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iBILIEJINIAI METAI

Lietuvos pardavikų a- 
gentams Brooklyne nepa
tinka “Darbininko” biznio 
metodai. Kodėl gi jiems 
nepatinka? Na gi todėl, 
kad “Darbininko” biznio 
vedėjai aiškiai pasako, 
kad “Darbininkas” per 25 
metus veda drąsią kovą 
prieš komunistinę įtaką 
mūsų išeivijoje.

“Darbininko” biznio ve
dėjai nėra veidmainiai, 
kokiais yra komunistai. 
Jie aiškiai pasako “Darbi
ninko” nusistatymą. Pa
tartina ir komunistams 
nusimauti kaukes ir drą
siai pasisakyti kuo jūs e- 
sate, o neapgaudinėti savo 
skaitytojų ir biznierių.

REKVIZICIJOS KAUNE

— Visi geresni Kauno 
namai rekvizuojami bolše
vikų karininkams ir jų 
šeimoms. Darant rekvizi
cijas, gyventojams duoda
ma laiko išsikraustyti ligi 
vienos paros. Gerų baldų 
pasiimti neleidžiama, nes 
bolševikai sako, kad jų 
karininkai turį patogiai ir 
gražiai gyventi. Kauno 
gatvėse atrodo, kad visas 
Kaunas kraustosi, nes kas
dien gatvės pilnos vežimų, 
mantos prikrautų. Inteli
gentų gatvėse nematyti. 
Tie, kurie nėra dar suimti, 
yra išvykę į provinciją ar 
iš viso neišeina iš namų. 
Apskritai Kauno gatvėse 
labai mažai tesimato lietu
vių, nes jos pilnos'raudon
armiečių ir žydų.»• _________
— “Darbo Lietuva” rašo, 

kad ji nieku būdu negalin
ti suprasti, iš kur Kaune 
staiga atsirado tiek daug 
“bezprizornikų” — vaikų, 
kurie aptvindo kavines, 
pardavinėdami įvairias gė
les, saldumynus ir kt. pre
kes. Esą, liaudies priešams 
šitas reiškinys esąs tikrai 
malonus. Jie laiko tą reiš
kinį “būtinu bolševizmo 
priedu”. Vis dėlto “Darbo 
Lietuva” esanti tikra, kad 
liaudies priešai sąmonin
gai iš patamsių kiršina tė
vus, kad šie siųstų vaikus 
į gatvę.

Nuostabi tų “liaudies 
priešų” galia!

Be Leidimų Nieko...
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Katalikas, kurs neremia 
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Anglijoj ginkluoti civiliai, ūkininkai ir įvairūs amatininkai nuolat 
budi sargybose. Vaizdas parodo, kaip britai raiti peržiūri pakriaušius, 
manydami, kad galėtų kartais kur nors nusileisti vokiečių parašiutnin- 
kai.

Komunistų Organizacijos 
Turi Išduoti Narių Vardus
Washington, D. C., spa- 

; lių 21 — Prezidentas Roo- 
seveltas pasirašė bilių, ku
ris reikalauja, kad organi
zacijos, kurios dirba sve
timos valstybės naudai, 
kaip tai komunistinės, fa
šistinės ir kitokios turi 
Jung. Valstybių teisingu
mo departmentui savo na
rių sąrašus ir finansinius 
rėmėjus.

i Areštavo Tris Komunistų 
Vadus

Lietuva Būsianti Laisva
Svarbus Bažnyčios Vaidmuo 

Gyvenime

TAIKA YRA MISIJŲ SIEKIS
šeštadienio vakare ji bu

vo nuėjus su draugėmis į 
teatrą. Sugrįžo į namus 
vėlai. Sekmadienio rytą, 

i 5:30 vai., Armonienės dūk- 
te atbudo dėl dūmų, ir at
sikėlusi pradėjo šaukti, 
kad gaisras. Atsikėlė ir

Japonai Suardė Burma Tiltą

— Prekybos komisaras 
praneša, kad įsteigtos “ga
tavų gaminių paskirstyme 
bazės (kontoros)”, kurios 
vienos tegali parduoti did- 
menomis šias prekes: ava
lynę, kojines bei trikotažo, 
medvilninius, vilnonius, 
šilkinius, lininius, verpalų, 
špagatų ir kailių gami
nius. Tačiau prekybinin
kai turi gauti specialinius 
leidimus šioms prekėms 
užpirkti. Nutarime pasa
kyta, kad “užsakomų pre
kių kiekiai neturi būti iš
pūsti”. Prekės duodamos, 
atsižvelgiant į 1939 metų 
apyvartą, bet nieko nepa
sakoma, kuris tos apyvar
tos nuošimtis leidžiamas. 
Be to, pasakyta, kad pro
vincijos prekybininkai ga
li daryti prekių atsargas 
dviem savaitėms, o Kauno 
— tik vienai savaitei.

Tuo pat metu visa sovie
tiškoji Lietuvos spauda 
pilna pranešimų apie ne-

Vatikanas, spalių 21 — 
Pereitą šeštadienį Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus 
XII kalbėjo iš Vatikano 
Der radio į Jung. Valsty
bių katalikus misijų rei
kalu. Ragino katalikus 
gausiai aukoti misijoms. 
“Pasaulio taika yra tai mi- motina. Nuėjusios į kam- 
sijonieriškas Bažnyčios barį, kur miegojo J. Ru

daitytė, rado pilną dūmų 
momentu ir degantį matrasą. Mer

gina jau buvo be sąmonės. 
Norėjo ją išnešti iš lieps
nojančios lovos, bet nega
lėjo.

Gaisrininkai greit užge
sino ugnį, bet kada J. Ru- 
daitvtę nuvežė į ligoninę, 
tai jau ji buvo mirusi. Sa
koma. kad patalinė užside
gė nuo cigareto, kurį ji 
rūkė atsigulusi.

Kitas taip pat žuvo lieps
nose. Patalinė užsidegė 
nuo cigareto.

Lai bus įspėjimas, kad 
atsigulus nerūkvti. Tai 
iau ne pirmas atsitikimas, 
kad nuo cigareto užside
gus patalinei rūkytojas 
žūsta liepsnose.

Bažnyčios barį, 
siekis”, sako Šv. Tėvas.

“Dabartiniu 
žmogus yra labai toli atsi
traukęs nuo taikos”, sako 
Jo Šventenybė. Ragino pa
gelbėti atstatyti visą tai, 
kas karo yra sugriauta ir 
užtikrinti tiems, kurie y- 
ra nusiminime.

