nemažiau kaip 4 
gimnazijos klases” 
“progresas”.

CONTROL
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New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas 

--------- by----------  
8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Bntered aa Mcond-claM matter SepL 12, 1915 at the poat office at Boston, 
Maaa. under the Act of March 8. 1870

Acceptance for mailing at apecial rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 

8UBSCRIPTION RATES:
Domestlc yearly ____________  $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.01
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams  ________  $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKA8
866 West Broadvvay, South Boston, M

Telephone SOUth Boston 2680.

Nenatūrali Santarvė
Vokiečių - italų - japonų santarvė Stalinui nepa

tinka. Ir kur čia patiks, kad ji tik iš bėdos, verčiant 
karo aplinkybėms, sulipdyta. Visi talkininkai plėšrūs. 
Kiekvienas plėšia sau ir kits į kitą žiūri su pavydu ir 
net su neprietelingumu. Japonai seni sovietų neprie
teliai. Jie ne vieną sąskaitą norėtų suvesti — ir vis dėl 
savo įtakos Kinijoj. Abudu žiūri į Kiniją kaip į savo 
auką: japonai geltonomis, bolševikai raudonomis aki
mis (vieni serga geltlige, kiti raudonąja - greitąją). 
Japonai siekia Kiniją sujaponinti, bolševikai — suso- 
vietinti bei surusinti. Jau ne kartą jie kruvinai buvo 
susirėmę. Gi dabar kviečiami į bendrą frontą vien tik 
dėlto, kad Hitlerio ir Mussolinio interesai to reikalau
ja. Tad Stalinui tokia talkininkystė labai neparanki, ir 
jo pasiuntinys Washingtone turi ilgus pasikalbėjimus 
su Dėdės Šamo vyriausybe.

Be to, “draugas” Hitleris elgiasi keistai ir net į- 
tartinai. “Saugumo dėliai” okupuoja Rumuniją. Tiesa, 
Rumunijos diktatorius Antonescu yra Hitlerio šali
ninkas, bet net ir jisai pareiškė, kad Rumunijos oku
pacija ne laiku padaryta. Taip sako Antonescu, bet 
Hitleris kitaip mano. Jo požiūriu, Rumunijos okupa
cija kaip tik laiku padaryta, nes jei ilgiau laukti, tai 
“draugas” Stalinas gali pasigriebti Rumunijos aliejų. 
Rodos, tarp draugų neturėtų būti tokių varžytinių: 
draugiškumas už aliejų brangesnis. Tačiau šiuo atve
ju išeina kaip tik priešingai: aliejus brangesnis. Drau
giškumas tai tik žodis, kurs kaitaliojasi kaip ir visi 
kiti žodžiai, gi aliejus tai labai svarbus karo reikmuo, 
kurį kartais ir prieš “draugą” galima panaudoti. Šiuo 
atveju aliejus tiek brangus, kad jam apsaugoti Hitle
ris iškerta “draugui” Stalinui dar vieną šposą: mano 
organizuoti Juodųjų marių pakrašty ne tai vokiečių, 
ne tai rumunų laivyno bazę. Čia tai jau smūgis į pačią 
“draugo” širdį. Sovietai savinasi Juodąją jūrą lygiai 
taip, kaip Mussolini Viduržeminę. Tik Mussoliniui 
sunkiau, nes turi reikalą su galingu Anglijos laivynu, 
o čia tik silpnutė Turkija ir pusiau pavergta Rumuni-' 
ja. Tad briovimasis vokiečių į Juodąją jūrą užgauna 
pačius gyviausius sovietų interesus. Normaliai Wa- 
shingtonas su Maskva vos tesusikalba, bet šiuo mo
mentu tos dvi sostinės turi kažką bendro: Maskvoje 
Stalinas pats nemiega, o Washingtone jo atstovas A- 
merikos vyriausybei neduoda miegoti. K.
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Purvini Žmonės
nujautė išdavimą, o rau
donieji, vingiuodami lyg 

'nuodingos barškuolės Lie-
Kai ramios dobilų lankos; tuvos keliais ir keleliais, 

maloniai kvepėjo Nemuno’skelbė pražūtį šiai kultū- 
krantuose, kai linksmos ■ raį įr gamtai, kuri savo ra- 
lakštingalos suokė šešu- J mumu lyg reiškė griežtą 
pės žilvičių krūmuose, kai* protestą begėdžiams atė- 
gausūs jaunimo būriai' jūnams. 
skambiai dainavo lygiuose j Prabėgo dar kelios die- 
Tėvynės laukuose, tai nos, savaitė, ir paaiškėjo 
Raudonoji Meška, neteisė- (tikroji išdavimo klasta. Iš- 
tai perlaužiusi savo išei- tikimi Lietuvos sūnūs tu- 
ties ribas, peržengė šion,rėjo apleisti svarbias vals- 
mažon, ramion ir nekalton tybės vietas, — juos pakei- 
šalin ir staiga nutraukė šią tė pikti išdavikai, kurie lyg 
gražią gamtos harmoniją.' medžiokliniai šunes griebė 
Nutilo tuojau I---------- , yaoauvuo ii 11^0^ I-------~-----------—--------— - ---------

dainos, išsigaudusios lakš- klastingam tautų medžio- < toki purvini žmonės ir ga- 
tingalos pasislėpė krūmų tojui_  Raudonajam Sta- Ii vadintis komunistais, t.
gilumose, lygūs, žaliuoją Hnui. gis vyras — nekaltų y- žmonijos padugnėmis, 
ir kvepią laukai pavirto. tautų pirkėjas _ džiau- nes jei komunistai būtų
dulkių debesiais. Sumišo ’ gėsi grobiu ir išdavikams i garbingi, tai bent jau jie 
ramūs šalies gyventojai, žadėjo “žemės rojų” _  šio vardo nebijotų ir jo ne
išgąsdinti staigaus nežino-! jiems pavedė išduotosios sikratytų, bet jie ir to bijo 
mų barbarų užplūdimo ir žemės parduotus savo bro- — reiškia bijosi patys sa- 
nesuprasdami Raudonojo 
Stalino klastos, stebėjo 
greitus įvykius. Jų veiduo
se pasirodė nepaprastas 
rimtumas, jų širdis su
spaudė klastingi išdavimo 
skausmai, ir jų akyse su
blizgėjo nekalto gailesčio 
ašaros.

Bėgo valandos, riihtis 
dar slėpė klastą, tauta jau

Tu užmiršai tėvų kapus 
Ir išdavei brolius savus...

v •

linksmos pašautus paukščius ir nešė žmoniškumo savybės. Tik

jvęs. Jie yra savęs ir savo 
fanatikų vadų vergai. Jie 
teršia ir juodina visa, kas 
ir kur galima juodinti. 
Melas ir šmeižtas yra jų 
ginklai. Purvinesnių žmo
nių pasaulyje nėra.

Lietuvi, jei tu dar manei, 
kad komunistai taip pat y- 
ra šioki toki lietuviai, tai 

pateisinti tautos išdavi- šiandien gali suprasti ir

liūs valdyti.
Nesunku suprasti išduo

tųjų brolių skausmą, ne
sunku suprasti jų nekaltos 
ašaros, kurias lieja ton pa- 
čion juodon, šventon že
mėn, prieš 22 metus krau
ju atpirkton. Tačiau pasa
kyk tu, nepažįstamas žmo
gau, kaip suprasti ir kuo

DARBININKAS
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Narės “Mothers of America”, užsidėjusios gedulo skareles sekė J. 
V. Senato debatus, kada buvo svarstoma priverstino kareiviavimo įstaty
mas.

kai? Ar tiki, kad gali būti 
pasaulyje dar žemesnės 
moralės žmogus? Ne! Net 
ir Judas buvo garbinges
nis, nes išdavęs savo At
pirkėją, pasikorė, lyg pa
reikšdamas protestą savo 
piktam darbui. Bet mūsų 
tautos pardavikai nėra to
ki garbingi, nes negana, 
kad jie pardavė savo ne
kaltus brolius, sesutes ir 
tėvus, bet dar labiau, sto
jo darban juos išniekinti: 
daugelį jų nekaltų sugrū
do į kalėjimus, išvežė į gi
lumą “raudonojo rojaus” 
šalies, o kitus visai išbrau
kė iš šios žemės pavir
šiaus. Jie išdavė savo tė
vus, kurie juos pagimdė, 
jie išdavė tėvų kapus, ku
riuos šimtmečiais jų bro
liai gynė, jie išdavė žemę, 
kuri juos maitino, paga
liau, jie išdavė tai, kas pa
saulyje yra brangiausia— 
tūkstančius nekaltų gyvy
bių.

Nebūtų, žinoma taip 
skaudu ir stebėtina, jei tai 
būtų padarę svetimi gaiva
lai, bet, deja, tai atliko 
žmonės, kurie sakėsi esą 
lietuviai, kurie sakėsi ko
vo ją už geresnį žmonijos 
ateitį. Tai purvini žmonės, 
ir nuostabiausia, kad šie 
purvinos sąžinės žmonės, 
įvykdę judošišką darbą, 
dar šiandien jie drįsta pre
kiauti savo tautiečių gyvy
be. Jie nesiskaito su jokio
mis priemonėmis, su jokiu 
žmoniškumo jausmu. To
kių purvinų žmonių ne
trūksta ir šioje šalyje. Tie
siog nesuprantama, kaip 
jie tai drįsta, kur jų žmo
niškumo savybės: jų pro
tas, jausmai, sąžinė, ne
kalbant jau apie moralę. 
Bet kas jiems žmonišku
mas, aukštesnių idealų jie 
nepripažįsta, materija ir 
gyvuliška laisvė — jų gy
venimo tikslas. Savigarba, 
meilė ir sąžinė jiems nerei
kalinga, nes tai yra kilnios
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kovo apygardos, kolchozo 
“Krasnoje Znamia” pirmi
ninkas Pitilimovas, dar 
neišpildęs daržovių prista
tymo valstybei plano, par
davinėjo daržoves turguo
se. Pitilimovas liaudies 
teismo nuteistas 1,5 metų

Piatichavtsko srities,

— Oficialinė Sovietų Są
jungos telegramų agentū
ra Tassas pateikia tokių į- 
domių žinių apie sovietų 
“sovchozus” ir “kolcho
zus”.

Sovietų Sąjungos proku
ratūros organai baigė 
svarstyti eilę bylų, iškeltų kalėjimo, 
asmenims, kurie nusikals
tamu būdu nevykdė visa- Dnepropetrovsko apygar- 
sąjunginės komunistų bol-;dos, Lenino vardo kolcho- 
ševikų partijos centrinio zo pirmininkas Andrejen- 
komiteto nutarimų, o taip ko po pirmo kūlimo nuta- 
pat ir SSSR liaudies komi- rė išdavinėti kolchozinin- 
sarų sovietų nutarimų a- kams pagal pareikalavi- 
pie žemės ūkio produktų mą, neapskaičiuojant ati- 
valymą ir parengimą.

Iljičio vardo kolchozo,! 
Samaros srityje Rostovo 
apygardoje, pirmininkas 
Drozdas, neišpildęs valsty
binio javams pristatyti 
plano, įsakė to kolchozo 
ūkio prižiūrėtojui Jarmo- 
vui prikrauti sunkveži
mį javų ir išvežti tuos ja
vus parduoti į turgų. Jar- 
movas įsakymą išpildė ir 
pardavė turguje 24,555 ki
logramus javų. Samaros 
liaudies teismas nuspren
dė Drozdą ir Jarmovą su
imti.

Ordyno srities, Novosi
birsko apygardos, kolcho
zo “Zemledelije” pirminin
kas Eskinas sąmoningai 
sulaikydavo javų pristaty
mą valstybei ir nepristatė 
nė vieno kilogramo. Eski
nas plačiai dalydavo ja
vus kolchozininkams a- 
vansu. Jis nuteistas dve
jus metus kalėti.

Zeločevo srities, Charko
vo apygardos, kolchozo 
“Promin” pirmininkas Se- 
ryj, kurio žinioje buvo 934 
centneriai iškultų javų, 67(tybei kolchozas pristatė 
centnerius išdalino kol-į —x—
chozininkams, o valstybei 
visai javų nedavė. Seryjui 
iškelta baudžiamoji byla.

Uvensko srities, Novosi
birsko apygardos, kolcho
zo “Novyj Byt” pirminin
kas Tolstikovas, ignoruo
damas valstybei pristaty
mo javų planą, plačiai da
lino kolchozininkams ja
vus avansu. Tolstikovą 
liaudies teismas nuteisė 
trejus metus kalėti.

