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LIEJINIAI METAI 1940

Kitą savaitę, rugsėjo 
19—20 dd. š. m. So. Bosto- , 
ne įvyksta LDS organiza
cijos 25-tas Seimas.

So. Bostono LDS 1 kuo
pos Seimo Rengimo Komi
sija labai nuoširdžiai ir e- 
nergingai darbuojasi, kad 
Seimas ir Šeiminės pramo
gos pavyktų. Kviečia visus 
lietuvius darbininkus da
lyvauti Sidabrinio Jubilie
jaus iškilmėse ir pramogo
se.

So. Bostone įsikūrė LDS 
ir laikraštis “Darbininkas.” 
1915 metais. Per tuos 25 
metus LDS ir “Darbinin
kas” įsigyjo nuoširdžių ir 
stambių rėmėjų ir priete- 
lių ne tik So. Bostone, bet 
ir visoje išeivijoje. Tačiau 
turime pažymėti, kad LDS 
organizacijos ir “Darbinin
ko” šeima per pastaruo
sius kelius metus nepadi
dėjo. Yra daug priežaščių. 
kurias pašalinti galima tik 
vieningu ir sutartinu dar
bu.

Jubiliejinio Seimo Ren
gimo Komisija ir LDS Cen
tro Valdyba pageidauja, 
kad seime būtų atstovau
jamos visos LDS kuopos, 
net ir tos, kurios šiais lai
kais yra susilpnėjusios. Be 
to, būtų malonu, kad į sei
mą atvyktų mūsų išeivijos 
vadai, kuriems rūpi darbi
ninkų reikalai.

LDS organizacija ir laik
raštis “Darbininkas” per 
25 metus tarnavo ne tik 
savo nariams, kurie savo 
sunkiai uždirbtais centais 
visuomet nuoširdžiai rė
mė, bet tarnavo visai mūsų 
išeivijai. Tikimės, kad mū
sų visuomenė įvertins LDS 
ir “Darbininko” nuopelnus 
ir šio Jubiliejaus proga už
tikrins organizacijai ir jos 
organui sulaukti Auksi
nio Jubiliejaus.

Kaip galima užtikrinti? 
Labai paprastai. Tik rei
kia, kad visi šviesesnieji 
darbininkai, ypač vadai, 
pasižadėtų (ir pasižadėji
mą pildytų) šiais Jubilie
jiniais metais suorgani
zuoti savo kolonijose LDS 
kuopas, užprenumeruoti 
laikraštį “Darbininką”.

Kviečiame visus į talką! 
Lai šis Jubiliejinis seimas 
parodo tiek gyvumo, tiek 
susidomėjimo LDS organi - 
zacija ir “Darbininkn”, 
kiek jo buvo pirmaisiais 
gyvavimo metais. Pašalin
kime visas kliūtis ir daly
vaukime LDS Jubiliejinia
me Seime, rugsėjo 19—20 
d.d. š. m., South Bostone— 
LDS organizacijos sostinė
je-
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Ne Keturi, Bet Milijonai

Tik Šešios Dienos Beliko 
Iki Jubiiejinio Seimo DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 13 D„ 1940 M.. No. 69. TEL. SOUth Boston 2680

Kada Rusijos raudonarmiečiai įsiveržė į Besarabiją ir žygiavo pir
myn užimdami kraštą, tuomet gyventojai bėgo nuo raudonosios armijos į 
gilumą šalies viską prigrįžę. Šis vaizdas parodo civilių žmonių susikraus- 
tymą į prekinius vagonus, kuriais buvo vežami į gilumą šalies. Panašų 
kraustymasi patyrė ir lietuviai vilniečiai, kada iškraustė apie 100,000 ra
miųjų gyventojų ir verkiančius ir šaukiančius dangaus pasigailėjimo mū
sų brolius ir seseris varė į gilumą Rusijos. Skirtumas tik toks, kad šie 
besarabiečiai vyksta į tėvynės gilumą pilni vilties rasti gyvenimą, gi mūsų 
broliai ir sesers buvo varomi be vilties rasti bet kokias pakenčiamas sąly
gas...

Sovietų Komisarai Nori Suklai
dinti Pavergtųjų Salių Piliečius
Iš Maskvos pranešama, 

kad sovietų Rusijos aukš
čiausias prezidiumas nu
taręs, jog visi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pilie
čiai, gyvenanti užsieniuo
se turi užsiregistruoti so
vietų Rusijos atstovybėse 
ir konsulatuose, kaipo so
vietų Rusijos piliečiai ne 
vėliau lapkričio 1 d., 1940.

Vadinasi, sovietų Rusi
jos komisarai nori pri
gauti užsieniuose gyve
nančius pavergtųjų vals
tybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos piliečius, kad jie 
atsisakytų savo šalies pi
lietybės ir priimtų sovietų

nistinį terorą sovietų Rusi
joje. o dabar ir Lietuvoje.

Londono “Times” — 
rugsėjo 1,1922 m. padavė 
štai kokį skaičių nužudytų 
žmonių sovietų Rusijoj: 
Profesorių ir mokytojų.... 6,675 
Daktarų ............................. 8,800
Šiaip inteligentų . 355,250 
Dvasininkų ......................... 1,243
Karininkų .....................  54,650
Dvarininkų ....................  12,950
Policininkų ..................... 59,000
Darbininkų ....................  192,350
Kareivių ........................  260,000
Valstiečių..........................815,000

Žinios paduoda, kad so
vietų komisarų budeliai 
nužudė apie du milijonų 
žmonių. Tiek buvę nužudy
ta iki 1922 m., o nuo tų me
tų iki šiai dienai nužudy- 
tojų skaičius gal būt pasi- 
trigubino. Be to, sovietų 
Rusijoje milijonai žmonių 
mirė badu, kiti tapo nu
kankinti koncentracijos 
stovyklose ir kalėjimuose.

Lai komunistai palygina 
sovietų Rusijos nužudyto- 
jų skaičių su 4 sušaudy
tais bolševikais 'Lietuvoje 

I ir lai paskleidžia tas žinias, 
1 tai bus daugiau baudos.

Komunistai platina vaiz
dus 4 komunistų, kurie 
prez. Smetonos režimo me
tu buvo sušaudyti už prieš
valstybinį veikimą Lietu
voje. Pažymėtina, kad vir
šuje vaizdų uždėta antraš
tės trijomis kalbomis. Lie
tuviškai: ‘ ‘Lietuvos Fašis
tinio Teroro Aukos”.

Komunistai geriau tylė
tų, nes “Lietuvos Fašisti
nio Teroro Aukos” yra tik 
lašas jūrojė prieš komu-1 tai bus daugiau fiaudos.

Bombardavo Anglijos 
Karaliaus Palocių

Londonas, rūgs. 12 —Vo
kietijos lakūnai pataikė 
numesti bombą į Anglijos 
karaliaus palocių. Nei ka
raliaus, nei karalienės tuo 
metu palociuje nebuvo. 
Dideli nuostoliai padaryti.

Policija Sulaužė Streiką

Santjago, Čile, rūgs. 12— 
Lagunda Verde elektros jė
gos įstaigos darbininkai 
sustreikavo. Streikieriai,
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Vatikanas Smerkia Rusijos

Nepripažįsta Lietuvos Užgrobimo
--------------------------------------------- <

600 Žmonių Žuvo Londone'

Londonas, rūgs. 12 — 
Šimtai Vokietijos bomb- 
nešių, naktis iš nakties, 
skrajoja virš didžiojo Lon
dono miesto ir meta sprog
stančias ir padegančias 
bombas. Londono vyriau-» 

, kad vien 
buvo nužudyta

pilietybę. Suprantama, kad 
jeigu taip padarytų, tai jie j 
pripažintų sovietų Rusijos' 
grobį ir jos teroristinius' 
žygius, kuriuos ji panau
dojo prieš Pabaltijo vals
tybes.

Lai Pabaltijo valstybių 
išgamos komunistai regis
truojasi, bet neturėtų būti 
suklaidintas nė vienas lie
tuvis. Užsiregistravimas 
sovietų Rusijos piliečiu bū
tų tikras savo šalies išda
vimas.

Jung. Valstybės nepripa
žįsta sovietams Pabaltijo 
valstybių. Jeigu šios šalies 
valdžia nepripažįsta, tai ar 
gali pripažinti nors vienas 
lietuvis (čia nekalbame a- 
pie Lietuvos išgamas ko
munistus, kurie tik kalba 
yra lietuviai, bet apie lie
tuvius, kurie visa širdimi, 
visu protu yra lietuviai, 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybes dirbę ir aukoję) 
sovietų Rusijos komisarų 
klastingą Lietuvos užgro
bimą ir raudonąjį terorą.

Lietuviai nesiduokite 
Maskvos agentams suklai
dinti. Jeigu kuris užsire
gistruotų, tai jau tuo pa
čiu jis pritartų sovietams 
ir būtų lygus Paleckiams, 
Lietuvos pardavikams.
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jai ir pareikalavo, kad po
licija išmestų darbininkus 
iš įstaigos. Kas ir buvo pa
daryta.

Lagunda Verde elektros 
jėgos įstaiga yra įkurta A- 
merikos kapitalistų. Kom
panijos viršininkai sako, 
kad darbininkų reikalavi
mai buvę neteisėti. Bet ar 
kada nors kapitalistams 
darbininkų reikalavimai 
buvo teisėti ? Niekados. 
Darbininkai be kovos nie- 

—v v-į kad nėra gavę tinkamo 
kiečiai, atlyginimui Angli- pragyvenimui atlyginimo, 
jai už Berlyno bombarda-

< vima. pasakė^ kad nuo 
į šiandien i Angli ją Hitleris 
i pasiųs 2500 bombnešiu ke- 
i turis sykius i dieną. Sako, 
kad bombnešiai bus pa
siųsti į Prancūziją, o iš ten 
jie skrįs bombarduoti An
glijos miestus ir tvirtoves.

sakoma, jėga paėmė jstai- sybė praneša> 
gą savo kontrolėm Kom- Londone 
panija pasiskundė polici- i žmonių ir' apie 2,500 
įsi ir r^iVq1q vrb iytk-' v Asužeista.

Miesto gatvėmis negali
ma pravažiuoti ,nes jos pil-I 
nos griuvėsių. Laivų uos-! 
tai, geležinkelių stotis, ae-i

Į 
I

Į

10,000 Bomhnešiy Kasdien 
I Angliją

Berlynas, rūgs. 12 —Vo-

Analai Atakuoja Nacių 
Laivynų Kanale

Jeigu visi darbininkai 
būtų organizuoti, tai darb
daviai būtų priversti skai
tytis su darbininkų reika
lavimais. Taigi tokie įvy
kiai turėtų paskatinti dar
bininkus organizuotis į u- 
niias.

Beje, Lagunda Verde 
darbininkus kompanijos 
viršininkai apšaukė komu
nistais.

Londonas, rūgs. 12 — 
Anglijos laivyno viršinin
kai praneša, kad laivynas 
stojo į pagalbą lėktuvams 
bombarduoti Vokieti ios 
karo jėgas, kurios dabar 
esą sutelktos prie Angliįos 
kanalo ir pačiame kanale.

I

Anglijos Jūreiviai Kanadoje

Ottawa, Kanada, rūgs. 
12 — Iš Anglijos atvažiavo 
i Kanadą daug jūreivių, 
kurie bus paskirti užimti 
Amerikos atiduotus Lon
dono vyriausybei laivus.

Vokiečiai Pastalė Milijoną 
Kareivių

Washington, rūgs. 12, — 
Diplomatai Washingtone 
sužinojo, kad Hitleris pa
statė milijoną ginkluotų 
kareivių prie Rusijos - Vo
kietijos sienų. Įvairiuose 
kraštuose, kur Vokietijos 
sovietų Rusijos rubežiai 
susisiekia, sustatyta vo
kiečių armijos pulkai.

Rumunijos Karalius Važiuo
ja Į Portugaliją

Londonas, rūgs. 12 —An
glijos ministras Churchill 
pareiškė, kad vokiečiai 
Prancūzijos pakraščiuose 
yra paruošę laivus plaukti 
per kanalą ir užpulti An
gliją. Jis sakė: “Kita sa
vaitė bus labai svarbi mū
sų istorijoje”.

Vatikanas, rūgs. 12 —Jo 
Šventenybė Popiežius Pi
jus XII leidžia buvusios ne
priklausomos Lietuvos at
stovui p. S. Girdvainiui ir 
toliau teisėtai veikti, laiky
damas sovietų Rusijos už
grobimą mūsų tėvynės ne
teisėtu. Pijus XII nepripa
žįsta Rusijos smurtu užė
mimą Lietuvos. Tai yra di
dis džiaugsmas kiekvie
nam lietuviui, kad Vatika
nas, kurio įtaka tarptauti
niuose reikaluose yra di
delė užtaria mūsų tautą.

rodromai, fabrikai, ligoni- Bombarduoja Berlyną 
nės ir daugybė namų su
bombarduota. Šimtai žmo
nių liko be namų.

Toki bombardavimai tę-imi vokiečiams, jau kelintą 
siasi beveik per visą naktį, sykį nakties 
Anglijos žmonės pergyve
na didžiausį nerimą ir bai
mę. Kaikurie gyventojai 
pradeda klausti, kodėl An
glijos karinės galybės ne
sulaiko vokiečių užpuoli
mų? Anglijai trūksta lėk
tuvų ir lakūnų. Vokiečiai 
sako, kad dar yra tik pra
džia karo prieš Angliją.

Berlynas, rūgs. 12 —An
glijos lakūnai, atsilyginda-

metu bom
barduoja Berlyną ir kitus 
Vokietijos miestus. Iš Ber
lyno pranešama, kad An
glijos lakūnai nuo gegužės 
10 d. iki rugpiūčio 31 d., 
užmušė Vokietijoje 78 vai
kus, 29 sunkiai sužeidė ir 
22 lengviau sužeidė. Už tai 
vokiečiai atsilygina ang
lams.

PRANCŪZIJA PANAIKINO 
PRIEŠBAZNYTINIUS 

ĮSTATYMUS

Hitleris bijo, kad jam be
kariaujant su Anglija, so
vietų Rusija gali mėginti 
padarvti daugiau užgrobi
mų. Ypatingai tvirtai ap- 

' ginkluotas rubežius Nor
vegijoje, apsaugai, kad 
Stalinas per Suomi ją ne
mėgintų užgrobti Švediją 
ir Norvegijos.

Taip pat vokiečiai pakar
tojo prižadą Rumunijai, 
kad neleis sovietų rusams 
daugiau Rumunijos krašto 
užgrobti.

Toks vokiečių prisirengi
mas Įrodo, kad Hitleris ne
pasitiki Stalinui, gi Stali
nas laukia progos, daugiau 
mažųjų tautų pavergti.

Vichy, Prancūzija, rūgs. 
12 — Prancūzijos Petain 
vyriausybė panaikino pir
miau galiojančius prieš- 
bažnytinius įstatymus, ku
riais buvo draudžiama ka
talikų vienuolynams vesti 
mokyklas. Toks įstatymas 
buvo pravestas Prancūzi
jos vyriausybės 1904 me
tais, kada tą kraštą valdė 
masonai ir bedieviai.

Bažnyčios, vienuolynai, 
katalikiškos įstaigos buvo 
užgrobtos ir suvalstybin
tos. Vienuoliai ir vienuolės 
ištremti iš šalies. Jei buvo 
kur leista katalikams tu
rėti savo bažnyčią, tai val
džia reikalaudavo didžių 
mokesnių.

Po pasaulinio karo Baž
nyčios santykiai su valdžia 
darėsi geresni, buvo leista 

Į grįžti vienuoliams į Pran
cūziją, įsteigti ligonines, 
bet įstatymas vis pasiliko. 
Dabar Petain vyriausybė 
panaikino tuos įstatymus 
prieš katalikus, 
vienuoliams, 
ir kunigams steigti visur 
katalikiškas mokyklas ir

duoda visą auklėjimo lais
vę visoje Prancūzijoje. Tik 
reikalauja, kad jie pripa
žintų valdžios švietimo 
ministeriją. Karo nelaimės 
sugrąžino žmones prie Die
vo.

Smarkūs Mūšiai Ant Kinie
čių Geležinkelio

1

leidžia 
vienuolėms

Bernas, rugsėjo 10 d. —

Peiping, Kinija, rūgs. 12, 
Mūšiai, kurie prasidėjo 
paskutinioje rugpiūčio mė
nesio savaitėje, tebesitęsia 
ant Shihkiachwan - Taiyu- 
an geležinkelio rytinėje 
Shansi dalyje. Japonai sa
kosi laimi mūšius, bet pri
sipažįsta, kad kiniečių ka
ro jėgos sutrukdė jų rude
ninę ofensyvą, kuri būk 
buvusi nulemianti.

Italai Bombarduoja Anglijos 
Tvirtoves

Roma, rūgs. 12 — Itali
jos lakūnai bombardavo 
Anglijos tvirtoves Alek
sandrijoje, Haifa, ir Port 
Sudan.

Darbininkų Radio Programa
Lugano, Šveicarija, rūgs.

12 —Buvęs Rumunijos ka- Anglija formaliai atnauji- 
raiius Karolius iš Šveicari- no savo pasižadėjimą, jog 
jos nutarė važiuoti į Por- anglų lakūnai nebeskris studijos, Boston, Mass. Pasukite radio rodyklę ant 
tugaliją gyventi. daugiau per Šveicariją. 11120 kilocycles ir klausykite lietuvių radio programos.

šeštadienį, rugsėjo 14 d., 2 vai. po pietų ir vėl turė
sime progą klausyti darbininkų radio balso: lietuviš
kų dainų, muzikos, kalbų ir pranešimų iš WCOP radio
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Penktadięjūs, Rugsėjo 13, 1910

Imtos Iš Pavergtos Liefuvos
Nauji "Švietėjai"

— Sovietų Rusijos (RSF- 
SR) liaudies švietimo ko
misariato mokyklų valsty
binis moksliškų tyrinėji
mų institutas rengia skra
jojamą pedagoginę parodą 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Parodą lydėsią “ge
riausi mokyklų žinovai”. 
Jie skaitysią paskaitas 
naujosiose Sovietų Sąjun
gos respublikose liaudies 
švietimo klausimais.

Geriausių tautos sūnų 
kraujumi iš caristinės Ru
sijos išsivadavusi lietuvių 
tauta vėl susilaukė laikų, 
kai iš raudonosios Rusijos 
atvyksta nauji “švietėjai”.

— Finansų ministras pra
neša visiems valstybės po
pierių — akcijų ir obligaci
jų — laikytojams, kad iki 
rugpiūčio 17 d. reikia per
duoti Lietuvos Bankui sau
goti visus tuos popierius. 
Kuriam tikslui tas “saugo
jimas” palieptas, įsakyme 
nepasakyta.

— Raudonosios Lietuvos 
teisingumo ministras P. 
Pakarklis, kalbėdamas į 
Lietuvos mokytojų šuva-; 
žiavime apie Sovietų Są
jungos konstituciją, pasa
kė šiuos politinės išmin
ties perlus: “Visos sąjun
ginės respublikos yra su
vereninės valstybės. Kiek
viena sąjunginė respubli
ka turi teisę laisvai išstoti 
iš Sovietų Sąjungos”.

Apie bolševikų okupuo
tosios Lietuvos “suverenu
mą” netenka kalbėti. Bet 
ar sveiko proto žmogus iš 
viso galėtų kalbėti apie tai, 
kad “kiekviena sąjunginė 
respublika turi teisę lais
vai išstoti iš Sovietų Są
jungos”? GPU jau pasirū
pins, kad niekas tokio 
klausimo nekeltų.

— Didžiosios Britanijos 
pasiuntinybė Kaune pra
neša, kad nei ji, nei konsu
latas, nei pasų skyrius kol 
kas nepriiminės jokių lan
kytojų, išskyrus britų pi
liečius.

Grobimas Tęsiamas
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Turi Teisę, Bet KVIEČIAME
.............. •

||||||||K i j ? I
F * V

J! BHT R*

Besarabijos kaimiečiai bėga nuo raudonosios armijos, kurie įsiveržė 
užgrobti jų kraštą. Jie palikę savo ūkius važiuoja, bet kur? Jie tikisi, kad 
tėvynė juos priglaus... Taigi jie ir vyksta į gilumą šalies tikėdamiesi rasti 
ten ramų kampelį, kur galėtų laisvai gyventi.

Suvaržyta Judėjimo Laisvė 
Lietuvoje

2

VIETINĖS ŽINIOS
i*sr-s»ef

Sulygina Geležinkelius

— Kaip žinoma, iš Euro
pos valstybių vieni rusų 
geležinkeliai turi plates
nius bėgiu. Dabar pradėta 
platinti Lietuvos geležin
kelių bėgius ir derinti prie 
SSSR platumo. Vilniaus— 
Stasylų linija jau persiūta 
ir ja vaikšto jau sovietinio 
tipo traukiniai. Netrukus 
visi Lietuvos geležinkeliai 
bus išjungti iš bendro eu
ropinio platumo ir pritai
kinti prie rusiško platumo.

i

— Einąs sovietiškosios 
Lietuvos Respublikos pre
zidento pareigas J. Palec
kis paskelbė organizacijų 
ir atskirų asmenų laiko
moms pradžios ir amatų 
mokykloms, vaikų darže-j 
liams, aikštelėms ir kolo-' 
nijoms perimti įstatymą. 
Visos šios įstaigos perima
mos švietimo ministerijos, 
kuriai reikia perduoti ir jų 
turtą. Privatiems asme
nims už jų paimtą turtą 
švietimo ministerija savo 
nuožiūra gali skirti atlygi
nimą, o iš organizacijų pa
imtas turtas nealygina- 
mas.

v •

Duobkasį; Valdžioje

— Raudonosios Lietuvos 
ministrų tarybos genera
liniu sekretorių paskirtas 

Į Viktoras Prėskiems, iki 
» šiol buvęs ministrų tary
bos kanceliarijos direkto
rių. Už komunistinį veiki
mą jis 1933 m. buvo suim
tas ir nuteistas 5 metus 
kalėti. 1937 m. jis buvo iš 
kalėjimo paleistas, bet ir 
toliau veikęs komunistų 
partijoje, kuri, kaip žino
ma, visada kasė duobę Lie
tuvos valstybės nepriklau- 

; somybei.

Pašauk artimiausi
Hood Offisą arba 
So. Boston 0785

r h 
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Virš porą metų visuomet yra stengia
masi kuoatsargiausiai prižiūrėti kiek
vieną karvę ir bandą, iš kurių pieno 
daroma Supertest Grade “A" Pienas. 
Farmeriams yra mokama premijos už 

jų extra pastangas.

SELECTION...
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— Pasienio su Vokietija 
10 kilometrų zonoje smar
kiai suvaržyta judėjimo 
laisvė. Prie pasienio varžo
mojo ruožo priskirti šie 
miestai ir miesteliai: Pa
langa, Kretinga, Kvieti
niai, Gargždai, Vėžaičiai, 
Vėviržėnai, Švėkšna, Vai
nutas, Žygaučiai, Sartinin
kai, Tauragė, Jurbarkas, 
Kalvarija, K. Naumiestis, 
Kybartai, Virbalis, Višty
tis, Liubavas, Strumbagal- 
vė, Karužai, Lazdijai ir 
Kapčiamiestis. Judėjimas 
šioje zonoje yra galima tik 
su ypatingais leidimais. 
Kas nusižengs šioms taisy
klėms, leisdamas apsigy
venti pas save žmonėms be 
leidimo, baudžiamas iki 
1000 litų pabauda arba iš
trėmimu iki vienerių metų 
į priverčiamus darbus. Pa
sienio kariuomenei ir mili
cijai suteikta teisė bet ku
riuo laiku tikrinti doku
mentus visų asmenų 30 ki
lometrų pasienio ruože, o . 
taip pat 10 kilometrų pa
sienio ruože sulaikyti as
menis “ne ilgiau kaip 24 
valandoms”, tais atvejais, 
kai reikia išaiškinti sulai
kytojo asmenybę. Gyvu
lius girdyti ir plaukioti pa
sienio upėse, ežeruose, o 
taip pat išplaukti į Baltijos 
jūrą bet kuria plaukiojimo 
priemone pasienio sodybų 
gyventojai gali tik pasie
nio apsaugos įstaigų leidi
mais. Visi žvejybos, me
džioklės, mokslinio tyrimo, 
sporto ir kitokie laivai, ne
priklausomai nuo talpos, 
didumo ir pajėgumo, plau
kioją 10 kilometrų pasienio 
ruože ežeruose ir upėse ir 
Baltijos jūros pakraščiuo
se, turi būti specialiai įre
gistruoti. Bilietai geležin
keliais ir garlaiviais į 10 
km. pasienio zoną duoda
mi tik tiems, kurie turi lei
dimus. 800 metrų ir 10 
metrų pasienio zonose ju
dėjimas yra taip suvaržy
tas, kad jis faktiškai nega
limas.

• v____ ______v •

Civilinės Sutuoktuvės Rau
donoje Lietuvoje

— Rugpiūčio 16 d. sovie
tiškoje Lietuvoje pradėjo 
veikti civilinė metrikacija. 
Pirmas civiliškai susituo
kė raudonosios Lietuvos 
teisingumo ministras P. 
Pakarklis su “drauge” Ni
jole Renigeryte. Po Pakar- 
klio sutuoktos šios poros: 
Įdėlis Givanas su Feige 
Kobakovskaite, Antanas 
Inčiūra su Feige Jalovičiū- 
te, Ruvinas Tokeris su 
Chana Roibšteinaite, Juo
zas Mozelis su Civija Bese
laite, Adolfas Kundrotas 
su Leontina Šileikaite-No- 
reikiene ir Stasys Palčins
kas su Sonia Šulgaseryte. 
Įdomu prisiminti, kad savo 
laiku kai kurie lietuviai 
mėgdavo vesti lenkaites ar 
maskoles, nes taip atrodė 
“poniškiau”. Dabar lietu
viai Antanas Inčiūra ir 
Stasys Palčinskas veda 
Feigę JalovĮčiūtę ir Sonią 

. Šulgaserytę, nes matyti, 

. tai jiems atrodo arčiau

t

žiavimo vizas. Užsienio 
valstybių piliečiai, norin
tieji išvažiuoti iš Lietuvos, 
turi gauti vizas iš SSSR 
pasiuntinybės Kaune. Rei
škia, Lietuvos piliečiai gali 
sugrįžti į Lietuvą tik gavę 
Sovietų leidimą. Ir sakyk 
tu man, kad sovietinė Lie
tuva nėra “laisva”.

• w

Šį šeštadienį, rugsėjo 14 d., 8 
vai. vakare, So. Bostono Stu
dentų kuopa ir Vyčiai rengia 
dviem šios kolonijos jaunuo
liam — Jonui Bernatoniui ir Al
fonsui Janušoniui, išleistuves į 
Šv. Jono Kunigų Seminariją, 
Brighton, Mass.

Kadangi abu jaunuoliai yra 
uolūs lietuvių katalikų jaunimo 
organizacijų nariai ir jaunimo popierių, 
bei senesniųjų tarpe gerai pažįs
tami ir žinomi, todėl nuošir- 

j džiausiai kviečiame visus vieti
nės ir apylinkinių kolonijų lie
tuvius šiose išleistuvėse daly
vauti ir atsisveikinti su jaunai- 
sias klerikais, palinkėti jiems 
gražausių ateityje pasekmių.

Programą sudarys: šokiai, už
kandžiai ir trumpos kalbelės. 
Išleistuvės įvyks 7-tos gatvės 
parapijos svetainėje.

Iki pasimatymo visiems!
Studentai ir Vyčiai.

s
..........................................................‘"“Š

McMasters Neprisipažįsta 
Kaltu

Rugsėjo 12 d., William 
McMasters iš Belmont, 
kaipo National Pensions 
partijos kandidatas į gu
bernatorius, Norfolk aps
kričio teisme neprisipaži
no kaltu sąmoksle dėl pa
rašytų be sutikimo pavar
džių ant jo nominacijos

i

Kaip žinoma, McMasters 
nominacijos blankos buvo 
atmestos dėl to, kad balsa
vimų komisija rado, kad 
daug parašų buvo surašyta 
be sutikimo asmenų.

McMasters paleistas be 
kaucijos iki teismo. Grei
čiausia, kad toji byla baig
sis po rinkimų.

NAUJA GROŽIO 
ĮSTAIGA

ITS SUPK QUALITY VERIFIED 
BY COUMTLESS tOUSEWIVES

ĮVAIRIOS ŽINIOS
AMERIKA UŽSAKĖ 14,394

LĖKTUVUS
------------------------- ♦------------ ;-----------------------------------------

Washington, rūgs. 12 — 
Amerikos vyriausybė už
sakė padaryti 14,394 kari
nius lėktuvus. Už juos val
džia užmokės vieną bilijo
ną, du šimtu penkios de
šimts vieną dolerį.

Anarchija Rumunijoj
Bucharest, rūgs. 12 — 

Gen. Ion Antonescu, Ru
munijos militaris diktato- 

naujos dvasios, viešpatau- r^us» kalbėdamas per ra-

Šiomis dienomis pp. Stasė A- 
lisevičiūtė ir Juozafina Saka
lauskaitė, pasižymėjusios plau
kų sutaisymo ir garbanavimo 
srityje, laimėjusios daug prizų 
kontestuose, įsigijo modernišką 
grožio įstaigą adresu: 666 Wa- 
shingcon St., Dorchester, Mass. 
prie Codman Sųuare.

Merginos, mergaitės ir mote
rys, norinčios pasigražinti, lai 
kreipiasi pas specialistes lietu
vaites. Rap.

cijos narius.
Geležinės Sargybos va

das, nežiūrint to, kad yra 
dekretu uždrausta daryti 
demonstracijas, pareiškė, 
kad pradedant penktadie
nį įvyks trijų dienų de
monstracijos paminėti 
Corneliu Codreanu, nužu
dyto sargybinio gimtadie
nį, ir taipgi paminėti tūks
tančius narių, kuriuos nu
žudęs pašalintas karalius 
Karolius.

Diktatorius Antonescu 
atsišaukia į visus sargybi- 
ninkus, kad jie laikytųsi 
drausmės. Rumunijoje ga
li kilti civilis karas. Tuo 

nužudė 23 slaptosios poli- pasinaudotų Sovietai.

Lietu- pareiškė, kad anar
chistų veikla plečiasi viso- 

rašy- Je šalyje, ir ^ad imtasi

jančios “laisvojoj”
voje...

“Darbo Lietuva”,
dama apie pirmuosius civi
liškai susituokusius, pas-,---- J~r’_---------°----- •’’’ "7~
tebi, kad kai kurie sutuok- į Geležinės Sargybos nariai

' griežtų priemonių ją su- 
! laikyti. Jis užginčijo, kad

tiniai bendrai gyvena jau j 
eilę metų, pav., Kundrotas 
su Šileikaite - Noreikiene 
apie 13 metų, Mozelis su 
Beselaite apie 7 metus ir 
1.1.

Paskui buvo įmetrikuoti 
šeši nekrikštyti vaikai. 
Žurnalisto J. Kauneckio 
sūnus įmetrikuotas pir
mas. Jis eina jau dešimtus 
metus. Įmetrikuoti dar šie 
vaikai: E. Prespaliauskas 
4 metų amžiaus, M. Moze
lis 5 metų, D. Inčiūraitė 2 
metų, A. Gučas 6 mėn. ir 
Ž. Givanaitė 2 metų am
žiaus. Iš pavardžių atrodo, 
kai kurių įmetrikuotų vai
kų tėvai tą pačią dieną ve
dė.

Tik Sovietg Vizos Galioja

Italai ir vokiečiai nuo ka
ro pradžios prarado 1,236, 
000 tonus laivyno.

SfMCE 
1823

BERLYNAS SUNKIAI
NUKENTEJO

_______________________________

Londonas, rūgs. 12—An
glijos vyriausybė praneša, 
kad jų lakūnai bombarda
vo patį vidurį Berlyno 
miesto, sugriovė didžiulę 
geležinkelio stotį — Pots- 
dam, padarė nuostolių Vo
kietijos vyriausybės patal
poms, sugriovė dvi ligoni
nes ir išardė didžiąją gat
vę — Unter den Linden.

Anglijos lakūnai taip pat 
bombardavo vokiečių tvir
toves Belgijoje, Prancūzi
joje ir šiaurės Vokietijoje.

Fordas Užgiria Kandidatę 
Willkie

Detroit, Mich. rūgs. 12 — 
Henry Ford, automobilių 
išdirbėjas, užgiria kandi
datą į prezidentus, Windell 
Willkie.

90 Proof ’0" r*’" SumtS
WILSON DIS1ILLING Co. Ine. Bristol Pa

— Užsienio reikalų minis
terija praneša, kad norin
tieji iš užsienio įvažiuoti į 
sovietiškąją Lietuvą arba 
per Lietuvos teritoriją per
važiuoti turi gauti Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybių 
arba konsulatų atitinka
mas vizas. Išimtis yra da
roma tik tiems užsienie
čiams, kurie turi gavę SS
SR tranzitines vizas, ir 
tiems kurie tranzito vizas 
yra gavę iš Lietuvos atsto
vybių užsienyje iki š. m. 
rugpiūčio 7 d. Piliečiai, tu
rintieji Lietuvos respubli- 

jo” redaktorė ir “liaudies kos pasų, iš užsienio į sov. 
narė. Taigi, ir trys Lietuvą sugrįžti gali tik 

gavę Sovietų Sąjungos įva-

— Žemės ūkio ministeri
joje buvęs žemės reformos 
departamentas panaikin
tas. To departamento prie
šakyje paskutiniuoju laiku 
buvo arši komunistė M. 
Meškauskienė, kuri neturi 
jokio išsilavinimo žemės ū- 
kio srityje. Pažymėtina, 
kad “draugė” Meškauskie
nė vienu metu turėjo net 
tris tarnybas: ji buvo di
rektorė, “Ūkininko Patarė-

seimo” 
algos. 4 •• .