Lietuvaitė Žuvo Gaisre

Sekmadienį, spalių 20 d. 
gaisruose penki žmonės 
sudegė, tarp kurių viena 
lietuvaitė, Juozapina Ru- 
daitytė, gyv. 276 Gold St., 
So. Bostone, J. Rudaitytė 
paeina iš Brockton, Mass. 
Ji gyveno pas savo krikšto 
motiną p. N. Armonienę. 
Dirbo Cambridge, Mass.
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Anglai Vėl Bombardavo 
Vokietijos Bazes

Naciai Bombardavo Anglijos Miestus
Berlynas, Vokietija, spa

lių 21 - 
smarkiai
Berlyną ir kitas nacių ba
zes. Naciai nušovė vieną 
bombinį lėktuvą, kuris lė
kė į Berlyną ir kitą virš 
Berlyno. Naciai sako, kad

Britų lakūnai 
bombardavo

Berlynas, spalių 21 — 
Domei, japonų žinių agen
tūra praneša, kad Japoni
jos lakūnai bombomis su
ardė naują Buriuos tiltą, 
kada bombardavo kinie
čių sunkvežimius, kuriais 
vežė karo reikmenis Kini
jos armijai.

Lyon, Prancūzija, spalių 
21 — Prancūzijos policija 
areštavo tris komunistų 

' vadus, kurie bandė atgai
vinti komunizmo veiklą to
je šalyje. Surado daug ko
munistinės literatūros ir 
ginklų.

Prancūzų laikraštis kal
tina kominterną, kuris lei
džia dideles sumas pinigų 
neokupuotoje Prancūzijo- 

I je, kad sukurstyti darbi
ninkus daryti sabotažą 
prieš reformą.

Chicago, III., “Draugas” 
rašo, spalių 16 d. suruoš
toje Towers klube priėmi
mo vakarienėje Jungtinių 
Valstybių ministeriui Lie
tuvai, Owen J. C. Norem, 
savo kalboje ministeris 
pareiškė, jog “aš džiaug
damasis galiu tvirtinti, 
kad netrukus Lietuva bus 
vėl laisva”.

Savo kalboje susirinku
siems lietuviams Mr. No
rem pabrėžė, jog, nežiū
rint, kad Sov. Rusijos rei
kalavimu jis turėjo išsi
kelti iš Lietuvos, jis tebėra 
Jungtinių Valstybių mi- 
nisteriu Lietuvai, nes Lie
tuvos padėtis politiniu at
žvilgiu nepasikeitė. Lietu
va tebeskaitoma atskira 
valstybe.

Kaunan įžygiavusi ka
riuomenė buvo prastai ap
rengta, išrodė išvargusi. 
Jų ginklai ir visa amunici
ja skubomis surinkta. 
Bendrai vaizdas buvo liūd
nas, skurdus ir nykus. »

Pasipriešinimas, anot 
ministerio, nebuvo gali
mas, nes tai būtų buvęs 
tik bereikalingas žmonių 
žudymas, nors pasiprie
šinti ir norėta. Tačiau 
Driešintis neturint “natū
ralių fortifikacijų, mobili
zacijos ir panašiai” nepra- 
vartu ir neįmanoma.

I

Roma, Italija, spalių 21, 
Italijos lakūnai, padarę 
2800 kelionę oru, padegė 
Amerikos kompanijų alie
jaus šulinius Bahrein sa
loje, Persijos užlajoj. I

Rumunijoj Įsakyta
Užgesinti Žiburius

B uc h a ręstas, spalių 21— 
Rumunijos valdžia ir Vo
kietijos karo vadai išleido 
įsakymą, kad sostinėje ir 
turtingų Ploesti aliejaus 
laukų kelių mylių aplinku
moje užgesint žiburius va
karais. Visi teatrai turi 
būti uždaryti 11:30 vai. va
kare. Jeigu kurie nepa
klausytų to įsakymo, tai 
jie bus baudžiami nuo $14. 
00 iki $1,000 ir kalėjimu 
nuo 15 dienų iki dviejų 
mėnesių.

John W. McCormack Remia
Koncertų

Berlyno gyventojai pirmą 
kartą dėl bombardavimo 
turėjo slapstytis pože
miuose.

paprastus “gamybos lai
mėjimus”, stachanovie- 
čius, pakėlusius gamybą 
šimtais procentų ir tt. O 
tikrovė yra tokia: net su 
leidimais prekybininkai 
gali, ir tai teoretiškai, 
pirktis prekių tik vienai ar 
dviem savaitėms.

Londonas, spalių 21 — 
Nacių lakūnai iš bombinių 
lėktuvų smarkiai bombar
davo Londoną ir South 
Wales. Tai buvo 44 bom
bardavimas Londono. Na
ciai bombomis suardė Do- 
ver mieste bažnyčią ir 
viešbutį. Pietvakarinėje 
Anglijos dalyje naciai taip 
pat padarė nemažai nuos
tolių. Sakoma, kad naciai 
numetę 15,000 bombų.

Jung. Valstybių Kongre
so Daugumos vadas, John 
W. McCormack parašė 
kun. Pranciškui Virmaus-! 
kiui laišką ir kartu pri
siuntė $10.00 auką. Jis 
tarp kitko rašo:

“I am in receipt of your let- 
ter of Oetober 7th with the; 
tickets enclosed, which I am 
herewith returning to you, to- 
gether with my check for $10.00 
as a straight donation from 
Mrs. McCormack and myself 
toward the fund that is being 
raised to bring relief and assis- 
tance to the unfortunate people 
of Lithuania. I sincerely hope 
and prey that the day is not far 
off when the people of Lithua
nia, and of the other European 
countries who have been sub- 
jected to the foot of the dieta- 
tor, will have regained their 
liberty and their independence”.

Džiaugiamės, kad įžy
mūs asmenys, kokiu yra 
Kongresmanas John W. 
McCormack iš So. Bosto
no, remia Federacijos ren
giamą koncertą, lapkričio 
17 d. ir savo aukomis gelb-

REIKIA DIRBTI 
AMERIKOJ

Lietuvos išlaisvinimo 
Droblema, kaip ir anks
čiau, vėl remsis daugiau
sia amerikiečiais. “Aš ti
kiu”, pažymėjo ministeris, 
“jog šis darbas turės kilti 
iš amerikiečių, nes čia jūs 
galėjot šalia kitų dalykų 
išauginti laisvę”... “Dirb
kite visais galimais bū
dais per jūsų bažnyčias, 
organizacijas, etc... “Pada
rėt pirma, padarysit ir da
bar”.

Rusija neteisėtai ir be 
priežasties užėmė Lietuvą, 
nes lietuviai gyveno, kaip 
turi gyventi kiekviena ‘ge
ra ir tvarkinga tauta*... ‘O- 
kuopuodama Lietuvą Ru
sija neturėjo jokios prie
žasties, ji nebuvo laukia
ma ir ji neturėjo teisės, 
bet ji tai padarė*.

Baigdamas ministeris 
Norem pabrėžė pilnai ti
kįs, jog “Lietuva amžinai 
gvvens. Ir aš baigiu žo
džiais: “Lai gyvuoja Lietu
va”.
LIETUVIŲ PADĖKA

Priėmime dalyvavo apie 
du šimtai žmonių, kurių 
tarpe buvo dauguma mūsų 
dvasiški jos, biznierių ir in
teligentijos.