Bogorodsko srities, Gor- 

dirbtų darbo dienų, nuo 
dešimties iki penkiasde
šimties kilogramų javų. 
Tokiu būdu buvo išdalinta 
20 centnerių kviečių ir aš- 
tuoni centneriai miežių. 
Valstybei nebuvo prista
tyta nė vieno kilogramo. 
Andrejenkui keliama bau
džiamoji byla.

Čapajevo srities, Kuiby- 
ševo apygardos, kolchozo 
“Opyt” pirmininkas Kuz- 
necovas, nusikalstamu bū
du nepristatydamas javų 
valstybei, pardavinėjo tuo 
tarpu javus privatiems 
asmenims. Be to, Kuzne- 
jcovas nudelsė javų valy
mą kolchoze. Jis perduo
tas teismui.

Teismui perduotas ir 
baudžiamoji byla keliama 
Blagodarninsko srities 
Ordžonikidzės krašto, Le
nino vardo kolchozo pir
mininkui Sarajevui. Jis 
delsė valstybei pristatymo 
javų plano vykdymą. Kol
chozo jaujose buvo dešimt 
tūkstančių centnerių iš
kultų javų, tuo tarpu vals-

'tik 650 centnerių.
Prokuratūros organai iš

kėlė dar visą eilę panašių 
bylų įvairiose krašto vie
tose”.

Kaip matyti, Tassas pa
skelbė tik kelias tokias by
las, tuo tarpu jų esama 
“visa eilė įvairiose krašto 
vietose”. Įdomu atkreipti 
dėmesį, kad daug bylų iš
kelta už javų davinėjimą 
avansu kolchozininkams, 
prieš pristatymą valsty
bei. Pagal sovietišką tvar
ką, kolchozininkai, t. y. 
tie žmonės, kurie javus pa
gamino, gauna javus tik
tai po to, kai kas nors at
lieka po pristatymo vals
tybei. 0 kai išbadėjusiam 
kolchozininkui išduodama 
keli kilogramai javų, tai 
tas Sovietų Sąjungoje lai
koma nusikalstamu dar
bu... __

pažinti juos iš jų darbų, iš 
jų kalbos, iš jų spaudos. 
Jei tu dar turėjai kokių 

i nors santykių su šiais pur
vinais žmonėmis, su šiais 
išdavikais, nutrauk šioje 
minutėje visus santykius 
ir neturėk nieko bendro, 
nes tu vadiniesi lietuvis.

P. K.

S

Sveikinimai LDS Jubiliejiniam
(Rūgs. 19—20 dd. š. m., So. Boston, Mass.)

Rochester, N. Y. 
Rūgs. 1940

Broliai darbininkai — dalyviai Seimo!
Sveikinu jus visus ir siunčiu $10.00 “Darbinin

kui”. Laikraštis “Darbininkas” man labai patinka. Už 
tai būkime dėkingi redaktoriams.

Lai gyvuoja “D.” Sąjunga!
Kun. Jonas Bakšys.

Rugsėjo 18 d., 1940, 
36 Pearl St., Nashua, N. H. 

Brangūs LDS Atstovai,
Šiuomi sveikindami Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos Jubiliejinio Seimo Atstovus, linkime sėkmingai 
svarstyti naudingus organizacijos reikalus.

Priimkite šią mažą dovanėlę $5.00. 
Su aukšta pagarba 651tos kuopos valdyba,

Pirmininkė Teklė Mitchell’ienė, 
Raštininkas, Simonas Ulcickas.

SVEIKINU
Darbininkų Sąjungos organizaciją, ir sykiu “Darbi
ninką”, Sidabrinio Jubiliejaus proga. Linkiu geriausių 
pasisekimų gyvuoti ir skleisti pasaulio įvykius ir ap- 
švietą žmonijos, ypač katalikų tarpe. Tebūnie laimė ir 
Dievo palaima visados. LDS Sąjungos vienybėje galy
bė. Tam skiriu nors mažą auką $2.00, Sidabrinio jubi
liejaus fondan.

K. Dryža, 
Philadelphia, Pa.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Sidabrinio Seimo 
Atstovams ir Dalyviams!

Garbingi Atstovai ir dalyviai, jūs susirinkote į 
darbą, didžiausią darbą, koks gali būti tarp Dievo ir 
tautos pasiuntinių. Malonu būtų ir man dirbti drauge 
su jumis, bet aplinkybės neleidžia. Taigi sveikinu jus 
širdingiausiai ir meldžiu Dievo palaimos darbe Devo 
garbei ir tėvynės naudai. Noriu sulyginti “Darbinin
ko” fondą — vietoj 3,413.97 į 3,415.00. Taigi dedu į laiš
kelį 1.03. Meldžiu priimti.

Su pagarba dėl visų atstovų ir dalyvių —
Jonas Vaičiulis,

Statė Rd., Westminster, Mass.

Rūgs. 16,1940
Gerbiamasis ir Brangus Klebone,

Kadangi aš būsiu išvykęs toli ir LDS jubiliejinia
me seime negalėsiu dalyvauti, būk taip geras mano 
vardu pasveikinti seimo dalyvius. Linkiu viso gero, 
prakilniausios darbuotės ir aš visus seimo nutarimus 
remsiu ir darbuosiuos kiek galėdamas. Lai gyvuoja 
LDS.!

Su pagarba,
Kun. K. A. V ašy s.

Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Draugija, iš 
Cambridge, Mass., nuoširdžiai sveikina LDS Jubilieji
nį Seimą ir linki, kad šis seimas sujungtų visus katali
kus darbininkus po LDS vėliava.

Su šiuo pasveikinimu siunčiame $13.00 auką.
Barbora Žilienė, pirm. 

Cambridge, Mass.

Rugsėjo 17,1940
LDS Seimui, 
So. Boston, Mass.

Sveikinu Jubiliejaus Seimo Dalyvius.
Lai Gerasis Dievulis laimina visus jūsų darbelius 

ir savo išminties ranka veda LDS organizaciją pažan
gos keliu pirmyn.

Su tikra pagarba,
Kun. P. V. Strakauskas, 

P. S. Priimkite mažą dovanėlę. ($10.00 Red.).

St. Joseph Workers Alliance Convention —
St. Peters Hali, West 5th St. So. Boston, Mass.

Sincere congratulations on twenty fifth anniver- 
sary best wishes for successful convention —

M. Jokubaitė.

1940 m. rugsėjo mėn. 19 d. 
LDS ir “Darbininko” Seimui
So. Boston, Mass.
Gerbiamieji:

Sveikiname Jus jubiliejaus proga ir linkime il
giausių metų sėkmingos darbuotės.

Dėkojame “Darbininko” redakcijai už turiningą 
ir įdomų laikraštį, kuris mus du kartu savaitėje aplan
ko.

Stenksimės nors savo maldomis prisidėti, kad šis 
seimas būtų kuo sėkmingiausias.

Su tikra pagarba,
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės. 

(Bus daugiau)



Penktadienis. Spalių 11,1940

raiLADflPHIA, PA.
Šv. Andriejaus Parapija

Šiais metais klebonas kun. J. 
Čepukaitis švenčia 20 metų ku
nigystės, sukaktį, o dabartinis 
vikaras, kun. V. Ažukas, šven
čia 15 metų kunigystės sukak
tį. Ta proga sekmadienį, spalių 
6 d., Šv. Andriejaus parap. baž
nyčioje buvo laikoma iškilmin
ga suma, kurią atnašavo kun. J. 
Čepukaitis, asistavo kun. V. A- 
žukas ir kun. V. Slavėnas, lai
mingai pabėgęs iš pavergtos 
Lietuvos. Svečias kunigas pa
sakė ir pamokslą.

Tos pat dienos vakare, lietu
vių muzikos svetainėje, įvyko 
kun. J. čepukaičiui ir kun. V. 
Ažukui jubiliejinė “netikėta” 
pagerbtuvių vakarienė. Toje 
dienoje buvo ir kun. Ažuko 
gimtadienio diena. Happy 
Birthday! Vakarienėje dalyva
vo daug žmonių. Taipgi dalyva
vo šie kunigai: Klevinskas, 
Zimblys, Paukštys, Vasiliaus
kas, Valančiūnas, Neveraus- 
kas, Martusevičius, Raila, J, 
Čepukaitis ir V. Ažukas. Vaka

ro vedėju buvo linksmai nusi
teikęs kun. Klevinskas. Solem- 
nizantams pasakyta daug gra
žių kalbų, sveikinimų ir gerų 
linkėjimų.

Pamarginimus tarpais išpildė 
Šv. Andriejaus parapijos cho
ras, vadovaujant varg. P. Sta- 
niškiui. Buvo sudainuota “Ap
leistas” ir “Grybai”. Po to cho
ro nariai: F. Tamulis ir J. Kle
vas išpildė pantominą su pritai
kintomis dainomis, kas sukėlė 
daug juoko. Galiausiai kalbėjo 
patys “kaltininkai” — kun. J. 
Čepukaitis ir kun. V. Ažukas 
dėkuodami už suruoštą vaka
rienę, skaitlingą atsilankymą 
ir gražius širdingus linkėjimus 
toliaus sėkmingai darbuotis 
Dievui ir Tėvynei.

Šv. Andriejaus parap. choras 
rengia koncertą, teatrą — “Ba- 
lon kritęs sausas nekelsi" ir šo
kius spalių 27 d., sekmadienį, 
parapijos svetainėje. Malonė
kite skaitlingai atsilankyti. 
Pelnas naujiems vargonams ir 
parapijinės mokyklos išlaiky
mui. — F. P.

' DARBININKJH '

Vaizdas parodo, kad ir sportininkams vienintsiia •• * . ,mčjimas su ginklu, čia žinoma vaizdas pagauti Su““’ la1’ 
kurie įvyko Orangeburg, N. Y. P S Utas is kariškų pratimų,
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jų mirusiam tėveliui lai Jis kuo 
veikiausiai suteikia amžinąją 
ramybę.

Spalių Mėn. Surprizas

Sekmadienį, spalių 6 d., para
pijos salėj, įvyko pirmutinė ru- 
rens pramoga, atidėto pikniko 
vakarienė. Ar nebus tik sėkmin
giausias parengimas per perei
tus kelius metus? Vakarienė

tuviškus šokius iki vidurnak
čiui. Visi linksminosi tarytum 
viena šeima. Valgiai buvo gar
džiai pagaminti ir patarnavi
mas buvo taip greitas ir taip 
tvarkingas, kad visi tik stebė
josi ir gėrėjosi. Nei didžiausiam 
viešbutyje nebūtų galėję geriau 
viską atlikti. Kaip tarp šeimi
ninkių taip tarp tarnautojų 
viešpatavo toks sutarimas, to-! 
kia vienybė, kad būtų sunku ku
rį išvardyti kaipo ypatingai at
sižymėjusį. Visi dirbo sušilę, 
visiems tik vienas dalykas te- 
rėpėjo, kad visus patenkinus, 
kad visi būtų užganėdinti. Pel
nas ir bus didesnis negu pikni
ko. Numatoma, kad liks para
pijos reikalams apie $300,00. 
Kun. dr. Mendelis dėkoja iš 
širdies visiems, kurie dirbo taip 
nuoširdžiai bet ypač tiems, ku
rie atsilankė. Tai buvo tikrai 
lietuviškas - šeimyniškas vaka
ras. Ne iš vieno lūpų buvo gir
dėti pastaba, kad daugiau to
kių vakarų reikalinga mūsų vi
suomeniniam gyvenime.

rietės Joannos, mamytė. Apie 
jos laidotuves bus aprašyta ki
tą savaitę. Tuo tarpu reiškiame 
užuojautą Sakevičių šeimai.

Rinkliava arkivyskupijos naš
laičiams pereitą sekmadienį mū
sų bažnyčioje sudarė $132.09 
sumą. Per mišias buvo praneš
ta, kad mūsų arkivyskupija 

[globoja 1125 našlaičius ir kad 
kiekvienas našlaitis užlaikyti 
kainuoja $5.00 į savaitę arba 
$250 į metus.

Rety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

DIEVO APVEIZDOS KALNAS-
SEIMO ĮSPŪDŽIAI

RTTSBUR6H, PA.