Amerikos Atstovybė Berlyne 
Nukentėjo

Berlynas, rūgs. 12 —An
glijos lakūnai bombarduo
dami Berlyną paleido bom
bą į Jungtinių Amerikos 
valstybių atstovybės pa
talpas. Padaryta nemažai 
nuostolių. Ar žuvo kiek 
žmonių, nepranešama.

Naciai Sušaudė Vaduvos 
Burmistrą

Londonas, rugsėjo 10 d. 
Admiraliteto apskaičiavi
mu per metus laiko vokie
čiai ir italai sunaikino 
2,771,333 tonus laivyno. 

I jvesk Vienodą Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už $139.00 galite į boileri įdėti Oil burnerj su tanku ir pilnu Įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS PITERIS

| CHARLES J. KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass.

į Telef. ŠOU 0346
Londonas, rūgs. 12 —Vo

kietijos naciai sušaudė 
Dachau kalėjime buvusį 
Varšuvos burmistrą Ste
poną Starzinskį. Starzins- 
ki lankėsi Amerikoje 1936.

VALGOMOJI) DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius m£są, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi '‘Darbininke'’ apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nužję j bilę kurią 
mattt* “Darbininke".

krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą

Povilas Brahmanas
48 CBESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HII.L. AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

Perkais Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tuesday and Fnaay except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by------- r-

•AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

lietuviai, 
laisvuose

JEntered aa >econd-clua matter Sept. 12, 1V15 at the post offlce at Boston, 
Mass under the Act of March 3, 1870

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

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

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C
Viena kart savaitėje metama $2.00
UžBieny metams .............. $5.00
Užsieny j 1 Kart savaitėj metama $2.50

DARBININKAS
3M West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2S80.

Kažkas yra pareiškęs, kad šio karo pabaigoj nusi
kamavusios valstybės kreipsis į Popiežių, kad tarpi
ninkautų tarp kariaujančių tautų ir suvestų jas į tai
ką. Kol kas dar kariaujančios šalys nenusikamavo, 
bent ne visos. Vokietija įsiutusiu pasiryžimu puola 
Angliją, ardo jos miestus ir rodos nusistačiusi padary
ti su Londonu ką metai atgal padarė su Varšuva — vi
siškai jį sugriauti. Taip bent Hitleris giriasi, o jo at
kaklūs pasigyrimai, deja, virsta klaikia realybe. Ang
lija sakosi apsiginsianti. Istorija parodo, kad ilguose 
karuose ji beveik visados laimėdavo. Tačiau į žmoni
jos gyvenimą dabar įėjo naujas veiksnys, kur griežtai 
pakeičia karų eigą. Tai orlaivis. Savo sugebėjimu greit 
pasiekti tolimiausias šalis ir baisingu bombardavimu 
pačių turtingiausių ir brangiausių valstybės miestų, 
orlaivis daug greičiau suklupdo priešą, negu pirmiau 
vartojamos karo priemonės. Dar neišgalvota kliuvinių 
juos sustabdyti. Tuo būdu dabartinis karas eina daug 
greitesniu tempu. Žmonės greičiau duodasi terorizuo
jami ir veikia savo valstybės vadus veikiau baigti ka
rą. Tad galimas dalykas, kad už vieno kito mėnesio ir 
anglai ir patys vokiečiai bus palinkę taikytis.

Mums, skaitantiems oficijalius kariaujančių vals
tybių pranešimus, kuriuose daug meluojama ir daug 
daugiau slepiama, rodos, neįmanoma šiuo momentu 
apie taiką kalbėti. Bet Popiežius, daug daugiau žinąs 
ir turįs, taip sakant, savo rankose žmonijos gyvenimo 
pulsą, nesiliauja darbavęsis taikos linkme. Jau nuo 
pradžios gegužiės Šv. Tėvas neišvyksta iš Vatikano — 
šią vasarą apleido tiek reikalingas jo sveikatai atosto
gas — ir visomis dienomis, kartais ir naktimis, laiko 
nuolatines konferencijas bei posėdžius su viso pasau
lio įtakingais dvasiškiais ir pasauliečiais ta kryptimi, 
kad sušelptų karo pabėgėlius, sužinotų nukentėjusių 
padėtį ir kiek galima ir kur tik galima pasuktų valdo
vų mintis prie baigimo šio barbariško karo. Ir mūsų 
Prezidentas jau seniai su Šv. Tėvu vieningai darbuo
jasi taikos naudai. Kol kas jų pastangos apčiuopiamų 
vaisių neišdavė, bet jie žino, kad išsieikvojimo bei pail
simo momentas nebetolimas. Diktatorių puikybė ir 
gobšumas, kad ir niekad nepasotinti, turės gi kada nu
lūžti. Tada žmonija prisimins Kristaus pamokslo žo
džius: palaiminti taiką darantieji. K.
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Kad tautos dvasia nėra ir 
nebus pavergta, matome 
iš visų reiškinių.

Sąmoningieji 
gyvenantieji
kraštuose, organizuojasi ir 
jau dirba, kad padėti Lie
tuvai išsilaisvinti iš žiau
raus okupanto nagų. Lie
tuviai katalikai visu rimtu
mu pradėjo auginti Lietu
vai Gelbėti Fondą, kuris 
bus labai reikalingas, kad 
sėkmingai dirbti ir kovoti 
dėl atstatymo Lietuvos ne
priklausomybės.

Praėjusią savaitę buvo 
paskelbta, kad pirmieji 
stojo auginti Lietuvai Gel-i 
bėti Fondą Brooklyn, N. 
Y., ir Worcester, Mass., lie
tuviai katalikai. Juos pa
sekė Ciceros ir Chicagos 
lietuviai. Prakalbose šv. 
Antano par. salėj (Cicero) Į 
suaukota virš $50.00. Pra
kalbomis rūpinosi Federa
cijos skyrius, A. Valančiui 
vadovaujant. Rugsėjo 4 d.i 
įvykusiose prakalbose Au
šros Vartų par. salėj, Chi-į 
cagoj, kur kalbėjo šiomis 
dienomis iš Lietuvos atvy
kusieji: Dr. A. Račkus, p. 
K. Račkienė, dr. P. Vileišis 
ir kiti, surinkta Lietuvai 
Gelbėti Fondui $78.73. Pra
kalbas rengė Federacijos 
skyrius, Ig. Sakalui vado
vaujant. Labai svarbu, kad 
čia ir Fondo skyrius įsteig
tas. Panašūs darbai prade
dama dirbti ir kitose Chi
cagos lietuvių parapijose. 
Kas ypatingai džiugina, 
kad prie šių darbų dedasi

v •

Laimėti-Reiškia Dirbti Ir Kovoti
Nė viena pasauly tauta teitį nežiūrėjo beviltiškai 

be sunkaus darbo, be nuo
latinio budėjimo negali iš- mo laikotarpiais, nėra be
silaikyti laisva ir nepri- viltiška ji ir dabar. Visi ge- 
klausoma. Vargu surasime 
tautą, kuri praradusi savo 
nepriklausomybę galėtų ją 
atgauti be intensyvios ko
vos, be ypatingo ryžtingu
mo ir stipraus vieningumo. Į 

Jei kam tai yra gerai ži-| 
noma ir suprantama, tai 
mums, lietuviams.

Per šimtmečius pavergta 
ir skaudžiai persekiojama 
tauta kovojo už savo tei- 

, sės, už tautinės kultūros, 
tradicijų ir kalbos išlaiky
mą, dideliu uolumu turėjo 
dirbti, kad savo gyvybę iš
laikyti ir, pagaliau, kad 
nepriklausomybę iškovoti. 
Lietuvių tauta išliko gyva 
ir net pajėgė iškovoti sau 
teises gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu. 
Tuo gyvenimu gyvenda
ma, ji darė didelę pažangą, 
nes tikrai sunkiai dirbo. 
Tiesa, pastaruoju laiku ji 
prarado savo nepriklauso
mybę, bet tai ne iš savo 
kaltės. Ją prismaugė go
dūs kaimynai, pasinaudo
dami šių laikų tarptautine 
krize.

Lietuvių tauta į savo a-

sunkiausiais savo gyveni-

v •

rai nusimanome, kad sun
ki ir skaudi yra jos šian
dieninė padėtis. Bet juk ne 
vien Lietuva kenčia. Visa 
eilė tautų laikinai pris
maugta ir visos yra perse
kiojamos. Jos visos laukia 
patogaus momento išsilai
svinimui ir be abejonės, 
tos tautos, kurios vienin
gai dirbs ir ryžtingai ko
vos, tikrai laimės.

Kaip greit Lietuva buvo 
okupuota, taip greit visa 
jos išeivija, visuose pasau
lio kraštuose išblaškyta, 
pareiškė savo pasipiktini
mą okupanto smurtiškais 
žygiais ir griežtai protes
tavo. Žiaurūs okupantai 
turėjo panaudoti fizišką 
jėgą, kad perimti Lietuvos 
pasiuntinybes kai kuriuose 
Europos sostinėse. Pačioje 
Lietuvoje turėjo panaudoti 
pusę milijono ginkluotų
kareivių, visokias sukty- vo labai geros 
bes ir šlykščiausią smurtą, nors galingas , bet nebuvo 
kad uždėti jos žmonėms 
vergijos retežius. Bet, kol 
tauta tik fiziškai tėra pa
vergta, kol jos dvasia tebė
ra laisva ir gyva, ji nežus.

i
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P-nia Thomas Clare, lenktynių viršininkė, Sarato 
ga Springs, vienintelė moteris viršininkė, prisega bad 
ge No. 1 Gorge H. Bull.

Pasiuntinybes Šuo Parodė Dantis 
Komunistams

I Beveik tris savaites buvo 
i stengiamasi išgelbėt nuo 
bolševikų Lietuvos pasiun
tinybės prie Kvirinalo na
mus, priklausančius Lietu
vos valstybei. Bet galop i- 
talų valdžiai pasisakius už 
namų perdavimą, tolimes
nis priešinimasis pasidarė 
nebegalimas ir rugpiūčio 
26 d. apie 8 valandą vaka
ro Lietuvos ministras prie 
Kvirinalo Romoje turėjo 
apleisti pasiuntinybės na
mus. Prieš tai pasiuntiny
bėje susirinko visa lietu
vių kolonija su Lietuvos 
ministru prie Vatikano S. 
Girdvainiu ir vysk. Bučiu 
priešakyje. Lozoraitis krei
pėsi į susirinkusius saky
damas, kad Lietuva nemirė 
ir negali mirti. Ji vėl bus 
atstatyta, laisva ir nepri
klausoma. Tam visi lietu
viai vieningai dirbs ir ko
vos.

Susirinkusių Lietuvių 
vardu tarė žodį J. E. Vysk. 
Bučys, pažymėdamas, jog 
bolševikų okupacija yra 
vienas sunkiausių Lietu
vos istorijoje bandymų, ta
čiau reikia tvirtai tikėti, 
kad teisingumas laimės, 
lietuvių tauta pasiliuosuos 
nuo žiauraus svetimo jun
go ir pasiuntinybės na
muose vėl bus atstovauja
ma laisva Lietuva.

Su dideliu susijaudinimu 
susirinkusieji sugiedojo 
Tautos Himną. Tuo metu 
ant pasiuntinybės rūmų 
plevėsavo Lietuvos vėliava 
su gedulo šydu. Jau buvo 
prieblanda, kai Romos lie
tuviai skirstydamiesi ėjo 
gėlynų takais, kur gulėjo 
dalgiu nuplautos lietuviš-

ir tolimuose kraštuose gy- suomenei, kad kun. M. Ur- 
veną lietuviai katalikai. 
Štai kun. prel. J. Maciejau- 
sko rūpesčiu ir pasidarba
vimu, Los Angeles, Cal., 
lietuviai Lietuvai Gelbėti 
Fondui suaukojo ir pri
siuntė $20.00. Jie pasižada 
ir toliau šiam kilniam tau
tos tikslui darbuotis.

Čia suminėtųjų kolonijų 
gražus pavyzdis turėtų pa
raginti ir kitų kolonijų vei
kėjus rengti prakalbas, 
organizuoti Lietuvai Gel- 

; bėti Fondo skyrius, kviesti 
' tautiečius apsidėti nuolati- 
1 niais Lietuvai išlaisvinti 
mokesčiais. Čekius reikia 
rašyti Fondo iždininko 
gerb. kun. Pr. Juro vardu, 
o siųsti ir visokių reikalin
gų informacijų klausti pas 
sekretorių: 2334 S. Oakley 
avė., Chicago, III.

Šia proga pranešama vi-

i
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bonavičiui, MIC., prakalbų 
maršruto, kaip buvo pa
skelbta, negalėsime rengti, 
nes jis pakviestas mokyto
jauti Marianapolio Kolegi
jom Bet netoli Marianapo
lio esančios kolonijos galė
tų jį pasikviesti padaryti 
pranešimą apie Lietuvos' 
dabartinį gyvenimą, nes y- Į 
ra vėliausia iš Lietuvos su
grįžęs. Chicagoj ir apylin
kėse tokius pranešimus da
ro dr. A. Račkus ir jo žmo
na, kurie labai daug žinių 
yra atsivežę iš Lietuvos.

Jau laikas visoms Ame
rikos lietuvių kolonijoms 
subrusti ir visomis savo 
jėgomis stoti į vieningą 
darbą ir ryžtingą kovą, 
kad greičiau Lietuvą išlai
svinti.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr.

I

Kas Buvo Nepriklausomoji Lietuva
Graži tu, mano brangi tėvyne,

Šalis, kur miega kapuos didvyriai, 
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargų prityrei,

Maironio—

n.
Mindaugas buvo pirmas, 

kurs suvienijo visas lietu
viškas gimines.

Gediminas, 1323 m. įkū
rė Vilnių. Vilnius pasidarė 
Lietuvos širdies miestas, 
sostinė. Gediminas susira
šinėjo laiškais su popiežiu
mi, užmezgė santykius su 
prekybiniais miestais, pa
sikvietė mokslininkus, 
prekybininkus, artistus, 
taip pat domininkonų ir 
pranciškonų vienuolių pa
sikvietė Lietuvon.

Gedimino sūnūs Algirdas 
ir Kęstutis valdė Lietuvą 
pasidalinę — rytinę ir va
karinę dalį. Pažymėtina, 
kad abu labai meiliai ir 
broliškai sutiko, kaip retai 
pasitaiko tarp valdovų. A- 
bu gynė Lietuvą ir iškėlė 
jos vardą ir galybę, nes 
buvo pasiekę Maskvą ir 
privertę ją mokėti mokes
tį. Kęstutis buvo myli
miausias valdovas. Valdo
vas be baimės ir papeiki
mo. Jie sudarė prekybines 
sutartis su kultūringomis 
tautomis, net su tolima 
Anglija.

Vytautas buvo didžiau
sias valdovas Rytų Euro
poj, padaręs Lietuvos ku
nigaikštystę galingiausią 
ir laimingiausią. Vytautas 
rūpinosi krašto mokslu ir 
kultūra, kvietė mokslinin
kus ir kitus reikalingiau
sius žmones. Vytautas bu- 

širdies,

despotas ir neskriaudė ki
tų. Pav. kai žydai buvo 
persekiojami tai juos pri
glaudė Vytautas Lietuvo
je. Net kitos valstybes pra-

šė Vytauto sąjungos, jis 
valdė Bohemiją' per savo 
giminaitį Kaributą. Paga
liau Vytautas apsikrikštijo 
ir popiežius apvainikavo 
Vytautą karaliumi, bet 
lenkai pastojo kelią, paga
vo pasiuntinius su vainiku, 
dėlko Vytautas susigriau- 
žė ir greit mirė, nepalikda
mas sūnaus. Su Vytauto 
mirtimi pasibaigė ir Lietu
vos galybės dienos.

I
Lietuva susijungė su 

Lenkija ir tie patys valdo
vai buvo Lietuvai ir Len
kijai. Tiesa, turėjo savo 
atskirą konstituciją, admi
nistraciją, iždą ir kariuo
menę, bet bendrą seimą ir 
užsienio politiką vedė kar
tu. Bet tokia unija buvo 
pražūtinga Lietuvai ir 
Lenkijai, nes abi galuti
nai padalijo 1795 m. Rusi
ja, Prūsija ir Austrija. Di
džiausia Lietuvos dalis te
ko Rusijai. Lietuvos vardo 
nebeliko.

Lietuva sunkiausiai ken
tė Rusijos nelaisvę, nes 
Rusija labiausiai norėjo 
sunaikinti lietuvių tautą, 
bet lietuviai nepasidavė ir 
kovojo už savo laisvę. Na-| 
poleono laikais Lietuva 
Vilniuje buvo paskelbta 
nepriklausoma ir sudaryta 
laikinoji valdžia. Visi 
džiaugėsi sulaukę laisvės, 
nes lietuvis negali gyventi 
nelaisvėje. Pralaimėjus 
Napoleonui ir Lietuvos lai
svės kibirkštys užgeso, dar 
žiauresnė vergija prasidė
jo-

Du kartu bandė lietuviai 
sukilti 1831 ir 1863 metais, 
bet nepasisekus dar labiau 
buvo spaudžiami: uždrau
dė spaudą, net maldakny
ges spausdinti nebeleido. 
Lietuviai paliko be mokyk
lų, be knygų, be laikraščių

ir be draugijų. Lietuvą 
spaiidė ir valdė Korikas — 
Muravjovas ir kiti.

Bet ir toks griežtas lietu
vių varžymas nepalaužė 
lietuvių dvasios. Kiekvie
nas lietuvis galįs valdyti 
plunksną rašė ir spausdino 
knygas slaptai pas kaimy
nus, iš kur slaptai gabeno 
į Lietuvą, tai buvo Lietu
vos knygnešių gadynė. 

! Slaptai buvo mokoma 
skaityti ir rašyti, slaptai 

i turėjo ir savo draugijas, 
i Daug lietuvių nukentėjo, 
i nužudyta, išvežta į Sibirą, 
Į bet lietuvis nepalaužtas. 
| Dalis turėjo bėgti į kitus 
; kraštus, daug atkeliavo į 
Ameriką, kurie nepamiršo 

I savo senos Tėvynės. Lietu
viai budėjo ir laukė naujos 

į progos laisvei. 1905 metais 
lietuviai Vilniuje jau rei
kalavo autonomijos, net 
rusai stebėjos, kaip taip 
maža tauta galėjo būti to
kia gaji ir nenugalima... Ir 
lietuviai laimėjo! Kaip Lie
tuva pasidarė laisva kitą 
sykį.

t

kos gėlės. Lietuviai aplei
do savo valstybės namus 
susikaupę, bet tvirtai pasi
ryžę į juos sugrįšti.

Išvažiavęs iš pasiuntiny
bės, Lozoraitis nusiuntė i- 
talų užsienių reikalų mi
nisterijai ir diplomatinio 
korpuso dekanui Popie
žiaus Nuncijui raštus, ku
riuose pareiškė, kad nors 
ir buvo priverstas apleisti 
pasiuntinybę, vis dėlto ne
pripažįsta sovietams nei 
teisės ją užimti, nei atsto
vauti Lietuvą .

Jokio namų perdavimo 
ar raktų įteikimo akto ne
buvo padaryta.

Kitą rytą 9 vai. du Sovie
tų ambasados atstovai at
vyko prie Lietuvos pasiun
tinybės. Juos įleido tarnas. 
Bolševikai iš karto puolėsi 
prie garažo paimti auto
mobilį. Garažas buvo tuš
čias, automobilis išvežtas. 
Eidami prie namų, pamatė 
nukirstas gėles. Įėjo į auk
štą — tuščia, tik sienos; į 
II aukštą — tas pats, nei 
vieno daikto, nei vienos 
kėdės. Nieko. Turėjo išeiti 
iš namų ir atsisėsti ant 
laiptelių. Taip besėdėdami 
pamatė pagaliau vienintelį 
paliktą jiems inventorių — 
šunį. Sužinoję pas tarną, 
kad tai pasiuntinybės šuo, 
bolševikai liepė išvaryti jį 
lauk, į gatvę. Tarnas atsi
sakė. Tada jie patys ėmė 
šunį gaudyti, bet šuo nesi
davė ir rodė dantis. Tik da
bar, šunį bevaikydami, am
basados atstovai pastebėjo 
trispalvę vėliavą ant rūmų. 
Ji buvo taip pakabinta, 
kad kelių valandų bolševi
kiškos pastangos ėjo nie
kais — vėliava vis dar ple
vėsavo saulėje. Reikėjo nu
plauti visą stiebą. Visiškai 
įniršę bolševikai, kurių at
vyko dar keturi, nežinoda
mi kam keršyti, įsakė 
trims pasiuntinybės tar
nams per kelias valandas 
išsikraustyti su šeimom ir 
visa manta iš pasiuntiny
bės, tuo būdu išmesdami į 
gatvę žmones, kurie pen- 
kioliką metų dirbo Lietu
vos pasiuntinybėje.

Visą dieną bolševikai 
slankiojo po tuščią pasiun
tinybę. Du paliko ir naktį, 
bet turėjo nakvoti ant 
grindų ir be elektros.

von; 10 — Ginklų Fondui, 5 — 
šauliams ir 5 — Šventosios uos
tui. Štai dar 50 centų persiunti
mui...” “Ačiū, nuoširdžiai. Bet 
persiuntimui nereikia”. “Vis
tiek; tai pridėk kad ir šau
liams”. “Ačiū dar kartą. Nuo 
ko užrašyti?” “Nesvarbu, pa
siųsk ir tiek”.

“Mielas žmogau, taip man ne
jauku. Mes išsiskirsime — nei 
man, nei Tau nebus ramu ant 
širdies. Jei jau ne spaudai, tai 
bent man pasakyk pavardę ir a- 
dresą, kad galėčiau bent kvitą 
atsiųsti”.

Dar kiek svyruodamas, atsa
kė: “Veiveris, Martynas; N. 
Grafton, Mass.”

Pavardę atsiminiau — vienas 
iš tų nežinomų, bet duosnių au
kotojų. Su malonumu paspau
džiau to taurios sielos žmogaus 
ranką.

Šiandien gi, peržiūrėdamas 
spaudą, “Amerikos Lietuvyje” 
randu kelias eilutes apie mano 
kuklaus draugo Martyno Veive
rio mirtį. Viskas toje žinutėje 
yra: ir kiek metų šioje šalyje 

; gyveno, kada ir kur palaidotas; 
■ bet nėra išgarsinta velionies di
delė siela. Gyvas būdamas ve- 

į lionis slapstėsi su savo gerais 
I darbais ir nesibrovė į priekį. O 
siela nematoma. — Žinodamas 
jo sielos jautrumą, spėju, kad ir 
paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
priartino jo mirtį.

N. Graftono lietuvi! Lankyda
masis Šv. Pilypo kapinėse, sus
tok ties a. a. Martyno Veiverio 
kapu ir prisimink šiuos žodžius: 
čia ilsisi tikras ir iki mirties 
ištikimas Lietuvos sūnus!

Jonas Budrys. 
New York, 1940. IX. 8.

St.

MARTYNAS VEIVERIS
Taurios Sielos Žmogaus 

Mirties Proga
Karts nuo karto tekdavo gauti; 

po porą dolerių aukų su keliais 
žodžiais — skirtu tokiam tai 
reikalui; tik pavardės neskelb
kite. Buvo tokių, kurie atsiųsda
vo reguliariai, ar tai Vasario 16 
ar tai kita kokia proga. Tai kuk
lūs patriotai, nenorintieji savo 
gero darbo kelti viešumon.

Prieš porą metų kalbėjau 
Worcester, Mass. Po kalbos ap
leisdamas sceną, užkulisų gir
džiu negarsiai šaukiant mane. 
Dairaus. Prie laiptų stovi pagy
venęs žmogus ir šluosto ašaras. 
Prieinu. Žmogus duoda man dvi
dešimts dolerių. “Pasiųsk Lietu-

Londone, Berne, Buenos 
Airese, Vatikane ir Vichy 
pasiuntinybės veikia. Lie
tuvos garbės konsulas Me- 
xico City p. Thomas Vil- 
chis šiomis dienomis at
siuntė Lietuvos pasiunti
niui Washingtone laišką, 
kuriame pareiškė pilną su
pratimą įvykių Lietuvoje; 
giliai atjaučia tautos tra
gediją ir skaitys sau už 
garbę ir toliau likti konsu
lu ir klausyti tik Lietuvos 
ministro instrukcijų.

Šiomis dienomis per Li
saboną atvyko New Yor- 
kan Lietuvos pasiuntiny
bės Londone patarėjo žmo
na p. Rabinavičienė su du
krele. Nei vienas iš pasiun
tinybės personalo, net ir 
tarnaitės, nesutiko grįžti j 
Sovietinę Lietuvą. Tarnai
tėms parūpintos vietos pas 
pažįstamus Londone.

L. G. K. New Yorke.
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Viešas Kvietimas Į LDS Jubilie
jini Seimę Ir Parengimus
Didžiai Gerbiamieji Dvasiškiai, Lietuvių Darbi

ninkų R. K. Sąjungos Nariai, Prieteliai ir Rėmėjai, 
reikšdami šiandieną dideliausio džiaugsmo, kad gali
me atžymėti Lietuvių Darbininkų R. K. Sąjungos 25 
metų sukaktį, kurią vaidiname SIDABRINIU JUBILIE
JUMI, ir kad tas atžymėsimas įvyksta ten, kur buvo 
lopšys LDS organizacijos ir yra jos Centras ligi šių 
dienų. Turėdami tai už garbingą pareigą tą džiaugsmą 
pasidalinti ir su visais LDS organizacijos Nariais, prie
teliais ir rėmėjais šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus 
i Jubiliejinį Seimą, kuris įvyks rugsėjo 19 ir 20 d.d., 
Šv. Petro lietuvių parapijos rezidencijoje, So. Boston, 
Mass., kur klebonauja didelis LDS organizacijos prie- 
telis, rėmėjas Kun. Pranciškus Virmauskis.

Jubiliejinio Seimo ir vakarinių pramogų Rengimo 
Komisija su Gerb. Klebonu Kun. P. Virmauskiu nuo
širdžiai bus dėkingi visiems, kurie tik teiksis viršmi- 
nėtose Jubiliejnio Seimo dienose dalyvauti ir kartu pa
sidalinti 25 metų nuveiktų darbų laimėjimais.

Tikimės, kad mūsų kvietimas bus įvertintas įr 
kam tik leis aplinkybės, teiksis atvykti į Jubiliejinio 
Seimo posėdžius ir vakarais į pramogų parengimus.

LDS Seimo Pradžia Ir Eiga
LDS SEIMO DELEGATAMS IR 

SVEČIAMSZINOTINA
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (L.D.S.), Jubi

liejinis 25 metų sukakties Seimas įvyks rugsėjo 19 įr 
20 d. d., Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis, ku
rias atnašaus kun. dr. K. Urbonavičius, 9 valandą ryte, 
Šv. Petro liet. par. bažnyčioj.

Pamokslą pasakys kun. M. Urbonavičius, MIC., 
kuris neseniai grįžo iš Lietuvos.

Tuojau po pamaldų prasidės PIRMOJI SESIJA, 
Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, West 5th St., 
So. Boston. Atidarius seimo sesiją sudaromas darbo 
prezidiumas ir komisijos.

Pietūs 12 vai. dieną.
Seimas nusitaria pradžią antrosios sesijos. Ant

rosios sesijos eigoje įvyks bendra delegatų ir svečių 
fotografija. _

Pirmosios seimo diėn<5s, tai yra, rugsėjo 19, 7:00 
vai. vakare, Šv. Petro parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyks JUBILIEJINIS BANKIETAS, kuriame bus pa
gerbti seimo delegatai ir LDS organizacijos veteranai.

Antroji seimo diena prasidės Šv. Mišiomis už mi
rusius LDS narius. Tuo jaus po pamaldų vėl bus tęsia
ma seimo darbai.

Antrosios dienos, rugsėjo 20, 7:30 vai. vakare į- 
vyks viešos visuomeniškos prakalbos apie Lietuvą į 
kurias kviečiama visa darbingoji visuomenė, kam tik 
rūpi mūsų tėvynės skaudus likimas. Kalbės svečiai iš 
Lietuvos, kurie šiomis dienomis atplaukė į šią šalį. 
Prakalbos įvyks Municipal svetainėje, E. Broadway, 
So. Boston, Mass. Tarp kalbų bus ir meno numeriai, 
kuriuos išpildys Vaikučių Grupė, vadovaujant poniai 
Onai Įvaškienei.

Seimo vietos adresas: St. PeteF’s Lith. Church, W. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

Rytinių Valstybių Žinios
lUUNIMONN.

čįa. jau ketvirtas metas, kai 
skamba per. radio lietuvių ra
dio programa iš stoties WNBC, 
1380 kil kiekvieną sekmadienį 
10 vak ryte. Ši lietuvių radio 
progranaa yra viena iš geresnių. 
Rugsėjo 15 d. dėl šios lietuviš
kos radio programos yra ren
giamas dkdelK piknikas. kuris 
įvyk# lietuviu parke, Bast 
Hartford, Conn., 24 stotis Gtas- 
tonbury Road. Tuo parengimu 
daugiausia rūpinasi ir darbuo
jasi Šv. Jono Evangelisto drau
gija, pritariant visiems lietu
viams. Šokiams gros Prano Pa- 
keno radio orkestras. Piknike 
programa bus viena iš įvairiau
sių.

Todėl kas tik mylite, kad lie
tuviškos dainos, muzika ir lie
tuviška kalba skambėtų ilgiau 
per radio ,visi dalyvaukite šia
me piknike be išimties. Tą pačią 
dieną ryte, iš radio stoties dai
nuos Šv. Cecilijos parapijos cho
ras, vadovaujant vargonininkui 
Justui Raišiui.

Pasiklausykite. —
Vienas iš rengėju

vairių gėrimų, o bufetas skanių 
valgių, kaip tai kumpio su ko
pūstais ir krienais, dešrsįių su 
muštarda ir visokią saldainių. 
Nuoferdiiai kviečiami risi Am
sterdamo lietuviai apylinkės 
lietuvių kolonijos, kaip tai 
Schensctady, Albas#, Troy, 
Fort Piaia, Little FaUA Herki- 
mer, Uticą, b Rochester. $u vi
sais norėtume sueiki wyfin- 
U pažaisti w pasžvaiW5»ti po 
parką bei pasidalinti mintimis. 
Šokiams gros Stasio Rauksi o or
kestras, kai prasidės 3 vai. po 
pietų šokiai, kurie tęsis iki vė
lumos nakties.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
Amsterdamo lietuviai ir apylin
kės kaimynai atvykti į minėtą 
pikniką, nes šis išvažiavimas 
bus paskutinis, užbaigiant vasa
ros linksmybės laukuose.

Rengėjai.

Rugsėjo 15 d., Šv. Kazimiero 
Choro draugija rengia pikniką, 
kuris įvyks Šv. Kazimiero para
pijos parke, Widow Suson Road, 
Amsterdam, N. Y. Taigi šia pro
ga choras kviečia visus brangius 
lietuvius dalyvauti ir pasisve
čiuoti. Bus įvairumų. 1 vai. po 
pietų prasidės piknikas. Bus į-

WASHiM6T0H, b. C.
Po trumpų atostogų grįžo į 

Chicagą Povilas Krikščiūnas su 
sūnumi Povilu, Jr., kurie pra
leido savo trumpas atostogas 
pas brolį, A. P. Krikščiūną, Wa- 
sbington Depot, Conn. Povilo 
Krikščiūno sūnus Dr. Edvardas 
tiek pamilo Hartford, Conn. ir 
sumanė pasilikti ilgesniam lai
kui gyventi tarp Conn. lietuvių. 
Vietą pasirinko 525 Mam St. ir 
ten atidarys savo ofisą kaipo 
dantistas ir pradės tarnauti sa
vo tautiečiams. Dr. Krikščiūnas 
yra gero būdo, visiems malonus, 
mylintis lietuvių kalbą, nors

LDS apskričių ir kuopų valdybos prašomos iš ank
sto pranešti kiek atstovų atvyksta ir jeigu reikalingos 
kokios informacijos rašykite: Mr. Vincas Valat
ka, c/c Darbininkas, 366 W. Broąd,way, So. Boston, 
Mass.

Svečiams ir delegatams atvykųsiems į LDS Seimą 
ir norintiems surasti nakvynes rekomenduojama keli 
patarnavimai, būtent, a) apsistoti viešbuty COPLĘY 
PLAZA, kurio nakvynėms kambarių kainos nuo $4.00 
ligi $6.00 ir sulig kambarių skaičiaus kainos didėja; b). 
STATLER viešbutyj, kur kainos žemesnės, būtent 
pavieniaj kambariai nuo $3.50 ligi $8.00 įr nuo, skąir 
čiaųs kambarių kainos didėja;, gi tie, kurie norėtų apsi
stoti pas privačius asmenis (dykai nakvynėms), tai 
prašomi pranešti prieš seimą kaip galima anksčiau, 
o seimo rengimo komisija suras vietas. Prašome tuo 
reikalu rašyti: B. Gailiūnas, % Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai kviečiame visus LDS narius, prietelius 
ir rėmėjus atvykti į LDS Seimą ir dalyvauti jo posė
džiuose ir parengimuose.

JUBILIEJINIO SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

J. Rogosz. Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Handzės pasiryžimas buvo nepalaužiamas, 

o betgi kai pradėjo jį vykdyti, pritrūko drą
sos.