Iš lietuvių kalbas pasa
ukė J. M. prel. M. L. Krušas, 

pasako jo. teisė jas Zuris ir Dr. Rač- 
___ , “bet aš neti-'kus.

kiu, kad tie žmonės buvo| Vakarienės vedėju buvo 
lietuviai. Aš tikiu, jog jie Dr. S. Biežis. Vakarienė 
gyveno Lietuvoj, bet jie surengta J. Rakščio ir Dr. 
man ne atrodė lietuviais”. Biežio pastangomis.

BAŽNYČIA PALAIKO 
TRADICIJAS

Gyvendamas Lietuvoj 
ministeris artimai sekęs 
lietuvių gyvenimą ir būdą 
ir todėl jis tiki lietuvių ir 
Lietuvos ateitimi.

“Aš tikiu galįs džiaug- 
damosis tvirtinti”, kalbėjo 
ministeris, “Jog netrukus 
Lietuva vėl bus laisva. Per 
metų eilę rusai mėgino už
gniaužti lietuvių dvasią... 
Aš tikiu, jog bažnyčia yra 
didelė ir tikra lietuvių glo
bėja, palaikanti gyvas lie
tuviu tradicijas ir papro
čius”... “Rusai yra žiaurūs, 
jiems trūksta tikėjimo 
Dievu. Bendrai kalbant, 
jiems trūksta kilnumo”... 
“Tai silpna tauta. Milži
niška skaičiumi ir milži
niška nlotu, bet silpna vi
duje. Tai milžiniška nykš
tukų grupė”.

sti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę ir laisvę.

Dėkojame Kongresma- 
nui p. McCormack’ui už 
paramą.

Naciai Nuskandino 43 
Laivus

Berlynas, spalių 21 — 
Vokietijos laivynas smar
kiai puolė Anglijos laivy
ną, kad sutrukdyti perve
žimą siuntinių. Naciai sa
ko, kad per dvi naktis nu
skandino 43 Anglijos pre
kinius laivus.

Anglai tas žinias užgin
čija, ir sako, kad nuskan
dinta tik 17 prekinių laivų.

Jugoslavija-Vokietija 
Pasirašė Sutarti

NE LIETUVIAI 
DŽIAUGIAS RUSAIS

Rusų kariuomenės 
giavimu Lietuvon 
džiaugė lietuviai, 
keliolika žmonių, 
džiaugėsi pamatę žygiuo
jančius rusus”, j 
Mr. Norem,

įžy- 
nesi- 

“Buvo 
kurie

AŠIES REIKALAVIMAI 
GRAIKIJAI

Cairo, Egiptas, spalių 21, 
— Vokietija ir Italija įtei
kė Graikijai šiokius reika
lavimus:

1. Tuojau nutraukti poli
tinius ir prekybinius ry
šius su Anglija.

2. Pavesti Italijai Graiki
jos ruožą palei Albanijos 
rubežių.

jūrą.
4. Leisti Italijai pravesti 

vieškelį nuo Albanijos iki 
Salonikos.

5. Užleisti Vokietijai ir 
Italijai kaikuriuos aero
dromus Graikijoj.

6. Pašalinti Graikijos ka
ralių ir ministerį pirminin
ką ir įkurti naują valdžią,

Belgradas, spalių 21 — 
Jugoslavija ir Vokietija 
pasirašė naują prekybos 
sutartį vieniems metams. 
Jugoslavai džiaugiasi, kad_____,______________________________ _______
toji sutartis yra tai sieki-1 3. Užleisti Bulgarijai per kuri būtų palanki Vokieti- 
mas taikos. Graikijos žemę į Aegejaus jai ir Italijai.



Antradienis, Spalių 22, 1S40

Išsipildys?
*

v •
Artistė Anna Kaskas

Ar Verta Dalyvauti Koncerte? jau pasižadėjo dalyvauti 
įžymūs svetimtaučiai. J. E. 
Kardinolas O’Connell taip 
pat, jeigu tik nesusidarys 
kokių kliūčių, žada daly
vauti. p. Pietro Yon, įžy
musis muzikas iš New 
Yorko taip pat žada at
vykti.

Svetimtaučiai labai bran
gina tokias artistines pa- 

I jėgas, kaip Anna Kaskas. 
■ o mes lietuviai, ar brangi
name? Pasirodysime lap
kričio 17 d.

Koncerto rengėjai nuo
širdžiai ragina lietuvius iš 
anksto įsigyti tikietus, 
kad gautumėte geresnes 
sėdynes. Į klausimą: ar 

1 verta dalyvauti koncerte ?, 
■visi vienbalsiai atsakyki- 
me: taip, ne tik verta, bet 
kaipo lietuviai mes turime 
dalyvauti.

Koncertas rengiamas ne 
kokioje ten mažoje lietu
vių svetainėje, bet didelio- 
je koncertinėje Jordan 
svetainėje, Huntington A- 
ve., Bostone, kuri yra la
bai gerai žinoma svetim
taučiams, dainos ir muzi
kos mėgėjams.
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Spalių 6, 1940

Lietuvos Ministro p. P. Žadeikio Žodis
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Willkie Pasveikino Pabaltijo 
Tautų Dienų

viestija”, vienkiemiai So
vietų Sąjungoj daugiausia 
kliudę susidaryti “kolcho
zams”?

Vokiečių batai trempia naujai atstatytą Prancūzijoje tiltą ir žygiuoja į paskirtas pozicijas. 
Kada buvo sugriauti originalūs tiltai, vokiečiai pratiesė laikinus.

PROVIDENCE, R.I.
SUNKIAI SERGA 

EDVARDAS ČIOČYS

Jau trečia savaitė, kaip 
sunkiai serga didelis ‘Dar-

Af KoMfcftį Ri" ' ■

Sovietų Rusija Prisidčsianti 
Prie "Ašies"

Iš visų ūkininkų, kuriems sas. 
paliekama 30 ha žemės I 

■norma, nebūsią atimami ^3^ ke_
' • w > • • •• X • • •

' ' ' I
tinius Lietuvos valdovus,' Dedama net tokia antraš- 
jog valstybinė žemės ūkio tė: “Amerikos

■ komisija, pasak “Darbo kongresas sveikina liau- known oppression; 
“buvo priversta dies seimą”.

Alolotovu ir kitais sovietų 
Rusijos vadais nutarė pri
sidėti prie diktatorių “a- 
šies”.

I
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Lapkričio-Nov. 17 d., 
3:30 vai. po pietų, Jordan 
Hali, Bostone įvyks gran
dioziškas koncertas. Prog
ramą išpildys p. Anna 
Kaskas (Ona Katkauskai-1 
tė), Metropolitan Operos' 
artistė, ir Šv. Petro lietu
vių parapijos choras, mu
ziko Rapolo Juškos vado
vybėje. Koncertą rengia 
Naujos Anglijos Lietuvių 
Federacijos apskritis. Vi
są pelną skiria Lietuvai ir 
Lietuvos pabėgėliams.