Sekmadienis, rugsėjo 29 d. 
1940 išaušta puikus. Dievo Ap- 
veizdos Kalno link, į Šv. Pran
ciškaus Seselių vienuolyną 
traukė vienas automobilis pas
kui kitą vežinas gerus, tikinčius 
Dievo ir Jo darbus mylinčius 
lietuvius. Kai kurie jau buvo 
atvykę, tai automobiliais, tai 
traukiniais, diena arba dviem 
ankščiau. Ir kas gi juos čia 
traukė? Jų prisirišimas prie Se
selių gerų darbų ir pasiryžimų 
yra didelis. Mūsų lietuviai ne
lengvai įjudinami, tačiau paži
nę ir supratę gerų sielų pasiau- 
kavimą ir pasišventimą Dievo ir 
tautos garbei, jie nesigaili nei 
laiko, nei vargo, nei pinigo, iš
tiesti pagelbstančią ranką, ir 
šiaip prisidėti prie švento dar
bo. Gi čia šią dieną su šv. Mi
šių auka, atnašauta vienuolyno 
kapeliono, kun. Juozapo Skrip- 
kaus 10:30 vai. ryte, atsidarė 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų penkiolikos metų, jubi
liejinis seimas. Ir tikrai tai at
mintinas seimas, atmintinas ne
tiek jo skaitlingumu, kiek jo 
malonia, žavėtina nuotaika. Vi
suose matėsi noras geroms Se
selėms padėti, jų sunkiuose 
šventuose darbuose — visi bu
drūs. visi gaivūs, visi linksmi. 
Ir kodėl ne, kadangi jie savo a- 
kimis, mato jau nuveiktus, ir 
kitus dar tebeveikiamus dar
bus.

Štai, jau iš tolo, artinantis 
prie Kalno, išvydus vienuolyno 
rūmus, majestotiškai aukštai 
stovinčius, širdį kaž kas šventu 
jausmu kutena, sielą žavėte ža
vi, kad iš tikrųjų manai, žmo
gus eini į aukštą Dievo Apveiz- 
dos Kalną, ir nori avalus nuo 
kojų numauti, nes “čia tai šven
ta žemė”. Ir tas jausmas lydi

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08

visą buvimo laiką, taip, kad ne
sinori net Apveizdos Kalno ap
leisti.

Atsisveikinant su kalnu ir su 
jo gyventojais, ne vienas atsi

dusęs, prisimena Šv. Petro žo
džius ant Viešpaties Persimai- 
nymo Kalno: “čia mums gera 
būti”. Ir kaip anie apaštalai ant 
to kalno, norėjo pastatyti tris 
šėtras, taip šie, geros širdies 
žmonės ,nori pastatyti naujas 
šėtras ant šio kalno, ir įamžinti 
savo vardą jose, kur šventos 
sielos melsis, Dievą garbins vi
sados ir auklės ir mokslins jau
nesnes, jų jaunų dukrelių sielas, 
Dievo ir tautos garbei. Tam jie 
šiam seiman suvažiavo ,ir suve
žė nemažą duosnių aukų. Įspū
dis gražus, jaudinantis — norė
tųsi verkti iš džiaugsmo.

Šis seimas buvo taipgi atmin
tinas, kad jame dalyvavo, nau
jų pajėgų iš tolimų, kolonijų, 
kurios dar niekad nebuvo daly
vavusios, o vienas labai pasigė
rėtinas ir drąsos priduodantis 
Seselių pasiryžimams reiškinys, 
tai mūsų jaunesnių Amerikoje 
išaugusių dalyvumas. Štai ma
tėsi jaunuolių Vyčių iš apylin
kių, Esplen — Pittsburgh su 
auka, jaunuolių iš Dubois, Pa. 
ir iš Rochester, N. Y., nagi ir 
didžiulė Chicago turėjo savo 
jaunų atstovų.

Malonu buvo matyti naujas 
pajėgas — atstovybes, dalyvau
jančias iš tolimų Brooklyn. N. 
Y. ir Philadelphia, Pa. kolonijų 
su dideliu susidomėjimu ir gra
žia auka. Kitos kolonijos, iš to
liau, kurios šiais metais nega
lėjo asmeniai dalyvauti, nepra
leido seimo nepasveikinusios su 
stamt’a auka, kaip tai Detroito 
kciomja. Čia bus ne pro šalį pa
sakyti, kad Detroito Federaci
jos skyrius yra pavyzdžiu su 
savo veikėjais ir padėjėjais ki
toms kolonijoms šiame darbe.

Seimas baigėsi su dalyvių nu- 
fotografavimu, menine progra
ma. vienuolyno auklėtinių išpil
dyta, ir skania, puikia vakarie
ne, gerų Seselių paruošta.

Viskam pasibaigus, dalyviai 
bei dalyvės pradėjo skirstytis 
džiugūs ir kupini gražios nuo
taikos namo, vieni tuojau, kiti- 
kitos kitomis dienomis, bet visi 
išvažiuodami su mintimi, kad 
čia ant Dievo Apveizdos Kalno, 
jie kuria Amerikoje, kaip vienas

A. A. Jonas Mačiulaitis
Po aštuonių metų ilgos ir 

skaudžios cukrinės ligos užbai
gė savo vargus a. a. Jonas Ma
čiulaitis, gyv. 2502 W. Pratt St. 
Velionis tikrai savo skaistyklą 
atliko čia ant žemės, nes ken
tėjo ilgai ir daug. Nors seniai 
norėjo numirti, tačiau ne kada 
žmogus nori, bet kada Dievas 
pašaukia, tik tada galima perei
ti į geresnį gyvenimą- Per ilgus 
ligos metus a. a. Mačiulaičiui 
reikėjo nupjauti abi koji, kad 
sumažinus šiek tiek jo skaus
mus; tačiau ligonis buvo taip 
kantrus, kad mažai kada skun
dęsis ir visuomet stengėsi būti 
linksmas. Palaidotas iš šv. Al
fonso bažnyčios, 
spalių 7 d. Kun. 
binskas atnašavo 
suteikė paskutinį 
ant kapinių. Amžinąjį atilsį 
duok jam, Viešpatie, ir šviesybė 
amžinoji tegu jam šviečia! Nu
liūdusiai Mačiulaičio šeimai 
reiškiame giliausią užuojautą jų 
atsiskyrimo valandoje.

jaučiame Sesutės ir jos šeimos buvo garsinama 5 vai. ir kaip 
liūdesį. Atsiminsim jos myli- žmonių sėdėjo prie
mąjį tėvelį savo maldose. Lai ' 
gerasis Dievulis juos visus ra
mina jų skausmo valandoje.

stalų ir pradėta tarnauti. 7 vai. 
virš 400 žmonių jau buvo pa
valgę ir svetainė buvo prireng- 

loje, o ta šokiams. Seni jauni varė lie-

ŠIS-TAS
Tik gauta žinia, kad antradie

nį mirė vieno iš seniausių ir iš
tikimiausių parapijiečių Anta
no Sakevičiaus žmona, a. a. Ona 
Sakevičienė, Sesutės Kazimie-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dil visokių reikalų.

pirmadienį, 
Antanas Du- 
šv. Mišias ir 
palaiminimą!

Elena Ramanauskaitė —
Liudvikas Raysinger

Žmonės, kurie atėjo į Švl Al
fonso bažnyčią pereitą sekma
dienį į mišias 10 vai. turėjo ką 
matyti ir kuo gėrėtis, nes prieš 
tas mišias įvyko vienas iš įspū
dingiausių šliūbų, kuriuos man 
teko matyti. Net 20 asmenų su
darė vestuvių grupę. Svarbiau
sias tačiau ir įspūdingiausias 
daiktas tai buvo visų dalyvių 
priėmimas šv. Komunijos šv. 
Mišių metu. “Veselninkai” vie
ni pripildė Dievo Stalą. Be abe
jo jų šv. Komunijos buvo auko
jamos už jaunavedžių laimę jų 
nauja n gyvenime. Kun. Dr. 
Mendelis ir kun. Antanas Du- 
binskas priėmė jaunųjų įžadus, 
o p-lė Elena Šalkauskaitė ir bro
lis jaunosios Vincas Ramanaus
kas, buvo pirmoji liudytojų po
ra. Per mišias didingai giedojo 
Kaprišiūno ypatingai išlavintas 
choras. Vestuvių puota įvyko 
Curtis Bay svetainėje, kur jau
noji užaugo ir kur didžiuma jos 
prietelių ir draugų gyvena. 
Svečių vestuvėse buvo virš 200 
asmenų. Sveikiname naująją 
porelę ir linkime abiems 
laukti žilos senatvės.

Reiškiame Užuojautą
Sekmadienio rytą gauta liūd

na žinia, kad vienos iš mūsų 
naujųjų mokytojų — Seselės 
Assumptos tėvelis. gyvenąs 
Bostone, mirė. Tuoj Sesutė iš
vyko į laidotuves. Visi giliai at-

kalbėtojas, seimo įžanginėje 
kalboje pasakė, naują jauną. 
Dievą mylinčią Lietuvą.

Prietelius.

I
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' SUPER-MARKET
00D PROTECTION

dičons ot «** * tfee 

for
anA W

©avės io0^’

«« WESTINGHOUSE
PRICED FOR FALL SAVINGS

^^R-MARKET features now cotnbined at a new, low popular price!
M s advantages of size, ąuality and convenience make the SUPER- 

special six an outstanding bargain. Investigate! Compare!

Rfascinating new GAME 
"BLOND1E GOES TO LEISURELAND" »

FoUow the famous cartoon characters in this delightful 
family game. FREE to adults while limited supply ląstą. 
Nothtag to buy—just come in and ask for yours— TODAYI

D£LUXE FEATURES
• TRUE-TEMF CONTROL
• genuine meat-keeper
• OASS-TOP HUMfDRAW»

•1599s

Skubėk, Įsigyk Jį Tuojaus!

Union Electrical Supply Co
92 High Street

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasinikas
Boston, Mass.

Telefonas LIBerty 2337
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

20. Kalba Šv. Kolegijos Kardinolams
Jo Šventenybė Pijus XII kalbėdamas į susirinku

sius Kardinolus, tarp kito ko pasakė: “Dabar, kai jau 
pasibaigė devintasis karo mėnuo ir kai kova pasidarė 
dar smarkesnė ir žudlesnė krauju pasruvusiuose ko
vos laukuose ir kupinose spąstų jūrose, ir konfliktas 
išsiplečia kitose tautose, neturinčiose nieko bendro su 
karu, Mūsų dvasioje vėl kyla baimė ir viltis, ir min
tyse Mes prisimename tas neramias savaites, per ku
rias, vis dar traukiami mažų taikos prošvaisčių, kol 
karo veiksmai dar nebuvo prasidėję, sąmoningai jaus
dami savo Apaštališkosios padėties prievoles ir vado
vaudamiesi savo širdies polėkiais, Mes esame pašven
tę visas savo mintis ir visas savo pastangas visų tautų 
gerovei.

PARAPIJOS JUBILIEJUS WESTFIELD, MASS. I NAUJOS ANGLIJOS SODALIE

frįį.y.
■ £

'' vaaMI

ČIŲ APSKRIČIO KONFEREN
CIJA

Liūdnas Pasaulio Vaizdas
Mes stengiamės atkalbėti vyriausybes, kad jos 

nesigriebtų smurto, ir jas palenkti prie taikingo, tei
singo ir garbingo susitarimo minties, kas atitiktų at
sakingumo jausmą, kuriuo reikia visados vadovautis 
prieš žmones ir prieš Dievą. Garbingieji Broliai ir 
brangūs sūnūs, jei šiandien nukreipsime savo žvilgs
nį į Europą ir jei pažiūrėsime į tas žemes, kurios Die
viškuoju pašaukimu tikrai yra tikėjimo ir krikščioniš
kosios civilizacijos žemėmis, jei pažiūrėsime į tuos di
delius sunaikinimus, griuvėsius ir kančias, kurios di
dėja ir plečiasi daugybėje ankščiau žydėjusių sričių, 
jei įvertinsime liūdesį keliančius ekonominius, sočia-1 Ta prOga sveikiname tos 
linius, ideologinius, religinius ir dorovinius nuostolius parapijos pirmąjį kleboną 
ir tas pragaištingas pasekmes, kurių dėl karo užsitęsi- kun. k. Vasį, pirmuosius 
mo ir sustiprėjimo atsiranda net ir už vandenynų, jei įr dabartiniuosius parapi- 
į visą tai pažvelgsime ir apie tai pagalvosime, tai prieš ----------
Mūsų akis atsidengs didžiai liūdnas vaizdas, jis slėgs šv. Kazimiero parapija West- 
Mūsų dvasią ir vers Mus pakelti akis į dangų ir šauk- field, Mass., spalių 13 d., mini 
tis Dievo neriboto pasigailėjimo nelaimingiems Jo vai- parapijos 25 metų įsteigimo si- 
kams, kurie yra suskaldyti priešingų interesų ir dėl dabrinį jubiliejų. Tą dieną į- 
nedrausgiškumo, neapykantos, neatlaidumo ir keršto vyks didelis bankietas šv. Ka- 
yra paskendę nelaimių ir gedulo vandenyne, kuris nu- zimiero draugijos salėje, 22 
stelbia, supančioja ir nuslopina teisingumo ir sąžinin- Wiiiam St. Pradžia 6 vai. p.p. 
gurno jausmus”. Svečiai ir žymūs kalbėtojai y-