Po pasikalbėjimo su klebonu, norėjo tuo
jau ant rytojaus, kol motina grįš iš miestelio, 
gimdytojų namus apleisti, bet jos kelią, tuo 
tarpu, ne viena svarbi kliūtis trukdė. Vasari
nė suknelė, kurią dėvėjo, nebuvo tvarkoje, 
naujų batelių batsiuvis dar neatnešė, pasku
tines knygas Stasiui dar nebuvo grąžinusi, 
o ir su juo pačiu reikėtų atsisveikinti...

Argi galėtų tas apylinkes apleisti, o jo ne
matyt, jo, kurs jai buvo taip geras? Vėl; kas 
geriau už jį galėtų jai į vienuolyną nurodyt 
trumpiausią kelią?

Taip slinko diena po dienos; tuo tarpu sku
biai artinosi valanda, kurioje turėjo likti 
busimojo rabino žmona.

Užbalių dvarelio ūkvedžiu, nuo senų lai
kų, buvo ponas Andrius Smalinis, žmogus 
tikrai doras, greičiau vargšas kaip turtin
gas, nes iš neperdideliaušios algelės turėjo 
leisti į mokslus tris savo sūnus, o ketvirtą 
dukterį dabar mokyt namieje. Bet ir panelė 
Angelė dar neseniai mokėsi tame pačiame 
Pažaislio vienuolyne, pas seseles Kazimierie-

tes, į kurias klebonas patarė kreiptis Kan
džiai.

Angelė vos metai atgal, po motinos mir
ties į tėvų namus grįžo apimti namų šeimy- 
ninkavimą, kurs be stropios moteriškos glo
bos ir rankos apsieiti negalėjo. Tėvas ją labai 
mylėjo ir vadino savo šeimyninkėte.

Stasiui panelė Angelė turėjo patikti, kad 
kasdien vakarais traukdavo į baltąjį dvarelį 
ir jame iki vėlumos užtrukdavo.

Ponas Smalinis iš pradžių į tai žiūrėdavo 
nelabai malonia akimi, nes mokytojas ne ba
joras, kaimietis, jo manymu, negalėjo būti 
tinkama pora jo vienturtei; bet kai jį arčiau 
pažino, įgaudavo vis didesnio palankumo; 
neilgai trukus net iki to priėjo, kad jei kurią 
dieną jaunas žmogus įprastą valandą neat- 
vykdavo, klausdavo dukters:
— Nežinai, Angeliuk, kas atsitiko su ponu 

Stasiu, kad jo lik šiol nėra? Panelė į tai grei
tai galvą atkreipdavo, (raudonumas išdavi
kas bereikalingai tuomet ją išmušdavo) ir 
trumpu: — nežinau! — tėvui atsakydavo.

Kad mylisi, dar sau lik tol, juodų nepasi
sakė nors nuo seniai tai jaute, o vargšas tė
vas jau veik kas nakt galvojo, iš kur ims pi
nigų kraičiui ir bent šiek tiek savo vaikų šei
myninio gyvenimo pradžiai.

Buvo sekmadienis. Pavakariais skaisčiai

Detroito Žinios
Katekizmo pamokos Šv. Petro 

parapijoj prasidės šią savaitę. 
Mokytojų yra užtektinai. Bus 
dešimt mokytojų, todėl bus pro
ga išskirstyt vaikučius pagal jų 
išgale ir mokytojos galės kiek
vienam vaikučiui duoti daugiau 
vienatinės priežiūros. Pamokų 
dienos yra antradieniais ir šeš
tadieniais. Yra pareiga visų tė
velių, kurių vaikučiai nesilan
ko į katalikišką mokyklą, pri
siųsti savo vaikučius į katekiz
mo pamokas.

Kadangi šioj parapijoj nėra 

augo ir mokslą ėjo tarp svetim
taučių. Jis myli taip pat lietu
viškas organizacijas. Malonu 
girdėti, kad Hartfordo lietuviai 
susilaukė tokio gabaus profesi- 
jonalo, Dr. E. F. Krikščiūno. 
Kaip girdėti tai Hartforde lietu
viai neturėjo nė vieno lietuvio 
dantisto.

Dr. Edvardas Krikščiūnas gi
męs Chicago, 111. Dar mažas bū
damas atvyko su tėveliais į New 
Milford, Ct. Iš pat mažens pa
rodė savo gabumus. Pabaigė 
pradinę mokyklą per 6 metus, 
įstojęs į New Milford aukštes
nę mokyklą, buvo klasės prezi
dentas, sutvėrė legion boys 
drum corps, ir buvo jos lyderis. 
Gerai pasižymėjo muzikos gabu
mais, buvo basketball ratelio 
čempijonas per tris metus. Pa
baigė aukštesnę mokyklą aukš
tu pasižymėjimu moksle. Nieko 
nelaukęs grįžo su tėveliais į 
Chicago ir įstojo į University of 
Chicago. Studijavo medicinos 
mokslą 2 metus. 1935 įstojo į 
Northwestem University Den- 
tal School ir studijavo 4 metus. 
Pabaigė dantisto mokslą aukš
tu pasižymėjimu ir gavo su rai
domis B. S. D. ir D. D. laips
nius.

Dr. E. F. Krikščiūnas tuo dar 
nebuvo užganėdintas, pasiryžo 
siekti aukštesnio mokslo. Grįžo 
į rytus ir apsistojo New Yorke 
Lenox Hill Hospital, kur prak
tikavosi ir studijavo. Dr. Krikš
čiūnas užbaigė savo ilgus me
tus sunkaus mokslo, parodyda
mas didelius gabumus ir nieko 
nelaukęs surado sau labai gero
je kolonijoje vietą dėl savo spe
cialybės, pasižadėdamas patar
nauti Hartfordo ir apylinkės 
lietuviams. Hartfordiečiai lai
mingi susilaukę tokio gero pro- 
fesijonalo savo kolonijoj.

Korespondentas K.

lietuviškos mokyklos, tai nėra 
skirtumo, kad tėvai siųs savo 
vaikučius į kitos parapijas mo
kyklą. Klebonas neužsigaus, jis 
dar pagelbės užlaikyti vaikutį 
katalikiškoj mokykloj, nors ir 
kitoj parapijoj.

Praeitą sekmadienį, sugrįžo į 
Detroitą Al. Jasaitis, kuris va
sarą praleido So. Carolina, kai
po basebalninkų umpire. Malo
nu, kad jis sugrįžo, nes buvo ge
ras vedėjas jaunimo. Buvo pir
mininkas Šv. Vardo draugijos ir 
interesavosi netik sporto daly
kais, bet ir jaunimo reikalais. 
Per žiemą pasiliks Detroite.

Šv. Petro parapijos klebonas 
šią savaitę nuvyko į Gt. Rapids, 
į Šv. Petro ir Povilo parapijos 
atlaidus. Jam smagu toj parapi
joj patarnauti, nes netik klebo
nas kun. Lipkus malonus, bet ir 
visi žmonės.

Mokykloms prasidėjus iš šios 
parapijos vėl du jaunikaičiai 
pradėjo aukštesnėje katalikiš
koje mokykloje mokslą — Vy
tautas Klimas ir Juozas Rama
nauskas, tarnautojai prie mi
šių. Linkime jiems geriausio 
pasisekimo ir mokslo.

ą _____
šeštadienį, rugsėjo 21 d. įvyks 

iškilmingos mišios šioj parapi
joj, užprašytos vaikų, Juozų A- 
polskų paminėjimui jų 25 metų 
vestuvių sukaktuvių. Ilgas lai
kas, bet tą šeimą tą laiką labai 
ramiai praleido ir pagalba savo 
gerų vaikų iškilmingai tas su
kaktuves švęs. Po pamaldų bus 
puota jų namuose, kurioj užpra
šyta didelis būrys artimų gimi
nių ir pažįstamų. Linkime jiems 
sulaukti ir kitų linksmų 25 me
tų, ir kaip pas juos jų senas tė
velis turi prieglaudą, tegul ir 
jie taip pat ją atranda pas savo 
vaikus.

Dabartiniais laikais reikalin
ga kiekvienam, kuris dar nėra 
pilietis, registruotis. Tas daly
kas turi būti atliktas. Pirmiau
sia gaukite blanką. Išpildykite 
ją. Ko nesuprasit, kreipkitės 
prie žmogaus, kuris supranta 
arba prie klebono. Ilgai nelau
kit.

Šv. Petro parapijoj prasidėjo 
chorų pamokos. Marijos choras 
turės savo pamokas kas šešta

saulei už girių leidžiantis išėjo visi pasivaikš
čioti: ponas Smalinis su dukteria ir ponas 
Stasys. Jaunieji tarp savęs apie kažką gin- 
čyjosi, nes tame rasdavo ypatingą malonu
mą. Ponas Smalinis, pypkę rūkydamas, daž
nai bumbtelėdavo: Hm!... Aha!... Taip!... — 
tas turėjo reikšti, kad ir jis juodviejų kalbo
se dalyvauja, o tuo tarpu galvojo visai ką ki
tą. Rugiapiūtė prasidėjo, darbininkų buvo 
sunku gauti. Užpelkių dvarelio savininkas 
rašė reikalaudamas prisiųsti į užsienį pinigų, 
kurių tuo laiku, pačioje tuštumoje, čia nie
kuomet nebūdavo.
* Jau artinosi kaip tik prie žydkapių, kai 
nuo kaimo pusės ant tako pasirodė kažkokios 
moteriškės paveikslas. Bėgo skubiai stačiai 
į juos. Nors prieš saulę nebuvo galima jos 
veido bruožų gerai įžiūrėti, bet Stasys iš il
gio ir judesių pažino Kandžią.
— Ko ji čia nori? — savyje pamanė, ir, lyg 

nenorėdamas, sustojo. Jo bendrakeleiviai tą 
pat padarė.

Handzė atskubėjo uždususi, be kvapo.
— Gelbėkite mane, ponai!... Gelbėkite! — 

sušuko rankas ištiesdama.
—Kas tau atsitiko, mergaite? — užklausė 

pirmas ponas Smalinis.
— Pone man gresia didelė nelaimė... gal net 

mirtis!’... Ponas mokytojas seniai žino, kad 
noriu persikrikštyt... mūsų kunigas klebonas 
apie tai jau rašė seselėms vienuolėms į Pa
žaislį, bet mano giminės turėjo ką nors su
galvoti, nes šiandien po pietų pas mus suva
žiavo baisybė žydų ir jie nori mane pagrobti...

dienį, 2 valandą. Sodalicijos 
choras — penktadienio vakare, 
7 valandą. Didysis choras taip 
pat penktadienio vakare 8 va
landą. Prašome visų narių prak
tikose dalyvauti.

Keli žodžiai dėl chorų. Lietu
vių parapijose, rodos, yra geri 
chorai, nes mūs žmonės myli 
giedoti ir yra geri giesmininkai, 
bet kiekvienoj parapijoj galėtų 
būti geresni chorai. Dažnai var
gonininkai pradeda darbą su pa
prastais giesmininkais. Juos per 
sunkų darbą išlavina, o paskui 
choristai arba palieka chorą, 
arba, kitur nusikreipia.

Rodos, kad mūsų choristai ne
supranta, kad giedojimas yra 
malda. Ta malda pirmiausia y- 
ra dėl Dievo garbės ir dėl žmo
nių. Ar ne vertėtų kiekvienam 
pirmiausia patarnauti savo pa
rapijoj. Kam bėginėti kitur. Dėl 
ko savuosius apleisti. Daug 
skausmo padaro dėl savo klebo
nų ir vargonininkų, ir vis nerei
kalingai.

Šv. Petro par. bažnyčioj yra 
naujai įdėta ant suolelių, kur 
žmonės klaupia, nauji minkšti 
uždangalai. Tai yra gera guma 
užtraukta žalia skūra, geriausio 
ir brangiausio darbo. Kaikurie 
sako, kad per geri dėl tokios 
prastos bažnyčios, bet ar kiti 
žmonės geresni už Šv. Petro pa
rapijos parapijiečius. Bažnyčioj 
visi žmonės lygūs.

ATOSTOGAVO
P-lės Stasė ir Veronika Užda- 

vinytės iš Lynn, Mass., viešėjo 
pas gimines S. ir M. Uždavi
nius. Viešnios aplankė visas į- 
žymesnes vietas Detroite, kurios 
labai patiko, ir mano kada nors 
persikelti į Detroitą.

Panelių Uždavinyčių tėveliai 
jau seniai mirė. Bet jos išaugo 
gražioj katalikiškoj dvasioj, 
myli lietuvių tautą ir gerbia sa
vo tėvelių kalbą. Veronika yra 
slaugė ir užima vietą specialės 
slaugės General ligoninėje Bos
tone. p. Stasė daug darbuojasi 
lietuvių tarpe. Ji yra valdyboj 
keliose draugijose, kaip tai: Šv. 
Onos draugijoj — finansų raš
tininkės pareigose, Šv. Juozapo 
draugijoj irgi. Jų sesutė Ona, 
nors ištekėjusi už svetimtaučio 
ir augina šeimą, bet visuomet 
darbuojasi lietuvių tarpe.

Draugė.

Remkite tuos profesio
nalus įr biznierius* kurie 
savo skelbimais remia 

* “Darbininką”.

Nepastebimai išsprukau iš namų, buvau mo
kykloje, bet tenai neradau nieko, tai atbėgau 
čia. Gelbėkite mane, ponai!... Gelbėkite! — pa
baigė prieš juos puldama ant kelių.

Handzės pasakojimas buvo tiesa, nors ir 
ne visai. Žydai, kurie suvažiavo, buvo vestu
vininkai, nes rytoj turėjo įvykti jos su rabi
nu, nors ir busimuoju, sutuoktuvės, o apie jos 
pagrobimą visai niekas nė nemanė.
— Bet kaip tave, Handzia, turime gelbėti ?— 

paklausė panelė Angelė.
— Tegul mane kas nors nuveža į vienuoly

ną... Aš tik tenai galiu būt saugi ir rami. Bet 
tik greitai, greitai, nes jie pasiruošę mane 
vytis.

Stasys klausiamu žvilgsniu pažiūrėjo į po
ną Smalinį. Tas jį suprato ir tarė:
— Jei dalykai jau taip toli nužengė, tai turi 

ją, pone Stasy, pats nuvežti, yra tai didvy
riška pareiga.
— O! taip, Tamsta ją nuveši — patvirtino 

panelė Angelė. — Vargšė mergelė, kaip ji iš
balus... kaip ji dreba! nusiramink, vaike, — 
pridūrė glostydama Handzės veidą — mes 
neleisime, kad kas Tamstą nuskriaustų. Tie
sa, pone Stasy, juk ją nuveši?
— Žinoma, tuojau! — atsakė jaunas žmo

gus, pagreitindamas žingsnius.
Handzė griebė pirmiausia ranką panelės 

Angelės, paskui paeiliui abiejų vyrų ir pro 
verksmus karštai jas bučiavo.

Paskui bailiai pažvelgė į užpakalį. Ant ta
ko nesimatė nė gyvos dvasios.

(Bus Daugiau)
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• (TĘSINYS)
3. Bet kokis tarptautinės kaimynystės sudarymas 

turėtų prisitaikinti prie visų tautų nuomonės, kad pa
šalinti praeities klaidas ir trūkumus. Ir, sudarant ar 
atstatant tarptautinę tvarką, kurios uždavinys yra 
aukštas ir tuo pačiu toks sunkus ir nešąs didžias atsa
komybes, reikia prisiminti tie patyrimai, kurie iškilo 
pirmiau iš tolydžių sumanymų netinkamumo ar blogo 
pareigų pildymo. Ir, kadangi taip sunku, net norėtųsi 
pasakyti negalima, žmogiškam silpnumui visa perma
tyti ir visa užtikrinti darant taikos sutartis, kada taip 
sunku yra būti laisvam nuo aistrų ir piktumo, tai į- 
steigimas tarptautinio teismo, kuris prižiūrėtų, kad 
sudarytos taikos sutartys ištikimai būtų pildomos, ir 
atsitikus reikalui jas peržiūrėtų ir pataisytų, yra bū
tinai reikalingas taikos sutarties garbingam priėmi
mui ir išvengimui nesutikimų ar sutarties sąlygų iš
aiškinimui.

4. Vienas dalykas turėtų ypač atkreipti dėmesį, jei 
yra siekiama geresnės santvarkos Europoje,- būtent, 
visų valstybių ir tautų, lygiai kaip ir tautinių mažu
mų, teisingi reikalavimai ir tikrieji jų reikalai: reika
lavimai, kurie, jei ir ne visuomet pakankamai sudary
ti griežtą teisę, kada jau yra pripažintos ir užtvirtintos 
sutartys, ar kiti teisėti įrodymai, kurie jiems priešina
si, tačiau reikia juos taikos būdu ištirti, ir jei reikalin
ga ir naudinga, pakeisti sutartis, kad taip nė viena 
tauta nebūtų nuskriausta. Taip atstačius tikrą pusiau
svyrą tarp tautų ir sugrąžinus savitarpio pasitikėjimo 
pagrindus, bus pašalinta daugybė priežaščių jėgos 
pavartojimui.

5. Tačiau ir geriausias ir tobuliausias sutvarkymas 
bus netobulas ir neturės pasisekimo, jei tie, kurie va
dovauja tautų likimui, ir pačios tautos nebus labiau 
persiėmę ta dvasia, kuri viena tegali duoti tarptauti
nių sutarčių negyvam žodžiui gyvą reikšmę, jei nebus 
persiėmę tuo vidujiniu ir didžiu atsakomybės jausmu, 
kuris matuoja ir sveria žmonių įstatymus pagal šventą 
ir nepakeičiamą Dieviškojo Įstatymo taisyklę, ir jei 
jie nejaus to teisingumo alkio ir troškulio, kurį Jėzus 
Kristus paskelbė Palaiminimuose ir Pamoksle ant 
Kalno, tai visos pastangos bus veltui. Reikia tat grą
žinti žmones prie Dieviškojo Įstatymo pildymo, kuris 
vienas tegali duoti prakilnumą ir pastovumą, atitaisy
ti tautoms padarytus nuostolius ir sugrąžinti žmonijai 
taiką, pagrįstą teisingumu ir artimo meile.

Seserų vedamą Seton
School, ir pastarais metais va
dovavo. nuosavai Grožio Įstaigai. 
Jaunasis Pranas Pečiukaitis 
užima svarbią vietą Glenn Mar- 
tin orlaivių dirbtuvėj, kur jis 
darbuojasi virš 6 metų. Buvo 
net šešios poros liudytojų, ta
čiau pirmutinę vietą užėmė jau
nosios sesuo p-lė Valerija Ma- 
karauskaitė ir Albertas Matu
lionis. Vestuvių apeigose kun. 
dr. Mendeliui pagelbėjo kun. 
Antanas Dubinskas ir kun. Jo
nas Mendelis. Šv. mišių metu ne 
tik jaunieji, bet visi vestuvių 
dalyviai ėjo prie šv. Komunijos, 
maldaudami Jėzaus, kad jauna
vedžių gyvenimas būtų tikrai 
laimingas. Vestuvių puota įvyko 
parapijinėj svetainėj. Virš 200 
svečių sveikino jaunuosius ir 
patys linksminosi iki vidurnak
čio. Mes ir sveikiname ponus 
Pečiukaičius. Ilgiausių metų ir 
daug Dievo malonių jų nauja
me gyvenime!

Prakilnus Darbas
Mes žinome tuos sunkumus, su kuriais susiduria 

įvykdymas Mūsų nurodytų pagrindų sukurti ir ištai
kyti tarptautinę taiką. Bet jei kada nors buvo tikslas 
vertas taip didžio pasišventimo, jei kada nors buvo iš
kilęs dvasinis sąjūdis: “Dievas nori“, tai iš tikrųjų da
bar yra didis tikslas atvesti tautas nuo tamsių medžia
ginių ir egoistinių siekių atgal prie gyvo Dieviškosios 
teisės šaltinio, kuris vienas tėra galingas ir teikia tą 
dorovę, prakilnumą ir pastovumą taip reikalingą žmo
nėms, kad atitaisyti tautoms padarytus nuostolius ir 
sugrąžinti į gyvenimą teisingumo ir meilės idealus, 
kurie yra tikrosios taikos pagrindas.

Mes laukiame ir tikimės, kad tie, kurie surįšti su 
Mumis Tikėjimo ryšiu, kiekvienas savo luome, bus pil
nai atsidavę Dieviškajam įkvėpimui, kad taip, kuomet 
karo audros bus išsklaidytos, kiekvienoje tautoje būtų 
didžiadvasių žmonių, kurie žinotų ir pajėgtų su teisin
gumu, meile ir tikrąja išmintimi nugalėti tamsias žiau- 

- riojo keršto aistras.
Tojo teisingumo, kuris vienas tegali sudaryti ir 

užtikrinti taiką, Mes ir visi, kurie Mūsų klauso, žino 
kur surasti prakilniausi pavyzdį, geriausį paskatinimą 
ir tikriausį užtikrinimą.

Eikime į Betliejų. Tenai rasime prakartėje pagul
dytą naujai - gimusį Teisingumo Sūnų, Kristų Mūsų 
Dievą; rasime tenai Šv. Panelę Mariją, Teisingumo Pa
veikslą ir Taikos Karalienę; rasime tenai jos sargą, Šv. 
Juozapą, teisingą žmogų. Jėzus laukia visų žmonių 
“Nes mums Gimė Kūdikis ir mums duota Sūnus, ir Jo 
viešpatavimas padėtas ant Jo peties; Jis bus vardu: 
Stebėtinas, Patarėjas, Galingasis Dievas, Busimojo 
amžiaus Tėvas, Taikos Kunigaikštis” (Iza. 9, 6).

Klausimai .Apsvarstymui
1. Kokias pastoviai taikai sąlygas Popiežius nurodo?
2. Ar galima tikėtis tautų nusiginklavimo, jei nėra tar

pusavio pasitikėjimo?
3. Kodėl Tautų Sąjunga nepajėgę palaikyti taikos pa

sauly?
4. Ar reikalinga aukštesnė valdžia, kuri Tautų Sąjun

gą jungtų?
5. Kur žmonės turi ieškoti tikrojo teisingumo?

OARBINlNRAS

Rugsėjo 6 d., 1940 m., mirė 
Kastantas švagždys, 72 metų 
amžiaus. Laidotuvės įvyko ant-|
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radienį, iš Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapuose. Velionis bu
vo senas “Darbininko” skaityto
jas. Mirties priežastis — Trol- 
ley Car accident. Nuliūdime pa
liko žmoną Karoliną ir du sū
nų — Juozą ir Stanislovą.

Laidotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius Juozas Kavaliauskas. 

J. Švagždys.

kilmė įvyks trečiąjį mėn. sek
madienį, kuomet didžioji 40 va
landų Švč. Sakramento garbini
mo šventė bus minima net per 3 
dienas. Tėvas Jėzuitas kun. Ki
dykas iš Lietuvos sakys visus 
atlaidų pamokslus. Atlaidų die
nos bus spalių mėn. 20, 21 ir 22. 
Advente tas pats kun. Kidykas 
duos dviejų savaičių misijas 
mūsų parapijoj, o po naujų me- 

; tų sausio mėn. vėl turėsim 8 die- 
I TMAnincnimA of cH’or,

MOKYKLA

Pečiukaitis - Makarauskaitė
Sekmadienį, rugsėjo 8 d. prieš 

mišias 10 vai. ryte įvyko vienas 
iš gražiausių ir pavyzdingiausių 
šliūbų į kelius mėnesius, nes tą 
rytą Pranas Pečiukaitis paėmė 
sau už žmoną p-lę Anelę Maka- 
rauskaitę. Abiejų jaunųjų tėvai 
yra pavyzdingi katalikai ir išti
kimi šv. Alfonso parapijos na
riai. Jaunoji p-lė Makarauskai
tė baigė Šv. Alfonso parapijinę! tų sausio mėn. vėl turėsim 8 die- 
mokyklą, Meilės Kongregacijos nų vieningumo oktavą atsiver- 

High timui nekatalikų ir nusidėjėlių. 
Kiekvienas metų mėnuo turi sa
vo ypatingus paskyrimus kaip 
dvasiniai, taip visuomeniniai. 
Todėl ne vienam šis ateinantis 
metas neturėtų būti nuobodus, 
nes bus pramogų ir pramogėlių 
patenkinti visus.

kų skaičius vėl pradeda žymiai 
didėti. Nors novenos pamaldos, 
yra laikomos net 14 kartų pir
madieni ir antradienį kiekvieną 
savaitę, tačiau kiekvieną kartą 
pamaldose bažnyčia yra beveik 
pilna žmonių.

Marijona Labanauskienė vis 
dar tebeserga. Taipgi Izabelė 
Šimkevičienė randasi Franklin 
Sąuare ligoninėje. Nabagutei 
Eufrozinai Filipavičiūtei. kuri 
serga akimis, nei kiek negerėja. 
Visoms ligonėms prašome Die
vo kantrybės ir greito pasveiki
mo.

PIKNIKAS

Smagiausias ir turtingiausias 
Seserų Kazimieriečių rengiamas 
piknikas, kurs įvyks gražiausia
me sode: Juozapo Marijos Vilo
je, Newtown, Pa., Holand Road. 
Visi esame kviečiami atsilanky
ti į pikniką, į virš nurodytą vie
tą, kur tūkstantinės minios su
važiuoja, susitinka ilgai nema-

tytų savo draugų, kur po gra
žiausiais sodo vaisiniais me
džiais linksmai laiką praleidža. 
Tą pačą dieną, rugsėjo-Sept. 15 
d. bus leidžiama išlaimėjimui 
$100.00, padalytas proporcijo- 
naliai, kuri laukia Tamstų at
važiuojant, ir pasiimant savo 
laimingąjį numerį. Nemanykit 
kas nors išlaimėti tos šimtinės, 
neturėdamas bilieto. Kurie netu
rit laimėjimo bilietų, pasisten
kite skubiai įsigyti, kurių gali
te pas Akademijos skyriaus va
dovybę. Taip pat manoma bus 
galima gaut tikietų ir piknike.

Philadelphiečiai, norintieji į 
tą smagiausi pikniką važiuoti, 
būkit pasiruošę prie bažnyčios 

i 9 valandą iš ryto, busai eis ligi 
; 12 valandos. Seselės lauks ir pa- 
' sitiks visus. K. Dryža.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitčs “Darbininke”.

Union Electrical Supply Co

Dėmesio

Big Value ToMe Model 
with OVERSEAS WAYS-BAND 
Another sensatioaal new Philco value 
with Overseas Wave-Band, Brand New 
Radio Circuit, Built-in American and 
Overseas Aerial System, Improvcd 
Speaker. Easy-to-read Horizonal Dial, 
Handsome VC'alnut Cabinet. See it . , . 
hcar it!

Mažy- 
turtas.

, Pirmadienį, rugsėjo'9 d. para
pijinė mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus. Kun. Klebonas 
Lietuvnikas atnašavo šv. mi
šias kaip už mokytojas, taip už 
vaikučius. Vaikučių šįmet kiek 
mažiau, negu pernai, tačiau, dė
ka Sesučių asmenėms pastan
goms, jų skaitlius gal pasieks 
pereitų metų skaitlinę, 
čiai šiandien tai tikras 
Jų reikia ieškoti su žibintuvu.

Pirmadienį išvyko į Notre 
Dame Universitetą, Indianą, 

j Hyginas Pečiulis. Hyginas už
baigęs pereitą birželio mėn. Cal- 
vert Hali aukštesniąją mokyk
lą, nori prisiruošti prie žurnalis
tikos. Atsižymėjus rašyboje jo 
mokytojai patarė, kad jis savo 
gabumus lavintų, nes reikalin
ga šiandien gerų katalikų žur- 
nalis^T

Trečiadienį. į Šv. Karolio Ko
legiją išvąžiavo Jonas Maskevi- 
čius ir Edvardas Budelis. Ar ne 
bus tai pirmutiniai Šv. Alfonso 
parapijinės mokyklos mokiniai, 
kurie mano siekti kunigystės 
luomo?

Beveik visos pereitų metų pa
rapijinės mokyklos graduantės 
užsiregistravo Seton High 
School, išskyrus Aliciją Ado
maitytę, kuri išvažiavo Juozapo 
Marijos Vilon, Sesučių Kazimie
riečių vedamon Akademijon 
aukštesnio mokslo siekti

OVtRSMS

Maldos Už Pavergtą Lietuvą Ir 
Pasaulinę Taiką 

Atsiliepiant į J. V. Prezidento 
kvietimą maldauti Dievo pasau
liui taikos, pereitą sekmadienį 
mišios 11 vai. ryte buvo su iš
statymu Švč. Sakramento at
našautos už tas dvi intencijas, 
būtent, būsų pavergtos tėvynės 
Lietuvos ir pasaulinės taikos. 
Švč. Sakramentas buvo adoruo
jamas per visą popietį, o vakare : 
7:30 vai. buvo laikoma Šv. Va- 
anda. Kun. dr. Mendelis savo 
pamokslėly Šv. Valandos pra
džioje priminė visiems, kad ne
užtenka aeroplanų, kanuolių, 
kulkosvaidžių, kulkų ir kitų ka
ro ginklų, kad užtikrinti Ame
rikai arba kokiam kitam kraš
tui taiką. Svarbesnė ir daug ga
lingesnė yra malda, nes jei Die
vas nepadės, tai ir didžiausias 
apsiginklavimas nesuteiks nei 
apsaugos, nei ramybės kraštui. 
Angelai, tie Dievo pasiuntiniai 
pirmą Kalėdų naktį. Išganyto
jui užgimus, skelbė vienintelį 
būdą, kuriuo galima paveldėti ir 
džiaugtis ramybe, būtent, duo
dant Dievui garbę aukštybėse 
ir patiems esant geros valios 
žmonėms. Per 19 amžių Pašau-] 
lis atsisako priimti tą angelų 
nurodymą, atsisako duoti Die
vui garbę, klaidžioja ieškoda
mas kitų kelių įgyti taiką ir ra
mybę su tomis apverktinomis 
pasekmėmis, kuriomis mes turi
me baisėtis ant šio krašto At
lanto vandenyno. Didelis būrys 
žmonių dalyvavo šv. valandoje, 
kas parodė, kad Prezidento 
kvietimas užgavo jautriąją sty
gą visų širdyse.

sek-
NUOTRUPOS

Visi bažnyčioje pereitą 
madienį pastebėjo naujus šildy
tuvus, kurie buvo įrengti vasa
ros metu. Nors Baltimorėje žie
mos nėra peršaltos, tačiau užei
na kelios savaitės per kurias 
mūsų bažnyčia niekados nebuvo 
šiltesnė už ledinyčią. Kun. dr. 
Mendelis galvojo įvairius būdu, 
kaip tą dalyką pagerinti, nes 

1 niekados mūsų bažnyčioje nebu
vo užtektinai šildytuvų, kadangi 
bažnyčia be skiepo ir kuomet 
buvo statyta 1845 m., tai mo
demiškos šilumos buvo nežino
mos. Galų gale buvo surastas 
būdas, reikalinga šiluma įreng
ta.

Atvėsus orui. Stebuklingojo 
Medalikėlio Novenos maldinin-

1941 PHILCO
/e lnventions

You AmQZin9

OW, get the Capitals of Eur- 
ope direct 5 times easier, 

stronger, dearer! And, too, enjoy 
glorious new tone on American sta- 
tions! Plug in tnyv.here and play. 

Philco brings you sensational in- 
ventions—a new kind of Overseas 
Wave-Band . . . Brand new Radio 
iCircuit . . . Built-in American and 
Overseas Aerial System . . . Philco 
XXL Noise-Reducing Tubes . . . 
Electric Push-Button Tuning with 
On-Off Button . . . built to receive 
Television Sound and FM the 
Wireless Way. 
features. And 
them! Come in
—seethebeau- 
tiful Philco 
290X—only...

Many other new 
only Philco has 

’8995
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UZJURIO - UŽSIENIO PROGRAMAI
DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 

tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagumą, 
klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik pri- 
jung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus išra
dimus, kas liečia užjūrio radio programus. Wave-Bank... Nauja Radio 
srovė... Built-in — vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial Sys
tem... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam įtai
sytas specialias tūbas... On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų pa
gauti Televisios balsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus page
rinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
pamatykite Elegantiškus Philco Radios. Geros sąlygos. Duodame išsimo- 
kėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

Naujas Veikimo Kalendorius
Teko matyti naująjį Veikimo 

Kalendorių, kurs bus parapijie
čiams pasiųstas sekančios sa
vaitės bėgyje. Pirmutinė rudens 
pramoga bus milžiniška parapi
jos vakarienė, sekmadienį, spa
lių 6 d. Dvasiniai pirmutinė iš-

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų. I 

j

Union Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, uį."0"“ Prez. ir Kasininkas
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Grįžo labai patenkinti savo ke
lione.

DARBAI
Kiek geriaus pradeda eit 

darbai, bet yra ir nedirbančių, 
kurie gauna apie pusę algos iš 
Sočiai Security.

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sekmadienį, rugsėjo 15 d. į- 
vyks svarbus mėnesinis ir prieš 
šeiminis LDS 65-tos kp. susi
rinkimas. Širdingai kviečiu vi
sus LDS 65 kuopos narius ateiti 
į susirinkimą, po paskutinių šv. 
mišių bažnytinėn svetainėn,

T. Mitchell’ienė, 
65-tos kp. Pirmininkė.

spaudos, draugijų, mūsų para
pijų, papročių ir užmiršta vis
ką kas lietuviams brangu. Tą 
viską matant lietuvio tėvo ir 
motinos širdis verkia, kad sū
nus ar duktė išsiskiria iš savų
jų tarpo. Kadangi yra gražių, 
išmintingų jaunikaičių ir pane
lių lietuvaičių, tai neverta ieš
kot svetimų.