Tikietų pardavinėtojai 
nusiskundžia, kad kaiku
rie lietuviai, kada jiems 
pasiūlo pirkti ir pasako 
kam skiriamas pelnas, tai 
atsako: “Ah, Lietuvai! Tai 
kaip dabar tuos pinigus 
nusiųs į Lietuvą?”

Tiesa, dabar pinigų ne
galima nusiųsti į Lietuvą, turime lietuvaitę 
Bet jeigu ir būtų galima Oną Kaskas, 
siųsti, tai lietuviai nesiųs- vaite atvyksta pas 
tų, nes tais pinigais pasi
naudotų tik sovietų komi
sarai.

Bet visi tie, kurie išsikal- 
binėja ir išmetinėja, turė
tų žinoti, kad Amerikos 
lietuviai įstojo į kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės reikalingi pinigai. Lie
tuvos atstovybės tebevei
kia, bet jos negauna pini
gų iš susovietintos Lietu
vos. Taigi reikia tas atsto
vybes išlaikyti. Be to, Vo-; 
kietijoje yra labai daug 
pabėgėlių iš Lietuvos, ku
rie pabėgo kaip stovi ir 
dabar neturi iš ko pragy
venti. Turime juos šelpti.

Patriotingieji lietuviai 
tai labai gerai supranta ir 
jie neišsikalbinėja. Gi lie
tuviai, kuriems Lietuva 
neapeiria, kuriems lietuvy
bė ir tautybė yra antraei- ne tam, kad, kaip sako “Iz-

lis dalykas, turėtų vistiek 
įsigyti tikietų, jeigu jie y- 
ra dainos ir muzikos mė
gėjai.

Mes turime didžiuotis, 
kad Metropolitan Operoje 

artistę 
ir toji lietu- 

mus, 
kad savo talentu keltų lie
tuvių vardą.

Lapkričio 17 d. koncerte

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Naikina Vienkiemius

— Sovietų Sąjungos or
ganas “Izvestija” įsidėjo 

įvedamąjį straipsnį, kuria
me nurodoma, kad Sovietų 
Sąjungoje vienkiemiai 
(sodybos) turį būti kuo- 
greičiausiai likviduoti. Iš 
vienkiemių turį būti suda
romi kaimai, nes vienkie- 
miiai daugiausia kliudę su
sidaryti “kolchozams”.

Tenka pastebėti, kad 
naujieji Lietuvos valdovai 
taip pat veda propagandą 
už tai, kad vienkiemiai 
jungtųsi į kaimus. Ar tik

— Paskelbtas oficialinis 
pranešimas apie konfis
kuotus “pabėgusių iš Lie
tuvos ir besislapstančių 
liaudies priešų turtus”. 
Šiame sąraše yra 82 pa
vardės.

— Kelmėje komjaunimas 
surengė vakarą. Iš astuo
nių šokėjų keturių pavar
dės tokios: Mendelivičiūtė, 
Krube’mkaitė, Kelcaitė ir 
Goldblataitė.

— Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje paskutiniuoju 
laiku buvo paplitusios kal
bos, kad iš tų ūkininkų, 
kurie tm’ėjo daugiau kaip 
30 ha žemės, drauge su 
viršnormine žeme bus ati
tinkamai sumažintas in
ventorius, darbo įrankiai ___
ir kt., o taip pat kad jie tu- nei arkliai, nei jaučiai, nei Jį komunistėlių, ir jie ne- 
rėsią užleisti savo trobe- karvės, nei avys, nei kiau-l.............
sius. Dabar valstybinė že- lės, nė vienas 
mės ūkio komisija išleido i padaras. Taip pat nebūsią 

atimami nei vienas žemės I 
ūkiui dirbti įrankis, nei 
vienas gyvenamas ar ne-1 
gyvenamas namas. Toks e- j 
sąs Lietuvos komisarų ta
rybos tvirtas nusistaty- j 
mas, nes tiek vyriausybė, 
tiek komunistų partija no-j bininko» "petelis ir rėmė- 
rinti, kad Lietuvos žem- jas Edvardas čiočys. Lin- 
dirbiai būtų kiek galima kjme p. čiočiui greitai iš- 
pajėgesni dirbti ir išgautų sveikti ir vėl su mumis 
iš žemės juo didesnę nau-, darbuotis 
dą.

Jeigu šis nusistatymas 
tikrovėje bus pabotas, tai 
tektų tiktai džiaugtis, nes 
Lietuvos ūkininkų nusmu
kime nebus gal toks bai
sus. Bet tuo pačiu tenka' 
pastebėti, kad tokia nuo-' 
laida privatinei nuosavy
bei dar kartą įrodo komu
nizmo doktrinos bankrotą.

_________ i
I 
I
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Jis yra padarytas
Aukščiausiai kokybei.

o nesumažinimui
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tokį paaiškinimą:
“Valstybinė žemės ūkio 

komisija, pritarus minis
trų tarybai, išaiškina ir 
praneša žemės ūkio komi
sijoms, visiems valstie
čiams ir kitiems suintere
suotiems asmenims, jog 
visi darbiniai ir produk- 
tingieji gyvuliai ir kitas 
gyvasis ir negyvasis in
ventorius, o taip pat judo- 
masis ir nejudomasis tur
tas iš žemių valdytojų, ku
riems paliekama Lietuvos 
TSR liaudies seimo nutari
mu 30 ha norma arba ma
žiau, yra pastarųjų nuosa
vybė ir negąji būti nusa
vinta nei visai, nei dalinai.

Šia proga primename, 
jog pardavinėti veislinius 
gyvulius, kaip darbinius, 
taip ir produktinguosius, 
galima tiktai atitinka
miems valstybiniams or
ganams leidus”.

Dėl šio valstybinės žemės 
ūkio komisijos paaiškini
mo “Darbo Lietuva” pra
neša, kad pasklidus gan
dams apie gyvojo ar negy
vojo inventoriaus nusavi
nimą, kai kurie ūkininkai 
pradėję pro pirštus žiūrėti 
į savo darbinius ir produk
tinguosius gyvulius. Jie 
nebebuvę pakankamai ge
rai šeriami ir nebeprižiūri
mi. Nemaža tokių ūkinin
kų ėmę slaptai ar viešai 
pardavinėti gyvulių dalį ir 
silpninti ūkio našumą. Šie 
gandai taip paveikę dabar-

setts, Š. Amerika, 298 or- on their staunch adherence to 
ganizuotų lietuvių vardu”, our demoeratie principles.

“Americans of Estonian, Lat- 
lietuvių vian and Lithuanian birth have 

komisija, pasak “Darbo kongresas sveikina liau- known oppression; such men 
Lietuvos”, “buvo priversta dies seimą”. Pasirašė: — and women value liberty as did 
viešai ir griežtai pareikšti pirm. K. Vaitekūnas, sekr. my grandparents who fied from 
tuo reikalu nusistatymą”. J- Jaškevičius, ižd. K. Yok- autocracy. Since they value ii- 

. . , , . , berty, I know they will join in

Red. Prierašas. Šis kon- this crusade to Preserve the 
free America that they came 
to. America would not be the 
land of the free if it were not 
also the h ome of the brave.