Toliau Jo Šventenybė pabrėžė, kad kariaujančios ra užkviesti iš įvairių Amerikos' 
šalys, vesdamos karą, neturėtų pamiršti žmoniškumo kolonijų. Taipgi dalyvaus mies- 
prievolių. ’ Popiežius pareiškė apgailestavimą, dėl to to mayoras ir kiti aukšti mies- 
elgėsio, kurį tenka patirti nekariaujantiems ir kuris to valdininkai. Dalį programos 
toli gražu nesiderina su žmoniškumo taisyklėmis. Tei- išpildys įvairūs solistai ir pa- 
singumas reikalauja, kad užimtosios sritys būtų trak- rapijos choras, vargonininkui 
tuojamos taip, kaip jas užėmusieji norėtų matyti trak- v. Burduliui vadovaujant, 
tuojant savo pačių teritorijas. Taip pat turėtų būti Westfieldo miestas yra vaka- 
gerbiamas užimtųjų sričių gyventojų garbės jausmas, rinėje dalyje Massachusetts 
turėtų būti gerbiama šeima ir jos teisės ir tikėjimo valstybės, Hampdon apskrity, 
laisvė. Miesto padėjimas labai malo-

----------------------------- nūs: iš dviejų pusių apsuptas
Kalba Šv. Petro Bazilikoje dviem upėm, o iš šalių kalnai ir ■

J girios. Pats miestas nesugrūs-

Kovo 28 d. 1940 m. tas, pilnas medžių, taip kad va-

“Jūs gerai žinote kokius laikus mes pergyvename. sarą atrodo būtli šv. Rašte 
Susitarimai tarp tautų nebeišlaikomi; iškilmingai su. Paminėtas rojus. Susisiekimo 
darytos sutartys vienpusiškai pakeičiamos ir laužo- aztvilgiu \Vestfieldo miestas yra 
mos; nebesigirdi broliškos meilės žodžių. Visa, ką žmo- vienas lš patogiausių, keliai į 
gaus protas sugebėjo išrasti ar padaryti, visa jėga, vi- dldžluoslus miestus puikiausi, 
sas turtas, visos gerybės yra nukreiptos karui ir apsi- * Springfieldą automobiliu nu
ginklavimo didinimui. Visa kas turėjo būti nukreipta vaziuotl trunka keletą minučių, 
žmonijos gerovei dabar gi taikoma žmonių skerdy- Uame yra aPie pusantro šimto 
nėms ir tautų sunaikinimui. tūkstančių gyventojų. Sprmg-

Prekybos vedimas yra visokiais būdais trukdo- fieId ~ vyskupijos sostinė, 
mas, ir visi žmonės, ypač beturčiai, labai daug kenčia westfielde didžiausia pasauly 
vargo ir skurdo. Ir dar kas baisiau, kada žmonių sie- dviracių dirbtuve’ P° tūkstantį 
los yra aptemdytos neapykanta ir pavydu, daugelis Penkls simtus dviračių padaro- 
vietų, žemėje, vandenyne ir net ore yra brolių krauju ma P** dieną- TaiP Pat yra ma- 
aplieta. Tankiai mes matome, kad pati tiesa, kuri pa,- žesnių dirbtuvių, kuriose dirba 
laiko santykius tarp civilizuotų tautų, yra nepaisoma; daugiausiai lietuviai. Pirmuti- 
kada tas dedasi, tada neapginkluoti miestai yra bom- ms letuyis atvyko į Westfieldą 
barduojami, kaimai ir žmonių gyvenimo vietos sunai- 1888 meteis, tai buvo Kazimie- 
kinamos, net ir ligonys, seneliai ir maži vaikučiai pa- ras Mereškevičius. Jis ir sian- 
lieka be pastogės, arba išžudomi. dien sullS savo amžiaus gana

Tik Kristus, Jo įstatymai ir Jo malonė tegali su- stlPras- Kiek vėliau atvyko Jo- 
grąžinti tvarką, teisingus santykius tarp tautų, paša- nas ūlmskas, dar ir dabar svei- 
linti kerštą kariauti, numalšinti aistras ir įkvėpti tei- kas ir aktyvus parapijos narys, 
singumo ir artimo meilės dvasią. Jis, kuris nutildė vė- Pradėjus daugiau rastis bė
jus ir audras, taip pat gali palenkti žmonių valią prie tuvių, sausio 4 d., 1903 metais 
susitarimo ir broliškos meilės ir taip, kad, kada san- susirenka būrelis lietuvių ir į- 
tykiai tarp tautų bus sudaryti ne kardo galybe, bet steiSia šv- Kazimiero Draugiją, 
tiesos, teisingumo ir meilės dėsniais, kardai ir karo kuri ir šiandien dar gražiai gy- 
ginklai bus paleisti iš rankų, tada žmonės paduos vie- vu°ja- Draugijos tikslas buvo 
ni kitiems rankas ir sutiks broliškai gyventi”. teikti savitarpinę pašalpą ir

Pijus XII šaukė tautų vadus ir visus žmones su- aprūpinti savo sielos reikalus, 
grįžti prie Kristaus, Taikos ir Ramybės Karaliaus. Jis Kiekvienas narys turėdavo at- 
pareiškė, kad pats visada meldžiasi už pasaulio taiką likti 1)601 velykinę išpažintį, ir

Kun. K. Vasys, 
pirmasis Westfieldo lietu- jiečius. 
vių parapijos klebonas- 
įkūrėjas ir dabartinis Auš
ros Vartų parapijos, Wor- 
cester, Mass. klebonas. 
Westfieldo lietuvių para
pija — Šv. Kazimiero mini 
savo Sidabrinį Jubiliejų.

Kun. V. Puidokas, 
dabartinis Westfieldo lie
tuvių parapijos klebonas. 
Sveikiname! Lai Dievulis 
Tamstą stiprina sveikato
je, kad dar ilgus metus 
taip energingai galėtum 
dirbti parapijinį ir visuo
meninį darbą.

Kun. K. Vasys ne tik 
Westfielde, parapijiečiams 
remiant, pastatė bažnyčią 
ir kleboniją, bet ir Wor- 
cestery į visai trumpą lai
ką užbaigė bažnyčios sta
tybą ir pastatė kleboniją. 
Kun. Vasys yra pasižymė
jęs ne tik parapijiniame 
darbe, bet daug dirba ir vi-

Sekmadienį, spalių 13 d., Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj, Lawrence, Mass., įvyks Naujos Anglijos 
lietuvių parapijų Sodalicijos konferencija, kuri prasi
dės iškilmingomis pamaldomis tos parapijos bažnyčio-

! je, 94 Bradford St., Lawrence.
Konferencijoje dalyvaus iš visos Naujos Anglijos 

lietuvių parapijų Sodalietės atstovės. Sodaliečių aps
kričio Dvasios Vadu yra kun. Jonas Skalandis, Law- 
rence lietuvių parapijos vikaras.

Konferencijos programa tikrai turininga ir įdomi. 
I JI*
PASIAUKOJIMAS TAIKA
SODALIEČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
1940 m. spalių mėn. 13 d., Lawrence, Mass. 

9:15 PROCESIJA. Giedama “Skaisčiausioji”. 
9:30 ŠV. MIŠIŲ AUKA. Celebrantas — Kun. J. Ska

landis, Dvas. Vadas. Visos Sodalietės gieda “Mis- 
sa de Angelis. Pamokslas — Kun. Feliksas Nor- 
butas, Brockton, Mass. “In corpore” prie Šv. Ko
munijos. Užsibaigus Šv. Mišių Aukai, giedama

10:30 — 12:30 PUSRYČIAI - PIETŪS. Poilsis. 
U. 12:30 — 2:00 SESIJA.

1. Atidaro Sodaliečių N. A. Apskričio Valdyba.
2. Giesmė “Sveika Marija”.
3. Žodis Pirm. Onos Gaidulytės.
4. Pratartis Klebono Kun. P. M. Juro.

1. KONFERENCIJA
Vadovauja — Ona Pazniokaitė, Norwood, Mass. 
Raštinink. — Felic. Zakaraitė, Worcester, Mass. 
PRELEKCIJA — Mokyt. S. Juozelėnaitė, Lietuva. 
Rezoliucijų Kom.: 1. J. Jakavonytė, Brockton,

Mass.; 2. J. Kavaliauskaitė, Lowell, Mass.; 3. 
E. Zenavičiūtė, Lawrence, Mass.

Diskusijos.
Malda. Vadovauja kun. A. Baltrušiūnas, Cambrid- 

ge, Mass.
2:00 — 2:30 POILSIS.

III. 2:30 — 3:30 SESIJA.
1. Atidaro Sodaliečių Apskričio Valdyba.
2. Giesmė “Marijos Vardas”.

2. KONFERENCIJA
Vadovauja Mokyt. Joan V. Paul, Lawrence, Mass. 
Raštinink. — Alena Jasionytė, Norwood, Mass. 
PRELEKCIJA — Mrs. Vincent L. Greene, Presi

dent of League of Catholic Women.
Rezoliucijų Kom.: 1. A. Smolskytė, VVorcester, 

Mass.; 2. T. Vaičiūnaitė, Nashua, N. H.; 3. G. 
Malinauskaitė, Cambridge, Mass.

Diskusijos.
Malda. Vadovauja Kun. P. W. Strakauskas, Lo- 

well, Mass.
3:30 — 3:45 POILSIS.

IV. 3.45 — 5:30 RAPORTAI.
1. APSKRIČIO VALDYBOS:

a. Dvasios Vadas Kun. Jonas Skalandis.
b. Pirmininkė — Ona Gaidulytė.
c. Raštininkė — Adelė Manikaitė, Hartford, Ct.
d. Iždininkė — Ona Astraokaitė, Lawrence.

2. KOLONIJŲ RAPORTAI. Išduoda Prefektės:
a. Brockton — P. Galinskaitė.
b. Cambridge — A. Pociūtė.
c. Lawrence — Ona Astraokaitė.
d. Lowell — Alena Saulėnaitė.
e. Nashua — Anielė Malavičiūtė.
f. Norwood — Ona Pazniokaitė.
g. Hartford — Adelė Manikaitė.
k. Worcester — Eleonora Keršyto.

3. PASTABOS. KLAUSIMAI. DISKUSIJOS. RE
ZOLIUCIJOS.

4. Apskričio Valdybos rinkimai.
5. Malda. Vadovauja Kun. Dr. P. Liutkus, M. S. 

5:30
V. 6:30 PALAIMINIMAS. Celebrantas — Kun. P. M.

Juras. Diakonas — Kun. Feliksas Norbutas. 
Sub-diakonas — Kun. A. Abračinskas. Dvasi- 
dalietės.
nė Mintis — Kun. S. Kneižis. Gieda visos So- 

KARALIENfi TAIKOS MELSKIS UŽ MUS.

i

lietuvių kunigų, tas klausimas 
buvo atidėtas tolimesniam lai
kui. Atsiradus daugiau lietu
vių, vėl klausimas parapijos 
steigimo buvo iškeltas, ir 1911 
metais buvo pasižadėta mokėti 
25c. mėnesiui parapijos steigi
mo reikalams, ir susidarius di- 
desniai sumai pinigų, 1914 me
tais su vyskupo pritarimu nu
pirkta keturi lotai žemės būsi
majai bažnyčiai.

suomeninio darbo dirvoje. 1915 metais atvykus iš Wor- 
-------------- cesterio kun. K. Vasiui, velyki- 
sančios lenkų parapijos kunigą, nės išpažintise išklausyti. West- 
kad pasistengtų surasti lietuvį fieldo lietuvių komisija nuvyko 
kunigą, bent velykinei išpažin
čiai atlikti. Bet kuomet lietu- I 
viai pastebėjo, kad su dvasine;
pagelba jiems yra brukama ir 
lenkiškas erelis, nutarė atsimes
ti nuo lenkų parapijos ir prisi
dėti prie airių parapijos.

Aprūpinti sielos reikalus į 
Westfieldą atvykdavo Įvairūs 
kunigai iš įvairių vietų. Čia yra 
atsilankęs a. a. kun. Žebrys, 
a. a. kun. Bukaveckas, a. a. kun. 
Jakštys, kun. Meškauskas, 
kun. Jakaitis ir k.