VESTUVĖS
Šiais metais nemažai vestu

vių. Jauni ruošia iškilmingas 
vestuves. Vedusieji taip pat 
rengia sidabrines ir auksines 
vestuves. Vienas nemalonumas 
lietuviams, o ypač tėvams, kad 
kaikurie iš jaunųjų apsiveda su 
svetimtaučiais, o dar blogiau, 
kad net ir su ne katalikais. Ap
sivedę su svetimais, atsiskiria 
nuo mūsų tautos. tikėjimo.

Lietuviai džiaugiasi turėdami 
parapijinę mokyklą. Mokytojas 
Seselės Nukryžiuotojo Jėzaus 
gražiai darbuojasi mokykloje ir 
bažnyčioje.

Mokslas dykai. Visi tėvai pa
siturinti ar suvargę gali leist į 
lietuvių parapijinę mokyklą, 
nes nieko nereikia mokėti, o 
vaikai gauna daug daugiau, ne
gu viešose mokykylose.

(Politiškas Skelbimas)

SPAUDA
Daug skaito katalikišką spau

dą, bet neišmanėlių * atsiranda, 
kurie skaito geltonąją spaudą ir 
net mūsų tautos išgamų. No
rintieji gauti laikraštį, sekma
dieniais gali gaut prie bažny
čios: “Darbininką” ir kitus ka
talikiškus laikraščius, nes kata
likų spaudos darbuotojai sten
giasi visus aprūpinti gera spau
da.

PASKUTINĘ PROGA 
PASINAUDOKITE JA!

I. J. Fox didžiausios moteriškų kaili
nių firmos lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis sėkmingai aplankė su plačiu kai
linių pasirinkimu lietuvių kolonijas Nau
joje Anglijoje ir suteikė progos toms mo
terims ir merginoms pamatyti platų kai
linių pasirinkimą jų namuose. Daugelis 
iš jų pasipirko kailinius geriausiomis ir 
prieinamiausiomis sąlygomis. Kurios dar 
nebuvote užsikvietusios p. Koraičio į sa
vo namus su I. J. Fox kailiniais, tai sku
biai parašykite jam laišką ar atvirutę ir 
jis pribus j jūsų namus be jokių obliga
cijų, nežiūrint ar kailinius pirksite ar ne.

Jis senus kailinius išmainys į nau
jus, duodamas už senus didelę nuolaidą.

Taigi naudokitės proga šį mėnesį, nes ki
tą mėnesį p. Koraitis negalės po koloni
jas važinėti.

Kad ir savo namuose, pirkdamos kai- 
linius per p. Koraitį gausite 10 nuošimtį 411 washington street
nuolaidos. BOSTON, MASS.

MONTELLO, MASS

ga- 
Pa-

Albert L. Fish,
DEMOKRATAS 

Kandidatas Į 
SECRETARY OF 

STATĖ
Jis yra labai aktyvus, 

bus ir darbštus. Jis yra
saulinio karo veteranas ir jau 
aštuoni metai kaip yra Demo
kratų narys Boston City 
Council ir tiek metų Suffolk 
County Commissionierius. 
Mr. Fish yra narys K. of C. 
117 kuopos. Knights of St. 
Finbar ir kitų draugijų narys. 
Šiais rinkimais išrinkite Al
bert L. Fish valstybės sekre
torium, kuriuo būsite paten
kinti ir susilauksite iš jo tik
ro patarnavimo.

VEIKIMAS
Atvėsus orui, daugiau veikia

ma tautos, organizacijos ir pa
rapijos naudai. Daug kalbama 
apie Lietuvos skriaudėjus ir 
kaip nušluostyti ašaras mūsų 
broliams ir seserims pavergtoje 
Lietuvoje. Federacijos 16 sky
rius rengia sekmadienį, rugsėjo 
15 d.. 3 vai. p. p. prakalbas. 
Kalbės tik ką atvykę iš Lietu
vos kalbėtojai. Daug ką paaiš
kins. Taipgi choras dainomis 
palinksmins ir paskatins gelbėti j pavergtą Lietuvą.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
8 kp. turėjo susirinkimą rūgs. 8 
d. Daug svarstė apie pavergtą 
Lietuvą: pasižada gelbėti kiek 
galės.Skaitytas laiškas iš Bosto
no Liet. Darb. S-gos 1 kp., kvie
čiant į LDS Sidabrinį Jubilieji
nį bankietą. Nutarė dalyvaut, 
kas tik gali. Platinami bankie- 
to bilietai.

-------------
Delegatai į Lietuvių Darbinin- 

j kų Sąjungos Jubiliejinį seimą, 
! rūgs. 19—20 d.d. išrinkti šie: 
Kun. Pr. Juškaitis. kun. A. Bal- 

I trušiūnas. Ignas Šarka. Marcelė 
Zaveckienė, Ksaveras Pilkonis, 
Antanas Vaisiauskas. Jokūbas 
Puzinas. Patrijotas.

statė gražų modernišką namą 
ir gražiai gyvena. Priklauso 
prie Šv. Jurgio par., Šv. Jurgio 
draugijos, ALRKSA 81 kp., Šv. 
Vardo draugijos. Jaunikaičiu 
būdamas priklausė prie parapi
jos choro — Šv. Cecilijos ir 
daug darbavosi vargonų įtaisy
me. Yra ilgamečiai laikraščio 
“Darbininko” skaitytojai.

p. Kašėtienė priklauso 
ALRKSA 81 kp.

pp. Kašėtai augina sūnų 
ną ir dukterį.

Beje, kada visi pasistiprino 
skaniais valgiais ir pareiškė pp. 
Kašėtam nuoširdžius sveikini
mus, tai p. Kašėtienės brolis p. 
Juozas Pupalaigis palinksmino 
gražia muzika. Visi linksmai 
praleido laiką.

Ilgiausių metų!

prie

Pra-

1

I DEMOKRATAI NOMINUOKITE IR IŠRINKITE T

Si. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos soci- 

jalis Moterų klubas turės savo 
metinę vakarienę su šokiais 14 
d. rugsėjo Maironio parke. Pra
sidės 6 vai. vakare ir tęsis iki 
vėlumos. Visos narės privalo 
dalyvauti ir savo šeimynas atsi
vesti. Tikietus turės visos įsigy
ti. Kviečia Rengėjos.

Pas vietinius biznierius V. ir 
M. Metrikus yra apsistojus ką 
tik iš Lietuvos atvykusi p-lė V. 
Bertaškaitė. Viešnia su ašaro
mis atpasakoja paskutines Lie
tuvos baisenybes, ir patyrusi 
baimę plaukiant iš Suomijos 
laivu “American Legion”, ku
riuo į Ameriką atvyko daug ka
ro pabėgėlių.

Dar truputis apie Montello 
parapijos pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo (September) 22 d., Ro
muvos parke. Šiomis dienomis 
visos parapijos draugijos turėjo 
bendrą susirinkimą parapijos 
pikniko reikalu. Susirinkimui 
vadovavo Federacijos skyrius. 
Visi draugijų atstovai ir valdy
bos nariai išdavė savo raportus, 
š raportų paaiškėjo, kad drau

gijos ruošiasi joms pavestus
darbus tinkamiausiai atlikti. | 
tad šis piknikas būtų visų pel
ningiausias ir gražiausias, nes 
jau paskutinis šią vasarą.

Piknike bus visokių įdomy
bių: muzika, baseball žaidimas, 
virvės traukimas ir tt.

Todėl į šį pikniką visi Brock- 
tono ir apylinkės lietuviai nuo
širdžiausiai kviečiami dalyvau
ti.Lai nielieka nei vieno lietuvio, 
kurs nedalyvautų šiame pikni
ke. Tat iki pasimatymo visiems 
šiame piknike.

I

G.

HORWOOD, MASS

I
j
Ii
e
♦

MEDVVAY SENATORIŲ

J Middlesex - Norfolk Senatoriai District

Jis yra darbo čempijonas — pats darbininkas 
žmogus. Jis yra pirmininku lokalės Textile Wor- 
kers’ Union ir stengiasi pagerinti darbininkų žmo
nių būvį. Jis yra tarnavęs Pasauliniame kare. Na
rys Board of Public Welfare, Medway per 11 metų. 
Jis labai rėmė ir remia, kad padidinti Senatvės 
Pensiją. Jis yra DARBO ŽMOGUS — VETERA
NAS

♦
♦
♦

LDS 3 KUOPOS SUSIRINKI
MAS

įvyko sekmadienį, rugsėjo 8 
d., tuoj po sumos, parapijos 
svetainėje. Dalyvavo nemažai 
narių. Perskaitytas LDS Jubi
liejinio Seimo rengimo komisi
jos laiškas, kuriuo kviečia daly
vauti šeiminiuose parengimuose 
rugsėjo 19 — 20 dd., So. Bosto
ne. Nariai pasižadėjo išplatinti 
visus prisiųstus tikietus.

Kuopa išrinko atstovu p. Vin
cą J. Kudirką, LDS Garbės na
rį. Kiti pasižadėjo, jeigu tik lai
kas leis, dalyvauti, kaipo atsto
vai seime. Tikimės, kad LDS 3 
kp. atstovaus mažiausia trys 
atstovai LDS Jubiliejiniame 
Seime, So. Bostone. Narys.

DEMOKRATAS. Balsuokite už jį visi

LISTEN TO AND VOTE FOR

ROBERT T. BUSHNELL
REPUBUCAN CANDIDATE FOR 

ATTORNEY GENERAL 
FHmarias Tuasday, Sapt. 17Wi 
WBZ Scpt. 12 - 14 - 16 at 9 30

Sapt 15 - 8.30 P. M.
WBRK Sapt 13 at 6.45 P. M.

Sapt. 15 at 7.45 P. M. 
Sapt. 16 at 7.15 P. M.

WTAO Sapt. 12 - 14 -15 - 16 at 1O.3O P M.
Louis E. Boutvell. 40 Court St., Boston

Į

Moterų Susirinkimas

Pirmadienio vakare, parapijos 
svetainėje įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kuopos susirinkimas. Da
lyvavo mažai narių. Kas atsiti
ko? Tai pirmas toks negausus 
susirinkimas. Gal vasaros kar
ščiai paveikė, o gal dar tebea- 
tostogauja? Tikimės, kad kita
me susirinkime dalyvaus 100%.

Šio mėnesio pabaigoje įvyks 
Moterų Sąjungos 27 kp. “beano 
party”. Laiką ir vietą praneš 

j vėliau. Visas nares kviečia pa- 
I sidarbuoti. Dalyvė.

Pagerbė pp. Košėtus
Rugsėjo 1 d. š. m. pp. K. Ka

šėtai minėjo 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga jų 
draugai-ės surengė jų namuose 
16 St. John’s St. šaunų bankie- 
tą. Dalyvavo apie 50 svečių ir 
viešnių. Pasakė sveikinimo kal
beles ir palinkėjo pp. Kašėtam 
ilgiausių metų. Taipgi įteikė da
lyvių vardu gražią 
Toastmasteriu buvo 
Versiackas.

p. K. Kašėta paeina
par., o ponia Kašėtienė (Pupa- 
laigytė) iš Žaslių par. Atvyko 
Amerikon prieš 28 m. ir apsigy
veno Norwoode. Neseniai pasi-

dovanėlę, 
p. Jurgis

iš Nočios

Susilaukė Sūnaus
Glebai, gyv. Walpole,

Kaip visiems yra žinoma, 
Worcesterio lietuvių kolonija y- 
ra viena skaitlingiausių Ameri
koj. Tat ir mūsų miesto valdy- 
bon yra reikalas turėti savo 
tautos žmogų, kuris reikale 
mums duotų pagalbą bei patari
mą.

Gerai visiems žinomas p. Sta
sys W ackell (V aškelevičius) 
užsiimąs apdrauda (insurance) 
yra gimęs ir augęs šioje koloni
joje. Yra sėkmingai užbaigęs 
aukštus mokslus Holy Cross 
kolegijoj ir Boston Universitete 
teisių skyrių su L. L. B. laips
niu. Ponas Wackell yra ištarna
vęs 4 metus Worcester miesto 
valdyboj ir dabar kandidatuoja 
iš miesto penktos dalies į “Re- 
presentative”.

Lietuviai parodytų savo tikrą 
patriotiškumą paremdami savo 
žmogų. Beje, Stasys yra vedęs 
Antaniną Glavickaitę, gerai ži
nomo biznierio ir Aušros Vartų 
parapijos šulo Glavicko dukre
lę. Ponia Wackell taipgi užbai
gė Classical High school ir Bos
tone School of Practical Arts. 
Ji yra narė Mot. S-gos 69 kp. ir 
parapijos Moterų klubo, p. Vaš- 

-- y jkelevičiai augina sūnų ir dukte- 
prie soni-. lietuviai parodykime,

kad mes esame susipratę žmo
nės, kad galime valdiškoje vie

la poros savaičių atostogų, toj® turėti savo tautos žmogų.

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Šv. Kazimiero parapijos meti

nė vakarienė jau visai arti. Gas-
I

padinės ruošiasi virimui ir kepi
mui, kad ko skaniausiai viską 
sutaisyti. Vakarienė įvyks 29 d. 
rugsėjo bažnytinėje svetainėje. 
Komitetas susideda iš darbščių 
ir sumanių parapijiečių, būtent, 
pirm. — P. Bačinskienė; pagelb. 
— O. Bruožienė; rašt. — P. 
Bendoravičiūt^ė; ižd. — A. Paru- 
lienė. Taipgi išrinktas skaitlin
gas būrys patarnautojų prie 
stalų.

karo veteranas, iš kurio grįžo 
silpna sveikata, ir nenormaliai 
veikiančiu protu. Dabartiniu 
laiku A. Tamošauskas buvo pas 
draugą Mikną Longėloj. Drau
gai Miknos laikė ne kaipo reika
lingą darbininką, bet tik kaip 
neturintį kur gyventi žmogų. A. 
Tamošauskas buvo nevedęs, tu
rėjo penkiasdešimts metų. Jis 
paėjo iš Žemaitijos, Gaudučių 
kaimo, Kartinos valsčiaus, Kre
tingos apskr. Jo palaidojimui 
Montrealo lietuviai padarė rink
liavą, surinkdami $80.53c. Pa
laidotas penktą dieną rugsėjo su 
bažnytinėmis apeigomis. Tebū
nie tau Antanai lengva šios ša
lies šaltoji žemė. B.M.

Moterų Są-gos 5-ta kuopa su
sirinkime rugsėjo 2 d., išklau
sius įvairių komisijų raportų, 
nutarta gausiai prisidėti prie 
parapijos vakarienės aukomis. 
Nutarta surengti “beano” su 
užkandžiais parapijos naudai 
spalių 30 d. bažnytinėje svetai
nėje. Tikietai tik 25c. Bus duo
damos gražios dovanos laimėto
jams. S. Sudavija.

iš

Aušros Varly Parapija
šeštadienį, rugsėjo 7 d.

Aušros Vartų bažnyčios palai
dota a. a. Alena Nedzveckienė. 
Už velionės vėlę prie didžiojo 
altoriaus šv. mišias atnašavo! 
kleb. kun. K. Vasys, 
nių altorių — kun. J. Jutkevi
čius ir kun. J. Padvaiskas.

SKAITYTOJŲ BALSAI

pp.
Mass., pereitą savaitę susilaukė 
sūnaus, p. Glebuvienė ir sūne- 
lis yra geroje sveikatoje Nor- 
woodo ligoninėje. Sveikiname 
pp. Glebus, p. Glebuvienė yra 
Moterų Sąjungos 27 kp. narė.

Narė.

Sodalietės Praktikavo
Šv. Jurgio par. Sodalietės, 

pirmadienio vakarą, bažnytinė
je svetainėje turėjo praktiką. 
Ruošiasi Kongresam Sodalietės 
mokėsi giedoti mišias. Kongre
sas įvyks spalių mėnesyj.

MONTREAL, CANADA
Automobilis Užmušė Antaną 

Tamošauską
Rugsėjo 1 dieną. 9 vai. vaka

re. automobilius užmušė Antaną 
Tamošauską. Velionis buvo vie
nas iš vargingiausiai gyvenan
čių lietuvių Montreale. Vienuo- 
liką metų jis vaikščiojo be dar
bo. Taupmenų iš seniau neturė
jo ir pašalpos negavo. A. Tamo
šauskas buvo pereito didžiojo

Diena Rūsti Diena Sugraudin
ta... Šiandien Lietuva visa su
naikinta. Nėra reikalo per daug 
nusiminti. Aš tikras, kad šį ka
rą Anglija pagalba Amerikos 
laimės. Demokratija bus at- 
steigta. Mums lietuviams viltis 
atgauti Lietuvos nepriklauso
mybę yra. Rankų nuleidę nede
juokime, kad mumis kas kitas 
visą padarytų. Mes privalome 
stoti į didelį darbą ir petys į pe
tį, o mes savo tikslą atsieksime 
ir Lietuvą iš barbarų išvaduosi
me. Lietuvių tauta yra nedidelė, 
bet yra civilizuota ir mokėjo sa
vo reikalus vesti.

Štai yra pranešta, kad nese
niai numirė Sibiran ištremtas 
senelis kunigas Tamošiūnas, ku
ris mirdamas ištarė šiuos žo
džius: “O Lietuva Tėvyne mano 
brangiausia, jau aš tavęs dau
giau nematysiu. Nelaiminga yra 
Lietuvos šalis. Daug tu vargų 
iškentėsi, daug tavo vaikai aša
rų ir kraujo pralies, aukštyn 
kapai pasikels, nes jaunų tavo 
sūnų kaulais pripildys juos. Ta
vo sūnus ir dukteris ištrems ir 
išvarys į tolimą šalį, tyrus. 
Dauguma, bijodami bausmių iš
eis patys į tolimas šalis, kur per 
ilgą laiką begyvendami, pamirš 
savo tėvų prigimtą šalį ir pri
ims tos šalies papročius ir visai 
ištautęs, o kai kurie ir į tėvynės 
priešus pavirs.

“Bet ateis laikas, kad Lietuvos 
žemė bus tvirta, laiminga ir val
dys jos sūnus, laimingai nieko 
neskriausdami ir per amžius”. 
Visi tik stokime darban dėl jos 
laisvės. B. P. šUkauskas.

I

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

praleistų New Yorke ir apylin-' 
kėse sugrįžo Mot. S-gos 69 kp.' 
pirm. p. Viktoria Shea.—

Biznieriai Jonas ir Marijona: 
Šugždiniai su sūnum Edvardu irI 
dukrele Rūta, kurie buvo nuvy
kę į New Yorką, sugrįžo pilni 
gražiausių įspūdžių iš pasauli
nės parodos.

Parapijos Moterų Socialio klu
bo metinė vakarienė įvyks spa
lių 5 d. Maironio parke. Bus ge
ras orkestras šokiams ir gražių 
dovanų prie įžangos bilietų.

Klūbietė p. Liberienė su savo 
vyru buvo nuvykę aplankyti 
dukrelę Genovaitę, kuri turi 
valdišką darbą Washingtone.

William J. Chėholm
GRABORIU8

'Asmeniškas Patarnavimas**

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pope Optlcal Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

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

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVO.
Pirmininkė — Eva Markjrienė,

•25 E. 8th St, So. Boston, Maaa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletakienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mana. 

Prot. RaSt — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth St, So. Boston. Masa. 

Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,
4115 Waahington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 7273-W. 
tidininkė — Ona StaniuliOtS,

105 West 6th St., So. Boston, Maaa. 
rvarkdart — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
■Caaoe GI.—Marijona Aukėtikalnienė,

111 H St, So. Boston. Masa. 
draugija savo susirinkimus laiko kas 

antra utaminką mėnesio. 7:30 vaL 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj. 

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PAėALPINEB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Maaa. 

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomaa Pk., So. Boston, Mase. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St. So. Boston, Masa 

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

Maršalka. Jonas Zaikia,
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesiu
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493
E. 7th St.. So. Boston. Mase
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LDS. ir “Darbininko” Šeiminiai PARENGIMAI:- 
Rugsėjo-Sept. 19, BANKIETAS, Parapijos Salėje

Rugsėjo 20, PRAKALBOS, Municipal Bldg. Salėje
VIETINES ŽINIOS

LDS ir "Darbininko" Šeinio 
Bankieto Bilietų Pardavėjų 

ir Laikytojų Dėmesiui
LDS ir “Darbininko” 25 

metų sukakties, Sidabrinio 
Jubiliejaus proga, yra ren
giamas Jubiliejinis seimas 
ir to Seimo vakarais pra
mogos. Rugsėjo 19 d., 7:00 
vai. vakare, yra rengiamas 
šaunus bankietas, kuris į- 
vyks Šv. Petro par. svetai
nėje, 492 E. 7th St., So. 
Boston, Mass.

Minėtam bankietui yra 
išsiuntinėta ir išdalinta bi-1 
lietų vietiniams platinto
jams ir LDS nariams. Ka
dangi yra būtinas reikalas 
žinoti skaičių, kurie teiksis 
dalyvauti rūgs. 19, vakare, 
bankiete, (kad šeiminin
kės galėtų orientuotis dėl 
kokio skaičiaus gaminti 
vakarienę), todėl prašomi 
visi LDS nariai ir platinto
jai pardavėjai bilietų, atsi
skaityti su tais, iš kur ga
vo tuos bilietus nevėliau,

kaip sekmadienį, rugsėjo 
15 dieną. Būtų labai pagei
daujama, kad per visą šią 
savaitę visi pasirūpintų bi
lietus išparduoti ir praneš
ti rengėjams apie skaičių 
vietų rezervacijai.

Taigi dar kartą primena
me, kad visi, kurie tikisi 
ir norėtų dalyvauti lai ne- 
sivėlina padaryti rezerva
cijas. Rengėjai.

1

Jo
(yConnell ketina dalyvauti Fe
deracijos Apskričio Koncerte, 
Jordan salėje, Huntington Avė. 
ir Gainsboro St., Bostone, lap
kričio 17 d., 3:30 vai. p. p., Lie
tuvos reikalams.

Jo sekretorius prelatas J. F. 
Minihan, D. D., rašo: “His Emi- 
nence says that if it is at all 
possible for him to visit Jordan 
Hali on that day hc will be very 
to do so”.

ŽINUTĖS
Eminencija Kardinolas

šventės — 12 d. yra Marijos 
Vardo diena, 14 d. yra Šv. Kry
žiaus paaukštinimo šventė. Ge
ra proga katalikams pasimelsti 
taikos, ypač išklausant šv. mi
šių.

Southbostonietis Petras Tut
kus apsivedė su Lowelliete Ane
le Vilkišiūte, rūgs. 8 d., š. m.

Rūgs. 10 d., penktą valandą 
vakare, gatvekaris užmušė pen
kių metų Petrą Palionį, Jono ir 
Pranciškos Palionių, vienturtėlį 
sūnelį. Jis buvo pašarvotas tėvų 
namuose 820 E. 3rd St. Palaido
tas iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
rugsėjo 13 d.. 9 vai. ryte, Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Melskimės prie šio mažo 
skaudžiai nukentėjusio bernelio 
ir kitų nekaltųjų mažutėlių, kad 
Dievas mus mažus ir didelius 
apsaugotų nup kūno ir sielos 
nelaimių.

Tėvams Palioniams reiškiame 
gilią užuojautą.

I

(Politinis Skelbimas) kolas Grendelis, kuris mokinasi 
Jefferson Medical School, Phi- 
ladelphia, Pa., grįžo į mokyklą. 
Per vasarą dirbo Boston City 
Hospital, ir viešėjo pas tėvelius 
So. Bostone. .4.E.L.

LANKĖSI

Ketvirtadienį, rūgs. 12 d. ‘Dar
bininke’ lankėsi senas LDS 70- 
tos kp. narys Nikodemas Juod
ka iš Lawrence, Mass. Pp. Juod
kai yra nuoširdūs “Darbininko” 
rėmėjai nuo pat jo įsikūrimo. 
Pp. Juodkai turi sūnų kunigą, 
marijoną.

DAKTARAI

Rūgs. 14 d., 8 vai. vak., 492 E. 
7th St., įvyksta parengimas nau
jų seminaristų išleidimui, bū
tent: Rusteikos, Janušonio ir 
Bernatonio.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
9o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 8 iki 12, nu 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Rūgs. 13 d., 8 vai. vak., bažny
tinėje salėje, W. 5th St., įvyks 
Federacijos skyriaus svarbus 
susirinkimas. Visi draugijų ats
tovai kviečiami atsilankyti. Bus 
tariamasi apie Federacijos Aps
kričio koncertą, kuriame daly
vaus art. Ona Kaskas - Katkau- 
skaitė.

LIETUVIS KANDIDATAS
_____ ’■>

IŠ šešto wardo bus renkami 
du atstovai ir bus galima bal
suoti už du kandidatu, bet jei 
mes lietuviai būsime gudrūs, 
mes balsuosime tiktai už vieną, 
—mūsų tautietį, John C. Tuttle. 
Jei panaudosime antrą mūsų 
balsą, jis gali tekti tam kandi
datui, kuris tokiu būdu gali 
gauti daugiau balsų už lietuvių 
kandidatą, — Johi) C. Tuttle.

Laikas mums vieningai pa
remti savuosius.

Jonas Keras.

Šiais metais atsirado jaunas iri 
drąsus lietuvis, kuris yra kandi-į 
datų į Valstybės atstovus (Re- 
presentative) iš šešto wardo, 
South Bostone.

Šis wardas yra tirštai lietuvių' 
apgyventas ir jei visi lietuviai 
balsuotojai dalyvautų rinki
muose. Rugsėjo 17 d. ir visi pa
laikytų John C. Tuttle kandida
tūrą, nėra abejonės, kad pirmą 
kartą Bostono lietuvių istorijoje 
turėtume savo tautietį Massa- 
chusetts legislatūroje.

PAGERBĖ DR. PRANĄ 
GALINĮ

THOMAS DORGAN 
Kandidatas Į 

CLERK, SUPERIOR 
COURT 

For Civil Business 
Su f f oi k County

Thomas Dorgan vienas iš tin
kamiausių kandidatų į Clerk of 
Superior Civil Court. Jis yra 
baigęs Boston University Law 

I School ir buvo nariu House of 
Representatives 1933—1936 m. 
Jis yra narys Old Dorchester 
Post 65 American Legion, taip
gi yra narys St. Gregory’s 
Court, M.C.O.F. Per paskuti-

Komitetas, kuris suruošė šau-! niuosius du metu, Mr. Dorgan 
nų bankietą Dr. Praną Galinį ^™ kaiP?. A«ent

. H ; Bostono Miestui. Nei vienas na-
pagerbti, padaręs to bankieto : ryS> tarnaująs Legislatūroje nė- 
apyskaitą. likučius sunaudojo1 ra įnešęs tiek konstruktyvaus 
labai garbingai. Nupirko gražią' darbo *r sumanymų, kaip Repre-

Šiomis dienomis lankėsi ‘Dar
bininke’ pp. Izabelė Rovaitė, 
Šv. Jurgio lietuvių par. vargoni
ninkė, ir Izabelė Maciejūnaitė iš 
Rochester, N. Y.

Iš Bostono vyko į Chorų Są
jungos seimą, Hartford. Conn.

South Boston Garage
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.

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REP5YS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampa3 Inman arti Centrai Sq„ 
Camoridge, Masa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Rugs. 14 d., 9 vai. ryte, 492 E. 
7th St., prasidės vaikams lietu
viška katalikiška mokykla. 
Kviečiame visus vaikus mokytis 
katalikiškų ir lietuviškų moks
lų. Kurie vaikai nori mokytis 
sekmadieniais, tiems bus dėsto
mas katekizmas sekmadieniais

1:30 vai. po pietų, Šv. Petro lie
tuvių par. bažnyčioje.

į
---------------- x

Skemadienį, 3:30 vai. p. p., 
Federacijos apskričio vadovy
bėje, įvyks, parapijos salėje,

[ 492 E. 7th St., Generalis susi
rinkimas visų rengėjų ir rėmėjų 
panelės Katkauskaitės koncerto, 
Lietuvos reikalams.

Šią savaitę įpuola dvi didelės

LDS. ir ‘Darbininko’ Šeimines

PRAKALBOS
IVAIROS SKELBIMAI

REIKALINGA MERGINA 
kuri baigusi High School, dirbti 
mažame ofise, kaip knygvedė ir 
stenografė. Darbas lengvas. Pa
tyrimas nėra būtinas. Kreipki
tės laišku į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broadvvay. 
So. Boston, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

Tel. Kirkland 7119

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Pauline Luzatkas,MD
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distanco 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
O KIŠO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto Iki 7"val. vakare
Sercdomis: —

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

BayViewMotorSernce
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių Išdirbysėių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.'

PENKTADIENĮ,

Municipal Building Salėje, 
So. Boston, Mass.

Pradžia Prakalbų — 7:30 valandą vakare.

l sentantas Dorgan. Jis yra nuo
širdus, sumanus ir karštas pat- 
ri jotas.

Mr. Dorgan yra gerai žinomas 
ir lietuviams su kuriais dažnai 
tenka jam susitikti visokiuose 
reikaluose. Jo dukterėčia yra iš
tekėjusi už jauno biznieriaus 
lietuvio.

Adv. John J. Grigalus, Assis- 
i tant Corporation Counsel, kuris 
per porą metų dirbo su p. Dor- 

namuose. p. Ivaškienė asmeniai te, štai ką pareiškė apie Tho- 
I mas Dorgan: “Mr. Thomas Dor
gan, dirbdamas House of Repre-

Parker’s fontaninę plunksną. 
Komitetu pirmininkas, adv. Jo
nas Grigalius ir jo žmonelė du 
kart suruošė savo namuose vai
šes komiteto nariams ir kvietė 
Dr. Praną Galinį, kad įteikti 
jarn antrą dovaną, bet vis nepa
vyko susisiekti su Dr. Galiniu. I 
Tiecią kartą pp. Ivaškai, komi-!
teto nariai suruošė vaišes savo Į gan Miesto Teisių Departamen-

r

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

i 
i

Parduodu {vairiausios rūšies auk* 
■tolus ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WE8T BROADWAY 
So. Boston, Maaa.

L.

sukvietė komiteto narius. Jai
pavyko gauti ir Dr. Praną Gali- sentatives yra parodęs didelius 

adv. Jonas gabumus, nuoširdumą, teisingu- 
Grigalius tą vakarą įteikė Dr. *r darbštumą, kaip Legisla-
nį. Komiteto pirm.

PeterP.PIevadi
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSJa*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis ra 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
FEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

.' . ... torius, ir kaipo Legislative 
kuris labai ^.gent. Jis yra vienas tinka- 
Dr. Galinis miausių kandidatų į Clerk, Su- 

dėkojo komitetui už tokį nuo- perior Court, kuris nuoširdžiau- 
... . . ...__ j šiai ir teisingiausiai tarnaussir ų jo į 1 Į 4- i Suffolk County žmonėms. Aš su

Reikia pažymėti, kad Dr. Pra- vjsu nuoširdumu indorsuoju 
no Galinio bankieto rengimo j Thomas Dorgan į Clerk of Su
kom itetas, vadovybėje adv. Jo
no Grigalio, tikrai gražiai pasi
darbavo. Garbė jiems, nes pa
gerbė tikrai įžymų mokslinin
ką, patriotingą lietuvį, Dr. Pra
ną Galinį. Rap.

Pranui “Parker’į”, 
buvo patenkintas.

perior Civil Court”.
Todėlei, lietuviai, ateinantį 

antradienį, Rugs-Sept. 17 d. į- 
vyksta Primary. taigi visi ati
duokite savo balsus už Thomas 
Dorgan for Clerk of Superior 
Civil Court.

GRABORIAI

LDS ir “Darbininko” Jubiliejinio Sidabrinio Sei
mo proga, kuris įvyksta Rugsėjo 19-20 dienomis, Šv. 
Petro parapijoj, So. Bostone, viename vakare, tai yra 
Rugsėjo-Sept. 20 d., š. m., 7:30 vai. vakare, yra rengia
mos prakalbos, kuriose kalbės žymūs kalbėtojai ir sve
čiai iš Lietuvos. Tarp kitų ir p. L. Sčensnulevičius.

Kadangi mūsų Tėvynė Lietuva paskendo raudono
jo teroro bangoje ir su kiekviena valanda gaunamos 
vis naujesnės žinios, kurios praneša apie naujus vergi
jos žygius, todėl šiose prakalbose ir bus išaiškinama 

I visai plačiai visuomenei, kurios širdyje dar dega tėvy
nės meilės kibirkštėlė.

Turėdami prieš akis tokį svarbų momentą ir pro
gą nuodugniai išgirsti apie verkiančią tėvynę žinias, 
mes kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atvykti į 

1 šias prakalbas ir patirti iš tų asmenų skaudžius faktus, 
kurie buvo liudininkais ano smurto, kurį įvykdė rau
donoji ranka. Įžanga dykai. RENGĖJAI

SUSIRINKIMAS

kp.Lietuvos Vyčių 17 Alg.
. mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 18 d.. Vyčių 
kambariuose, Emerson St., So.

i Boston, 7:30 vai. vakare.
Malonėkite visi nariai pribūti, 

nes bus svarbus susirinkimas, 
ypač aptarimas “Bowling 
League”, ir tt. Bus “refresh- 
ments” po susirinkimo. Valdyba

Broadway gatvių, South Bosto
ne. Mes pageidaujame pasima
tyti, susipažinti ir pasisvečiuoti 
su savo viengenčiais draugais.

John Roman, 
Stepono Dariaus Posto 

Adjutantas.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU3 Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Borchester Avė. 
TeL COLumbia 3537.