Wendell L. Willkie”.

LIETUVIŠKAS 
VERTIMAS:

“Pabaltijo valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos —žmo
nės atnešė į Jungtines Valsty
bes užsigrūdinimo, bendradar
biavimo su kaimynais, savim 
pasitikėjimo ir pasiryžimo būti 
nepriklausomais dvasia, kuri 
labai daug prisidėjo prie ameri
koniškų gyvenimo kelių sukūri
mo. Šiais sunkaus bandymo 
šioms narsioms mažoms vals
tybėms laikais, kiekviena ame
rikoniška širdis reiškia užuo
jautą nekaltoms diktatūros ir 
persekiojančios valdžios au
koms.

“Aš didžiuojuosi proga pridė
ti savo balsą prie laisvę my
linčių žmonių balso iš visų pa
saulio kampų, sveikindamas 
estų, latvių ir lietuvių kilmės 
amerikiečius dėl jų nusistaty
mo prieš totalitarines doktri
nas ir dėl jų griežto prisirišimo 
prie mūsų demokratiškų princi
pu-

“Estų, latvių it lietuvių kil
mės amerikiečiai patyrė pries
paudos: tokie vyrai ir moterys 
brangina laisvę, kaip ir mano 
dėdukas ir bobutė, kurie bėgo 
nuo autokratijos. Kadangi jie 
vertina laisvę, aš žinau, kad jie 
prisidės prie šio kryžeiviško žy- 

: gio už išlaikymą laisvos Ame- 
| rikos, į kokią jie atvyko. Ame- 
i rika nebebūtų laisvų žmonių 
kraštas, jei ji sykiu nebūtų ir 
narsiųjų namas.

turi jokio pasitikėjimo net 
gyvas ūkio įr komunistuojančioje vi- 

; suomenėje.
i

Tokio, Japonija, spalių
17 — Japonų laikraštis 
Hochi rašo, kad sovietų 
Rusijos diktatorius Stali
nas planuoja turėti Mas
kvoje Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos atstovus pasi
tarimui, kad būtų galima 
sudaryti keturių diktato
rių sąjungą. Laikraštis sa
ko, kad Stalinas nutaręs 
prisidėti prie Vokietijos- 
Jtalijos - Japonijos ašies. 
Toks sovietų Rusijos pa
reiškimas sukrėtė Angli- 

j ios vyriausybę. Sakoma, 
Mokieji arbatos vird^tai Stalinas pasitaręs su 
visai nebegaminami. Špy- 
žinių indų pagaminta tik 
7,9%.

— Rugpiūčio 25 d. “Izves- 
tija” praneša, kad sovietų 
elektros pramonė per šių 
metų pirmuosius 6 mėne- 

į sius pagaminusi... 9 elek
triškuosius kavos virdu
lius. Tuo būdu labai kuk
lus gamybos planas buvęs 
išpildytas tik 1%. Elek-

— Sovietiškieji lietuvių 
laikraščiai didžiausiomis, 
raidėmis spausdina sveiki
nimą, atsiųstą iš “Ameri
kos lietuvių kongreso sky
riaus Hudson, Massachu- 

_____ ________________________________ •____________________________  Į

PABALTIJO DIENA
PASAULINĖJE PARODOJE

Brangūs broliai ir seserys 
tautiečiai:
Kadangi nūnai žymi da

lis pasaulio yra vadovau
jama ne teisės ir teisybės, 
bet brutalūs fiziškos jė
gos, tai juk nebuvo galima 
ir Lietuvai išlikti nepalies
tai. Nors Lietuvos vyriau
sybei buvo daromi keisti 
priekaištai, bet juk yra 
aišku, kad nei Salemonas 
nebūtų galėjęs padėties 
išgelbėti, kadangi mūsų 
milžinai - kaimynai nebu
vo linkę atsižvelgti į mūsų 
teises ir pagerbti mūsų ne
priklausomybę, kaip kad 
jie gerbia savo.

Lietuvos padangė šian- mės.

dien nuspalvinta juodai 
raudonomis spalvomis. 
Daugeliui teks nukentėti. 
Bet tai nėra galas. Juk ir 
1919 metais Vilnijos kraš
tas buvo patekęs į panašų 
padėjimą, — tačiau daly
kai virto kitaip. Nekitaip 
bus ir dabar, nors tuo tar
pu visai Lietuvai ir tenka 
jėga primestoje santvar
koje būti. Neturime už
miršti, kad Vilnių atgavo
me todėl, kad nebuvome 
išsižadėję teisės prie Vil
niaus. Atgausime atgal ir 
nepriklausomą Lietuvą, 
nes visa tauta jos trokšta 
ir neišsižadės, kovos ir lai-

Ponas Wendell L. Will- 
kie, respublikonų partijos 
kandidatas J. A. V. Prezi
dento pareigoms, š. m. 
spalių 5 d. vakare atsiuntė 
sekantį sveikinimą Pabal
tijo Tautų Dienos, New

į York’o Pasaulinėje Paro- 
• doje dalyviams, per rengė
jų komiteto pirmininką 
adv. K. R. Jurgėlą:

“The peoples of the Baltic 
Statės, Estonia, Latvia and 
Lithuania. have brought to the 
United Statės a spirit of hardi- 
hood, cooperation with
fellow men, self-reliance and a 
will to independence which 
have contributed greatly to the 
American way of life. In this 
time of trial for these brave, 
small countries. every Ameri- 

; can heart goes out in sympathy 
for the innocent vietinis of the 
greed of dictatorship and op- 
pressive govemment.

“I am proud to add my voice 
to that of liberty-Ioving people 
the world around in congratu- 
lating the Americans of Esto- 
nian, Latvian and Lithuanian 
origin on their stand against 
the totalitarian doetrines. and
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Šeimynos-Mūsų Tvirtovė
Greta maldos už taiką Popiežius Pijus XI įsako 

melstis ir už katalikų šeimas. Šv. Tėvas tuomi nori 
pabrėžti, kad jam rūpi ne vien išorinė pasaulio taika, 
bet ir tikra dvasinė taika šeimynose. Tai labai svar
bus dalykas, nes išorinė taika niekad nebus pastovi, 
jei žmonijos viduje viešpataus netvarka ir suirutė. Ki
tais žodžiais, žmonių nerymastavimas bei šeimynų pa
tvirkimas sudaro nuolatinį dvasinį karą net išorinės 
taikos metu. Ginklai gali ir nežvangėt, kanuolės ne 
baubti, bet dvasios kova gali virti visu smarkumu, ir 
tuomet tikros ramybės vis vien pasaulyje nebus.