1905 metais Šv. Kazimiero 
draugija savo susirinkime 
svarstė savos parapijos steigi- 

Imo klausimą, bet dėl mažo 
skaičiaus lietuvių ir dėl stokos

pas kun. Vasį, prašydami pa
gelbėti parapijos steigimo dar
be, komisija gavo širdingą pri
tarimą ir kun. Vasys ant ryto
jaus nuvyko pas vyskupą, iš
dėstė reikalą vyskupui apie bū
tinumą steigti Westfielde gy
venantiems lietuviams parapi
jos. Vyskupas sutiko ir pasky
rė kun. K. Vasį pirmuoju klebo
nu. Imtasi tuoj sunkaus darbo, 
pastatyta klebonija ir puiki baž
nyčia ir visi parapijos reikalai 
puikiai sutvarkyti.

Šiandien kun. Vasys klebo
nauja Aušros Vartų Parapijoj 
Vv'orcestery, dar sveikas ir pil
nas energijos, o Westfielde kle
bonauja kun. V. Puidokas. B.

Klausimai ir Atsakymai
Šalys, Kurias įkorponiotos 

Į Kitas Šalis

Klausimas — Gimiau ša
lyje, kuri šiandien yra į- 
korporuota į kitą šalį. At
sakydamas į Ateivių Re
gistravimo blankos klausi
mą 3b, katrą vardą priva
lau paduoti kaipo gimimo 
vietą?

Atsakymas — Tamsta 
atvažiuodamas į Jung. Val
stybes turėjai pasportą, 
tadgi patartina tamstai 
užrašyti tos šalies vardą, 
kurios vardas užrekorduo- 
tas ant pasporto.

Pamesta Pilietybė Per
Ištekėjimą IŠ Ateivio

mano dabartinis vyras iš
siėmė pilnas pilietybės po- 
pieras 1923 m. Jau sulau
kus 60 m. Ar aš turiu re
gistruotis? Ar man reikės 
išsiimti pilietybės popie- 
ras?

Atsakymas — Gailestau
jame tamstai pranešti, 
kad tamsta esi ateivė. Ta
pai piliete 1901 m. su ište
kėjimu už Amerikos pi
liečio, bet pametei tą pilie
tybę 1920 m., kai ištekėjai 
už ateivio. Faktas, kad 
tamstos ateivis - vyras ta
po Amerikos pilietis 1923 
m. nesugrąžino tamstai a- 
merikonišką pilietybę, nes 
rugsėjo 22 d., 1922 m., į- 
statymas pradėjo veikti, 
sulig kurio ištekėjimas ne
pamaino moters pilietybės 
stovį. Nuo rugsėjo 22 d., 
1922 m. svetimtautė - mo
teris netampa piliete, kai 
išteka už Amerikos pilie
čio; kiton pusėn, Amerikos 
pilietė nepameta pilietybę, 
kai išteka už ateivio.

1I

j

Klausimas — Atvažia
vau į šitą kraštą gruodžio 
mėn. 1897 m. būdama 
m. amžiaus. Ištekėjau 
Amerikos piliečio 1901 
Mano vyras mirė 1917 

ir ragino visus prašyti Dievo pasigailėjimo, kad tas|tam t,kslui kreipdavosi į jau e- Vėl ištekėjau 1920 
žmogžudiškas karas būtų greitai užbaigtas.
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jausmo?

Klausimai Apsvarstymui I3' * naujieji išradimai padarS8yvenimą
Kodėl tautos negalėjo taikos būdu susitaikyti? Ko- 4. Kas yra tikros ir pastovios taikos pagrindu?

kia buvo šio karo priežastis? 5. Ar teisingumą ir artimo meilę galima turėti, jei
Kodėl kariaujančios tautos nustojo žmoniškumo’ žmonės atmeta Dievą?

Redakcijos Atsakymai

6:30 LIUOSLAIKIS užkandžiams.

dės ir adreso. Pareiškiame, kad 
nėra būtino reikalo po straips
niu ar pastabomis talpinti ra
šytojo vardą ir pavardę, bet 
vardas ir pavardė rašytojo yra

reikalinga redakcijai. Jeigu 
Tamsta nori. kad pastabos 
tilptų “Darbininke”, tai pra
nešk redakcijai savo vardą, pa
vardę ir adresą.

Tėvynmyliui Piliečiui, Holyo- 
kc, Mass. — Tamstos pastabas 
darbininkų klausimu gavome, 
bet negalime talpinti neturėda
mi Tamstos tikro vardo, pavar

MiUbury Cafe
Užlaikome visokių girimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas, 
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass. I

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Opticai Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER. MASS.

278 Main St, Webster, Mas*.
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YOU HAVE A DATE! I Naujosios Anglijos Chorų Sąjunga, ateinantį

Penktadienį, Spalių - October 11 Dieną, 1940 m. Rengia
ŠOKIUS - BALIŲ, King Phillip Ballroom, Wrentliam, Mass. Route 1A
Gros 12 muzikantų pagarsėjusi orkestrą, vadovybėje JIMMY WALSH £»^akarą

ijiivTiim^ninrnrvTr

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ j 
KOLONIJOSE

PROVIDENCE, R. I

A y A
Spalių 5 d. mirė LDS 11 

kuopos narys Jonas Gine- 
vičius. Velionis kilęs iš Lie
tuvos, Vilniaus apskr. Bu
vo geras katalikas, pri
klausė prie daugelio drau
gijų. Palaidotas spalių 8 d. 
iš Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios. Nuliūdime pali
ko žmoną ir gimines. LDS 
11 kuopos nariai ponią Ge- 
nevičienę jos liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjau
čia. A. Dzekevičius.

! kaktį. buvo įrengiami
i Wicks kompanijos 
kurie pašventinti spalių 6 d. ir

• w 1

pademonstruoti bažnytinio kon
certo metu. Dalyvavo daug sve
čių ir iš aplinkinių kolonijų. 
Šventinimo ceremonijas atliko 
mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras, lydimas kunigų: J. Pet
rausko, F. E. Jonkaus, O. P 
J. Skalandžio ir P. Abouzeid.

Žmonių buvo gana skaitlingas 
būrys. Koncertas, vadovaujant 
muz. P. Sakui. buvo lagai 
žus.

NORWOOD, MASS.

LAWRENCE, MASS

Suėjo lygiai dešimts metų kai 
mūsų parapijos bažnyčios vi
daus įrengimas buvo baigtas, 
nes 1930 metais, spalių 4 d. bu
vo pradėta novena dar skiepe, ir 
13 d. spalių buvo pašventinta 
graži bažnyčia. Šiais metais, 
pažymėti dešimties metų su-

★ d

Nouširdžiai Dėkoju ir Kviečiu!
konų vizitatorius. Jam asista
vo kun. Jonkus, domininkonas 
ir kun. M. Urbonavičius. MIC. 
Pamokslą pasakė kun. K. Jen- 
kus iš So. Bostono. Po Palaimi-

j-Įi ' nimo Švenčiausiu kun. Gros- 
! mann įrašė tris kunigus: kleb. 

nauji Kneižį, Skalandį ir Jenkų į 
vargonai, Pranciškonų ordiną.

Tuoj po to. kun. Grossman 
kalbėjo apie pasaulionių Treti
ninkų pareigas ir veiklą.•

i Sekmadienį, spalių 6, įvyko 
ketverios šv. mišios, kurias at
našavo šie
Kneižis. J. 1
K. Jenkus
MIC.

Po pietų visų parapijos drau
gijų nariai rinkosi į bažnyčią 
pagarbinti Švenčiausiąjį Sakra
mentą.

7:30 vai. vakare įvyko iškil
mingas 40 Valandų atlaidų už
baigimas. Mišparus laikė kun. 
M. Urbonavičius, MIC. Jam asi
stavo kun. P. Juraitis iš Athol 
ir kun. K. Jenkus iš So. Boston. 
Pamokslą pasakė kun. A. Pet
raitis iš Worcester.

Po mišparų įvyko procesija. 
Pažymėtina, kad laike 40 Va

landų atlaidų į talką buvo at
vykę daug svečių kunigų. Be tų,

♦
kuriuos jau paminėjau dalyva
vo dar šie kunigai: dr. K. Ur
bonavičius, J. Skalandis, A. Bal- 
trušiūnas.

•9

■ kunigai: kleb. S. 
Dambrauskas, MIC., 
ir M. Urbonavičius.

Prieš kelias savaites buvau išvažiavęs į Lietuvių kolonijas su I. J. Fox dideliu kai
linių pasirinkimu, kad davus progos Naujosios Anglijos moterims ir merginoms nusi
pirkti kailinius, kurios negali atvykti į Bostoną. Turiu pasakyti, kad labai daugelis 
ponių ir panelių nusipirko kailinius su dideliu papiginimu ir savo pirkiniais yra labai 
patenkintos. Taigi, aš dėkoju visoms už suteiktą man ko-operaciją.

Šia proga kviečiu Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti į I. J. Fox 
krautuvę, pamatyti naujausios mados kailinių. Dabar grįžęs iš kelionės būsiu krautu
vėje ir visoms nuoširdžiausiai patarnausiu. Per mane pirkdamos kailinius gausite 10 
nuošimtį nuolaidos.

Dabar dar yra patogiausias laikas kailinius įsigyti, nes dar kainos nėra pakilusios. 
Atėjus žiemos sezonui, paprastai kainos kyla. Taigi, kam mokėti brangiau, kad šian
dien galite nupirkti geresnėmis sąlygomis!

Senus kailinius išmainome 
į naujus ir už juos duodame 
didelę nuolaidą. Ateik šian
dien į I. J. Fox krautuvę ir 
pamatyk Bernardą Koraitį, 
kuris Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

64Č
411 WASHINGTON STREET. 

Boston, Mass.
40 VAL. ATLAIDAI PRAĖJO 

IŠKILMINGAI

Pereitą sekmadienį, spalių 6 d. 
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje iškilmingai užsibaigė 40 
Valandų Atlaidai. Penktadienio 

■ vakare mišparus laikė kun. dr.
P. Liutkus, Nashua lietuvių pa
rapijos klebonas. Pamokslą pa
sakė kun. A. Abračinskas iš So. 
Bostono.

šeštadienio vakare mišparus 
laikė kun. Grossman. Pranciš-

Žmonės gausiai naudojosi Die
vo malonėmis. Sekmadienį per 
visas ketverias šv. mišias buvo 
pilna bažnyčia žmonių.

Antradienio rytą, spalių 8 d. 
pp. Adolfas ir M. Kavaliauskai 

Į gyv. St. John St. ir pp. Kava-
■ liauskai, gyv. Willow St. auto-
■ mobiliu išvyko į Elizabeth, N. 
I J. dalyvauti savo giminaičio

DARBININKO” TRADICIJINIAI - METINIAI *

PENKTADIENĮ

Spalių - Oetober 25,1940
ELKS BALLROOM

CAMBRIDGE, MASS.8 MAGAZINE ST.,

Gros: Wally Jason Orkestrą
Laimingam bus duota puiki, elegantiška dovana — SILVER

FOX — moteriška Sidabrinės Lapės Apykaklė — kalnierius.

Įžanga Tiktai 45c.

Nuoširdžiai Kviečiame iš anksto Ruoštis

j šį Tradicijinį Balių-Šokius

★
RENGĖJAI.

t ★

Keturi Pirmieji Spalių Mėn. Pranciškonai Šventieji
; ros Assyžietės ir šv. Pran
ciškaus Serafiškojo mirtis.

Kai Šv. Klera Assyžietė 
Perkėlimas kūno šv. Kle- m^r®’ 1253 m., ji buvo 

palaidota šv. Damijono 
bažnyčioje; tačiau Popie
žius Aleksandras TV, kurs 
Šv. Klerą kanonizavo, — į- 
sakė pastatyti didelį nau
ją vienuolyną, šv. Kleros 
Seselėms, palei Šv. Jurgio 
bažnyčios sienas Assyžiu- 
je. Ilgainiui ta vieta, dėlei

(Tąsa)

Spalių Mėn. 3 d.

laidotuvėse, pp. Kavaliauskams 
dėl mirties jų giminaičio reiš
kiame užuojautą.

Spalių 12 d. pp. B. ir O. Cer- 
vokai, gyv. St. Joseph Avė., mi
ni savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. Ona Cervokienė yra 
Moterų Sąjungos 27 kuopos didelės daugybės keleivių,
raštininkė. Sveikiname! j ŠV. Kleros kapą kasdieną

------------ I belankančių, — pasirodė e-
Tą pačią dieną taip pat mini gąnti SUV1SU permaža! Tai 

savo vedybinio gyvenimo su- Tvatydamas, popiežius pa
kakti Dr. ir p. A. w. Gasson, skyrė Pranciškoną Tėvą 
gyv. Washington St. Dr. Anta- Pilypą j§ Campelle, — di
nas Gasson yra vienintelis lie- džiausią tų laikų architek- 
tuvis gydytojas Norwoode. ■ Įą, kad jis pastatytų nau-
Sveikiname!