ŠOKIAI

VETERANAMS 
PAKVIETIMAS

I

: P. S. Jubiliejinis Bankietas įvyksta rugsėjo 19, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos svetainėje, 7:00 vai. vakare. Bilie
tus prašome įsigyti iš anksto ‘Darbininke’ ir kitur.

♦
♦
♦

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPT. 15,1940 

National Park, Montello, Mass.
Šis piknikas yra rengiamas lietuvių farmerių. Pik 
nikas bus tikrai farmeriškas ir vaišingas. Progra 
ma puiki. Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti.

Rugsėjo 22 — 26 dienomis 
Bostone įvyks Amerikos Legijo
no seimas. Iš visos Amerikos su
važiuos apie 300,000 pirmojo 
pasaulinio karo veteranų. Jų 
tarpe bus daug lietuvių.

Amerikos Legiono Stepono 
Dariaus Postas Nr. 317, suside
dantis vien iš lietuvių, nuošir
džiai kviečia visus lietuvius ve
teranus, dalyvaujančius seime 
būtinai atsilankyti į legionierių 
buveinę, kampas C ir West

I

Pereitą trečiadienį įvyko šo
kiai, kurių pelnas paskirtas pa
remti kandidatą - lietuvį Joną 
Tėtulį - Tuttle. kuris kandida
tuoja. į Representative iš Ward 
6. p. Tuttle manadžeris yra Juo
zas Zapustas. gerai žinomas lie
tuvis - sportininkas.

Šokiuose panelė Anelė Mark- 
siūtė laimėjo sidabrinius batu
kus (turėjo mažiausią koją 4 
B). Batukus dovanojo J. Pet- 
chell. savininkas Petchell Shoe 
krautuvės, South Bostone. Da
bar p-lė Marksiūtė yra žinoma 
kaipo “Miss Cinderella”. A.E.L.

ATOSTOGOS

Ketvirtadienio rytą, vytis My-

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Nakų. 
Resldence: 198 M SL, So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Grabo r* .Al Ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas diena Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Rytinių Valstybių Zlrfios
NEW BRITAIN, CONN.

Mirtina Nelaimė
Rugsėjo 7 d., 5 vai. po pietų Hartfordo Šv. Cecilijos choras, 

tarp New Britain ir Hartford 
kelyje įvyko baisi nelaimė, su
simušė du automobiliai. Vieto
je užmuštas Martinas Češkus, 
28 metų amžiaus. Kiti trys jau
nuoliai kitataučiai tapo sunkiai 
sužeisti, ir randasi Hartfordo 
ligoninėje. Liko dideliame nu
liūdime velionio motinėlė Mari
jona Češkuvienė, du broliai — 
Jonas ir Juozas, dvi seseris — 
Marijona ir ponia Ona Makas- 
ki, ir daug giminių.

Reikia pažymėti, kad šios šei
mos židinyj praleista daug 
skaudžių nelaimių. Pirmiausia 
jų tėvelis, sirgęs per ilgą laiką, 
mirė devyniolika metų atgal. 
Tad prisėjo vienai motinėlei 
auklėti tokią skaitlingą šeimy
nėlę. Septyni metai atgal buvo 
mirtinai sužeista duktė Adelė, 
24 metų amžiaus. Pereitą metą 
gruodžio mėnesį buvo sunkiai 
sužeista irgi automobilio nelai
mėje duktė Marijona, kuri ir 
dabar yra silpnos sveikatos. Mo
tinos širdis nesugyjo nuo šių 
dar nelaimių, štai ir vėl sūnus 
guli karste. Skaudu iš šalies 
žiūrint, ką pasakyti apie moti
nos širdies skausmą. Palaidotas 
iškilmingai rūgs. 10, iš Šv. An
driejaus par. bažnyčios, Šv. Ma
rijos kapuose. Prie velionio kar
sto buvo sudėta daugybė dvasi
nių ir gėlių bukietų. Lai būna 
amžina ramybė velionio vėlei. 
Paguodos ir kantrybės maldau
jam Visagalio Dievo velionio 
motinėlei, broliams, sesutėms ir 
visai giminei.

vadovybėje muziko J. Balsio.
Rugsėjo 22 d. įvyks Šv. An

driejaus parapijos komisijos 
rengiamas piknikas, parapijos 
naudai. Pikniko vieta: Scheut- 
zen park. Kviečiami dalyvauti ir 
paremti parapijos reikalus.

Jaunimo Piknikas Pavyko
Pereitą sekmadienį Connecti- 

cut valstybės jaunimas turėjo 
pikniką Meriden apylinkėje. 
Dalyvavo tūkstantinė minia. 
Jaunimas išpildė daug įdomių
lenktynių. New Britainiečiai lai
mėjo pirmą dovaną. Valio mūsų’ 
jaunimas! T.M.

C. BROOKLYN, N. Y.

gramas sekmadieniais dešimtą 
vai. ryte iš NBC stoties. Ši sek
madienį programoje dalyvaus

IATHBURY, CONN

TIKRAS PASISEKIMAS. Dolores Dėl Rio ir Orson Weiles su pasididžiavimu pastatė žuvų 
rikadą, kuomet jiems pasisekė prižuvauti “yellowtail”, Santa Catalina Island, Cal.

Wa$hlngton Depot. Conn. vo * dau« 8ve4* uNewBri-
__________ tain dalyvavo p. W. Eidentai

Netikėtai mūsų kolonijoje su žeima, J. Tamošaičiai, A. Ta- 
rugsėjo 25 -d. atsilankė didelė: mošaičiai ir Viktoras Sintautas 
šalna. Ji žiauriai pakando daug su žmona; iš Waterbury A. A- 
jėlių ir daržovių, tuo padaryda- leksaitis; iš Chicago Povilas 
ma daug nuostolių. Temperatū- Krikščiūnas ir jo sūnūs — dak- 
ra buvo labai žema. Tai pirmas taras Edwardas ir Povilas Jr. 
toks reiškinys, kad vasaros lai-: 
ce būtų tokia didelė šalna.

f i r ”11Uif . j.

jVisi smagiai praleido vakaro 
laiką, dainuodami lietuviška*; 
dainas prie ugnies laužo. Baig
dami pikniką visi sudainavo Lie- 

Pas E. J. Kriaučiūnus ūkyje tuvos himną ir linksmiausiai iš- 
rugpiūčio 24 d. įvyko gražus1 siskirstė namo, 
piknikas. Apart vietinių dalyva-l Korespondentas A.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 13M-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-RPO ATOSTOGŲ

Pasibaigus atostogų laikui, vėl 
visiems į naują darbą reikia sto
ti. Jau prasidėjo parapijos mo
kyklėlė, kurią sumaniai veda 
Sesutės Pranciškietės. Gaila, 
kad ją labai mažas skaičius vai
kučių lanko. Tėvų šventa parei
ga siųsti visus mokslinio am
žiaus vaikučius į šią mokyklė
lę.

Suaugusiam jaunimui ketvir
tadieniais esti religinio pobū
džio paskaitos, kurias veda vie
tos kunigai. Šiomis pasakitomis 
gali pasinaudot parapijos jauni
mas, bet ir čia nedidelis skai
čius susirenka. Katalikų jauni
mo draugija irgi ateinančią sa
vaitę pradės savo veikimą. Rei
kia tikėtis, kad jaunimas nesi
tenkins vien tik šokiais, bet 
pradės ir kultūros darbą dirbti. 
Dirva plati, jaunime į darbą!

V I ■■ ■■ —

IŠ CHORO DARBUOTES
Šią vasarą choras neturėjo a- 

tostogų. Rengėsi prie Lietuvių 
Dienos, Pasaulinėj Parodoj, ku-

Susižiedavo veikli choristė Boston, Mass. ir kun. E. Gra- 
Bronė Šimkiūtė su E. Shinsky. I deckis vietinis klebonas, kuris

Dabar choras rengiasi prie 40 yra jaunimo draugijos dvasios 
vai. atlaidų, kurie įvyks spalių • vadas.
20 d.

Choras savo pirmą parengimą
— koncertą, turės spalių 12 d.

NEW HAVEN, CONH.

Gražiai Pradėjo Mokyklos
Dienas

Rugsėjo 4, Šv. Andriejaus pa
rapijos vaikučiai skaitlingai su
sirinko į bažnyčią 7 vai. išklau
syti šv. mišių, kurias atnašavo 
klebonas kun. M. Pankus. Taip
pat pasakė jiems pamokslą. Vai-j ri įvyko rugpiūčio 24 d. ir pavy- 
i_.x:---- 4.:i—i-------------1_„ ko su dideliu pasiskeimu. Cho

ras gavo daug sveikinimų netik 
iš lietuvių, bet ir iš svetimtau
čių. Chorą užkvietė New Yorko 
miesto Radio stotis (WNYC) iš
pildyt dainų programą šį trečia
dienį, rugsėjo 11 d., 8 vai. kuri 
tęsis pusę valandos. Lietuvių 
choras pirmu kartu dainuos per 
šią stotį.

Choristų tarpe padaugėjo ves
tuvės. Šią savaitę susiveda Vin
cas Pakinkis. Šliūbas bus Pater- 
sone lietuvių bažnyčioj. Kitą sa-

kučiams tikybos pamokas dėsto 
Seselės Pranciškietės trečiadie
nį ir ketvirtadienį po pietų. Tė
veliai pasirūpinkite, kad jūsų 
vaikučiai lankytų tikybos pa
mokų mokyklą.

PIKNIKAI
Rugsėjo 15- po pietų įvyksta 

piknikas, vietinės radio grupės, 
vadovaujant panelei M. Čepo
nytei ir biznio reikalų vedėjui 
ponui A. Rekui. Pikniko vieta: 
Glasonbury, Conn. lietuvių par
ke. Ši grupė išpildo gražias pro- vaitę išteka J. Januškaitė.

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

Naujas Klebonas Rūpestingai 
Eina Savo Pareigas

Mūsų naujas klebonas kun. E. 
Gradeckis, apžiūrėjo bažnyčią 
ir svetainę, ir pamatęs, kad rei
kalinga yra remontuoti bažny
čios bokštą, nes per jį bėga 
vanduo į bažnyčią, remontą 
greitai pavedė atlikti. Dabar 
svetainėje yra remontuojamos 
lubos, nes buvo keliose vietose 
sutrūkusios, drauge remontuo
jamas ir kaminas ant kleboni
jos stogo. Teko sužinoti, kad 
klebonas rūpinasi įsteigti per
kūnsargį ant bažnyčios, tas su
mažins išmokėjimus apdraudai. 
Iš šių visų darbų galima aiškiai 
pamatyti, kad jam rūpi gerovė 
šios parapijos ir visa širdžia y- 
ra pasiryžęs dirbti dėl jos.

Klebonas visiems parapijie
čiams, kurie prisidėjo prie ant
ro metinio parapijos pikniko, 
širdingai išreiškė padėką už 
bendradarbiavimą
sus stoti į bendrą darbą, kad 
sumažinus parapijos skolas.

Rugsėjo mėnesį klebonas pra
dės lankyti visus parapijiečius 
ir visus lietuvius, kad gavus 
progą arčiau su kiekvienu susi
pažinti ir pasidalinti mintimis, 
taipgi rinks aukas dėl parapijos.

>

New Haven’o jaunimas visas 
viešnias ir svečius pavaišino už
kandžiais ir gėrimais, kuriuos 
pagamino darbščios lietuvaitės, 
vakare įvyko šokiai, kuriems 
grojo A. Pilvelio orchestras. Vi
si smagiai šoko ir linksmai pra
leido laiką.

Rugsėjo 8 d., Lake Wood lie
tuvių parke įvyko lietuvių klu
bo piknikas. Piknikas buvo pa
sekmingas ir įdomus savo pro
grama. Programą sudarė dai
nos, kalbos, muzika ir tt. Žmo
nių dalyvavo daug. Kalbas pasa
kė kun. Kripas iš Hartfordo, p. 
Šimutis, stud. Abraitis ir adv. 
Bagočius. Visi kalbėtojai kalbė
jo vaizdžiai ir gražiai. Visi pa
žymėjo, kad Letuvą dabar išti
ko tikrai skaudi nelaimė, kad 
raudonoji Rusija skaudžiai pa
vergė nekaltą lietuvių tautą, 
kad dabartinis Lietuvos stovis 
reikalauja mūs lietuvių išeivių 
didelio darbo ir pasiaukojimo, 
kad nepriklausoma Lietuva vėl 
būtų atstatyta ir grįžtų į savo 
nepriklausomą gyvenimą. Adv. 
Bagočiui kalbant, kaikurie 
žmonės susijaudino. Labai buvo 
nuostabu, matant verkiančius 
ir bolševikus. Ko gi jie verkė? 
Greičiausia tai už savo nuodė
mes, kad Lietuva parduota rusų 
žiauriems barbarams, o gal jie 
verkė iš džiaugsmo... Palikime 
tai spręsti jų pačių sąžinei.

Po kalbų buvo perskaityta 
Lietuvos reikalu rezoliucija, ku
ri vienbalsiai priimta. Klubo 
pirmininkas visiems kalbėto
jams ir atsilankiusiems nuošir
džiai padėkojo, kad 
atjaučia ir supranta 
reikalus.

Piknikas baigėsi
Radio choras gražiai sudainavo 
kelias dainas, kurios ilgai pasi
liko skambančios dalyvių ausy- 

įse ir širdyse.
Muzikas Bronius Nekrašą-, 

sudainavo savo paties sukurtą 
dainą, kurią čia paduodame.

POLITIŠKI SKELBIMAI

Pehr G. Holmes
CONGRESSMAN

Atsirado Ir Pas Mus Išgamų
Šiomis dienomis pateko man 

lapelis į rankas, kuriame mūsų 
komunistėliai, geriau pasakius 
Rusijos vergai, didžiai rėkauja 
ir reiškia padėką Stalinui, kad 
išlaisvino Lietuvą iš vergijos 
pančių.

Reikia atleisti tokiems žmo
nėms, nes nežino, ką daro ir ką 
sako, nes žmogus, kuris turi 
nors kokią sąžinę, matydamas 
savo tėvynę pavergtą svetimo 
priešo, nedžiugaus ir iš to nesi
juoks, bet su širdgėla ir nuliūdi
mu apgailestaus tėvynės tokią 
baisią nelaimę, kaip kad daro 
tikri mūsų kolonijos veikėjai ir 
visi geri lietuviai. Bet nenusto- 
kim vilties, ateis laikai, kad ir 
vėl mūsų Tėvynė bus laisva jei 
tik mes Amerikos lietuviai dirb
sim iš vieno dėl jos naudos. M.

| Nuoširdžiai sveikina “Darbininką“ ir jo skaityto

jus 25 metų Jubiliejaus proga.

f
I James L. Handley

KANDIDATAS Į REPRESENTATIVE
Iš 16-to Middlesex District — Wards 10 & 11 

Jis yra didelis darbininkų prietėiius. Baigęs Keith 
Akademiją, Northeastern Universitete teisių 

skyrių.

I
I

ir kvietė vi-

BRID6EP0RT, CONN.
Praeitą penktadienį M. V. M. 

Draugija turėjo savo kortų žai
dimo vakarą, kuris gražiai pa
vyko.

visi taip 
Lietuvos

dainomis.

♦I
IŠRINKITE RESPUBLIKONĄI

I
. A

5 į KONGRESĄ NUO 15-to GONGRESSIONAL
| DISTRICT
| 15-tojo Congressional District turi turėti gerą re- 
| prezentantą Kongrese. Šio distrikto gyventojai ne- 
{ bus apvilti HARRY L. AVERY jei jį išrinks. Jis y- 
g ra teisingas, darbštus ir sumanus. Jis stovi už ša- 
| lies apgynimą, neįsipynimą į Europos karą, padi- 
t dinimą algų darbininkams ir kitus visuomeninius 

pagerinimus. Taigi, balsuokite visi už
į HARRY L. AVERY.

A. Stanišauskas buvo išvy
kęs Vargonininkų Sąjungos Sei
man, kuris jau grįžo. Taipgi iš 
Chorų Sąjungos seimo grįžo pp. 
Kaminskiūtė ir Šumskiūtė.

Conn. Valstybės Katalikiško 
Jaunimo Suvažiavimas

Sekmadienį, rugpiūčio 25 d., 
skaitlingai suvažiavo iš visų 
lietuvių apgyventų šios valsty
bės kolonijų lietuviškas katali- 

. kiškas jaunimas svarstyti savo 
draugijos reikalus, padaryti ei
lę gražių nutarimų dėl ateinan
čio veikimo.

Malonu yra pareikšti, kad čia 
augęs ir gimęs jaunimas neuž
miršo ir savo tėvelių gimtinės 
Lietuvos, kuri neteisėtai buvo 
priešo užgrobta, jie tuo reikalu 
priėmė rezoliuciją, pareikšda- 
mi savo žodį dėl neteisėto Lie
tuvos užgrobimo, taipgi prašė 
Jungtinių Valstybių Prezidento 
nepripažinti legališku tokį žiau
rų Sovietų Rusijos pasielgimą. 
Jaunimas taipgi nusistatė prieš 
negeras knygas, žurnalus ir lai
kraščius.

Suvažiavimas vienu žodžiu 
buvo rimtas gyvas ir jaukus, 
tik būtų malonu, kad ateityje 

I būtų nors kiek daugiau varto
jama lietuvių kalba, kuri yra 

i viena iš seniausių ir gražiausių 
pasaulyje.

Iš dvasiškių dalyvavo kun. J. 
Kripas iš Hartford,xConn.; kun. 
J. Jodka iš tolimų vakarų Chi
cago, III., kuris atostogas lei
džia pas kun. Virmauską So.

i

i

Ponai Jankus ir p. Jankienė iš 
Brooklyn, N. Y. grįždami iš 
Vargonininkų Seimo sustojo 
Bridgeport ir atlankė A. Stani- 
šauską, ir kleb. kun. J. V. Kaz
lauską. p. J. Jankus apžiūrėjo 
gražią parapijos nuosavybę, 
svetainę, bažnyčią ir gražius 
vargonus, kuriais pagrojęs pa
sidžiaugė gražiais vargonų bal
sais, ir gražiu choro sutvarky
mu. Taipgi ir p. Jankienė visu 
tuo pasigrožėjo, aplankė miesto 
gražias apylinkes, pajūrį ir iš
vyko į Brooklyn, N. Y.

■ k______ BU n 3

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
II jį l

Ateinančio j savaitėj įvyksta 
mūsų bažnyčioj 40 vai. atlaidai. 
Choras jau yra pasirengęs. Bus 
solistų. Pirma mišparų giedos 
solo p. Dulbiūtė, p. Mačiukaitis, 
p. Radviliūtė ir p. Duginiūtė. 
Mišparus giedos choras ir solis
tai: Mačiukaitis, Bernotas, Ta
mošiūnas, Minalga ir Zikaras.

Parapijos bazaras šį metą bus 
visu mėnesiu ankščiau, tai bus 
apie vidurį spalių.

Choras savo parengimą nukė
lė iš spalių mėnesio į pabaigą 
lapkričio. O.

Jau saulelė leidžias, 
Ant marių audra —

Verkia mūs tėvynė, 
Niekšų apgauta.

Lietuvos sūneli,
Trauk rusų pančius —

Kai vilkai užpuolė 
Brolius viengenčius.

Kai pavasarėlis, 
Saulutė džiugina —

Armija raudona 
Ten atsidangino.

Broliai ir sesutės 
Lietuvos šalies

Į kovą iš vieno 
Vėl laisvės žydės.

Lietuvos šventi varpai 
Visados skambės.

Parašė Bronius Nekrašas 
A. P. K.

John J. Sawtelle

PRANEŠIMAS

16,Nuo Rugsėjo-Sept. 
1940, sveikatos ar kitais 
reikalais kreipkitės pas —

DR. M. J.COLNEY 
(Aukštakalnį) 

nauju adresu — 
148 Grand St., 

Waterbury, Conn.

Demokratų kandidatas į 
GOVERNOR’S COUNCILLOR

Sveikina LDS ir “Darbininką” minint 25 metų Ju
biliejų. Taipgi ta proga sveikina visus lietuvius ir 
prašo, kad lietuviai jį paremtų antradienį, rugsė
jo 17 d., balsuodami už jį į Governor’s Councillor.

Už jį gali balsuoti iš Bostono sekantieji War- 
dai:— 1,2,3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, ir 
19. Taip gi City of Revere, Chelsea, Town of Winth- 
rop ir Ward 1 — East Cambridge.

& a h‘



Antradienis. Rugsėjo 17,1940 • - i - •

LDS. Kuopų Istoriniai Bruožai '
NORWOOD, MASS.

LDS 3-čios KUOPOS 25 METŲ 
TRUMPA ISTORIJA

Liepos 2 dieną, 1915 metais, 
pas K. Viesulą, Washington St. 
susirinko keli asmenys. Atvyko 
Kan. Dr. F. Kemėšis ir sutvėrė 
LDS trečią kuopą. Susirašė šie 
asmenys: Kun. A. Daugys, V. 
J. Kudirka, P. Kudirka, -P. Ku
ras, K. Viesulą, J. Červokas, K. 
D. Akstinas, J. Jaruša, K. Kli
mavičius, V. Sereika, K. Grigas, 
J. Kavaliauskas, Jonas Smil
gius, P. Kalvaitis, S. Versiackas, 
M. Bulkšas ir A. Marcinkevi
čius.

LDS 3-čia kuopa yra daug 
prisidėjusi su aukomis prie 
Bažnyčios, Tautos, labdarybės 
ir darbininkų reikalų. Streikie- 
riams aukavo pinigais $350.00 
ir drabužiais; vietos bažnyčiai 
davė $125.00; moksleiviams 
$50.00; LDS Centrui $100.00; 
vietos našlaičiams $60.00; ne
laimingiems LDS nariams $40. 
00; į Federaciją $45.00; Lietu
vos ir Vilniaus reikalams $100. 
00; ir kitiems labdaringiems

p. VINCAS J. KUDIRKA,
LDS Garbės Narys, vienas iš 
LDS organizacijos įkūrėjų, bu
vęs ilgametis Centro valdybos 

; narys ir dabar yra LDS 3 kuo- 
t pos valdybos narys, Norwood, 
Mass.

,Kneižis; pirmininkas — H. J.
I
Balutis; vice - pirm. — J. Aidu- 
konis; fin. rašt. — O. Paznio
kaitė; prot. rašt. — A. Venckus;

' iždininkė — M. Kavolinienė; iž
do globėjos — I. Tvaskienė ir 
M. Balutienė; maršalka — J.

reikalams.
LDS 3-čia kuopa daug darba

vosi ir darbuojasi Katalikiškos 
Spaudos platinime, darbininkų 
reikalais rengia paskaitas, dis
kusijas ir debatus/

LDS 3-čia kuopa surengė per 
25 metus 14 prakalbų, 12 viešų 
diskusijų, 7 paskaitas, 9 balius, 
13 teatrų ir 4 koncertus, 5 pik
nikus, 4 debatus.

LDS 3-čia kuopa visuomet ak
tyviai dalyvauja LDS Centro 
seimuose, apskričių suvažiavi
muose ir kituose LDS parengi
muose. j

LDS 3-čioj kuopoj yra keli na
riai, kurie buvo prie suorgani
zavimo Lietuvių Darbininkų Są
jungos; yra keli LDS 3-čios 
kuopos nariai, kurie buvo LDS 
Centro ir apskričio valdybose. 
LDS 3-čiai kuopai daug padėjo 
dirbti buvę dvasios vadai: kun. 
A. Daugis, kun. J. Švagždys, 
kun. V. K. Taškūnas, kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kun. F. Nor- 
butas ir dabartinis klebonas 
kun. S. Kneižis. Daug buvo ir 
yra vyrų moterų ir iš jaunimo, 
kurie gyvai dirbo ir dirba orga
nizacijos gerovei. LDS 3-čia 
kuopa priklauso prie vietos Fe
deracijos 10-to skyriaus. Atsto
vai į Federacijos 10-tą skyrių: 
A. F. Kneižys ir V. J. Kudirka.

1940 metų LDS 3-čios kuopos 
valdyba: Dvasios vadas kun. S.

Avižinis. V. J. Kudirka.

$150.00. šiandien kiek sąlygos 
leidžia ji dirba įvairiose srityse 
Dievo garbei ir Tautos gerovei.

Ant. Dzekevičius, 
Raštininkas.

PHILADELPHIA. PA.
LDSJ3 KUOPOS ISTORIJA
Šiais metais sukanka 25 me

tai, kai įsteigta Philadelphijoje, 
Pa., Šv. Kazimiero parapijoje 
LDS 13 kuopa. Taigi ir mūsų 
kuopa sykiu su visa Sąjunga 
mini sidabrinį jubiliejų.

Pirmąją kuopos valdybą su
darė sekantieji asmenys: Dva
sios Vadas — Kun. I. Zimblys; 
pirm. — Pranas Hodelis; nuta
rimų raštininkė — Juozapa Se- 
feltaitė; finansų rašt. — Jonas 
Grigaitis; iždininkė — Ona 
Guokiūtė.

Bėgyje 16 metų nuo įsteigimo, 
kuopa pasižymėjo veiklumu, 
labdaringumu ir patys nariai 
savo pasiaukojimu suvaidino 7 
veikalus. Įeigų nuo jų buvo nuo 
$50.00 — $150.00. Be to sureng
tos prakalbos. Kalbėtojais bu
vo' Ščesnulevičius, Dr. A. Rač- 
kus, A. Kneižys, J. Laučka, J. 
vo: Ščesnulevičius, Dr. A. Rač-

PROYIDENCE, R. L
■

LDS 11 KUOPOS ISTORIJA

Providence 11 kuopa buvo su-1 
organizuota sausio 18 d., 1922 
metais, buvusio kleb. kun. Ju
liaus Čapliko ir Centro sekreto
riaus, Antano Kneižio, iniciaty
va. Minėtą dieną į kuopą prisi-' 
rašė 17 narių. Pirmoji kuopos 
valdyba buvo išrinkta iš šių as- 

i menų: pirmininkas — Aleksan
dras Vaitkūnas, protokolų rašt. 
— Antanas Dsekevičius, iždi
ninku — Antanas O. Avižinis ir 
finansų rašt. — Antanas Na- 
dzeika.

Kuopos susirinkimai buvo nu
tarta šaukti kiekvieno mėnesio I 
trečia sekmadienį. Po kelių su
sirinkimų kuopa žymiai padidė
jo. Po poros metų finansų raš
tininkas iš savo pareigų pasi
traukė. Jo vietą užėmė protoko
lų raštininkas — Antanas Dze
kevičius ir ėjo dviejų raštinin
kų pareigas. Reikia paminėti, 
kad ši pirmoji išrinkta valdyba 
dar ir šiandien aukščiau pami
nėtam sąstate eina savo parei
gas be jokios permainos.

LDS 11 kuopa daugiausiai dir
bo labdarybės ir spaudos plati
nimo dirvoje. Įvairiems labda-

kun. dr. P. Raščiukas, kun. B. 
Bumša ir kun. M. Daumantas. 
Kiekvieną metą ruošia Spaudos 
Savaitę. Nariai platino knygas 
ir laikraščius užrašinėjo eidami 
per namus. Turėjo 3 išvažiavi
mus. Kasmet rengdavo šokių 
vakarus. Suruošta 2 koncertai. 
Buvo pakviesta artistė p. S. Gri
cienė. Kuopa kiekvieną metą 
siųsdavo delegatus į LDS seimą, 
į Federacijos Kongresą ir į Lie
tuvių Visuotiną seimą, įvykusį 
1918 m., New Yorke. Kuopos 
nariai noriai mokydavo į Strei- 
kierių fondą ir sergančius LDS 
narius, kurie atsišaukdavo, vi
sus sušelpdavo.

LDS namui paaukojo $35.00; 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
lai aukojo $25.00; paskolos lais
vės parodos naudai aukojo $25. 
00; labdarybės reikalams $42. 
00; parapijos reikalams $30.00; 
Tautos Fondui $10.00; Agitaci
jos fondui $10.00.

Be to prisidėjo prie kitų * 
draugijų ir įkurtos vakarinės 
mokyklos užlaikymo. Kuopa 
niekuomet neatsisakė bendra
darbiauti su parapija ir remti 
savo aukomis ne tik parapijos 
reikalus, bet ir visuomenės tau
tiškus reikalus. Savo laiku 13 
kuopa skaitė apie 80 narių. Nuo 
1931 m. narių skaičius gerokai

rybės reikalams kuopa aukojo' sumažėjo, todėl ir kuopa žymiai

LDS 97 kuopa, Lowell, Mass. Šios kuopos ilgamečiu ir uoliu raštininku yra p. Ta
rnas Versiackas, LDS Garbės narys.
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LDS 3 kuopa, Norwocd, Mass. Šios kuopos pirmininku yra p. H. J. Balutis.

p. PRANAS KUDIRKA, 
vienas iš LDS organizacijos į- 
kūrėjų, buvęs Centro valdybose 
įvairiose pareigose narys ir iki 
šiol yra uolus ir ramus darbi
ninkas LDS 3 kuopoje, Nor- 
wood, Mass.

susilpnėjo. Paminėti šie asme
nys, kurie nuo įsirsfcymo dienos 
ar šiaip ilgesnį laiką darbavosi 
kuopoje: kun. I. Zimblys, Pra
nas Hodelis, Jonas Grigaitis, J. 
Pranckūnas, K. Dryža, J. Poš
kienė, D. Baublaite, J. Ringaila, 
J. Kulikevičius, J. Ambrasas, S. 
Klapatauskas, J. Balčiūnas, E. 
Katylaitė, D. Rimdeika, S. Son
gaila, A. Mažeikienė, O. Ungu
raitė ir K. Zokas.

Šių metų valdybą sudaro: — 
Dvasios Vadas 
čiūnas;
nansų rašt. — O. Unguraitė: 
nutarimų rašt. — A. Mažeikie
nė, ižd. — S. Mažeika.

O. Unguraitė, 
13-tos kuopos rašt.

kun. I. Valan- 
pirm. — K. Zokas; fi-

NEW BRITAIN, COHN
LDS 36 KUOPOS ISTORIJA
LDS 36-ta kuopa įsteigta 1916 

m., pritariant a. a. klebonui kun. 
E. Grikiui, kuris per visą laiką 
išbuvo Dvasios Vadu iki 1928 
metų. Kuopos įsteigimo paska- 
tintoju buvo kun. dr. F. Kemė
šis, dabartinis kanauninkas 
Lietuvoje. Pirmieji kuopos na
riai buvo: klebonas a. a. kun. 
E. Grikis, Juozas Poškus, My
kolas Nevulis, Antanas Bankus, 
Antanas Kubilius (miręs), Ta
mošius Staskevičius (miręs), 
Jurgis Šimuliūnas ' (Lietuvoj), 
Antanas Gurskis ir Bronė Ma
tulevičiūtė, dabartinė Mičiūnie- 
nė. Kuopos pirmas susirinkimas 
įvyko 9-tą d. sausio, 1916 m., 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
toj pačioj vietoje įvyksta ir da
bartiniai susirinkimai.

Pirmoji kuopos valdyba buvo 
sekanti: pirmininkas — J. Poš
kus, raštininkė — B. Matulevi-

pirm. — J. Šimuliūnas. raš-kė
— B. Matulevičiūtė, tvarkdarys
— V. Vaznis.

1921 m. pirm. — V. Vaznis; 
vice-pirm. —P. Kubilius (dabar 
gyv. Lietuvoje) ; nutarimų raš
tininkė — a. a. M. Blažauskaitė; 

' finansų rašt-kė — B. Mičiūnie- 

:nė; iždininkas — A. Gurskis; 
iždo globėja — P. Matulytė.

1923 m. pirmininkas — A. Ka
valiauskas: raštininkas — P. 
Gumbulevičius: finansų rašt.— 
B. Mičiūnienė: iždininkas —A. 
Gurskis: organizatorius — A. 
Mičiūnas. 1924 m. valdyba per
rinkta visa ta pati. 1925 m. pa
sikeičia tik pirmininkas, kuriuo 
išrenkamas V. Vaznis, kiti tie 
patys. 1926 m. pirmininkas —J. 
Rulis: raš-kė — B. Mičiūnienė; 
iždininkas — A. Gurskis; iždo 

, globėjai — 0. Jenulevičienė iri 
Zigmas Karalius; organizato- 1 
rius — A. Kavaliauskas. 1927 
m .pirn^. — J. Rulis; vice-pirm.:
— A .Mičiūnas; rašt-kė — B. 
Mičiūnienė: iždininkas — A. 
Gurskis, organizatorius — J. 
Poškus. 1928 m. Dvasios Vadas
— Kun. E. Gradeckis, nauja iž
do globėja — O. Radzevičienė, 
kiti visi tie patys. 1929 m. atsi
maino pirmininkas, juo išrenka
mas V. Vaznis, kiti tie patys. 
1930 m. pirm. — A. Mičiūnas; 
vice-pirm. — A. Gradeckienė, 
kiti tie patys. 1931 m. visa ta 
pati valdyba pasiliko, išskyrus 
vice - pirmininkę, kuri pasitrau
kė iš kuopos.

Ta pati valdyba vadovauja ir 
iki šiai dienai, būtent: pirmi
ninkas — A. Mičiūnas; iždinin
kas — A. Gurskis; raštininkė— 
B. Mičiūnienė. Kuopa buvo iš
augus iki 60 narių. Bet po pa
saulinio karo išvažiavo daug 
narių į Lietuvą. Dabar kuopoje 
yra 15 narių. Kuopa per savo 24 
metų gyvavimą buvo suruošus, 
aštuonius pasilinksminimo va
karus, du vaidinimo vakarus, du 
pikniku, ir septynias prakalbas. 
Visuomet prisidėjo prie rengia
mų parapijos naudai vakarų. 
Taip pat uoliai darbavosi rengi
me LDS Connecticut apskričio 
gegužinių, kurių keturios buvo' 
suruoštos ir šioje kolonijoje. 
LDS Connecticut apskričio priė
mė dešimts suvažiavimų.