Dvasinę taiką suardo idėjų kova. Idėjos tai ne 
kas kits, tik gimstą žmonių mintyse sumanymai pa
tvarkyti ir neva tai pagerinti žmonijos gyvenimą. Jos 
yra įvairios ir dažnai kaitaliojasi bei mainosi, netolie- 
sia kaip mados drabužiams dėvėti. Yra ir kiek pasto
vesnių idėjų, kurios išsilaiko po keletą ar kelioliką 
metų, bet atsiranda ir labai nerimtų, kurios vėjo grei
tumu ateina ir išnyksta. Būtų dar pusė bėdos, jei tos 
nepastovios, vien svajonėmis pagrįstos idėjos palies
tų tik paviršutinį gyvenimą — literatūrą, paišybą, 
braižybą, muziką. Dabartinės keistos tose srityse ma
dos, kad ir įžeidžia kultūringo žmogaus skonį, bet jos 
greit su vėju išnyks, palikusios tik neskanius išsigi
mimo atminimus. Tačiau kada tos tuščios idėjos sie
kia giliau ir braunasi į dorovinį ir religinį gyvenimą, 
tada esama jau rimto pavojaus. Reikia žinoti, kad 
kenksmingų, revoliucinių idėjų nešėjai visados prade
da savo perversmus nuo mažų ir tariamai tuščių da
lykų. Gamina lengvą, laisvamanišką literatūra, kuri 
pašiepia šeimos drausmę, motervstės nepaliečiamybę, 
pagiria laisvą meilę, nepaklusnybę tėvams ir bet ko- 'tvirtovę

Į

i

Kai Mrs. Laura McAllister, gimusi Kanadoj priė- 
priesaika pakeldama ranką užsiregistruodama J.mė

Valstybėse, tuomet ir jos mažytė Patricia McAllister, 
kad ir Jung. Valstybėse gimusi, bet pagauta tos dva
sios irgi iškėlus laiko rankutę.

kiam autoritetui. Kada junta, kad dirva ištvirkimui 
jau pusėtinai prirengta, pradeda kandžioti bei pašiep
ti dvasiškiją, Bažnyčios ceremoniją ir drausmę. Perė
ję ir tą griovimo laikotarpį, kimba jau tiesiog į Dievą, 
Jo mokslą ir įsakymus. Pradžia visuomet atrodo ne- 

■ kalta ir net jauki — taip viskas sklandžiai ir sąmojin
gai pašiepiama. Bet pasėkos būna liūdnos: daugelis 

; nė neapsižiūri, kaip neten ka tikėjimo.
Kas tam pavojui gali užbėgt už kelio ir išgelbėt 

mūsų šeimas nuo gudriai suklastuoto pavojaus? Visi, 
kurie supranta, kad šeima tai katalikiškos visuome
nės tvirtovė. Gimtieji tėvai, dvasios tėvai, mokytojai, 
vaikų ir jaunuomenės globotojai, visuomenininkai, ra- 

! šytojai, laikraštininkai — žodžiu, visi, kuriems rūpi 
i mūsų šeimų sveikata ir gerovė, privalo susispiesti į 
Į bendrą katalikišką frontą ir ginti iš visų pusių mūsų 

katalikišką šeimyną. K.

K. Pakštas.

Pastarųjų Trijų MetųPrisiminimai

Ar šviečia mums saulė, ar orui apte

mę 

Tu mūsų brangiausia prabočių šalis! 

Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė. 

Čia tiek atminimų atranda širdis! 

Ar laiminga ar varguose

visados tu miela. 

Atmininiais taip garsinga ir

brangi kaip siela.

Maironis.

ti. Lietuvis pilksermegis, 
tačiau mylėjo savo kalbą! 
ir ja tik šnekėjo, lietuviš-i 
kai dainas dainavo, lietu-; 

Įviškas giesmes giedojo,] 
lietuviškai poteriavo, jis į 
nesivaikė svetimųjų die
vų. Po šiaudine pastoge’ 
pasiliko gyvoji lietuvių 
šnekta ir skambioji daina. 
Daugumas tik lietuviškai 
tekalbėjo ir taip kalbėti te
norėjo. Todėl daugumai ir 
buvo didžiausia laimė gau
ti nepriklausomybę, at
gauti teisę visur ir su vi
sais lietuviškai kalbėtis. 

'Lietuvis pirmą karta pasi
juto lietuviu visur drąsiai. 
Jis ėjo į valsčių, į paštą, 
ar važiavo traukiniu,
galėjo garsiai kalbėti lie
tuviškai, visi jį suprato, 
lietuviškai atsakė, lietu
viškai niekas nebedraudė 
nei kalbėti, nei dainuoti... 
Lietuviškų knygų ir laik
raščių taip pat padaugėjo, 
lietuvių ūkininkų ir visų 
kitų vaikai jau galėjo mo
kytis lietuviškai, lietuviš
ką pasaką pasekti, lietu
višką eilėraštį pasakyti, 
lietuviškai suvaidinti ir tt. 
Visi džiaugėsi lietuvišku
mu.

Lietuviškas jaunimas la
vinosi ir veikė lietuviškai, 
skaitė lietuviškas knygas,

i

Laimė būti lietuviui ne
priklausomam užtvindė 
kiekvieno lietuvišką širdį 
ir sielą. Ypač ta laimė ir 
džiaugsmas buvo todėl di
delis, kad lig šiol lietuvis 
buvo belaisvis ir jis norėta 
padaryti nebelietuviu ir 
nebe kataliku. Nepriklau
somos ir laisvos Tėvynės 
oras ir dvasia plaukė viso
mis kryptimis ir visais at
žvilgiais. Kaip tai reiškėsi 
gyvenime ir stengsimės at
vaizduoti šiose eilutėse.

1. Lietuviškumas. Pir
mutinis gražiausias, svar
biausias ir reikšmingiau
sias laisvos Tėvynės ir 
laisvos valstybės žiedas, be 
abejojimo, buvo lietuviš
kumas. Juk lietuviškos ša
lies rubežiai vis buvo tie 
patys, nors juose šeiminin
kavo svetimieji, jie neiš-; 
griaunami ir neišnaikina
mi iš istorijos, nors gali 
būti išbraukiami iš geo

grafijos vadovėlių... Ta
čiau tautiečių dvasiniai ■ rengė lietuviškus vaidini-1 
reiškiniai buvo baisiai ne-,mus, dainų koncertus, 
gailestingai žeidžiami ir skaitė ir klausėsi lietuviš- 
naikinami. Tautos siela,’kų paskaitų ir tt. Lietuviš-i 
lietuviškas žodis, kalba kūmas buvo brangiausia ir 
buvo niekinama ir tartum visuotina Nepriklausomos' 
išguita iš viešojo ir valsty- Lietuvos dovana kiekvie-1 
binio gyvenimo. Ji buvo nam jos gyventojui. Su* 
paversta tik kaipo paken-.virš 20 metų naudojosi ta 
čiamoji būtenybė be teisės (dovana ir džiaugėsi kiek- 
tobulėti ir reikštis vieša- viena lietuviška siela ir 
me gyvenime, moksle, lite-' širdis, kad ji gali būti lie- Į 
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ti lietuvį. Pirmiausiai jie 
pradėjo naikinti lietuviš
kumą, skleisti nelietuviš
ką dainą ir svetimą žodį, 
kaip ir seniau būdavo. Ko
kį baisų skausmą jaučia 
mūsų lietuviai, gali tik 
pergyvenęs suprasti ir at
jausti... Štai viskas buvo 
savo ir lietuviška, o čia jau 
tau bruka kas svetima, 
žydiška ir rusiška. Kaip 
baisu, kai ant lietuviško 
kūno auga biaurios sveti
mųjų piktžolės, kurios no
ri visiškai iščiulpti lietu
viškus syvus, kad paliegę 
žmonės nusilenktų XX 
amžiaus banditizmui, tarp
tautinei kriminalistikai ir

jis baisiai neteisybei... Bet ge
riau apie tai mažiau gal
voti, nes perdaug dar šian
dien skaudu, kad būtų ga
lima šaltai tą nelaimę per
gyventi... St.