I

I ją tinkamą šv. Kleros kū- 
Spalių 7 d. vakare, parapijos "ui. PatalptoU bažnyčią, 

svetainėje įvyko Moterų Sųjun- visas P^tatymo li
gos 27 kp. susirinkimas. Išrin- !aid“’ P»tS Popiežius IŠ 
ko atstovus į apskričio suvažia-1 ben,dro bažnytinio iždo ap- 
vimą, kuris įvyks iapkriėio 10 mokėjo. Toji šventove bu- 
d. Nashua, N. H. Taipgi pada- v0 Pabaigta statyti 1260 
ryta pianai žiemos sezono vėl- ” > lr !Pa,lld men’ 
.. . [ ko iškilmingas didziau-

_______ : sioms tikinčiųjų žmonių 
p. Alena Jasionytė, gyv. minioms dalyvaujant, Šv.‘ 

Sturtevant Avė., įžymi veikėja Kleros Assyžeitės kūno, 
parapijoj, Vyčių organizacijoj naujojon bažnyčion perkė- 
ir chore, kiek laiko atgal susi-1 limas. 
žiedavo su p. Stasiu Perekšlių 
iš Athol, Mass. Sveikiname!
Vestuvės įvyks lapkričio 11 d.

I

p. Petras Rakauskas. Naujos 
Anglijos chorų apskričio vice
pirmininkas, labai daug darbuo
jasi, kad apskričio chorų šo-' 
kiai pavyktų, kurie įvyks šio 
mėnesio 11 d., King Philipps 
Ballroome, Lake Pearl, Wren- 
tham, Mass. arti Norwoodo. 
Šokių rengimo komisija tikisi 
labai daug jaunimo ir tėvų šo
kiuose. Vieta graži, orkestras 
puikus, tai ko daugiau reikia 
linksmai laiką praleisti. CSN.

I 
į

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką’*.

Tai buvo spalių mėn. 3 
d. saulėleidis, kai Šv. Pran
ciškaus Assyžiečio siela, 
galutinai atsipalaidavusi 
nuo kūno ryšių, — tarsi 
žaibo blykstelėjimas, nus
krido dangun. Pajutęs, 
kad seselė mirtis, kaip jis 
ją visuomet vadindavo, 
pas jį prisiartino, — Sera- 
fiškasis Meilės Patrijar- 
kas, paprašė jam atnešti ir 
paskaityti Šv. Jono Evan
geliją, kurios skyrių apie 
V. Jėzaus kančią, evange
listas pradeda šiais žo
džiais: — “Pirma praside
dant Velykų šventei, Jėzus 
žinojo, kad Jo valanda jau 
prisiartino, kurioje Jis tu
ri palikti pasaulį ir eiti pas

Savo Tėvą...” (Šv. Jono 
XHI, 1). šventasis klausė
si šv. Evangelijos skaity
mo, visiškai neištardamas 
nė vieną žodį. Begalo pa
tenkintas ir nudžiugintas 
tuo skaitymu, — šventasis 
mąstė, kad kiekvieno žmo
gaus mirtis, yra didelis V. 
Dievui pasiaukavimas, — 
jis įsakė save apvilkti ašu
tiniais marškiniais ir pa
barstyti pelenais. Tas jo 
prašymas, ūmai buvo iš
klausytas... Paskiau mal
daujančiu balsu, — pasi
aukojančios aukos balsu, 
jis sušuko su Psalmistu:— 
“Voca mea ad Dominum 
clamavi”. (Aš šaukiau 
Viešpačiui, visu savo bal
su”. Psalm. 141). Vos tik 
paskutinis punktelis mini
mos Psalmės giedoti buvo 
pabaigtas, — Šv. Pranciš
kaus Assyžiečio siela, su
traukiusi žemiškojo savo 
kūno ryšius, nuskrido pas 
mylimą Viešpatį Jėzų, į 
dangiškus, amžinuosius 
savo namus, po didelės ir 
laimingos piūties, amžinai 
ilsėties... Spalių mėn. 3 d. 
vakare, visuose Pranciško
nų Ordino vienuolynuose, 
ir bažnyčiose, visi vienuo
liai kunigai ir broliai, susi
renka ir gieda lotyniškai 
vadinamą “Transitus” 
(kaikur tai daroma spalių 
mėn. 4 d. vakare), kuris 
randasi gale bendrų Tre
čiojo Šv. Pranciškaus Or
dino maldų.

J. Butkevičius.
(Bus daugiau)

VIHIam J. CNsliolm
GRABORIUS

“ Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 62M
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Spalių 7 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje Tėvas A. Mešlis, 
S. J., pradėjo misijų savaitę dėl 
merginų ir moterų, kurių prisi- 'bi2nierius. 
renka pilna bažnyčia. Misijos. jau pardavinėjami tikietai: Na- 
baigsis sekmadienį 3 vai. p. p.N H Brockton>
Labai yra džiaugsminga ir gir-; Norwood westfield, Worces- 
tina, kad labai daug merginų, . ter Cambridge> Boston ir 
Amerikoje gimusių, lanko misi- , Haverhm Nuo rėmėjų jau 
Jas’ 'plaukia aukos. Gerb. Paul A.

Dever prisiuntė $10.00 ir užuo
jautos žodžius Lietuvai. So. 
Bostono Federacijos skyrius 
aukavo $10.00, kun. P. A. Vir
mauskis $10.00 ir Šv. Vincento 
draugija $5.00. Taipgi aukavo 
iš Roxbury, Mass. Juozas Tar- 
bokas $2.00.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Medėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrldge 6330.

JohnRepsNs, M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampan Inman arti Centrai Są., 
Camoridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — E

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vaL diena.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD, 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Dr. J. C. Landaus
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. 8ou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

(VAROS SKHMMAI

Federacijos koncertas Lietu
vai šelpti progresuoja. Komisi
ja siuntinėja laiškus ir lanko 

Šiuose miestuose

. ..................   -................... O
Vaikinų ir vyrų misijos pra

sidės spalių 13 d., 7:30 vai. v.

šeštadienį, Šv. Petro par. baž
nyčioje, 7 vai. ryte, bus gieda
mos Šv. Mišios Čapų-Rožėnų in
tencijai; 7:30 vai. ryte, skaito
mos Šv. Mišios Gyvojo Rožan
čiaus draugijos intencijai; 8 v. 
r., giedamos egzekvijos ir šv. 
mišios už Petrauskų ir Gabrele- 
vičių mirusius; 9 v. r., giedamos 
šv. mišios Amžinojo Rožančiaus 
draugijos intencijai; 10 v. r., 
giedamos šliūbinės šv. mišios 
McDonald ir Marijonos Palai- 
maitės; 11 v. r. giedamos šliū
binės šv. mišios Vladimiro Apa- 
nasec ir Jadvygos Naudžiūnai- 
tės. Tą dieną galima pavadinti 
Moterų Misijų savaitės Komu- 
niojs diena. Visos moterys tą 
dieną lengvai galės prieiti Šv. 
Komuniją. Jos bus atlikusios 
šv. išpažintį ketvirtadienį ir 
penktadienį.

Girdėti, kad Marianapolio ko
legijos Studentai žais footbolę 
su Fouriver laivų statytojais, 
Ouincy, stadium. Penktadienį, 
vakare. Lietuviams sportinin
kams bus gera proga linksmai 
praleisti vakarą ir pamatyti sa
vuosius.

MIRĖ
Šiomis dienomis mirė Dr. Wil- 

liam J. Brown, 60 metų amž„ 
1109 Boylston St., Back Bay. 
Jis buvo labai gerai žinomas 
lietuviams. Ligos laike buvo ne 
tik gydytojas, bet ir geras prie- 
telius. M. Karčiauskienė.

Metiniai "Darbininko" 
Šokiai Jau Netoli

■

Penktadienį, spalių 25 d.,
Eikš Ballroom, 8 Magazine 
St., Cambridge, Mass., į- 
vyks “Darbininko’ ’ meti
niai šokiai - balius. Šo
kiams yra pasamdytas vie
nas geriausių orkestrų; 
Cambridge’aus šeiminin
kės ruošiasi pavaišinti sve-

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. įvyks metiniai “Darbinin
ko” šokiai - balius. Kaip girdėti, ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji visu smarkumu ruošiasi į šį parengimą 
atvykti nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Kurie negali į šį metinį parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo čius skaniais valgiais ir 

gėrimais. Taigi, atsilankę 
$1.00 jauni ir seni maloniai ir 
$1.00 linksmai praleisite laiką. 
$1.00 Kviečiame visus! Kvieslys. 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00

.. 1.50
$1.50 i 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00

sekantieji:
J. Zaveckas, Haverhill, Mass..........
A. Laukaitis, Cambridge, Mass.....
Miss Anna Jakutis, Dorchester ...
P. Melaikienė, Athol, Mass..............
Kun. J. J. Shlikas, Seboygan, Wis. 
J. Galevičius, Cambridge, Mass.....
J. Kupstaitis, Poųuonock, Conn.....
W. Andriūnas, Dorchester, Mass.... 
Kun. V. Masevičius, Detroit, Mich. 
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass. 
A. Dėdinas, Greenfieid, Mass.........
K. Sutkus, W. Meadway, Mass.......
J. Saladonis, Montello, Mass..........
Magdalena Bakūnaitė, So. Boston 
P. Tūbelis, Brockton, Mass.......
V. Rimša, Worcester, Mass.............
E. Tamošauskienė, Athol, Mass. ...

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS

Ramina Ūkininkus

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstancs 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay YiewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8 th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

— “Valstiečių Laikraš
tis”, pradėjęs eiti vieton 
uždarytojo “Ūkininko Pa
tarėjo”, stengiasi nura
minti Lietuvos ūkininkus, 
kurie ne be pagrindo iš 
naujųjų “reformų” telau
kia jų būklės pablogėjimo. 
Minėtas laikraštis rašo: 
“Čia vėl galime tvirtai pa
sakyti, kad samdomasis 
darbas žemės ūkyje nepa
naikinamas, kad apie 8 
vai. darbo dienos žemės ū- 

JAPONIJA GRASINA ANGLIJAI ^eŠluSapaUyX 
mus lauko darbininkams 
skleidžia gandus tik ken
kėjai, socialistinės valsty
bės priešai. Darbo tvarka 
ir atlyginimai darbinin
kams mūsų žemės ūkyje 
bus tokie, kokių reikalaus, 
kokius leis racionalaus ū- 
kininkavimo sąlygos. Jo- 

ikiu būdu nebus prileista

*

P-lė Ona KASKAS, 
(Katkauskaitė) 

Metropolitan Operos New 
York’e dainininkė, kuri 
Lapkričio - Nov. 17, š. m., 
atvyksta Bostonan išpil
dyti koncertą, kurio visas 
pelnas skiriamas Nukentė
jusiems nuo karo Lietuvo
je. Koncertas įvyks Jor
dan Hali, Huntington A- 
venue ir kampas Gainsbo- 
ro St., (arti Simphony 
Hali). Koncerto progra
mos dalį išpildys ir Šv. Pet 
ro par. choras, vadovau
jant muzikui Rapolui Juš
kai. Šio milžiniško koncer
to rengėjas yra Lietuvių 
R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskritys, kuris 
sudarė didžiulį komitetą 
iš visų kolonijų veikėjų ir 
pritariančių to koncerto 
surengimui.

Komitetas atsišaukė į vi
sus lietuvius, kad sudary
tų bendrą sėkmingą dar
bą, kad ne vien pelno pa- 

; sisekimas būtų užtikrin- 
. tas, bet, kad ir ta proga 
būtų galima pasirodyti 
svetimtaučiams su skait
lingu dalyvavimu, su me
no pasaulio žvaigžde lietu
vaite, su mūsų kėlimu bal
so dėl atstatymo nepri
klausomos Lietuvos. Taigi 
visi, kas tik jaučiasi lie
tuvis, lai neapleidžia tos 
kilnios patriotinės parei
gos! Lietuvis.

Vyčių Susirinkimas
L. Vyčių So. Bostono 17 kuo

pos susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalių 13 d., 4 vai. Ka
dangi parapijoje vyksta misijos, 
susirinkimas vietoje 3 vai. įvyks 
4 vai. Susirinkimas svarbus, vi
si nariai prašomi skaitlingai da
lyvauti. t Valdyba.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja, hiuėją | bllą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
mat*U “Darbininke".