šioms $10.00. Siuntė atstovus į su Šv. Juozapo paveikslu už 
LDS devynis seimus kuopos iš- $300. ir parapijai yra aukojusi 
laidomis. Auka $5.00 dėl aukso mažesnėmis aukomis. Kuopos 
fondo 
$5.00.
versitetui $82.50 
Šauliams $5.00.

Tai
mūsų

į Lietuvą. LDS šėras nariai Lietuvos paskolų bonų y- 
Lietuvos Katalikų Uni- ’ra nupirkę už $1.100.

ir Lietuvos; Meno vakarėlių 65 kuopa yra 
i surengusi 15, iš jų tris Lovvell, 

tokia trumpai sutraukus Mass. ir 2 Manchester. N. II. 
kuopos istorija. i Prakalbų surengė 9. iš jų tris

L. Mičiūnienė, su pamarginimais — dainomis, 
raštininkė. • muzika ir tt. Išvažiavimų - pik- 

; nikų surengta 12. Savybės va- 
| karėlių—3. Bendrų pusryčių—4. 
' Kortavimo vakarėlių (VVist 
party) — 19, iš jų aštuoni pa
rapijos naudai. 4 “Darbininko” 
Intertype naudai, visi likusieji 
kuopos reikalams. Kuopa su vy- 

i čiais bendrai turėjo savo kny- 
■ gynėlį, į kurį supirko knygų už 
$150.00. Nors kuopa buvo ne
skaitlinga, tačiau iš paduotų 
davinių matyti, kad nuveiktą ne
mažai, nes turėjo keletą veiklių 
ir pasišventusių narių. Kadangi 
nėra kaikurių užprtokoluotų 
darbų, todėl yra sunkiau visa 
pilnai aprašyti.

Šiais metais kuopa gerai vei
kia ir finansiniai sustiprėjo.

1940 metų valdybą sudaro: — 
pirmininkė — Teklė Michėll, 
vice - pirmininkas — Vincas Ta
mulionis, nutarimų raštininkė— 
Ona Skirkevičienė, finansų raš
tininkas — Simonas Ulčinskas, 
iždininkas — Andrius Tūbinis 
ir korespondentas K. J. Nadzei- 

K. J. Nadzeika.

NASHUA, N. H.
LDS 65 KUOPOS ISTORIJA

65 kuopa suorganizuota birže
lio mėn., 1917 metais, čerteris 
išduotas tuo pat laiku. Kuopos 
veikimas prasidėjo tik sausio 

, mėn. 1918 metais. Pirmas susi- 
Į rinkimas įvyko sausio 6 d., 1918 
m. Pirmoji valdyba išrinkta iš 
šių asmenų: pirmininku — Leo
nardas Nadzeika, pagelbininku 
— Vincas Karpičius, protokolų 
raštininku — K. J. Nadzeika. 
finansų raštininku — Ona Bu- 
gailaitė, iždininku — Antanas 
Utka, iždo globėjais Jonas Ki
sielius ir Jonas Grigas.

Nuo to laiko nors kuopa kele
tą kartų buvo gana susilpnėjusi, 
tačiau nemirė. Per visą gyvavi
mo laiką, kuopa yra gana daug 
nuveikusi visuomenės gerovei. 
Kuopa yra gana daug aukavusi, 
būtent: LDS Centrui apie $200., 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčio
je yra įtaisiusi spalvuotą langą1 ka.

Finansinių įeigų kuopa turėjo ; 
$1956.73., iš kurių į LDS Centrą 
pasiųsta mėnesinių mokesčių—. 
$1,200.47. Už “extra” platinimą 
“Darbininko” $248.54. Kuopos 
iždan įeigų $497.72, iš kurių 
pirkta: L. L. P. Bonų už $50.00. 
LDS bonų už $25.00 ir paaukota 
dėl “Darbininko”. Tautos Fon- 

___ ,.......      dan — $39.00, Lietuvos karei- 
čiūtė, iždininkas — M. Nevulis. 1 viams $3.00, Lietuvos demokra- 

Sekančiais metais, kuopos vai-,tų organizacijai $10.00. Dėl vie- 
dyba keitėsi taip: 1918 m. pirm. 
— M. Nevulis, iždininkas — A. 
Gurskis, raš-kė — B. Mautlevi- 
čiūtė. 1920 m. pirm. — J. Balita 
(dabar gyv. Lietuvoje), vice-

tinęs bažnyčios $80.00, suvargu- 
siems nariams $10.00. Minint 
L. D. K. Vytauto 500 m. sukak
tį auką $5.00; dėl laikraščio 
“Darbininko” $23.00; Šv. Mi-

MUZIKAS RAPOLAS JUŠKA,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston, Mass.) vargoninin
kas, nuoširdus LDS ir “Darbininko” rėmėjas, dalyva 
vęs kelis kartus “Darbininko” koncertų programose 
p. Rapolas Juška ir Jubiliejinio Seimo parengimų pro 
gramoje maloniai sutiko dalyvauti.
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1. Gimimo Vieta Ir Seimą
Kun. Juozas Janilionis 

gimė 1892 m. kovo ,19 d. 
Geidžiūnų sodžiuj, Biržų 
par. Tėvai — Mykolas Ja
nilionis ir Benigna Suba- 
taitė — buvo vidutiniai ū- 
kininkai, susilaukę 12 vai
kų, iš kurių šiandie dar 
gyvi 7; visi, išskyrus Jubi
liatą, gyvena Lietuvoj; tė
vai jau pasimirę.

2. Mokslas k Studijos
Mokintis pradeda dar ru

sų carų priespaudos lai
kais, kada lietuviškas žo
dis ir raštas buvo suvaržy
tas; iš pradžių motina mo
kina su “discipulka”, pas
kui “daraktorius” su “ple- 
ga”, kol įstoja į Biržų “na- 
rodnoje učilišče”, kurią 
baigia eidamas vienuolik
tus amžiaus metus.

1903 m. įstoja Rygos A- 
leksandro gimnazijon ir 
mokinasi iki 6 kl. 1905 m. 
Rusų Revoliucija įtraukia 
jauną mokinį į savo sukū
rį, kuriame aktyviai veikia 
pažadintas savo gimtinės 
Kaimyno — Ernesto Gal
vanausko — jau studento 
ir žymaus tų laikų revo- 
liucijonieriaus. Gimnazijoj 
kovoja už lietuviškos mal
dos teisę ir priklauso slap
tai mokinių draugijėlei 
“Kibirkštėlė”. Mokinasi 
lietuvių kalbos, kurią toj

kunigu

Monika Šeikiene
I “DARBININKO” ir LDS 
25 metų Jubiliejaus pro
ga, nuoširdžiai sveikina 
laikrašti “Darbininką” 

; ir LDS vadovybę, linkė
dama geriausios kloties.

pačioj gimnazijoj jau dės
to mok. Marcelinas šikš
nys.

1910 m. stoja į Žemaičių 
Seminariją, kurią baigia 
įsišventindamas
jau Didžiojo karo metu — 
1915 m. Seminarijoj 
klauso Aktyvistų Būreliui 
— slaptai organizacijai, 
kurios tikslas buvo indivi
dualiai ir visuomeniniai 
lavintis. Pasižymėjusį 
mokslu ir geru elgesiu, pa
skutiniais metais Semina
rijos Vyriausybė paskiria 
dekanu.

Po kelių metų kunigavi
mo, susikūrus Lietuvos U- 
niversitetui, tęsia aukštąjį 
mokslą Filosofijos - Teolo
gijos Fakultete, pasirinkęs 
specialybe Kanonišką Tei
sę. 1926 m. išvažiavęs dėl 
ligos Italijon, lanko ten 
Perudžios universitetą 
gaudamas italų kalbos ir 
literatūros diplomą. 1929 
m. išvyksta užjurin; pake
liui dar sustoja Prancūzi
joj ir Anglijoj susipažin
damas su tenykštėmis lie
tuvių kolonijomis; pasie
kia Pietų Afriką, kurioje 
atlieka Lietuvos Vyriausy
bės misiją dėl konsulato 
steigimo ir kolonizacijos ' 
galimybių; tuo pačiu žygiu : 
patarnauja vietos lietuvių 
kolonijai ir plačiai susipa
žįsta su visu kraštu. Nuo 
1930 m. apsigyvena Argen
tinoj, kurioj išbūna 8 me
tus; 1938 m. vyksta į Š. A. 
Jung. Valstybes, atlikda
mas kunigų vienuolių pa
kvietimo misiją ir kartu 
susipažįsta su tenykštės 
lietuvių kolonijos gyveni
mu bei veikimu; išvažinėja 
dar visus Pietų Amerikos 
kraštus pastudijuodamas 
jų ypatybes.

Galima sakyti, kad kun. 
Juozas Janilionis yra vie
nas iš tų retų lietuvių ku
nigų, kuris praktiškai pa
žįsta platųjį pasaulį ir y- 
pač lietuviškąją išeiviją, 
pritaikindamas savo žinias 
ir patyrimus visoj veikloj. 
Kalba 8 gyvomis kalbomis.

3. Veikla
Kun. Juozo Janilionies 25 

metų veikla pasireiškia 
šiose srityse: bažnyčioj, 
mokykloj, organizacijoj ir 
spaudoj.

Jis — aktyvus kunigas. 
Geras pamokslininkas. Su
manus dvasios reikalų rū
pinimo organizatorius. Jo 
pastangomis gimtame kai
me — Geidžiūnuose — su
sikuria filija, kurios baž
nytėlę padidina ir parūpi
na ūkį bei medžiagą klebo
nijos pastatams. Zarasuo
se perima buv. jedinovier- 
cų cerkvę, atnaujina ją ir 
paverčia moksleivių baž
nyčia. Smėlynės par. įruo- 
šia koplyčią. Kauno Sun
kiųjų Darbų Kalėjimo ir 

j Miesto ligoninės kapeliani- 
joms išrūpina atatinka
mus etatus. Išeivijoj gy
vendamas paruošia dva- 

įsios reikalų rūpinimo pro
jektą Pietų Amerikai į- 
teikdamas jį Lietuvos Vy
riausybei, kuri paremia di
desnį kunigų skaičių ir 
paskiria pašalpas. Buenos 
Aires sukuria L. K. Šv. Ka-

pri-
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KUN. JONAS BAKŠYS,
Šv. Jurgio lietuvių par. klebonas, Rochester, N. Y., yra 
daug pasidarbavęs LDS organizacijos pirmaisiais gy-į 
vavimo metais organizuodamas kuopas. Yra pasakęs: 
daug prakalbų darbininkų klausimais.

ryklose padeda organizuo
ti mokinių- ląvinimosi bū 
relius... 4 i

Visuomenininkas. — Lie
tuvoj darbuojasi įvairiuo-
se organizacijose,
kurdamas,
damas.

vienas
kitas palaiky-

Daugiausiai vei-
kia tarp jaunimo ir mote-
rų, kurių organizacijose
nemažai yra skaitęs pas-
kaitų ir sakęs prakalbų.
Nesišalina ir nuo poetikos.
Dar vokiečių okupacijos
laikais aktyviai veikia dėl
lietuvių tautos ateities;
nebijo pasakyti okupan

KUN. JONAS KRIPAS, 
Hartfordo lietuvių parapijos vi- 

laikraščio 
Darbininko” bendradarbis.

nuoširduskaras,

tams karčios tiesos į akis,
dėl kurios net kelias bylas
yra turėjęs, bet išėjo iš-
teisintas.
tuvos

Susikūrus Lie-
Nepriklausomybei

priklauso Ūkininkų Sąjun-
gai, kurios labui darbuoja-
si ypač rinkimų metu.

Išeivijoj tęsia organiza
cinį veikimą ieškodamas
naujų formų, kurios ata-
tiktų gyvenamom apysto- 
vom. Tam reikalui aikvoja
daug jėgų, nors nevisados
jas pateisina pasisekimai.

lį pargabena ir pasiunčia 
Brazilijos ir Urugvajaus 
lietuvių bibliotekoms.

Urugvajuj taip pat pade
da lietuviams organizuo
tis. Pastaruoju laiku Bra
zilijoj, Rio de Janeiro, ak-

........................... . I..r. ■ ■ .Orša. ■ 
tyviai paremia visuomeni-1 
nį veikimą, kuris eina per | 
vienatinę čia draugiją ‘Vii- I ( 
nis’.

Šiaurės Amerikoj, savo I 
pabuvojimo metu, gyvu 
žodžiu ir per spaudą infor- Į 
muoja apie Pietų Ameri- t 
kos lietuviškąją išeiviją Į 
tikslu užmegsti artimes- I 
nius savytarpius santy- '< 
kius.

Lietuvos ir lietuvio var- ’ 
dui išgarsinti bei pakelti 
teikia informacijas ir raši
nėja svetimoj spaudoj.
Buenos Aires bedarbei
darbininkijai daug padeda 
savo pažintimis ir reko
mendacijomis.

Visuomeninėj dirvoj, y- 
pač tarp išeivių, kun. Juo
zo Janilionies veikla ryški 
ir vertinga.

žurnalistas - literatas.— 
Kun. Juozas Janilionis dar 
būdamas klieriku imasi 
plunksnos. Prie to paska-

Tęsinys 15-tame pusi.

fj

bei dėsto pašalinius daly
kus. Susikūrus Lietuvos 
Vyriausybei paskiriamas 
pirmuoju švietimo Minis
terijos įgaliotiniu Biržų 
apskričiui. Vėliau kapelio- 
nauja Radviliškio gelžk. 
gimnazijoj ir Zarasų gim
nazijoj, dėstydamas tiky
bą, lietuvių ir lotinų kal
bas. Išeivijoj sukuria pir
mąją lietuvių mokyklą Bu
enos Aireą, kurią pavadina 
Tumo - Vaižganto vardu. 
Mokytojų suvažiavimuose 
skaito paskaitas, veda pa
vyzdines . pamokas..., mo-

Pietų Afrikoj suorgani
zuoja pirmąjį Lietuvių Ko
mitetą, kuris 1930 m. su
ruošia Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimą Jo- 
hanesburgo mieste. Ten 
pat suruošia viešą paskai
tą su šviesos paveikslais, 
kurios paklausyti susiren
ka apie 500 žmonių, dau
giausiai Lietuvos žydų.

Argentinoj, Buenos Ai- 
ros, paruošia lietuvių vei
kimo centralizacijos įsta
tus, kuriais sukuriami Lie
tuvių Namia; organizuoja 
Lietuvių Katalikų Federa
ciją; Mergaičių Globos dr- 
ją; sporto ir šviesuomenės 
klubus... Sukuria iš 2000 
tonų lietuvių biblioteką, 
kuriai knygas pats parve
ža iš Lietuvos surinkęs 
aukomis; žymią knygų da

zimiero Bendruomenę, į- 
ruošia kilnojamą to paties 
šventojo vardo koplyčią, 
pastato pirmąjį lietuviško 
meno kryžių, organizuoja 
metines maldininkų kelio
nes į Argentinos tautos 
šventovę — Lukaną; palie
ka ten Lietuvos trispalvę 
vėliavą ir įmūriją bronzinę 
atsiminimo lentą; sukuria 
Lietuvių Sekciją prie 32 
Tarptautinių. Eucharisti
nio Kongreso; organizuoja 
iškilmingus bažnytinius 
Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimus; rūpina
si gražiais bažnytiniais 
giedojimais - choru... Be 
Buenos Aires tenka dar 
rūpinti dvasios reikalus 
kituose žymesniuose lietu
vių branduoliuose, kaip: 
Berisse, Rosarijoj, Kordo
boj, Montevideo (Uragva- 
juj).

Svarbiausiu savo misijos 
tikslu laikė įkurdinti Pie
tų Amerikoj lietuvius vie
nuolius. Tuo reikalu yra 
važinėjęs ir daręs žygių 
Lietuvoj, Italijoj ir Jung. 
Valstybėse ir tik pastaro
joj pasisekė susitarti su 
Tėvais Marijonais, kurie 

> jau nuo pernai metų įsikū- 
. rė Argentinoj.

Šiuo metu kun. Juozas 
Janilionis eina lietuvių ko
lonijos kapeliono pareigas 
Rio de Janeiro mieste ir a-i 
pylinkėse, varydamas nau
ją vagą iki šiol buvusiame, 
pamirštame kampe.

Tarp Pietų Amerikos lie-įnešti, kad iki šiai dienai “Darbininko” prieteliai ir rė- 
tuvių šią dvasios reikalų mėjai yra suaukoję Intertypos fondui $3,413.97. Nors 
rūpinimo misiją eina jau dar daug trūksta iki $7,000, bet tikimės, kad ir toliau 
10 metų. Tai ilgiausiai ir katalikiškoji visuomenė parems savo nuoširdžiomis 
ištvermingiausiai darba- aukomis. Nauji rėmėjai pribuvo sekantieji: 
vęsis šiame krašte lietu
vis kunigas - pijonierius.

Kun. Juozas Janilionis— 
pedagogas. Žymų savo dar
buotės laiką yra pavedęs 
mokykloms. Dar prieš Se
minarijos laikus, vieną žie
mą mokytojauja Biržų 
“Saulės” pradedamojoj 
mokykloj. Kunigavimo 
pradžioj, vokiečių okupa
cijos metu, sukuria keletą 
lietuviškų mokyklų savo 
gimtoj apylinkėj, o Biržuo
se, drauge su kitais dviem 
iniciatoriais, “Saulės” 
gimnaziją, kuriai faktinai 
vadovauja ir kapelionauja

Broadway Cafeteria

v •

377 Broadway, So. Boston, Mass.

George Masilionis, Sav.

Kviečiami kaip vyrai, taip ir moterys. 

Patarnavimas malonus ir mandagus.

Skanūs valgiai ir gėrimai

Lengviausiai pinigus sutaupyti

ko-operatyviškame banke.

Malonu ir smagu yra katalikiškai visuomenei pra-

Mt. VVashington 
Co-operative Bank,

430 W. Broadway, So. Boston, 
Massachusetts

Sveikinu Jubiliejaus Proga

JOHbfS HARDWARE
Paints, Varniškes, Wallpapers & Ptambihg 

Supplies

Įohn Stoniu Sav.
412 Broadway, Tel. ŠOU 3S35 So. Mass.

P. Gumbelevičius, Hartford, Conn......................... $1.00
LDS 6 kp. ir LRKSA 89 kp., Hartford, Conn..... $14.25
Vladas Rimša, Worcester, Mass.............................$5.00
Adolfas ir Veronika Viskeliai, Norwood, Mass $1.00 
Pr. Lingis, Dorchester, Mass................................. $1.00
A. Tukis, Waterbury, Conn.t.................... $1.00
Zigmas Karalius, Waterbury, Conn....... .............. $2.00
A. Pocaitė, Chicago, UI.............................. -........... $1.00
V. Borisas, Worcester, Mass..................    $1.00
A. Vinickis, So. Boston, Mass. ........  $1.00

Suivans liquor Store

I

295 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Viso 
Pirmiau paskelbta..............

.... $28.25
$3,385.72

Turftne didėlį pasirinkimą degtinių, vynų, 
alaus, taipgi turime ir lietuviškos degtinės.

Viso suaukota...* - ’ I

Nuoširdžiai dėkojame r 
jams ir prieteliams už nuosi

INTERTYPOS FONDO KOMISIJA.

..?..........r.... .,.... .$3,413.97
gįepb. “Darbininko” rėiae- 
širdžią paramą.

H Telefonas ŠOU 9772
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LDS 1-mos Kuopos Istorijos Bruožai
ja rišosi labai artimai su 
kuopų gyvavimu ir veiki
mu. Taigi LDS organizaci
jos istoriją pradedame su 
pirmos kuopos, So. Boston, 
Mass , istorija. Red.).

SO. BOSTON, MASS.
(Šiais metais Lietuvių 

Darbininkų Sąjunga min. 
savo 25 metų gyvavimo su
kaktį. Organizacijos istori

p. ONA NEVIERIENĖ,
(Razvadauskaitė) 

gyv. 16 Winfield St., So. Bosto
ne, LDS Sidabrinio Jubiliejaus 
Seimo proga surengtame ban
kiete eina šeimininkės pareigas.

(Tęsinys)
Liepos 25,1929 — Laišku 

Klebonas kun. P. Virmaus
kis kviečia paremti parapi
jos vasarinę mokyklą. Nu
tarta suteikti auką $10.00.

Rugp. 22, 1929 — Pikni
kas, kuris įvyko Roslinda- 
’.e davė pelno $105.00.

Šiame susirinkime kleb. 
kun. P. Virmauskis pareiš
kė, kad jis persikėlė iš 
LDS 70 kuopos Lawrence 
į LDS 1-m, kuopą ir lieka
si ir kuopos Dvasios Va
das.

Rūgs. 30, 1929, — Nau
jas narys — Danielius Lin- 
gevičius. Raportas iš LDS 
14-to seimo. Išdavė — A. 
Ivaška ir V. Tamuliūnas.

Spalių 24, 1929 — Kvie
čiamas P. Milius su pa
veikslais.

Lapkr. 26, 1929 — Nu
tarta suteikti Vincui Sa-

• v

p. VINCAS VALATKA, 

LDS Garbės Narys, ir 1 kuopo: 
So. Boston, ilgametis iždininkas 
kuklus darbininkas, LDS Jubi
liejinio Seimo Rengimo Komisi
jos pirmininkas.

LDS 1 kuopa, So. Boston, Mass. Šios kuopos pirmuoju pirmininku buvo p. Jonas Petrauskas, 
o dabartiniu pirmininku yra p. Stasys Griganavičius.

p. BIRUTE MARTlNKffiN^
(Svilaitė)

gyv. 470 7th St., So. Bostone, 
LDS Jubiliejinio Sidabrinio Sei
mo Bankiete eina šeimininkės 
pareigas.

viekui vedybų proga, do
vaną.

Gruodžio 23, 1929, —Nu
tarta išrinkti valdybą se- 

1 kančiame susirinkime. Pa
dėka nuo Vinco ir Juozapi- 
nos Savickų už suteiktą 
vedybų proga dovaną.

Sausio 23, 1930 — Nauji 
nariai: Paulina Linauskie- 
nė, Juozapas Akstinas, Ka
zys Marcinkevičius, Povi
las Rūkas, Povilas Baro- 
lis.

; Nauja valdyba 1930 me
tams: Pirm. Kazys Marcin- 

: kevičius, vice-pirm. — O.
Siaurienė, prot. rašt. — 

Į Vincas Tamuliūnas, fin.
rašt. — Juozas Jeskevi- 
čius, ižd. — Vincas Valat
ka; iždo glob. — Antanas 

i Navikas, A. Naudžiūnas. 
Į Maršalka — D. Jankus.

Vasario 27, 1930, — Ra-
t

p. IEVA MARK ŠIENE, 
LDS 1 kuopos, So. Bostone, na
rė, visuomet nuoširdžiai darbuo
jasi LDS ir “Darbininko” pra
mogose, kaipo šeimininkė.

p. JONAS GLINECKIS, 
gyv. So. Bostone, buvęs ilgame
tis LDS Centro Valdybos narys 
įvairiose pareigose, ir pirmai
siais organizacijos metais yra 
daug pasidarbavęs.

p. ALBINAS NEVIERA,
LDS 1 kuopos, So. Boston, 
Mass., iždo globėjas, uolus vei
kėjas, biznierius.

portai.
Kovo 27, 1930 — Rapor

tai.
Balandžio 24,1930 —Nu

tarta užprašyti šv. mišias 
Šv. Juozapo LDS org. glo
bėjo šventėje. Nutarta 
rengti du pikniku — kuo
pos naudai ir Centrui.

Geg. 28,1930 — Užgirtas 
kleb. kun. P. Virmauskio 
laiškas, kuriuomi kviečia 
su parėmimu Vasarinės 
Mokyklos.

kios ligos suspaustas, nu
tarta suteikti auka $10. ir 
sumesta aukų $11.25.

Kovo 26,1931 — Diskusi
jos.

Balandžio 23, 1931 — 
Kun. P. Juškaitis, “Darbi
ninko” administratorius, 
nušvietė “Darbininko” rei
kalus, nariai supratę mo
mento svarbą, nutarė pa
aukoti $25.00 ir L. L. Bo
ną $100.00. Susirinkimui 
vadovavo J. B. Laučka.

Gegužės 22, 1931 — Į 
LDS seimą, Brooklyne iš
rinkta atstovais: V. Tamu
liūnas, J. Glineckis, A. Za
leckas, P. Milius, J. Jeske
vičius.

Birželio 25, 1931 — Įne
šimai seimui.

Liepos 23,1931 — Į Liet. 
R. K. Jubiliejinį Kongresą 
išrinkti šie atstovai: O. 
Siaurienė, P. Tuleikis.

Rugsėjo 17,1931 — Į Fe
deracijos skyrių išrinkti 
atstovais: O. Siaurienė ir 
P. Tuleikis.

Spalių 22/1931 — Rapor
tai.' •

Gruodžio 17,1931 —Nau
jas narys: Kazys Viesulą. 
Nauja valdyba 1932 me
tams: Dvasios Vadas — 
Kun, P. Virmąusjcis, pirm.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Turi Mokėti Skolas

— Įmonių nacionalizaci
jos komisija, kuriai pirmi
ninkauja pramonės minis
tras Chaimas Alperavi-

— A. Naudžiūnas, vice-pir- 
mininkas — D. Averka, 
prot. rašt. — V. Tamuliū
nas, fin. rašt. — J. Jeske
vičius, ižd. — V. Valatka, 
iždo glob. — V. Savickas, 
A. Neviera, maršalka — 
A. Pivariūnas.

Bus daugiau

Adv. JONAS GRIGALIUS, 
Bostono miesto legalio depart- 
mento narys, turįs ofisą So. 
Bostone, nuoširdus LDS ir ‘Dar
bininko’ rėmėjas.

čius, priėmė nutarimą a- 
pie nacionalizuotų įmonių 
aprūpinimą apyvartos lė
šomis. Komisija aprūpina 
tas įmones lėšomis laiki
nai, iki bus patvirtinti fi
nansiniai planai. Bankai 
neturi teisės ieškoti iš na
cionalizuotų įmonių skolų. 
Taip pat anuliuojamos šių 
įmonių skolos kitoms na
cionalizuotoms ar nenacio
nalizuotoms įmonėms, iš
skyrus skolas kooperatyvi- 
nėms organizacijoms. Šios 
skolos turi būti padengtos 
bendra tvarka. Toliau nu
tarimas įveda tokį bolševi
kams būdingą nuostatą: 
nors nacionalizuotosios į- 
monės nuo skolų paliuo- 
suojamos, bet jų buvusieji 
savininkai nuo šių pasi
žadėjimų apmokėjimo ne
atleidžiami. Vadinasi, į- 
monę atėmė, o skolas vis 
vien pats turi mokėti!

nistrų taryba pavedė vi
daus reikalų ministrui su
daryti komisiją tiksliam 
sienos nustatymui tarp 
Lietuvos Tarybų socialis
tinės Respublikos ir Balt- 
gudijos tarybų socialisti
nės Respublikos.

Adv. JUOZAS CUNYS,

Suffolk County (Boston, Mass.) 
legalio skyriaus narys, LDS 1 
kuopos narys, nuoširdus LDS ir 
“Darbininko” rėmėjas. LDS ir 
“Darbininko” parengimuose yra 
daug pasidarbavus ir p. B. Cu- 
nienė.

p. VINCAS SAVICKAS, 
'LDS 1 kuopos, So. Boston, vice
pirmininkas ir iždo globėjas, 
įbuvęs Centro Valdybos nariu, 
jdaug pasidarbavęs organizaci

joje.

p. ANDRIUS ZALECKAS, 
gyv. So. Bostone, buvęs LDS 
Centro Valdybos iždininkas ir 
kitose valdybos pareigose. Nuo 
pat pradžios LDS 1 kuopos įsi
kūrimo yra jos nariu.

Liepos 24,1930 — Išrink
ta rengimo komisijon 
rengti 15-tą LDS Seimą, 
Bostone: — V. Valatka, J. 
Zaikis, Ieva Marksienė.

Rugp. 28, 1930 — Pikni
kas davė kuopai pelno $17. 
80. Centro naudai piknikas 
davė pelno $5.25. Į LDS 
Seimą išrinkti — O. Siau
rienė, J. Jeskevičius, J. 
Zaikis, D. Jenkus.

Vasarinei parapijos Mo
kyklai suteikta $15.00 au
ka.

Rugsėjo 25, 1930, — Ra
portai.

Spalių 23, 1930 — Dis
kusijos.

Gruodžio 23,1930,—Nau
ji nariai: Petras Kiburis ir 
stud. Juozas B. Laučka. 
Nauja valdyba 1931 me
tams: pirm. — A. Nau
džiūnas, vice-pirm. — P. 
Tuleikis, prot. rašt. — V. 
Tamuliūnas, fin. rašt. — 
J. Jeskevičius, ižd. — V. 
Valatka, ižd. glob. — M. 
Šeikis, K. Ambrozas, mar
šalka — P. Rūkas.

Sausio 22, 1931 — Nauji 
nariai: M. Savilionis ir J. 
Slanina. Raportai.

Vasario 19,1931 — Į Ka
talikų Seimelį išrinkta: V. 
Širka, J. Jeskevičius, A. 
Zaleckas. Diskusijos.

Patyrus, kad kuopos pir
mininkas Naudžiūnas sun-

p. MARIJONA KILMONYTĖ, 
LDS 1 kuopos, So.,Boston, ilga
metė narė, uoli spaudos platin
toja, stambi LDS organizacijos 
ir “Darbininko” rėmėja.

p. JUOZAS GUZEVICIUS, 
LDS 1 kuopos, So. Bostone, na
rys, buvęs Centro Valdybos ir 
kuopos pirmininkas, daug pasi
darbavęs organizacijoje.

p. ONA IVAŠKIENfi, 
gyv. So. Bostone, daug darbuo
jasi meno srityje. Jos išmokinta 
ir vadovaujama vaikučių grupė 
dalyvaus LDS Jubiliejinio Sei
mo pramogų programoje.

p. J. JESKEVIČIUS, 
LDS 1 kuopos, So. Boston, 
Mass., ilgametis finansų rašti
ninkas, uolus darbuotojas.

i

I 
I

i

— Kauno Meno mokykla 
nuo rugsėjo 1 d. uždaroma. 
Nuo tos pat dienos atida- 
roros dvi dailės mokyklos, 
viena — Vilniuje, antra — 
Kaune. Vilniaus Dailės 
mokykloje bus dėstoma: 
skulptūra, tapyba, grafi
ka. Kauno (dekorątyvinės- 
taikomosios). Dailės mo
kyklos yra šie skyriai: de
koratyvinė architektūra, 
dekoratyvinė skulptūra, 
dekoratyvinė tapyba, tai
komoji grafika, keramika.

Raudonųjų Okupantų 
Šventė Kaune

p. JONAS PETRAUSKAS,— Rugpiūčio 18 d. visoje 
SSSR kiekvienais metais 
švenčiama sovietų oro lai
vyno diena. Ta proga kas
met Maskvoje įvyksta di
džiulė aviacijos diena. Į so
vietų šventę išskrido Lie
tuvos karo aviacijos štabo 
viršininkas Aeroklubo
tvarkytojas gen. št. pik. 
ltn. Jankauskas, civilinės 
aviacijos inspektorius maj. 
Kovas, pik. ltn. Liorentas 
ir Aeroklubo gen. sekreto
rius lakūnas J. Dovydaitis. 
Lietuvos civilinės aviaci
jos atstovai, būdami Mas
kvoje, sueisią į kontaktą 
su SSSR civilinės aviaci-
jos vadovybe ir nustatysią 
glaudaus bendradarbiavi-! 
mo ir organizacinio veiki
mo planus. Kaune taip pat 
įvyko raudonųjų okupantų 
šventė.

gyv. So. Bostone, vienas iš LDS 
organizacijos įkūrėjų, buvęs 
pirmasis ir ilgametis LDS Cen
tro Valdybos narys.

p. PRANAS RAZVADAUSKAS, 
buvęs LDS Centro Valdybos iž
dininkas, nuoširdus “Darbinin
ko” bendradarbis. Jis daug dar
buojasi jaunimo tarpe.

— Sovietų kariuomenės 
okupuotosios Lietuvos mi



Antradienis, Rugsėjo 17, 1940

Viešas Kvietimas Į LDS Jubife 
įnį Seimą Ir Parengimus

Didžiai Gerbiamieji Dvasiškiai, Lietuvių Darbi
ninkų R. K. Sąjungos Nariai, Prieteliai ir Rėmėjai,
reikšdami šiandieną dideliausio džiaugsmo, kad gali
me atžymėti Lietuvių Darbininkų R. K. Sąjungos 25 
metų sukaktį, kurią vadiname SIDABRINIU JUBILIE
JUMI, ir kad tas atžymėjimas įvyksta ten, kur buvo 
lopšys LDS organizacijos ir yra jos Centras ligi šių 
dienų. Turėdami tai už garbingą pareigą tą džiaugsmą
pasidalinti ir su visais LDS organizacijos Nariais, prie- 

. teliais ir rėmėjais šiuomi nuoširdžiai kviečiame visus 
i Jubiliejinį Seimą, kuris įvyks rugsėjo 19 ir 20 d.d., 
Šv. Petro lietuvių parapijos rezidencijoje, So. Boston, 
Mass., kur klebonauja didelis LDS organizacijos prie- 
telis, rėmėjas Kun. Pranciškus Virmauskis.