džios mokyklose mokintųsi tikybos ir kad Lietuva pa
laikytų gerus santykius su Vatikanu. Kitais gi, ne re
liginiais, klausimais tarp katalikij/r liaudininkų skir
tumo nebuvo. Abi grupės stovėjo už pagilintą žemės 
reformą, už elektrofikaciją, už mūrinę Lietuvą, už 
skurdesnių sluoksnių geresnį aprūpinimą, už demo
kratiškai organizuotą Kultūros Fondą, už glaudesnę 
Baltijos valstybių sąjungą ir tt. Apie susitarimą ir pa
sitarimus liaudininkams buvo pavesta nuolat infor
muoti ir socialdemokratus, kurių nedaug buvo likę; 

i šie pastarieji irgi pritarė katalikų centristams ir liau- 
1 dininkams ir ketino vėliau prie bendro susitarimo pri- 
’sidėti. Pasitarimai buvo išplėsti ir į dešinę, kalbinant 
!tą dalį tautininkų, kuriems diktatūra jau įkirėjo. Tai 
i buvo voldemarininkai, kurių veikla spietėsi daugiau
sia Klaipėdoje, nes ten buvo laisviau veikti. Su volde- 
marininkais būdavo kiek sunkiau tartis, nes jie ma
žiau pratę politinį darbą dirbti ir mažiau suprato kom
promisine politiką. Jų srovė buvo maža, tačiau labiau 
mėgstanti rizikuoti ir todėl smetonininkams labai pa- 

apkarpė Čekoslovakiją ir sudarė jai tokias politines v°jinSa- ypač kai ji įsiterpia didžiųjų srovių tarpan, 
ribas, kad aiškiai matėsi, jog vokiečiai ir likusiai vals- kurios duoda didelę platforma, plačias žmonių mases, 
tybės daliai neleis laisvai gyventi. Jei demokratijos Tad labai suprantam^., kad šios rūšies vienybe reži- 
neturėjo gana jėgų laiku reaguoti prieš šitą įžūlų sau- 
vališkumą, tai ir Kaune mums rodėsi, kad visų mažų
jų tautų likimas pakibo ant siūlo. Tuojaus, tą patį mė
nesį, Lietuvoje prasidėjo intensyvus dviejų pačių di
džiųjų srovių pasitarimai. Katalikai ir liaudininkai vi
sai teisingai ir aiškiai suprato, kad ir Lietuva labai ar
ti vulkano ir reikia jungti visas tautos jėgas ir darbui, 
ir taikai, ir karui. Pasitarimai ėjo daugiausia p. Myko
lo Sleževičiaus namuose. Juose dalyvaudavo jaunes
nės kartos katalikų vadai, o gi nuo liaudininkų dažnai 
būdavo žurnalistai J. Paleckis ir Šimkus. Tuo metu 
mes dar nežinojome, kad jiedu tarnavo Sovietų Rusi
jos penktoje kolonoje. Tiesa, jiedu nedaug ką naudin
ga Rusijai tegalėjo čia sužinoti, nes tuo metu dar ne
buvo aišku ar Rusija sudarys patį didžiausia pavojų 
Lietuvai, tad apie Rusiją mažiausia ir kalbėta. Mes 
matėme, kad mūsų pačių Tėvynėje daug kas netvar
koje, kad tauta nėra suvienyta ir paruošta didesnei 
kovai. Tad vidaus politikos klausimai sudarė didesnę 
kalbų programos dalį. Pasitarimai ėjo labai draugiš
kai ir sklandžiai. Abi didžiosios srovės priėmė net ben
drą programą, kuri lietė visus svarbiausius valstybės 
reikalus. Katalikai nesipriešino civilinei metrikacijai, 
kuri turėtų lygias teises su bažnytine metrikacija; 
liaudininkai neprieštaravo, kad katalikų vaikai vai-

(Tęsinys)

1938 ruduo Lietuvoje
1938 m. spalių 1 d. Vokietijos kariuomenė peržen

gė Čekoslovakijos sieną, okupuodama Sudetų kraštą. 
Tą žinią telefonu man pranešė 6 vai. rytą “Židinio” re
daktorius Dr. Ignas Skrupskelis (dabar jau bolševikų 
kalėjime ar gal sušaudytas), talentingas ir visų ger
biamas veikėjas. Neužilgo sutikau D. Britanijos atsto
vą p. Preston. Jis tuoj klausia nuomonės .apie įvykius, 
kuriuos jam apibudinau kaipo netekimą britų tvirto
vių Berlyno priemiesčiuose. Jis į tai pastebėjo, kad bri
tai įsiveda privalomą karinę tarnybą, kad pasiruošti 
netikėtumams. Aš gi maniau, kad tos priemonės jau
gerokai pavėluotos. Abu nuėjom pas Amerikos minis-, 
terį p. Owen Norem ir ten dar ilgokai kalbėjomės apie ’ 
rūstų Europos likimą ir apie galimas politines kombi-i 
nacijas, sąjungas.

Kaip žinome, tuomet Vokietija labai arogantiškai

i

mui labai nepatiko. Pasitarimų vietas bent iš lauko 
nuolat sekdavo šnipai. O gi apie Kalėdas prasidėjo 
tardymai ir areštai. Kaip paprastai, daugiausia vis 
nukentėdavo Dr. Petras Karvelis. Ir šį kartą jį su ke
letą kitų veikėjų areštavo ir išsiuntė keliems mėne
siams lietuviškon katargon malkų ir akmenų skaldy
ti. O provincijon policijos priežiūron išsiuntė kitus du 
katalikų veikėjus: Dr. Leoną Bistrą ir Dr. Praną Dieli- 
ninkai|į. Mane ir keletą kitų tiktai tardė ir gerai aps
tatė žvalgais. Liaudininkų žymesnių veikėjų vis dėlto 
nelietė. Už baudžiamus katalikų politikus rimtai užsi
stojo beveik visa Universiteto studentija, kuri pradėjo 
streikuoti ir nerimauti. Visame krašte žmonės reikala
vo koalicijos, t. y. visų didesnių grupių bendros val
džios su demokratiškesne kryptimi. Bet p. Smetona 
nebuvo linkęs į jokius kompromisus ir nuolaidas eiti, 