Povilas Bushnanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbie 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Peridns Markei
F. Bsltrutlūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
7M Brosdway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot RaAt. — Ona Iv&ikienč,
440 E. SUth 8L, So. Boston, Mass. 

Fin. Rait. — Marijona MarkoniutA,
4115 VVashington St.. Roslindale,

Tel. Parkwa.y 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staniu liūtė,

105 West 6th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukžtikalnieni,

111 H St., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PASALPINEk 
DRAUGIJOS VALDYBA

Koncerto Nukentėjusiems 
Huo Karo Lietuvoje Bilietai

[VAIRIOS ŽINIOS
_ .          . . —   

Tokio, spalių 10 — Japo-j Japoniją”. Iš Kinijos pra 
nijos vyriausybė pareiškė, ---- ~ x-----
kad jei Anglija atidarys 
Burmą kelią, kuriuo bus į- 
vežami karo ginklai į Ki
niją, tai Japonija bombo
mis kelią uždarys. Pirmiau 
Anglija, Japonijai reika
laujant buvo sutikus kelią 
uždaryti. Dabar Japonijai 
sudarius sutartį su Vokie
tija ir Italija, Anglija nori, 
kad Kinija gautų karo gin
klų ir gintųsi nuo Japoni
jos užpuolimų, gi tuo pa
čiu neduotų progos Japo
nams eiti prieš Angliją. 
Japonijos vyriausybė sa
ko, “kad dabar yra aišku, 
juk Anglija ir Amerika 
sudaro vieną frontą prieš

nešama, “kad sutarimas^ 
padarytas ir Amerika pa-1 
sirengus į karą”.

Iš kitų šaltinių aiškėja, 
kad Anglija ir Amerika 
mėgina patraukti sovietų Į 
Rusiją į savo pusę ir pa- j 
skatinti ją duoti karinę i 
pagalbą Kinijai. Šie many-'prie to, kad valstiečiui ūki
mai paremti tuo, kad An-Įninkui stengtis ir dirbti 
glijos ir Amerikos atsto-jbūtų nuostolinga”.
vai Maskvoje pastaromis O kiek buvo visko priža- 
dienomis turėjo pasitari- dėta laukų darbininkams 
mus su sovietų užsienių prieš “liaudies seimo” rin- 
reikalų ministru Molotovu, j kimus!

ANGLIJOS PAGALBA KINIJAI

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (KayJ
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

L

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
apkričio - November 17, 1940, 

3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga- 
ima gauti pas Petrą Vervecką, 

908 E. Broadway, So. * Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už
sisakyti pas paneles Evą Macai- 
tę. Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston.

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.50; $1.00 ir 75c.

CAMBRIDGE, MASS.
MIRĖ SUNDUKAS

Spalių 8 d. mirė Jonas Sundu- 
kas, gyv. 305 Washington St. 
Laidojamas iškilmingai su šv. 
mišiomis iš Nekalto Prasidėji
mo P. Švč. lietuvių par. bažny
čios spalių 11 d. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną Ma
rijoną, du sūnus — Juozą ir Jo
ną ir dukterį Petronę (Carri- 
gan), brolius Kazį ir Tarną.

pp. Sundukai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai.

Reiškiame užuojautą.

•
Londonas, spalių 10 —, 

Anglijos ministras Wins-j 
ton Churchill pareiškė, i 
kad vyriausybė labiau rū
pinasi teikti pagalbą Kini
jai ir išlaikyti ją nepri
klausoma, kaip numalšin
ti Japonijos grasinimus, 
kuri yra susidėjus su An
glijos priešais. Anglija nu
tarė vėl atidaryti Burma'
kelią, kuriuo bus įvežama kol išmokai tokį paprastą 
į Kiniją karo ginklai ir ki- dalyką— stovėti dviem ko- 
ti prekybiniai daiktai. Ja- jom”, 
ponija griežtai pareiškė, 
kad toks Anglijos pasielgi
mas stačiai bus karo pa
skelbimas Japonijai.

sijungdamas į socialistinį 
darbo procesą”.

Kitas receptas: “Tiesa, 
bankų ir fabrikų naciona
lizacija įvykdyta, bet aš 

i vis dar gyvenu taip pat, 
kaip ankščiau”, — šitaip 
kalba nesąmoningas dar
bininkas. Neužmi r š k, 
drauge, kad paaukojai vi
sus savo gyvenimo metus,

Peter P. Plevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengėjai 
SodewaU, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių Užmokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Spalių 4 d. mirė Kazys Pau
lauskas, gyv. 125 Elm St. Pa
laidotas su Šv. Mišiomis iš lie
tuvių par. bažnyčios spalių 8 
Paliko nuliūdime du sūnus 
dukterį. Lai ilsisi ramybėje!

d. 
ir

Lietuvių Vakaras

GRABORIAI

PADĖKA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 tVinfield St., So. Boston, Mase. 

Prot Rait Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 

Fin. Rait Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth BL, So. Boston, Masa

Iždininkas Vincas Zaleskas, 
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVlnfield SL, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedįldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49J 
E. 7th 8t, So. Boston, Masa

Bostono Mayoras p. Mau- 
rice J. Tobin paskyrė poną 
Arthur Reilly suruošti lie
tuviams vakarą (Lithua
nian Night), kuris įvyks 
spalių 16 d., 7:45 vai. p. p. 
South Boston High School 
auditorijoje.

Vakaro tikslas išaiškinti 
visiems lietuviams nepilie- 
čiams registravimo tikslą 
ir taisykles. Anglų kalba 
bus išversta lietuviškai. 
Šie tautiniai vakarai ren
giami visų atskirų tautų 

. tautiečiams. Pasinaudoki*

BALIUS
Spalių 11, vietinės parapijos 

metinis balius įvyks Eikš Ball
room salėje, Centrai Square. 
Cambridge. Balius bus smagus, 
gražus įvairus teikiantis vi
siems progos pasilinksminti. 
Orchestras — Wally Jason vi
sus pilnai patenkins: seni ir 
jauni galės kiek tik norės trep
sėti. Turintis laimės bilieto nu
merį gaus naujausios ir vėliau
sios mados Emerson Radio.

Balius prasidės 7 vai. vakare 
ir tęsis iki 11:45 nakties. Visi 
iš visur nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Savo dalyvavimu pri-

A.
mūsų mylimą tėvelį, palaidojus, 
nuoširdžiai dėkojame Šv. Petro 
lietuvių parapijos kunigams už 
dvasinį patarnavimą; dėkojame 

I giminėms ir prieteliams už dva- 

bu ne tai, kiek tu uždirbi, sinius iru bukietus, ir vi-
pilieti. Daug svarbiau, ko 
kią naudą atneši savo so-i jame laidotuvių direktoriui D. 
cialistinei tėvynei. O tuo j Zaletskui už malonų patarnavi- 
pačiu ir sau pačiam, šita imą. Mikalina Januškevičienė 
mintimi turi vadovautis, į-Į ir šeima.

Sovietų Spaudos Receptai
— “Darbo Lietuva” duo

da tokius receptus: “Svar-

nję gera proga, neužmirš- sidėsite prie išpuošimo bažny-
kirne spalių 16 dienos. ; ■ j čios. Rengčjai.

a. Antaną Januškevičių,

S. Barase vičius k* Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBB8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: B38 Dorchester Ava 
TeL COLumbU 2637.

siems bendrai už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse. Dėko-

Užsisakykite Touiko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Myopia Club Beverage Co.I Grafton Avė., Isfington, Mass. Tel. Dedham 1304-V 
I PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R l

4

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balaamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nikų 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0619
Tel. ŠOU Boston 2909
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40 VAL. ATLAIDAI

paaiškėjo, kad yra * rengiama 
card party, kuri įvyks lapkričio 
3 d. Dėl didesnių pasekmių,

prasidės spalių 20 d., sekmadie
nį, Šv. Andriejaus parap. bažny
čioje ir baigsis spalių 22 d., ant
radienio vakare. Visi ruoškimės 
prie šių šv. iškilmių ir skaitlin
gai dalyvaukime, pakeldami sa
vo širdis prie Išganytojo ir mel
skime visokeriopų malonių sau, 
savo šeimoms ir suirusiam pa
sauliui.

pijos reikalus. Pirmiausia pra
dėjo pastatus taisyti iš lauko. 
Pataisė svetainės stogą, klebo
niją ir bažnyčią. U

Dabar lankosi po namus, 
pas parapijiečius, renka aukas

duosnios sąjungietes pažadėjo, daro parapijiečių sąrašą. To 
apščiai aukų. Išrinkta atstovės negana. Surengė bazarą, kuris 
į apskričio suvažiavimą, kuris: 
įvyksta spalių 20 d. Hartford,; 
Conn. Po susirinkimo buvo žai-

I 
džiama bingo. Gaila, tik, kad ne j 
visos narės lankosi į susirinki- | 
mus, verčiau nutraukia kitur. į 
Tai vis lietuviškas užsispyri
mas, gaila. T.M.

NEW HAVEN, CONN.MIRTIES ANGELAS, 
atsilanko į Šv. Andriejaus para
pijos parapijiečių tarpą veik 
kiekvieną savaitę. Pereitą sa- rapija yra įkurta 1908 m., bir- 
vaitę, spalių 2 d. mirė a. a. Ka- želio mėn.v Globėją šios parapi- 
zimieras Ivanauskas, gyvenau- jos pasirinkome Šv. Kazimierą, 
tis 64 Collins Str. Paliko nuliu- Pirmą kleboną gavome 1911 m., 
dime savo žmoną, du sūnų, ir rugpiūčio mėn. a. a. kun. Kostą 
dvi podukras. Velionis buvo ma- • šatkų, kuris klebonavo pas 
lonaus būdo, geras katalikas ir mus tiktai apie vienus metus, 
parapijietis, uoliai rėmė katali- Jo vietą užėmė a. a. kun. Ed- 
kišką veikimą, buvo narys, Šv. vardas Grikis 1912 m., rodos, 
Kazimiero pakalpinės draugi- kad lapkričio mėn. Kun. E. Gri- 
jos. Palaidotas spalių 5 d. iš Šv. kis išbuvo mūsų kolonijoj ligi 
Andriejaus parap. bažnyčios. 1915 m., 14 d. gegužės. Jo vie- 
Šv. Marijos kapuose. ] 
vėms rūpinosi, 
rektorius A. Venskūnas.

Spalių 7 d. mirė a. a. Antanas 
Morkūnas, gyvenantis 60 New- 
ington avė., sulaukęs 54 m. am
žiaus. Paliko nuliūdime žmoną 
ir sūnų. Palaidotas spalių 10 d. 
Lai Dievas būna maloningas jų 
vėlėms.

I 
I 
t

Mūsų kolonijoj lietuviška pa.

LIETUVIŠKA PORELE
Spalių 5 d. priėmė moterys

tės sakramentą, panelė Marijo
na Bakšytė su Adomu Šivoku. 
Jų liudininkais buvo panelė D. 
Šivokiūtė, jaunojo sesutė ir 
jaunosios brolis, Antanas. Pali- 
dovės buvo panelės A. Bakšytė 
ir S. Guzevičiūtė iš Westvell, 
Mass. Jaunoji buvo pavyzdinga 
lietuvaitė ir buvo viena iš veik
lesnių sodaliečių. Laimingo pa
sisekimo naujame gyvenime.

Iš Sąjungiečių Susirinkimo
Susirinkimas įvyko spalių 7 d. 

Išklausius vėliau buvusius nu
tarimus ir komisijų raportus,

Dr. J. J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

ljud. ližių m., ii u. gegules. ou vie- 

Laidotu-Įtą užėmė kun. V. P. Karkaus- 
laidotuvių di- kas, kuris su mumis darbavosi 

Į mūsų parapijoj per 21 metus.
Kun. V. P. Karkauskas buvo 
linksmo būdo ir už tai visi pa
rapijiečiai labai mylėjo. Jo geri 
darbai dar ir šiandien nepamir
štami, o ypač lietuviškas jau
nimas dar ir šiandien jo apgai
lestauja. Nuo 3 d. birželio 1936 
m. buvo mūsų parapijoj klebo
nas kun. Matas Pankus ligi 2 d. 
vasario, 1940 m. Kun. M. Pan
kų ir jo darbus mūsų kolonijos 
lietuviai katalikai ilgai minės. 
Nuo vasario 2 d. š. m. klebona
vo kun. Juozas W. Jankauskas. 
Žmogus buvo labai geros šir
dies, gailestingas, daug sušel
pė žmonių nelaimėse esančių, 
bet nelaimei neturėjo geros 
sveikatos ir dažnai sirguliavo, 
negalėdamas parapijos reikalų 
tinkamai tvarkyti, ir priverstas 
buvo prašyti Vyskupo atleisti 
nuo parapijos. Š. m. liepos 28 d. 
gavome jauną ir energingą kle
boną kun. A. Gradeckį iš Wa- 
terbury, Conn. Waterburis la
bai apgailestauja netekęs kun. 
Gradecko, bet New Havenas tai 
labai džiaugiasi gavęs tokį dva
sios vadovą. Lietuviškas kata
likiškas jaunimas mūsų koloni
jos ištikro dabar bus laimin
gas, nes kun. A. Gradeckas yra 
viso Conn. valstybės lietuviško 
katalikiško jaunimo vadas.