Jubiliejinio Seimo ir vakarinių pramogų Rengimo 
Komisija su Gerb. Klebonu Kun. P. Virmauskiu nuo
širdžiai bus dėkingi visiems, kurie tik teiksis viršmi- 
nėtose Jubiliejnio Seimo dienose dalyvauti ir kartu pa
sidalinti 25 metų nuveiktų darbų laimėjimais.

Tikimės, kad mūsų kvietimas bus įvertintas ir

LDS Seimo Pradžia Ir Eiga

riKimes, aaa musų Kvietimas dus įvertintas ir, 
kam tik leis aplinkybės, teiksis atvykti į Jubiliejinio', 
Seimo posėdžius ir vakarais į pramogų parengimus.

Stiprus, Skanus,
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LDS SEIMO DELEGATAMS IR 
SVEČIAMS ŽINOTINA

Kranuose ■ Buteliuose ir aklinai 
uždarytuose kenuose

STM BREVM6 CO, BOSTON
Išdirbėjai ir Murphy’s Ale 

ir Star Prize Lager.

“While suph order and regu-1 
lations r^aąin in effect, unless 
otherwise directed, the instruc
tions of April 17,1940, shall ap- 
ply in full to Latvia, Estonia, 
and Lithuania and nationals 
thereof except that the date 
July 10, 1940, shall be applied 
in the case of Latvia, Estonia, 
and Lithuania and nationals 
thereof.

“The definitions of “Latvia”, 
“Estonia”, and “Lithuania” and 
“nationals” thereof in the Exe- 
ctttive Order dated July 15, 

i 1940, shall be applicable in car- 
. rying out these instructions.

D. W. Bell,
Acting Secretary of the 

Treasury.

p. J. DIKINIS, 
notaras Lietuvoje, buvęs LDS 
Centro Sekretorius ir redakto
rius 1925 m.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (L.D.S.), Jubi
liejinis 25 metų sukakties Seimas įvyks rugsėjo 19 ir 
20 d. d., Šv. Petro lietuvių parapijoj, So. Boston, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis, ku
rias atnašaus kun. dr. K. Urbonavičius, 9 valandą ryte, 
Šv. Petro liet. par. bažnyčioj.

Pamokslą pasakys kun. M. Urbonavičius, MIC., 
kuris neseniai grįžo iš Lietuvos.

Tuojau po pamaldų prasidės PIRMOJI SESIJA, 
Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, West 5th St., 
So. Boston. Atidarius seimo sesiją sudaromas darbo 
prezidiumas ir komisijos.

Pietūs 12 vai. dieną.
Seimas nusitaria pradžią antrosios sesijos. Ant

rosios sesijos eigoje įvyks bendra delegatų ir svečių 
fotografija.

Pirmosios seimo dienos, tai yra, rugsėjo 19, 7:00 
vai. vakare, Šv. Petro parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
įvyks JUBILIEJINIS BANKIETAS, kuriame bus pa
gerbti seimo delegatai ir LDS organizacijos veteranai.

Antroji seimo diena prasidės Šv. Mišiomis už mi
rusius LDS narius. Tuojaus po pamaldų vėl bus tęsia
ma seimo darbai.

Antrosios dienos, rugsėjo 20, 7:30 vai. vakare į- 
vyks viešos visuomeniškos prakalbos apie Lietuvą į 
kurias kviečiama visa darbingoji visuomenė, kam tik 
rūpi mūsų tėvynės skaudus likimas. Kalbės svečiai iš 
Lietuvos, kurie šiomis dienomis atplaukė į šią šalį. 
Prakalbos įvyks Municipal svetainėje, E. Broačhvay, 
So. Boston, Mass. Tarp kalbų bus ir meno numeriai, 
kuriuos išpildys Vaikučių Grupė, vadovaujant poniai 
Onai Ivaškienei.

Seimo vietos adresas: St. Peter’s Lith. Church, W. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

LDS apskričių ir kuopų valdybos prašomos iš ank
sto pranešti kiek atstovų atvyksta ir jeigu reikalingos

L..P2
1940 m. rugpiūčio 30 d. 

1. Norwood, Mass., lietu
vių rezoliucija iš š. m. rug
piūčio mėn. 23 d.

2. Pinigų siuntimas Lie
tuvėm per paštą laikinai 
nutrauktas. Štai ištrauka 
iš United Statės Official 
Postai Guide (August, 
1940):

“SUSPENSI0N OF MONEY- 
ORDER BUSINESS WITH 

ESTONIA, LATVIA AND 
LITHUANIA

“The instructions issued July 
15, 1940, ąpplicable to Execu- 
tive Order No. 8484 of the šame 
date, which further amends 
Executive Order No. 8389 of 
April 10, 1940, by extending the

kokios informacijos rašykite: Mr. Vincas Valat
ka, % Darbininkas, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Svečiams ir delegatams atvykusiems į LDS Seimą 
ir norintiems surasti nakvynes rekomenduojama keli 
patarnavimai, būtent, a) apsistoti viešbuty C0PLEY 
PLAZA, kurio nakvynėms kambarių kainos nuo $4.00

THE UNITED
COMMISSIONER
AND DEPOSITS,

July 15, 1940

In aecordance with Po6tmas- 
ter General’s Order No. 14356 
on page 1 of this Supplement, 
postmasters are directed until 
further instructed to decline to 
issue postai money orders for 
payment in Estonia, Latvia, and 
Lithuania, informing inquiring 
patrons that such transac
tions are prohibited. Postai mo
ney orders payable in Estonia, 
Latvia, and Lithuania which 
have already been issued and 
are now detained at the New 
York eschange office or which 
wil! hereafter reach that office 
wifl be retnrned to the issnmg 
pnoBMMn wnn HMTtutuons 
to refund the amoant of the 
orders and the feso to the remit- 
ters and to treat the money or
ėm as “not issued”.’’

uania are being forced to elect 
candidatM aeteeted by Commu- 
rustic Russia.

Vhereas the election accom- 
plished July 14, 1940 was only 
a force to cover Russia’s com- 
munistic aims.

restrietions therein to include 
financial transactions with Es- 
tonia, Latvia and Lithuania, 
are quoted bek>w:

“INSTRUCTIONS TO THE TREA- 
SURER OF
STATĖS, THE
OF ACCOUNTS
THE COMMISSIONER OF THE 
PUBLIC DĖBT, ALL POSTMAS
TERS, ALL DISBURSING OF- 
FICERS, AND OTHER OFFICERS į KoTWOOd, 
AND EMPLOYEES MAKING OR 
RECEIVING PAYMENTS ON

OF THE UNITED
ANY DEPARTMENT, 

AGENCY, OR INS- 
THEREOF,

MINTS
AND

BEHALF
STATĖS,
BUREAU,
TRUMENTALITY
THE UNITED STATĖS 
AND ASSAY OFFICES,
FEDERAL RBSERVE BANKS.

, t , * “Executive Order No. 8389 of
ligi $6.00 ir sulig kambarių skaičiaus kainos didėja; b) 'April 10,1940, as amended, has 
STATLER viešbutyj, kur kainos žemesnės, būtent —' been further amended by an Ex- 
pavieniai kambariai nuo $3.50 ligi $8.00 ir nuo skai- ecutive Order (No. 8484) dated 
čiaus kambarių kainos didėja; gi tie, kurie norėtų apsi- July 15,1940, to extend the res- 
stoti pas privačius asmenis (dykai nakvynėms), tai 
prašomi pranešti prieš seimą kaip galima anksčiau, 
o seimo rengimo komisija suras vietas. Prašome tuo 
reikalu rašyti: B. Gailiūnas, e/c Darbininkas, 366 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai kviečiame visus LDS narius, prietelius 
ir rėmėjus atvykti į LDS Seimą ir dalyvauti jo posė
džiuose ir parengimuose.

JUBILIEJINIO SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

trictions therein to transactions 
involving property in whieh 
Latvia, Estonia, or Lithuania or 
nationals thereof have had any 
interest at any thne on or sinee 
July 10, 1940. The regulations 
of April 10, 1940, as amended, 
have likewise been further 
amended.

Now therefore we loyal citi- 
zens of the United Statės, of 
Lithuanian extraction do re- 
solve and hereby petition our 
government not to recognize the 
art of Russia’s aggression.

We further resohre and hereby 
do petition our government to 
permit the minister and eonsuls 
of the RepuMic of Lithuanian to 
perform their appointed duties.

As heretofore it is further 
rescrfved that the Chairman, Pe
ter Blažys is authorized to send 
a copy dt these resolutions to 
F. D. Rooeevdt, President of 
the United Statės, to the Statė 
Department and the Minister 
of the Lithuanian Republic, P. 
Zadeikis, Washington, 
(signed) Peter Blazis

President

Secretary.

LmR BottKng Co.
BEVERAGES 

GARDŪS MINKŠTI GĖRIMAI 
Greitas patarnavimas. Pristatome visur, kreipkitės 

573 Lawrcnce St Dial 2-7361 Loweil, Mass.

(signed) John M. Pechulis

COMPLIMENTS OF
PW Office Gange, be. į

SALES —CHE VROLET —SERVICE 
Ėst. 1919 Incorp. 1932

93 Appluten St. Phone 6301 LoweH, Mass. i
- -__ -__ _______ „_ _ ___ ____ _________ J?

J. Rogosz. Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Atėjo į baltąjį dvaruką, o už valandos, po

ra gerų arklių kinkytame vežime sėdėjo: 
Handzė su Stasiu. Priebuty Angelė skepetai
te šluostė sau akis. Kol arkliai sujudo, atsi
rado dar ponas Smalinis su šautuvu.
— Imk, pone Stasy, gali būt ten reikalin-. 

gas... Važiuokite palei ežeriuką, ten pakraš
čiais visuomet yra pilna... ančių...

Čia štai šoviniai... ligi malonaus pasima
tymo! Tegul jumis Dievas veda! O tu, Vytai, 
važiuok, kad ligi nakties būt vienuolyne, nes 
vėliau jūsų galėtų neįsileisti.

Vytas uždavė arkliams po botagą ir veži
mukas lygiu keliu nusirito kaip kulipka. O 
kadangi per kaimą važiuot buvo pavojinga, 
tai pasirinko kelią tolimesnį, per laukus.

Visi tylėjo. Bet kai Handzė visai nusirami
no, tarė:
— Ačiū Dievui, kad jau mes toli nuo Užba- 

lių.
— Nebijai, Handzia?

Arčiau prisislinko ir galvą į jo krūtinę 
lengvai atrėmusi, kalbėjo:
— Argi prie Tamstos galėčiau bent ko bijo

ti?

Vėl ilgą valandą važiavo tylėdami. Paskui 
jinai staiga prabilo:
— Panelė Angelė turi būt labai gera... tai 

trykšta iš jos akių.
— Įspėjai, tikrai, tai angeliško gerumo mer

gina.
— O ponas ją labai myli ? — užklausė tyliau. 

Į tai nusišypsojo:
— Dar apie tai lig šiol nepagalvojau.
— Iš tikrųjų? O kaime kalba, kad Tamstos 

mylitės.
— Žmonės paprastai daugiau žino, negu rei

kėtų!
— Net pasakoja, kuomet būsiančios Tams

tų vestuvės.
— Tikrai ? Norėčiau žinoti, kuomet gi tai į- 

vyks?
— Rudenį.

Jaunas žmogus į tai balsiai nusijuokė.
— O kodėl ne žiema? Juk tam yra mėsiedas!

Čia Handzė į jį užklausiamai pažiūrėjo. Jis 
to nepastebėjo, nes turėjo akis į kitą pusė nu
kreiptas.
— Pirmiausia reikėtų sužinoti, kaip jinai, 

yra nusiteikusi mano atžvilgiu, — toliau sa
kė:
— Kad jinai Tamstą myli, ponas Stasy, tai 

dalykas paprastas... Kur moteris, kuri tavęs

nemylėtų?... Kokia jinai laiminga!
Čia nutilo ir dar arčiau prie jo prisiglaudi 

— Gal tau šalta, Handžia?... jaučiu, kad dre
bi
— Ne... man šilta... O ponas atvažiuosi į vie

nuolyną mano krikštynoms?
— Atvažiuosiu.
— Dėkų tau, pone Stasy! — tarė, ir jo ranką 

į abu delnu suėmusi, karštai spaudė. — Ma
no krikštas bus netrukus, vėliausia po trijų 
mėnesių. Aš turiu gana gerą atmintį, tikejt- 
mo pagrindinių tiesų išmoksiu greitai.

Norėjo dar ką pasakyti, bet tuo tarpu vie
nu metu Vytas patraukė arklius.
— Kas atsitiko? Stasys paklausė.
— Nuo Užbalių kažkokie Žmonės dvejuose 

vežimuose vejasi, kiek tik arkliai įkerta. Ro
dos, kad vieni Žydai.

Stasys atsistojo ir, už atramos laikyda
masis, Žiūrėjo. Dabar jie buvo vietoje, kur 
laukų kelias, kuriuo iki šiol važiavo, jau jun
gėsi su plentu, vedančiu iš Užbalių į apskri
ties miestą. Vytas teisybę pasakė. Du vežimai 
skubėjo, matyt, norėdami jiems užkirsti ke- 
M
— Rodos, mus vejasi! — tarė pusbalsiai.

. — GaBestingasai Dieve!... neduok jiems ma
nęs, pone!

? — Būk rami!
Nejučiomis griebęs Šautuvą sudėjo į jį šo

vinius, paskui šūktelėjo:
— Vytai, važiuok! Taip — gerai! Arkliai, bo

tagu užkirsti, patraukė kaip vėjas. Kai užva

žiavo ant piento, nuo vežimų su žydais juos 
skmantis tarpas buvo vos keliolikos žings
nių. Prasidėjo gvoltas, šaukimas, šūkavimai.

—Haiti.. Stok!... Dasist zie!... (:tai jis:) 
Haiti..

Bet Vytas — ką jų beklausyt — varė kas 
kart vis smarkiau ir greičiau... Juos skirian
tis tarpas kas kart didėjo. Dar valandėlė — 
ir vijikus paliks.... Handzė akis primerkusi 
nuslinko prie Stasio kojų, jis prisiruošęs blo- 
ginasirms dalykams, aštria akimi akyliai se
kė tuos, kurie juos vijom.

Ir būtų jiems pabėgę be jokių nuotykių, 
bet netikėtai vienas arklys ant akmenų su
klupęs euripaimojo ir krisdamas į virves taip 
įsivėlė, kad jokiu būdu negalėjo savo jėgomis 
pasikelti. Norėdamas jam padėti, Vytas tu
rėjo nušokti nuo sėdynės. Tas netruko ilgai, 
vos minutę, bet to trumpo laiko jau užteko, 
kad tie, kurie vijom, galėtų prisiartinti prie 
persekiojamųjų, juos prisivyti.
— Haiti.. Stok!... Tod dem kert!... (:mirtis 

latrui:) — jų užpakalyje pasigirdo Šukiai.
Padėtis buvo kritiška; nė vienos valandėles 

negalūna gaišti!
Stasys greitai atsistojo, ir atsigjžęs du 

kartu iššovė į orą. Šūvių pasėkos buvo dides
nės negu tikėta: Žydų arkliai, išgązdinti ne 
tik šūvių, bet ir liepsrtos, staiga metėsi į ša& 
po ko, iš dviejų vežimų ir dešimties žydų su
sidarė bespalvis juodas kamuolys, kurs su 
triukšmu ir keiksmais nusirito į paplentės 
griovį. (Bus daugiau)

i
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Ateivių Registravimą
■ ; —

Jung. Valstybių Teisin
gumo Departamentas išlei
do brošiūrėlę (angliškai) 
klausimų ir atsakymų dėl 
ateivių registravimo.

“Šita brošiūrėlė”, sako p. 
Earl G. Harrison, Ateivių 
Registravimo Direktorius, 
“yra pagaminta klausimų 
ir atsakymų formoj, ir 
stengia duoti atsakymus į 
klausimus apie ateivių re
gistravimo programą. Čia 
surinkta tankiausiai pa
klausti klausimai. Šita 
brošiūrėlė nėr pilnas išaiš
kinimas įstatymo, bet pa
gamintas pagelbėti atei
viams • geriau atsakyti 
klausimus”.

Brošiūrėlės 49 klausimai 
ir atsakymai seka — *

1. Kodėl Jung. Valstybių 
Valdžia registruoja atei
vius ir daro jų rankų-pirš- 
tų antspaudavimą?

Todėl, kad Jung. Valsty
bių Valdžia galėtų suskai
tyti visus ateivius šioje ša
lyje, kad sužinojus, koki 
tie ateiviai, kur jie randa
si, ir kiek nors informaci
jų apie juos.

2. Ar kitos šalys reika
lauja jų ateivius registruo
tis?

Taip. Ateivių registravi
mai yra paprastas dalykas 
daugumoj Europos 
per daug metų.

3. Kas yra ateivis?
Aplamai kalbant,

viais skaitosi visi svetim
šaliai, kurie nesinaturali- 
zavę, kitais žodžiais, visi 
kurie neturi pilietybės cer- 
tifikatų (antrųjų piliety
bės popierų), ir tie, kurie 
neįgijo pilietybę per kitus. 
(Pilnesniam paaiškinimui 
žiūrėkite į oficialius pa
tvarkymus savo pašte).

4. Kas Privalo Registruo
tis?

Visi ateiviai, nepaisant 
amžiaus. Visi nepiliečiai 
turį 14 m. amžiaus ar dau
giau, privalo patys nueiti 
ir užsiregistruoti asmeniš
kai, ir palikti jų rankų-pir- 
štų nuospaudas. Tėvai ir 
globėjai privalo įregistruo
ti ateivius iki 14 m. am
žiaus, jų pirštų - nuospau
dos nedaromos. Nekompe- 
tentiškus ateivius privalo 
įregistruoti legalis globė
jas ar asmuo, kuris juos 
prižiūri.

5. Ar ateiviai sulaukę 14 
metų amžiaus privalo 
drauge eiti su tėvais ar 
globėjais kai tie juos įre
gistruoja?

šalių

atei-

v •

Ne.
6. Ar ateiviai vaikai su-! 

laukę 14 m. amžiaus, pri-1 
valo registruotis asmeniš
kai?

Taip, bėgyje 30 dienų; a- 
teiviai vaikai sulaukę 14 
metų amžiaus patys asme
niškai turi įsiregistruoti ir 
palikti jų rankų-pirštų 
nuospaudas.

7. Ką reikia daryti su a-! 
teiviais vaikais, kurie pa
siekia 14 metus tarpe rug
piūčio 27 d. ir gruodžio 26 
dienos?

Patartina, kad toki vai
kai palauktų pakol pasie
kia 14-tą gimtadienį ir ta
da patys asmeniškai užsi
registruotų.

8. Ar ilgas apsigyveni
mas Jung. Valstybėse reiš
kia pilietybę?

Ne. Svetimšalis pasilieka 
svetimšaliu pakol jis for
maliai priimtas kaipo pilie
tis ar pakol įgija pilietybę 
per kitus.

9. Ai- ateiviai su pirmoms 
popieroms turi registruo
tis ir pasiduoti pirštų nuo- 
spaudavimui? \

Turi registruoits. Toki 
asmenys nėr piliečiai.

10. Ar ateiviai šioje šaly
je su laikina viza privalo 
registruotis?

Taip, turi registruotis. 
(Žiūrėkite klausimus 17— 
40).

11. Jeigu asmuo tampa 
piliečiu per registravimo 
laiką, ar jis privalo regis- 

I truotis?
Ne.
12. Ar pabėgėliai ir pabė

gėlių vaikai turi registruo
tis?

Taip. Visi nepiliečiai pri
valo registruotis (Žiūrėki
te klausimus 4—17—40).

13. Ar svetimšalis vaikas 
naturalizuotų svetimšalių 

• tėvų, kurie tapo piliečiais 
i vaikui būnant nepilname
čiu, turi registruotis?

Aplamai kalbant — Ne; 
bet patartina jiems paskai
tyti oficialius patvarky
mus apie tai savo pašte.

14. Koks yra stovis bu
vusio Amerikos piliečio, 
kuris prisiekęs ištikimu
mą kitai valdžiai?

Jis neskaitomas Ameri
kos piliečiu ir privalo re
gistruotis.

15. Jeigu ateivis serga, 
namie ar ligoninėje, kaip 
jis gali registruotis?

Jeigu tas faktas praneš
tas vietiniam pašto direk
toriui jis sutvarkys tokio

I 
Į

KUN. PRANCIŠKUS STRAKAllSKAS,
Lowell’io lietuvių parapijos klebonas, vienas iš LDS 
organizacijos įkūrėjų, buvęs LDS Centro Valdyboje, 
nuoširdus “Darbininko” bendradarbis.
asmens registravimą na-' sutvarkys, 
mie ar ligonbūtyje.

16. Jeigu ateivis randasi 
įstaigoj, kaip jis gali regis- Į 
truotis?

Vietiniai paštai sutvar
kys tokių ateivių užsire
gistravimą. Privačių įstai
gų oficieriai ar užžiūrėto- 
jai privalo pranešti vieti
niam pašto direktoriui, ir 
jis viską sutvarkys.

17. Kada ateivis privalo 
registruotis ir pasiduoti 
pirštų - nuospaudavimui?

Jeigu ateivis randasi 
Jung. Valstybėse rugp. 27 i 
d. 1940 m. ir jis tiki pasi
likti vėliau gruodžio 26 d., 
1940 m. jis privalo regis
truotis prieš paskutinę 
dieną. Jeigu ateivis atva
žiuoja į Jung. Valstybes po 
rugp. 27 d., 1940 m. ir keti
na pasilikti ilgiaus 30 die
nų jis turi registruotis ir 
pasiduoti nuospaudavimui 
prieš išsibaigimą 30 dienų. 
To nereik daryti jeigu jis 
užsiregistravęs ir nuspau- 
duotas Amerikos konsuli
niame ofise su išdavimu 
vizos.

18. Kur ateivis privalo 
registruotis ir pasiduoti 
pirštų nuospaudavimui ?

Bet kuriame antros ar 
pirmos klasės pašte (ar 
skyriuje). Kaikuriose vie
tose kitos viešos vietos pa
skirtos registravimui. Jei
gu ateivis negali atvykti į 
oficiališkai paskirtą vietą 
registravimui, jis gali 
kreiptis prie savo pašto, 
tai yra, prie savo apylin
kės pašto ir jie tą tinkamai
- ■ ■■ - I . . — —■—
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rugp. 27 ir gruodžio 26 d. 
(Žiūrėkite klausimus 17- 
18-19).;

28. Ar bet kuris žmogus 
už ateivį gali registruotis?

Ne. Kiekvienas ateivis 14 
metų amžiaus ir daugiau 
privalo registruotis asme
niškai (žiūrėkite klausi
mus 5-6-7).

29. Ar Ateivių Registra
vimo Įstatymas liečia na- 
turalizuotus piliečius ?

Ne. Tik nepiliečiai priva
lo registruotis.

30. Jeigu Jung. Valstybių 
apsigyvenęs gyventojas a- 
bejoja apie jo pilietybės
stovį, ar jis privalo regis- nusivesti perkalbėto ją kai 
truotis ?

Taip. Jeigu abejojimą ne
galima pašalinti per regis
travimo periodą. Registra
vimas jokiu būdu neliečia 
pilietybės stovį.

31. Kaip Amerikos pilie
tis gali ko-operuoti su A- 
teivių Registravimo prog
ramų?

Visų šios šalies piliečių 
pareiga pagelbėti nepilie- . — ■ -------------------- ------- 

čiams išpildyti valdžios 
reikalavimus. Jie gali pa
aiškinti ateivių registravi
mo programą savo drau
gams — ateiviams ir teik
ti pagelbą išvengimui vi
sokių nesusipratimų ir ne
smagumų.

32. Kaip ateiviai gali ko
operuoti su Jung. Valsty
bių valdžia šiame reikale?

Išlpildydamas “specimen 
form” iš anksto, (žiūrėkite 
klausimus 24-25); užsire
gistruodami kaip tik greit 
galima; ir raginti kitus a- 
teivius taip pat daryti.

33. Ar ateiviui galima

p. MOTIEJUS NORBUTAS, 
gyv. Cambridge, Mass., vienas 
iš stambiausių LDS ir “Darbi
ninko” rėmėjų ir gal būti nesu- 
klysime pasakę, kad jis yra 
stambiausias Bažnyčios ir Tė
vynės Lietuvos rėmėjas.eina registruotis?

Taip. Jeigu ateivis nesu
sikalba angliškai, jis gali 
nusivesti perkalbėto ją. Pa
tartina, kad perkalbėtojas, gaiš, ar ; 
būtų savo šeimos narys ar j draugyste, 
draugas. Paštai kreips a-! 
tydą į didelias grupes atei- ’ 
vių, ir kur galima, paštuo-į 
se bus laikomi perkalbėto- 
jai tiems, kurie negali ge
rai susikalbėti angliškai.

• v 34. Ar ateivis gali pasi
tarti su giminėms ar drau- 

sociale gerovės 
, kad suradus 

tinkamus klausimus į re
gistravimo klausimus?

Taip. Jis gali tartis su 
kuom tik nori.

( Bus daugiau)

s 19. Kaip ateivis gali žino
ti, kad paštas yra pirmos 
ar antros klasės ofisas?

Paklausdamas pašto di
rektoriaus ar paštoriaus.

20. Ar ateivis privalo re
gistruotis prie pašto, kuris 
arčiausias jo namų?

Ne. Jis gali registruotis, 
bet kuriame registravimo 
pašte Jung. Valstybėse.

21. Kokia yra bausmė už 
nesiregistravimą ?

Už nesiregistravimą bau- X 
smė yra $1000., ar šešių ♦♦♦ 
mėnesių kalėjimo, ar abe- 
jos bausmės.

v22. Kokia yra bausmė už X 
padavimą neteisingų infor
macijų?

Pinigiška bausmė iš 
$1,000, ar 6 mėn. kalėjimo, 
ar abejos bausmės ir gali
mas išdeportavimas.

23. Ar bausmės paduotos 
klausimuose 21 — 22 liečia 
tėvus ir globėjus svetim
šalių vaikų?

Taip. Panaši 
juos liečia, 
klausimus 4-5-6).

24. Ar ateivis iš anksto 
gali gauti kopiją registra
vimo klausimų, kuriuos jis 
būtinai turės atsakyti?

Taip. Iš anksto galima 
gauti iš pašto įstaigos Y 
blanką, kuri vadinama Y 
“specimen form”. Ta blan- X 
ka turi visus klausimus. X 
Parsineškite 
perskaitykite pirm negu ♦♦♦ 
registruositės.

25. Ar tos “specimen Y*
form” blankos duodamos *♦* 
už dyką? *t*

Taip. Žmonėms nereikia X 
mokėti jokių pinigų už po- X 
pieras ar patarnavimus są- 
ryšyje su registravimu ir Y* 
pirštų - nuospaudavimu. Y*

26. Ar reikia mokėti už *♦*
registravimą ir pirštų-nuo- j 
spaudavimą? X

Ne. Registravimas ir pir- X 
štų - nuospaudavimas bus 
daroma už dyką. Mokėti 
niekam nereikia. Y*

27. Kai ateiviai nutaria Y*
registruotis, ką jis privalo T 
daryti? £

♦T*

Get the Capitals of Europe direct in 
your home 5 times easier, stronger, 
clearer than ever before! Enjoy glori- 
ous new tone on American stations. 
Come in for a thrilling demonstration. 
—see the beautiful new cabinets and 
tremendous values.

LDS 65 kuopa, Nashua. N. H. šios kuopos pirmuoju pirmininku buvo p. L. Nacfeei- 
ka, o dabartiniu pirmininku yra ponia T. Mitchell’ienė.

namo, gerai

1. Gauti klausimų blan- «,♦< 
ką 
bet kurio pašto.

2. Išpildyt tą blanką at
sargiai. namie ar kur ki
tur.

3. Nusineškite šitą išpil
dytą blanką į bet kurią re- X 
gistravimo vietą (paštą) ♦♦♦ 
laike registravimo,

specimen formą — iš

%£*6998
PHILCO 280X

Big Trade-in Allowance
EASY TERMS

OMLT PHILCO HAS THEM!
• NEW KINO OF OVERSEAS WAVE-BAND.

Makes overseas stations 5 times easier to 
tune . . . brings them in 5 times stronger 
and clearer. Only Philco has it!

• BRANG NEW RADIO CIRCUrr. Dreamed of
būt never before achieved by radio sci- 
ence. Reduces noise by 5 to 1, reduces 
"cross talk” by 20 to 1 and increases 
selectivity by nore than 2 to 1. Only 
Philco has it!

• BUKT-IN AMERICAN AND OVERSEAS AERIAL
SYSTEM. Gives you far greater sensitivity 
on sbort-wave and standard reception. No 
aerial, no ground needed . . .just plug 
in anywhere and play! Only Philco has it!

• MORE TURĖS FOR THE MONEY including the
sensational Philco XXL Noise-Reducing 
Tubes. Only Philco has it!

• ELECTRIC PUSH-BUTTON TUNING with On-
Off Button. Only Philco has it!

• BUILT TO RECEIVE TELEVISION SOUND
AND FM the Wireless Way. Only Philco 
has it!

• MANY OTHER FEATURES including new big
speaker, easy-to-read dial, beautiful Wal- 
nut cabinet.užjūrio - užsienio programai

DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 
tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagumą, 
klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik pri- 
jung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus išra
dimus, kas liečia užjūrio radio programus.
srovė... Built-in
tem... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam įtai
sytas specialias tūbas... On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų pa
gauti Televisios balsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus page
rinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
pamatykite Elegantiškus Philco Radios. Geros sąlygos. Duodame išsimo
kėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

Wave-Bank... Nauja Radio 
vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial Sys-

Union Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, IiLEr^78 Prez. ir Kasininkas
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LDS 8 kuopa, Cambridge, Mass. Pirmuoju pirmininku buvo p. Al. žižis, o dabartiniu pirmininku yra p. Pet
ras Radaitis.

L Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio Dėmesiui

e u
©”•
'l

Mes Ir Mūsų Vaikai
MERGAITĖMS UŽAUGUS

netik liečia šeimas, kurios 
jau per ilgą laiką čia gy
vena, bet ypatingai liečia 
tas šeimas, kurios nese- 
niausia atvykę. Mergaitės 
sulaukusios penkioliktus, 
šešioliktus ar septyniolik
tus metus, jau nori gyven
ti kaip joms geriau patin
ka, nenori klausyti tėvų, 
jau nepatenkintos visuo
met būti namie. Jau nori 
dėvėti gražesnius drabu
žius, vartoti visokius pa-

*—

- Kaikuriuose namuose, I puošalus, veidus tepti, 
mergaitėms užaugus, pra-! draugauti su kitoms mer- 
sideda visoki nesusiprati- gaitėms ir kitais jaunikai- 
inai tarpe jų ir tėvų. Tas čiais ir jau nenori anksti 

i pareiti namon, jau jas vi
lioja visokios vakarinės 
partijos. Su kitais jų metų 
draugais nori lankyti te
atrus, šokius ir kitus pasi
linksminimo vietas. Tė
vams reik šaltai ir supran
tančiai į tą viską žiūrėti.

Šimtas metų atgal, mer
ginos ir moterys praleido 
beveik visą laiką namuose 
— jos prižiūrėdavo namus, 
siuvo, audė, ir gamino val
gius. Mažai tebuvo moky-

WATERBURY, CONN.

BROOKSIDE DURIES, INC.
Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė 

Pristatytojai First National Krautuvėms

Telefuonuokite 4-4839 dėl pristatymo j namus

85 South Leonard St. VVaterbury, Conn.

AWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXX\XXXXXXW

R. F. GRIGGS COMPANY

Brokieriai

50 Leavenworth St. Tel. 3-0171 Waterbury, Conn.
I

THE VVATERBURY TRUST COMPANY

Atlieka bendrai imant įvairius bankinius reikalus. Ji turi galę veikti kaipo

.Administratorius. Egzekutorius. Globėjas, ir tt.

Narys Federal Reserve System. — Narys Federal Deposit Insurance Corp.

132 ir 136 Grand St. Waterbury, Conn.

I

VVATERTOVVN TRUST COMPANY

545 Main St. Tel. Watertown 156 Watertown, Conn.

H. J. CARROLL
Prekės ir Patarnavimas per 28 metus. — Garsūs READING Anglys 

Kietosios Anglys ir Koksai

šaukite 3-3495. — 680 East Main St., Waterbury, Conn.

Plumierinių daiktų ir šildymui aliejiniai prietaisai
. • r

541 Bank St. Tel. 3-5131 Waterbury, Conn.

J
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Mūsų Apskrities pusmetinis 

suvažiavimas įvyks šio mėnesio 
29 d., sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, vaišingoje lietuvių kolonijoje 
Westfield, Mass., kur klebonau- 

‘ja mūsų apskr. dvasios vadas 
kun. V. Puidokas. VVestfieldo 
vyčių kuopa irgi gražiai gyvuo
ja apskrity, todėl galime tikėtis, 
kad mus puikiai priims.

Suvažiavimo išvakarėse, tai y- 
ra šeštadįenį, rugsėjo 28 d., į- 
vyks susipažinimo vakaras — 
bankietas ir šokiai. Kurie va
žiuosite šeštadienį ir, norėsite 

' Westfielde nakvoti, malonėkite 
iš anksto pranešti p-lei E. Min- 
keliūtei, 26 Williams St., West- 
field, Mass.

Sesijos ir bankietas įvyks Šv. 
Kazimiero draugijos salėje, 22 

, William St. Visi ruoškimės da
lyvauti !