Kun. A. Gradeckas deda visas 
pastangas pagerinti mūsų para-

prasidės spalių 12 d. ir trauksis 
ligi lapkričio 2 d. Bazaras bus 
su pertraukomis kiekvieną va
karą. Pradžia bus spalių 12 d. 
ir įvyks šiomis spalių mėn. die
nomis: 17, 19, 26, 31 ir lapkri
čio 2 d. Orkestras gros kiekvie
ną vakarą. Norinti šokti galės 
šokti ligi, vėlumos, visokių lai
mėjimų bus kiekvieną vakarą. 
Laimėjimui bus $30.00, kurie 
išskirstomą į $15.00, $10.00 ir 
$5.00 ir dar bus laimėjimui 
vienas kalakutas. Visi laukia• 
to vakaro; sako, jeigu laimėsiu 
kalakutą tai jau ir valgysiu! 
Visos draugijos lietuviškos šia
me bazare dalyvaus, nes klebo
nas visas užprašė, kad remtų 
parapijos reikalus. Patartina 
visiems lietuviams paklausyti 
klebono ir lankytis kiekvieną 
vakarą ir remti parapijos reika- 

• lūs, nes mūsų parapija to reika
lauja, todėl yra kviečiami visi 
lietuviai, kaip New Haveno 
taip ir aplinkinių kolonijų, o y- 
pač iš Waterburio. Malonėkite 
skaitlingai atsilankyti ir pa
žiūrėti, kaip* mūsų naujas kle
bonas moka su savo parapijo- 
nais gražiai sugyventi ir dar
buotis dėl visų gerovės. Taipgi 
New Haveno lietuviškas jauni
mas būkite visi pasirengę ir 
lankykitės kiekvieną vakarą, ir 
nebūsite apvilti. Mūsų klebonas 
visų lauks! Kas norės tai ir 
šampano bus, galėsime atsigai
vinti. Pypkę parūkysime, pa- 
kortuosime ir padainuosime! 
visų lauks! Būsiu ir Aš.

Korespondentas.

HARTFORD, CONN.

ir 
ir

I

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia*

South Boston

PHONE
So. Boston

2271
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Vargonininkas Justas Balsis 
vadovauja specialiam chorui. 
Jį sudaro jaunimas, kuris ypa
tingai myli muziką ir “extra” 
mėgsta darbuotis muzikos pra
tybose. Jie pasirodys parapijos 
vakarienės metu, ir ten sudai
nuos keletą dainelių.

Pernai vargonininkas Balsis 
suakomponavo visas mišias sa
vo ir dedikavo prelatui Ambo- 
tui. Tai buvo ilgas ir sunkus 
darbas, o dabar užbaigtas ir 
choras jau gerokai išsimoki
nęs. Kiek teko girdėti varg. 
Balsis padarė gražų darbą. Ji
sai turi gabumų kompozicijoje 
ir linkime jam toliau darbuotis 
toje srityje. Taipgi turi sua- 
komponavęs nemažai giesmių ir 
dainelių, apie kurias vėliau dau
giau sužinosime ir parašysime.

pas mus indijoniškas, 
labai gražus. Rudens 
Connecticut valstybėje 

Atvyksta iš

i 
n

Oras 
reiškia 
vaizdai 
ypatingai gražūs,
kitų valstybių ir gėrisi nemažai 
žmonių. Connecticut turi ypa
tingai gražius gamtos reginius. 
Tai lygūs laukai, tai kloniai tai 
kalnai, kalneliai, ežerai, upe
liai, derlingi tabakiniai laukai, 
bet deja vis grybų nėra. Aną 
dieną kunigas Kripas ir Justas 
Balsis išvaikščiojo visus aplin
kinius kampus, bet grįžo nera
dę. Reikės pagarsinti in the 
lošt and found department gal 
susiras.

Darbai čia eina dieną naktį. 
Naujus kelius stato Windsor ir 
East Hartford. Kas važiuosite 
į tą pusę, nesakykite, kad nesa
kiau jums apie tai. Lietuviai 
dažnai tuos kelius vartoja.

Naktinės klasės jau atsidarė. 
Patartina lietuviams irgi grieb
tis mokslo. Taip gi konfererici- 

I r. . • - < - ■ bl

Geresnis Regėjimas

Dabar tiktai

DABAR JŪS GALITE PASIDŽIAUGTI 
ŠVIESIĄJA GYVENIMO PUSE

jsigykit patogių NAMAMS ŠVIESU DĖŽUTĘ 

— talpinančių dvi 40 watt, tris 60 watt ir 

vienų 100 watt bulbų — VISKAS UŽ 80c.

Mokyklos dienos, reiškia vakarais 
mokytis. Dabar kaip tik laikas pagalvo
ti kokių lempų ir “bulbs” turi įrengti, 
kad tinkama šviesa apdraudus vaikų a- 
kis.

Jūsų artimiausioje Edison Shop gali
ma gauti pilnų Mazda bulbs pasirinki
mų ir naujausių I. E. S. grindinių ir ant 
stalo pastatomų puošnių lempų.

AR REIKIA LEMPOMS BULBŲ t

Edison Shops
IR ELEKTMKINIUS PARDAVĖJUS

O-OH WHAT A
BEAUTifuI LAMP!

jos suaugusiems bus laikomos 
katedros mokykloje, pradedant 
šį mėnesį. Lietuviams patartina 
lankytis. Ten bus ekspertai ku
nigai kalbėtojai ir bus galima 
daug ką išgirsti ir išmokti apie 
sakramentus, darbininkų prob
lemas ir tt. Tai dykai.

Kunigas Milukas žada vieti
niui Hartford , Public Library 
atsiųsti savo knygas. Knygyne 
yra daug gerų lietuviškų kny
gų. Žiemą kaip tik gerai skai
tyti, o ten yra daug ir gerų lie
tuviškų knygų. Lietuviai turėtų 
naudotis. Tik užeikite ir pa
klauskite, o gausite be jokių 
mokesčių gerų knygų pasisko
linti pasiskaityti. Knygyno di
rektoriai labai kviečia lietuvius 
pasinaudoti lietuviškomis kny
gomis. Ten yra daug naujų kny
gų, kurias pasirūpino Dr. Hill 
Aukštikalnis, kunigas Kripas ir 
ponia S. Šimkienė.

PAMALDOS
Rožančinės pamaldos vyksta 

trečiadieniais ir penktadieniais 
7:30 vakare, o sekmadieniais— 
3:00 vai. po pietų.

Moterims Sąjungietėms—
Mass., Me., ir N. H. Moterų 

.Sąjungos apskr. suvažiavimas 
įvyks lapkr.-Nov. 10 d., 1940. 
Sesijos įvyks Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, 119 Temple 

| St., Nashua, N. H., kurios prasi
dės 1:30 vai. po pietų punktua- 

: liai. Yra kviečiama, kad visos 
į kuopos prisiųstų skaitlingai at- 
> stovių į suvažiavimą, kuris taip
gi yra metinis. Turim svarstyti 
daug svarbių reikalų ir keletą 
labai svarbių klausimų, liečian
čių mūsų kaikurių kuopų nares. 
Taipgi turėsim ir paskaitą, ku
rią skaitys mūsų apskr. dvasios 
vadas. Lauksim skaitlingo su
važiavimo.

Detroito Žinios
Praeitą savaitę įvyko Šv. Pet-1 susilaukti kitų 20 metų iskil-

ro parapijoj keturiasdešimt va
landų atlaidai. Atlaiduose buvo 
užtektinai kunigų ir visas pa
maldas kuo puikiausiai atlaikė. 
Sekmadienio vakare pamokslą 
pasakė kun. Ivanauskas iš Ak- 
ron, Ohio. Mišparus atlaikė ku
nigai: Venikaitis, Petrey ir I- 
vanauskas. Pirmadienio vakare 
pamokslą pasakė kun. Boreišis. 
Mišparus atlaikė kunigai: Ci- 
žauskas, Ivanauskas ir Venikai-

1 

tis. Antradienio vakare pamok-

mių.
Darbai Detroite gerai eina, 

jau atėjo laikas, kada gali gau
ti darbą ir mūsų jaunimas. Pra
eitą savaitę pradėjo dirbti J. 
Pongonis. Jis minimas dėl to, 
kad tas vyrukas ištarnavo prie 
mišių šioj parapijoj daugelį me
tų. Trys broliai viens po kito iš
tarnavo penkiolika metų. Linki
me jiems geriausio pasisekimo. 

Ko? esp.
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BAYONNE, N. J.
Didžiulis Koncertas

Spalių mėnesio 27 d., Mt. Car
inei auditoriume įvyksta pirmas 
didžiulis koncertas. Jame daly
vaus art. J. Žukauskaitė, kuri 7 
metus studijavo Romoje, ir tu
rėjo didelius koncertus Lietu
voje, Romoje ir Amerikoje. Tu
rėsim garbės išgirsti tos pro
fesionalės artistės malonų lyri
nį soprano balsą. Be šios pro
fesionalės artistės, turėsime 
vietinį chorą, vadovaujant muz. 
A. Jakupčioniui, solistes: Emi
liją Amsejutę, Oną Spaide, T. 
Long, Adelę Čiurinskaitę ir 
smuikininką Juozą Žemgulį, ku
ris jau keletą kartų yra pasiro
dęs įvairiuose koncertuose. Tat 
kviečiame visus atsilankyti į šį 
gražu parengimą.

Vyčių Balius
Šį šeštadienį, spalių-Oct. 12 d., 

parapijos salėje įvyksta Vyčių 
balius. Visi apylinkės vyčiai y- 
ra kviečiami paremti šį balių.

Teklė B. Mažeikienė, 
Apskr. Pirm.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskričio Kuopoms

Pranešu visų kuopų žiniai, kad 
Moterų Sąjungos Conn. Apskri
ties metinis suvažiavimas įvyks 
spalių 20 d., 1940, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėje, kampas 
Capitol Avė., ir Broad St., 
Hartford, Conn.

Prasidės punktualiai 1:00 va
landą po pietų. Taigi meldžiu 
atstovių nepasivėlinti, nes yra 
svarbu, kad ankščiau suvažiavi
mą užbaigus.

Kadangi šiame suvažiavime 
bus svarbių reikalų svarstyti ir 
reikės rinkti valdyba dėl atei
nančių metų, prie šios progos 
kviečiu visas kuopas skaitlin
gai prisiųsti atstovių ir paga
minti naudingų įnešimų dėl ap
skričio ir visos organizacijos 
garo vės. M. Jokūbaiti,

Conn. Apskr. R|it.

slą pasakė kun. Vaišnoraitis iš 
Custer, Mich. Mišparus laikė 
kunigai: Mavotte, Desantis ir 
Sheehy. Be to buvo keletą kai
myninių kunigų dėl procesijos. 
Choras puikiai visas pamaldas 
atgiedojo. Procesija buvo labai 
graži.

Klebonas ir žmonės šios para
pijos širdingai dėkoja visiems 
kunigams, kurie patarnavo, 
taipgi chorui ir procesijos daly
viams.

----------—-
Sužinota iš Grand Rapids, kad 

ten parapijiečiai rengia dideles 
iškilmes dėl savo klebono kun.' 
Lipkaus. Iškilmės įvyks sekma-, 
dienį spalių 20 d. Klebonas kun. 
Lipkus švenčia 20 metų kuni
gystės jubiliejų ir 15 metų jo 
klebonavimo sukaktį Šv. Petro 
ir Povilo parapijoj. Tarp Detroi- i 
tiečių užprašytas ir klebonas 
Šv. Petro parapijos dalyvauti 
iškilmėse. Linkime kun. Lipkui
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John Hadju, 59, Detroit, 
Michigan policijos apklau
sinėjamas sąryšy su nužu
dyta 15 m. amž. Lloyd 
Harwood.