Pranas Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

tojų, slaugių ir ofisinių 
darbininkių, tik vyrai ėjo 
į darbą. Šiandien mes ma
tome augančius skaičius 

1 moterų “dirvose”, kurios 
šimtmetis atgal samdė tik 
vyrus. Eidamos į darbą 
moterys tampa savysto- 
vios. Darbai ir pinigai 
joms daug durų atidaro. 
Kaslink namų, namų dar
bas irgi ik aukšto laipsnio 
palengvintas visoms. Joms i 
nereik mastyti, kaip šaltai 

i užlaikyti visą maistą, tą 
atlieka elektriniai šaldytu
vai, joms nereik per visą 
dieną prie pečiaus stovėti, 
su elektriniais ir gaziniais

šuo ja. Jos randa visokių 
kitų svarbių užsiėmimų. Ir 
mergaitės, matydamos tą 
viską, irgi nenori namie 
pasilikti, jos ir laisve nori 
džiaugtis.

Kaikurie žmonės seno
viška tvarka patenkinti, 
bet daugumui nauja yra 
geresnė. Jaunieji imasi už 
naujausių patogumų, kai
kurie tėvai praeityje gy
vena, kas jiems geriau pa
tinka. Vaikai nori laisves
niais būti, tėvai, nori vi
suomet juos kontroliuoti. 
Kas iš to išeina ?

Rašytojui prisimena vie
nas atsitikimas. Vadinsi- 

i pečiais maistas greitai pa- me mergaįtę Aliciją. Vieną
gamintas. Joms nereik dė
ti visokius rezervus į bon- 

j

dieną, vykdama j grosernę, 
suėjo jaunikaitį. Jis jai la-

resnius krautuvės parduo
da. Visoki valytojai prisi
deda prie namų švarumo, 
jai nereik taip sunkiai va
lyti.

Šiandien moterims yra 
pigiau nusipirkti gatavus 
drabužius negu pasisiūti. 
Tokiu būdu praleisdamos 
mažiau laiko namuose, 
moterys šiandien imasi už 
kitų daiktų ir kitokių dar
bų. Jas jau viskas intere-

I

bai Patiko- Vieną, antrą ir 
trečią kartą netyčiomis su
siėjo. Jaunikaitis kvietė 
mergaitę pasivaikščioti. 
Pareidama namo prašė 
motinos, ar gali eiti su vai
kinu. Motina su piktumu 
pradėjo barti mergaitę “tai 
per jauna”, ‘pati nežinai ką 
darai’, “tai jo visai nepa
žįsti”. Ir sykį pradėjus, 
nežinojo kada sustoti. Se
name krašte vaikinas at
vykdavo į tėvų namus ir

THOMASTON HATIONAL BANK
Narys Federal Reserve System

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

97 Main St. Tel. Thomaston 55, Thomaston, Conn

WATERBURY SAVINGS BANK

Nuošimčiai prasideda augti nuo kiekvieno 1-mo 
Procentai išmokami bertainiais

< 60 North Main St. ir Savings St., Waterbury, Conn. 5 
i s

/ i

CITIZEN S S MANUFACTURERS HATIONAL BANK

Narys Federal Reserve System

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Leavenvvorth St. Tel. 4-4163 Waterbury, Conn.

1
Robret Hazen, Prez.; F. L. White, Vice-prez.: L. A. Tobie, ižd.; 

Richard F. Burdett. sek.; Howard B. Gillett, pagelb.-sek. — pag.-ižd.

THOMASTON SAVINOS BANK
Įkurtas 1874

140 Main St. Tel. Thomaston 40, Thomaston, Conn. >
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

WATERBURY, CpNN.

I!J FT į
\ M. L GREEH

Įkurtas 1898

Auksorius ir Sidabruoto jas

107 Bank St. Tel. 4-6114 Waterbury, Conn.

VVHITEHOUSE HUDSON & CO.
J. H. EIGHAM. vedėjas 

17 Leavenvvorth Street Waterbury, Conn.

JOHN BYRON COAL COMPANY
Įsteigta 1880 m. — Dėl geresnės šilumos ir mažiau darbo visados naudok 

HAZLE-BROOK — Amerikoniškos Kietosios Anglys

78 Center St. prie Leavenworth. Tel. 3-4103 Waterbury, Conn.

THE REYMOND BAKING COMPANY
“Įstaiga Connecticut Valstybėj” 

2457 East Main St. Tel. 5-1114 Waterbury, Conn.

BOSTON FURNITURE COMPANY
prie visos šeimos pasikal
bėjo su jaunąja. Net ei
nant pasivaikščioti senes
nis šeimos nrays drauge su 
jais ėjo. Alicijai nerūpėjo, 
kas sename krašte buvo 
daroma, ji norėjo čia da
ryti viską, kaip jos ameri- i 
koniškos sesutės darė, ir ji 
slaptai sutiko jaunąjį. Na
mie, kaip tik išsitarė nors 
žodį apie vaikiną, tėvas 
grąsino ją mušti. Galų ga- ■ 
le ši jauna pora pabėgo ir i 
apsivedė.

Už trumpo laiko Alicija 
pati matė, kad klaidą pa
darė. Kad jos vyras pavir
to kitokiu po apsivedimo. 
Išsiilgo savųjų, bet nedrįso 
prie jų eiti. Namie visoki 
piktumai, barniai ir nesu
sipratimai pasirodė. Jų 
mažam vaikučiui jokios 
ramybės nebuvo, girdėjo 
tik piktus žodžius.

Šita mergina apsivedė, 
kad tik išsisukti iš namų, 
kur tėvai jos visai nesu
prato. Gal nebūtų taip įsi
mylėjus su pirmuoju vai
kinu, jei tėvai kitaip su ja 
būtų darę. Jeigu būtų leidę 
su jos metų draugais drau
gauti, eiti su vaikinais, 
juos į savo namus pasi
kviesti, gal ji nebūtų išėjus 
už pirmo. Tėvai tiki, kad 
tik patyrimu mergaitės iš
moksta gaminti valgius, 
namus tinkamai vesti, ir 
t. t., bet kodėl jie mano, 
kad ji išmintingiau mastys 
apie vaikinus nedraugau
dama su jais. Kuo daugiau 
jų pažįsta, tuo lengviau 
pačios galės pasirinkti ge
resnius.

Motinos klysta, jeigu jos 
mano, kad jų pasikalbėji
mai apie jų atsitikimus se
name krašte, kokią nors į- 
taką turės į šios šalies jau
nuosius. Padėjimas čia vi
sai kitokis. Reik kreipti 
dėmesio į amerikonišką 
gyvenimą, jie turi suprasti 
save vaikus. Jeigu tie vai
kai pageidauja daugiau 
mokslo, arba nori rasti 
darbą, jei nori eiti su ki
tais jaunaisiais, ar sekti 
čia gimusių amerikiečių 

į papročius, tai geriau viską 
t su jais apkalbėti rimtai. 
» Jeigu su vaikais negali 
; ginčytis yra čia daug vie- 
! tų, kur galima gauti kuo- 
! geriausių patarimų. FLIS.

Kroehler’o Puošnūs Baldai — Kelvinator led-dėžės — Magee Virtuviniai

Reikmenys — Zenith Radijai ir įvairūs namų baldai.

188 So. Main St. Tel. 4-0137 Waterbury, Conn.

REDWOOD FURNITURE COMPANY
INCORPORATED

Baldai Geros Rūšies

324 East Main St. Tel. 3-3107 Waterbury, Conn.
(Netoli Malūno)

J. R. CLAYTON COMPANY

Auksoriai per viri 50 metų. — Deimastai, Perlai, Sidabriniai Reikmenys ir k.

44 Bank St. Tel. 4-5959 Waterbury, Conn.

VVATERBURY PACKARD INCORPORATED
PACKARD — Parduodam ir Patarnaujam 

482 Watertown Avė. Tel. 4-6109 Waterbury, Conn.

HAMPS0N - MINTIE - ABBOTT, INC.
Geri Baldai, Kainos Prieinamos. — Skalbiamosios Mašinos. — Elektrikiniai 

led-baksiai ir kiti įvairūs dalykai.

91-99 West Main Street Tel. 3-2171 Waterbury, Conn.

THE HOTCHKISS MOTOR CO.

BUICK — “Geriausias pirkinys BUICK”

• *

398 West Main St. Tel. 3-3177 Waterbury, Conn.

GRIĖVE BISSET & HOLLAND, INC.

W a te r bu r y Krautuvė, kuriai galima užsitikčti. 
/

SANFORDS OVERLOOK FARMS, Incorporated

Oakvilte, Conn.

LEHIGH FUEL COMPANY
Aliejus Pečiams šildyti

Telefonuokite dėl greito pristatymo 4-5497

491 So. Leonard Street Waterbury, Conn.
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LDS. ir “Darbininko” Šeiminiai PARENGIMAI:- 
Rugsėjo-Sept. 19, BANKIETAS, Parapijos Salėje

Rugsėjo 20, PRAKALBOS, Municipal Bldg. Salėje
Kun. Juozo JanMo Trumpa čiamas redaguoti “Lais

vę”. Vėliau, pasitraukęs iš 
redakcijos, bendradar
biauja “Ryte”, “Lietuvos 
Aide” ir kituose tautiškuo- 

įse bei katalikiškuose laik-
Pradžia 10-tame pusi, 

tina žinomas rašytojas A- 
domas Jakštas - Dambrau-

p. ANDRIUS PATECKIS, 
LDS 6 kuopos, Hartford, 'Conn., 
ilgametis raštininkas, laikraščio 
“Darbininko” bendradarbis.

skas, kurio redaguojamoj raščiuose. 
“Draugijoj” talpinami pir
mieji rašymai — knygų 
recenzijos. Seminarijos 
laikais paruošia dialogą 
“Šviesos Keliai”, kuris ei
na “Ateity”, o vėliau ats
pausdinamas atskira bro
šiūra Biržų ’ spaustuvėj. 
Tiesioginis žurnalistikos 
darbas prasideda 1915 m., 
kada kun. Tumas - Vaiž
gantas pasikviečia į Rygą 
padėti jam redaguoti “Ry
gos Garsą”. Tais laikais 
parašo keletą originalių 
vaizdelių, bet daugiausiai 
verčia iš rusų ir latvių kal
bų.

1920 m. Krikščionių De
mokratų pirmininko kun. 
M. Krupavičiaus pakvie-

Jubiliejiniais Metais Laikraštis 
'Darbininkas' 53.00 metams

Šįmet “Darbininkas” minėdamas 25 metų ju
biliejinę sukaktį, sumažino per šiuos jubiliejinius 
metus laikraščio kainą iki $3.00 metams.

“Darbininkas” eina du sykiu į savaitę. Jis pa
duoda žinias iš viso pasaulio ir iš tėvynės Lietuvos.

“Darbininkas” yra skaitomas rimčiausiu ir 
geriausiu lietuvių katalikų laikraščiu, Amerikoje.

‘‘DARBININKAS”
346 W. Broaėray, So. Beston, Mass.

1926 m. būdamas užsie
ny, pradeda rašinėti savo 
kelionės įspūdžius ir spau
sdina juos Lietuvos perio
dinėj spaudoj. Apie šios 
rūšies raštus susilaukia 
pagirimo ir paraginimo 
juos tęsti iš Tumo - Vaiž
ganto, Šatrijos Raganos, 
Vienuolio ir k. Egainiui ke
lionių aprašymai pasidaro 
lyg ir specialybė, ypač kad 
autoriui tenka daug kur 
pabuvoti ir pagyventi ek- 
zotiškais įspūdžiais.

1930 m. persikėlęs į Ar
gentiną įsteigia savaitraš
tį “Švyturį” ir pats ilgus 
metus jį redaguoja. 32 
Tarptautinio Eucharisti
nio Kongreso proga reda
guoja religinio turinio mė
nesinį žurnalą “Tiesa”. 
1938 m. pabuvodamas Š. A. 
Jung. Valstybėse, ten pa
lieka savo žurnalistines bei 
literatines nuotrupas te
nykštėj lietuvių spaudoj, 
kaip: “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Garse”, “Studen
te”, “šv. Kazimiero Aiduo- 

i se”... Pastaraisiais laikais, 
i Rio de Janeiro, suredaguo- 
i ja L. B. S. “Vilnies” pirmą- 
l jį metraštį ‘Tautos Vilnis’, 
i Dar šiais metais ketinama 

išleisti “Tautos Vilnies” 
į antras numeris, kuris bus 
| pašvęstas Jubiliato plunk- 
į snos kūrinių pavaizdavi

mui.

A. Ašmenskas, Vedėjas

kurio

I

Sveikiname LDS ir “Darbininką” 

Jubiliejaus Proga

| 326-328 W. Broadvvay,
| So. Boston, Mass.

Lithuanian Furniture Co

LDS. Ir "Darbininkui" Minint 
Ta Proga

Kun. Juozo Janilionies 
Sidabrinio Jubiliejaus pa
minėjimui yra susidaręs 
Rio de Janeiro I 
Katalikų Komitetas, kuris 
numato: 1. suruošti baž-

k
v

BLINSTRUBS
Village & GriH Restaurant

Pas mus užlaikomi puikiausi valgiai ir gėrimai. 

Vieta puikiausia ir didžiausia visoje South 

Bostono apytihkėje. Graži programa, šokiai ir tt.

300-108 W. Broachvay, 
So. Boston, Mass.

A. A. KUN. TAMAS ŽILINSKAS,
buvęs So. Bostono lietuvių parapijos klebonas, 
nuoširdžiu pritarimu įkurta LDS organizacija ir laik
raštis “Darbininkas”. Mirė tėvynėje Lietuvoje.

- rulfc ■

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS. KURIE SAVO 
SKELBIMAIS ĮREMIA “DARBI NIJMKĄ"

TAUPYKITE PINIGUS MŪSŲ

Cor. E Street & Broadway 
South Boston, Mass.

LDS Naujosios Anglijos Apskr............................ $50.00
LRKSA Centras .................................................. $25.00
Kun. Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn..............$25.00
Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn............. $25.00
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass....................  $25.00
Kun. Dr. L. Mendelis, Baltimore, Md..................$10.00
Kun. W. Masevičius, Detroit, Mich......................$10.00
Kun. Pr. J. Juškaitis, Cambridge, Mass..............$10.00
Kun. J. Inčiura, Kingston, Pa................................$10.00
LDS 6 kp., Waterbury, Conn................................$10.00
Šv. Kazimiero Parapija, Plymouth, Pa.................$10.00
Šv. Vardo Draugija, Philadelphia, Pa....................$5.00
Šv. Petro ir Povilo Draugija, Braddock, Pa.........$5.00
Tretininkų Brolijos, Draugija, Lawrence, Mass. $5.00 

j Kun. C. E. Paulionis, Brooklyn, N. Y..................... $5.00
... $5.00 
... $5.00 
... $5.00 
... $5.00 

Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa............................ $5.00
Kun. M. A. Pankus, New Britain, Conn................ $5.00
Kun. K. Vasys, Worcester, Mass............................ $5.00
Moterų Sąjungos 69 kp., Worcester, Mass............. $5.00
Tretininkų Kongregacija, Philadelphia, Pa.........$5.00
Gyvojo Rožančiaus Draugija, Norwood, Mass.....$5.00
Šv. Jurgio Kareivio Draugija, Norwood, Mass.....$5.00
Maldos Apaštalavimo Draugija, Lawrence, Mass. $5.00 
LDS 65 kp. Nashua, N. H.......................................$5.00
Moterų Sąjungos 58 kp. Nashua, N. H................. $5.00
Gyvojo Rožančiaus Draugija, Philadelphia, Pa....$5.00
Moterų Sąjungos, Mass., Maine, N. H. Apskr..... $5.00
Šv. Juozapo Vardo Draugija, Waterbury, Conn. $5.00 
LDS Conn. apskr.................................................... $5.00
LDS 3 kp., Norwood, Mass..................................... $5.00
Kun. J. K. Miliauskas, Wilkės-Barre, Pa.............. $5.00
Juozas Joneika, Pittston, Pa...............................  $5.00
Kun. J. Boll, Scranton, Pa................................. $5.00
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I..................... $5.00
Apaštalavimo Maldos, So. Boston, Mass............. $2.50
Tretininkų Brolija, So. Boston, Mass.....................$2.00
Kun. J. Čižauskas, Detroit, Mich........................  $3.00
Šv. Petronėlės Draugija, Worcester, Mass. $2.00
Šv. Rožančiaus Draugija, New Haven, Conn........ $2.00
Šv. Pranciškaus Kongregacija, Braddock, Pa. ... $2.00 
Juozas Lukša, New Haven, Conn............................ $2.00

I SLRK 91 kp. Waterbury, Conn...........................  $2.00
S. Š. V. Draugija, Greenfield, Mass....................... $2.00
Moterų Sąjungos 54 kp. Detroit, Mich..................$2.00
Šv. Vardo Draugija, Nashua, N. H......................... $2.00
Kun. J. Arusevičius, Eynon, Pa..........................  $2.00
Moterų Sąjungos 27 kp. Westville, III.................. $2.00
LDS 14 kp. Newark, N. J......... ..............................$2.00
Jieva Jankauskienė, So. Boston, Mass..................$1.00

J N. N. Rochester, N. Y.............................................$4.00
Nuoširdžiausiai dėkojame Gerb. “Darbininko” 

I Rėmėjams už nuoširdumą ir paramą.

LieĮuv^ Kun. Ig. Kelmelis, Newark, N. J...............
Šv. Jėzaus Vardo Draugiąja, Du Bois, Pa. 
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y...... ........A. >. v411« AA» K_7 VI AAAACAA vAKI ? A XI k/Vbll Y j A » •

nytines iškilmes, 2. pada- Moterų Sąjungos 27 kp. Nonvood, Mass.
ryti pilietinį vakarą iš Ju
biliato kūrinių ir 3. išleisti 
“Tautos Vilnies” antrą nu
merį Jubiliato kūriniams 
pavaizduoti.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

9

Vladas J. Jakštas
Grosernes Savininkas

Tel. ŠOU 1224 ;

308 W. 4th St. i
V |

;! So. Boston, Mass. ;

Savininkas, K. Budreckis

25 metų Jubiliejaus proga, nuoširdžiai sveikiname 

Lietuvių Darbininkų Sąjungos narius, laikraštį 

“Darbininką” ir jo vedėjus.

The Strand Cafe
SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI

I

v

Įvairūs vynai — likeriai — alus. 

Puiki užeiga vyrams ir moterims.

374-378 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. , 
Tel. ŠOU 1639

Vincas Balukonis, Sav

South Boston Caf e

249 W. Broadvvay, So. Bosto 
Massachusetts
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Pirmaeilis santuokos tik
slas yra vaiko gerovė, t. y. 
žmonijos palaikymas. Tam 
santuoka buvo gamtos Kū
rėjo ir įsteigta: “Veiskitės 
ir dauginkitės ir pripildy
kite žemę” (Gen. 1, 28). 
Prigimtis siekia ne vien 
vaiką pagimdyti, bet jį ir 
išauginti bei išauklėti iki 
pilno subrendimo. Juk ki
taip vaikas turėtų gimt’ 
tokio pajėgumo, kad iš 
pirmos dienos pats galėtų 
save aprūpinti, kaip, pav., 
viščiukas, išsiritęs iš kiau
šinio, pats sau susiranda 
maisto. Dėl to Aristotelis, 
didysis senovės laikų filo
sofas, nurodė, kad mes iš 
gimdytojų gauname tris 
dalykus: esse, nutrimen- 
tum et discipiinam — bui
tį - gyvyb§> užlaikymą ir 
išauklėjimą (Ethica, libr. 
VII, cap. 11 et 12).

Vaikas juk be savo nuo
latinių gimdytojų negali 
būt reikiamai užlaikomas 
ir išauklėjamas. Nesu
griaunamą tam įrodymą 
pateikia didysis žmonijos 
genijus Šv. Tomas Akvi- 
nas, kurio niekad nesens
tančiais metafikos dės
niais savo paskaitose nau
dojasi net Japonijos pago
niai profesoriai.

“Matome”, sako jis, “kad 
pas visus gyvius, kur vai
ko auginimui reikalinga 
patino ir patelės pagalba, 
jie laisvai lytiškai nesan
tykiauja, bet patinas tik 
su nuolatine patele, kaip 
esti, pav., pas kai kuriuos 
paukščius. Kitaip esti su 
gyvuliais, pas kuriuos feto 
užauginimui užtenka vien 
patelės. Pas šiuos būna 
laisvas ir atsitiktinis ly
tiškas santykiavįmas, 
kaip, pav., pas šunis ir ki
tus gyvulius. Visai aišku, 
kad žmogui užauginti rei
kalinga ne vien pagalba išardomumas yra naudin- 
motinos, bet dar labiau tė
vo, kurs auklėja, globoja ir 
aprūpina vaiką tiek dva
siškai ir tiek medžiagiškai. 
Ir dėl to yra prieš žmogaus 
prigimtį laisvai lytiškai 
santykiauti. O turi vyras 
turėti nuolatinę ir determi-1 iš to, kaip bendrai ir dau- 
nuotą žmoną, su kuria gy- gumoje esti gyvenime, 
ventų ne trumpą laiką, bet 
ilgai, per visą gyvenimą, turės dėl santuokos nesu-

v •

i 
i

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So, Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

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. 
Worcester, Mass.

I

Ir dėl to, kad iš prigimties 
vedusiems vyrams specia
liai yra pareiga rūpintis 
vaiko tikra gerove. Šio vai
ko ateities užtikrinimo ne
būtų, jei būtų nepastovūs 
moterystės ryšiai. Šis pa
stovios žmonos turėjimas 
vadinasi santuoka, ir todėl 
yra prigimties teisių sais
toma”. (Summa Theol. II, 
II. o. 154, a 2).

Iš tikrųjų, nėra pasauly- į 
je tokio fiziškai silpno ir 
nėr tiek daug laiko rūpes
čio reikalaujančio gyvio, 
kaip vaikas. Jis reikalin
gas tėvų globos iki 16 ar 
net 20 metų. Vaikas pra
džioje gana ilgą laiką būna 
tokioje būklėje, kad moti
na būtinai turi neatsi
traukti nuo jo. Per šį lai
kotarpį būtinai reikalin
gas tėvas, kurs parūpintų 
žmonai ir vaikui pragyve
nimą. Ir jei tėvai bendrai 
pažadina vaikui gyvybę, 
tad turi tokią pat pareigą 
bendrai jį auginti, kad jis 
pilnai subręstų.

Tiesa, būna atsitikimų, 
kad gali kartais ir viena 
motina, būdama pasitu
rinti, reikiamai išauginti 
vaikus ir be tėvo pagalbos. 
Tačiau tas dar nieko nepa
sako. Mat, bendrai ir visur 
apie veiksmų leistinum? 
sprendžiama ne iš vieno ar 
kito pasitaikomo gyveni
me įvykio, bet pagal tai 
kaip tas būva bendrai ir 
daugumoje (ut in pluri- 
bus). Ir dėl to Šv. Tomas 
sako, kad “santuokos tei
sėse reikia atsižvelgti į 
tai, kas visiems yra ben
dra, o ne į tai, kas gali at
sitikti tik pavieniam asme
niui. Taigi, vaiko gerovei 
vienoje ar kitoje šeimoje 
gali pasitaikyti, kad san
tuokos neišardomumas ga
li pakenkti, tačiau tas ne-

gas bei reikalingas vaiko 
gerovei bendrai ir visuoti
nai paėmus” (Supi. q. 67, 
a. 1, ad. 4). Ir dėl to apie 

Į santuokos neišardomume 
! reikšmę reikia spręsti ne 
iš pavienių atsitikimų, bet 

’so ♦•/-k Ir r* in Knnrlnni

Aišku, pavienios šeimos
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ardomumo ir nukentėti. 
Tas yra visai natūralu: 
daiis juk turi aukotis dėl į 
visumos (aksijoma —^.ri 
propter tetum). Dėl sies 
priežasties ir Fr. W. Fc-.-s-j 
ter sako: “Santuoka yra 
kiekvienos kultūros pra-1 
džia ir viršūnė. Ji švelnina1 
laukini žmogų, o kultūrin
gam yra geriausia proga 
savo švelnumui nn»*odvti.

■ Nesuardomoji privalo bū
ti, nes duoda tiek daug lai
mės, kad vieno kito žmo
gaus nelaimė yra prieš tai 
niekis”. (Seksualinė etika 
ir seksualinė pedagogika, 
26 psl.).

Ee to, prigimties teisė 
reikalauja, kad vaiko atei
tis turi būti garantuota. 
Vyrai juk nenorės apsisun
kinti vaikais, jei numatys, 
kad žmona ji apleis. O 
žmona, ant kurios gula vi
sa motinystės našta, dar 
labiau vengs pažadinimo 
naujos gyvybės, jei tik nu
jaus šeimos židinio katas
trofą. Tai rodo, kad ir tos 
šalys, kur praktikuojama i 
ištuoka, pav. Prancūzijoje 
1938 m. mirimų buvo net 
34,741 daugiau, negu gimi
mų!

Santuokoje turi būti ne 
vien kūnų vienybė (“Yra 
jau nebe du, bet vienas kū
nas”, Mat. 19,5), bet ir 
dvasių sutapimas, arba 
glaudi draugystė, be ko 
tobula santuoka neįmano
ma. Juo didesnė ir arti
mesnė yra draugystė, juo 
turi būti tvirtesnė ir pa
tvaresnė. Tarp vvro ir 
žmonos, kaip sako Šv. To- i 
mas. “yra didžiausia drau-: 
Tvstė, nes čia ta draugys
tė palaikoma ne vien lyti
niais santykiais, — kurie 
taip pat ir gyvulius tarsi 
lyg šeimai sujungia (quan- 
dam suavem societatem 
facit), — bet ypatingai 
vyrą su žmona sujungia 
viso gyvenimo bendrumas, 
nuolatinis bendravimas, 
“ir dėl to žmogus paliks 
savo tėvą ir motiną ir 
glausis prie savo moters”. 
(Summa Contra Gentiles 
libr. m, cap. 123).

Tokioje vieningoje drau
gystėje tarp vyro ir žmo
nos negali būti jokių pas
lapčių. Juk taip pat tai — 
dvasių vienybė. Ir to rei
kalauja antraeiliai santuo
kos tikslai. Vienas kitam 
turi savo vidų atverti iki 
dugno. Vienas kitam turi 
padėti naštas nešioti. Bet 
ar išdrįstų kuri pusė visiš
kai atverti savo vidų, jei 
santuoka būtų tik laikinė? 
Dabar draugas, o po kurio 
laiko gal bus didžiausias 
□riešas! Tai, ką jam pati
kėjai didžiausioj paslapty, 
dabar viskas atsidurs gat- 

Įvės viešumoje!
Santuokos suardomumas 

prieštarauja ir lygybei. 
Moteris, mat, reikalinga 
vyro ne vien tik gimdymui, 
kaip esti kad tarp gyvulių 
bet taip pat ir užlaikymui 

i ir globai, “nes vyras”, kaip 
įsako Šv. Tomas, “yra ir 
pajėgesnis ir fizinėmis jė
gomis galingesnis” (ibid). 
Taigi, jei vyrui tėra reika- 

I linga, kai ji yra visame sa
vo grožy ir jėgoj, o kai to 
netenka, būva paleidžia
ma, tada daroma moteriai 
skriauda, ir tai būtų prieš 
prigimtąją lygybę ir mote
ris būtų lyg vergė...

Taigi, turėjo paaiškėti, 
kad santuoka negali būti 
neamžina. Iš pačiosjjavo 
esmės ji yra amžina? neat-

LDS 113 kuopa, Greenfield, Mass. Šios kuopos pirmuoju pirmininku buvo p. Jonas Vaičiulis, 
o dabartiniu pirmininku yra p. Adomas Budrevičius.

Greenfield, Mass.

bendradarbė.
gyv. Worcester, Mass., buvusi pirmoji “Darbininko” 
redakcijos narė
------------

sižvelgaint'Į'tai, ar ji bus 
tarp katalikų ar kitatikių 
ar visai netikinčių. Mat, 
“santuoka”, kaip įrodinė
ja Pius XI,* “buvo Dievo 
taip įsteigta, kad įimtų sa
vyje amžiną ir nesiiardo-

gimdymas tarnauja ben
drajai gerovei, nes ir mai
tinimasis ir kitų liekanų įvice pirmininkas; sekretorius ir 
iŠ Žmogaus organizmoj korespondentas bei organizato- 
prašfllinima.« priklauso in-! rius — Andrius Dėdinas; iždi- 
divide gerovei, O naujos cinkas — Vincas Aguonius; iš
kartos gyveniman pašau- do globėjai — ponia Aguonienė 
kimas tarnauja išlaikyti ir P- Jonas Giknis. Pirmas susi 

• Žmonijos giminei” (Sum- rinkimas įvyko gegužės 23 die 
i ma Čontra Gentiles, libr.
m, cap. 123).

Taigi, ne tik tie, 
aukoja savas gyvybes karo 
lauke ant valstybės auku- 

. .. i ro, yra tautos gynėjai ir
nuo pat pradžios dieviška verti savo garbei amžinų 
teise santuokoje taip glū- granitų paminklų, — bet 
1i, jog nepareina nuo jo- ir tie ne mažesnį tautai pa
lios civilinės galios. Taigi, tarnavimą padaro, kurie 
dėl to vis tiek, kokia san- šeimos židiny savąsias ais- 
tuoka bebūtų sudaryta, tras paaukoja bendrajai 
kad būtų tikra santuoka, tautos gerovei, stengda- 
4 • • . • * _ V • _ ________ _____________

mą ryšį, kurio negali joks ■ 
civilinis įstatymas išardy
ti. Ir todėl santuoka nors 
ir gali būti be sakramento, 
kaip pav., tarp netikinčių, 
tačiau ir tokia santuoka, 
turi išlaikyti ir visai išlai
ko šį amžiną ryšį, kuris 

tai savyje turės tą amžiną 
ryšį, glūdintį dieviška tei
se kiekvienoje tikroje san
tuokoje; arba jei bus pri-j 
1 eis ta, kad santuoka yra 
suardoma be amžino ry- 

’.io, tada nebus santuoka, 
bet neleistinas susimeti-i 
nas, į kurį negalima nei 
stoti nei pasilikti” (Pijus 
XI. Casti connubii).

Ne tik valstybė neturi
jokios galios padaryti san-. 
tuoką išardomą, — nes* 
valstybė negali pakeisti į 
prigimties teises, tą gali j 
tik Dievas, — bet ir net ■ 
oatys susituokiantieji ne- ■ 
;ali sudaryti laikinės ar 
mokios sąlyginės santuo
kos, nes jos paskirtį, kurs 
yra visuomenės gerovė, į 
nustato pati prigimtis. Iri 
visai teisingai Šv. Tomas i 
Akvinas sako: “Tarp natū- ____ _ ... .... — —
ralių veiksmų vienas tiktai * LDS 71 kuopa, Rochester, N. Y. šios kuopos uoliu raštininku yra V. Baltromaitis.

IŠ LDS 113 KUOPOS
ISTORIJOS

apsigy- 
įžymūs 

ir spau- 
Jonas Vaičiulis

“Darbininką”.

Pas mus Greenfielde 
veno ponai Vaičiuliai, 
lietuvybės darbuotojai 
dos mylėtojai, 
pradėjo platinti
Visi pradėjo džiaugtis šiuo jo 
darbu, nors darbas buvo sun
kus. Pono Vaičiulio pastango
mis taip pat buvo surengtos 
prakalbos ir koncertas. Kalbėti 
buvo pakviesti įžymūs svečiai: 
“Darbininko” redaktorius An
tanas Kneižys; “Darbininko” 
administratorius Antanas Pel
džius ir Naujos Anglijos aps
kričio pirmininkas Jonas Kum
pa. Prakalbose dalyvavo apie 
70 asmenų. Jie nurodė, kad yra 
reikalinga turėti lietuviams 
darbininkams savo organizaci
ją, tikrą katalikišką, kuri savo 
darbus paaukotų Dievo garbei ir 
Tėvynės gerovei. Taigi kuopa 
buvo suorganizuota Vasario mė
nesio 28 dieną, 1937 metais, 
Knights of Columbus salėje. 
Pirmutinė kuopos valdyba bu
vo ši: Jonas Vaičiulis — pirmi
ninkas; Adomas Budrevičius —

mies neardyti to, ką pati 
kurie prigimtis padarė nesuar- 

! doma.
Kun. Dr. N. Skurskis, MIC.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden A. Dėdinas.

ANDRIUS DĖDINAS,

gyv. Greenfield, Mass., LDS 113 
kp. raštininkas, kuris nuošir
džiai darbuojasi toje kolonijoje. 
Jis gimęs Orange, Mass., bet 
mažas buvo parvežtas į Lietu
vą. Iš Lietuvos grįžo 1929 m. ir 
apsigyveno Greenfielde.

ną, 1937 metais, p. Vaičiuliu 
namuose. Ponai Vaičiuliai nors 
apleido Greenfieldą ir apsigy
veno Westminister, Mass., bet 
paliko savo gerą pavyzdį ki
tiems. Šiandien mūsų kuopa 
gražiai gyvuoja, nors viena iš 
įauniausių. Turi apie 25 LDS 
narius ir “Darbininko” skaity
tojus ir rėmėjus. Dabartinis 
mūsų pirm, yra Adomas Budre
vičius; šiaip yra visa ta pati 
kuopos valdyba. Mes džiaugia
mės skaitydami “Darbininką”, 
kurį yra kiekvieno lietuvio ka
taliko pareiga skaityti ir remti.

LDS 113 kuopa šio gražaus 
jubiliejaus proga sveikina “Dar
bininką”, visą jo štabą, rašyto- 
:us ir korespondentus. Per gerą 
spaudą, su Dievo pagelba iško
vosime Tėvynei Lietuvai laisvę 
iš raudonųjų vergijos.