,kol policija ir kariuomenės vadovybė jo klauso. Jis 
, lapkričio mėn. ir vėl įsidrąsino savo paties aparato pa
rinktų rinkikų pagelba išsirinkti save į prezidentus. 
O gi krašte vis populiaresniu darėsi šviesaus proto ge 
nerolas St. Raštikis, kurs labai atsargiai, bet nuolat 
ir nuoširdžiai pakalbėdavo apie vienybės reikalingu
mą tautoje ir apie visų grupių ar srovių lygybę vals
tybinėje vadovybėje. Už tai gen. Raštikis vis labiau 
nustodavo malones prezidentūroje, kai tik apie tą vie-

ratūroje ir kitur. Ta gra- tuvė... Didelė dauguma net 
žioji ir senoviškoji kalba j ištautėjusių lietuvių pa
kėlė susidomėjimo net' mylėjo vėl savo tėvų kalbą 
tarp svetimtaučių moksli-j ir vėl jos vaikai augo lie- 
ninkų, bet savame krašte tuviškoj dvasioj ir lietu- 
ji buvo vergė, nelaiminga 
podukra, visokių prošopa- 
niškų ir burliokiškų bei 
germaniškų ‘izmų’ kanki
nama ir gadinama. Žmonės 
tyčia ir netyčia buvo klai
dinami, kad negerbtų ir 
menkiau vertintų lietuviš
ką liežuvį, kaip tada saky
davo. Svetimieji buvo mū
sų valdovai ir svetima kal
ba jie kalbėdavo ir lietu
vius versdavo juos sekti. 
Visoks mokslas tik sveti
ma kalba buvo pasiekia
mas, todėl dalis nesąmo
ningai buvo pamiršę tėvų 
kalbą. Jei ką nori rašyti, 
tai vėl svetima kalba ra
šyk, net ir laiško adresą 
reikėdavo rusiškai rašyti, j
kad galėtų adresatas gau-l ranka pradėjo vėl kankin-

viškai kalbėjo. Tie, kurie 
carinės Rusijos valdomoj 
Lietuvoj gyveno ir po kelių 
dešimtų metų vėl sugrįžo 
ir pamatė laisvą ir lietu
višką Lietuvą, tie ir šian
dien dar su džiaugsmo a- 
šaromis pasakoja, kaip 
miela Lietuvoj, kad viskas 
lietuviškai, viskas savo... 
Galima sakyti, kad tautos 
ir valstybės gyvybę ir dva
sią palaiko tik tautos kal
ba ir tautos papročiai, sa
vita kultūra, kas Lietuvai 
ir buvo lietuviškoji kalba 
ir lietuviški papročiai, lie
tuviška kultūra.

Žinodami lietuviai, ką 
turėjo, gerai gali suprasti 
ir ko neteko, kai kruvinoji

Kaikurie Nelegaliai Atvykę 
Ateiviai Gali Prašyti 
Pilietybes Popierų

Klausimas — Ar teisybė, 
kad asmenys, kurie atva
žiavo į šią šalį nelegaliai 
1914 m. gali legalizuoti jų 
buvimą, ir jeigu gali, tai 
kaip? Aš gyvenu Oregon 
valstybėj. Kur aš galiu ei
ti legalizuoti mano buvi
mą?

Atsakymas — Taip. To- 
kis asmuo turi prašyti re
gistravimo certifikato. Jo 
aplikacijai jis privalo var
toti form 659 ir jis gali 
gauti kopijas tos formos iš 
arčiausio imigracijos ofi
so. Kadangi tamsta gyveni 
Oregon valstybėj, gali pa
siųsti prašymą j Immigra- 
tion and Naturalization 
Service, U. S. Courthouse, 
Portland, Oregon. Pereitų 
metų Kongresas pataisė į- 
statvmą kaslink nelegaliai 
atvykusių, kurie įvažiavo j 
šią šalį nelegaliai prieš lie
pos 1 d., 1924 m., toki atei
viai gali prašyti užsiregis
travimo certifikato.

I 
I
I

nybę ir lygybę pakalbėdavo. Ir taip “diktatūra be dik
tatoriaus” vilko savo kojas kasdieniniuose rūpestė
liuose, kaip ilgiau ir saugiau jai pačiai išsilaikyti ir 
gabesnių už save prie valdžios neprileisti. Didžiosios 
srovės p. Smetonos valdžią vis dėlto šiaip taip tolera
vo ir smurtu ją versti nesiryžo, bijodamos į sumiši
mus įtraukti kurį didesnį kaimyną ir net pačią nepri
klausomybę palaidoti. Be to, daugumas žymesnių ka
rininkų buvo parinkti iš smetonininkų, todėl prieš jų 
norą ką daryti vis dėlto būt buvę labai neatsargu. Iš 
antro šono, neprivalom būti labai naivūs manydami, 
kad p. Smetonos rėžimas yra pats blogiausias ir, kad 
bet kuris kitas rėžimas kaž kokius stebuklus padarys. 
Tad niekas labai ir nesiveržė į valdžią. Spalvingesnių 
ir karštesnių troškimų turėjo tiktai voldemarininkai, 
dažnai labai dar jauni idealistai, kurių veiklą dabar 
dar peranksti būtų teisti. Gal būt jų taktika ir teisin
gesnė buvo? Gal būt ji būt buvusi net naudingesnė ap
saugoti Lietuvai nuo dabartinės rusų okupacijos? To- blinimo syndikatu, grįžtąs 
liau esant nuo dokumentų ir nuo paskutinių metų po- iš Federal Court po ap- 
litinės veiklos nėra galimybės čia paliestą užsieninės klausinėjimo dėl $2,000, 
orientacijos klausimą spręsti.

(Bus daugiau)

William R. Johson, chi- 
cagietis, surištas su gam-

000 vengimo taksų tyrinė
jimo.
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Sodaliečių Konferencijos Proga
(Kun. J. Skalandžio, N. A. 
Sodaliečių apskričio Dva
sios Vado, kalba Darbinin
kų Radio programoje, Spa
lių 12 d. š. m.)

Gerb. Radio Klausytojai:
Žmogui yra įgimta trok

šti garbės, turtų ir grožės. 
Ko žmogus trokšta, to jis 
siekia darbais. Išrodo, kad 
visi troškimai ir darbai tu
rėtų būti geri, nes prigim
ties įstatymas remiasi Die
vo įstatymu. Bet visa ne
laimė yra tame, kad žmo
gus, turėdamas laisvą va
lią, dažnai paneigia amži
nuosius dėsnius, nutolsta 
nuo savo gyvenimo tikslo 
ir bando savo laimę rasti 
medžiaginiuose dalykuose. 
Toji klaida ypatingai pasi
reiškia jaunuolių tarpe.

Jaunatvę prilygstame 
pavasariui. Tada geriau
sias laikas sėti sėklą. Jei
gu jau ne bile ką ir ne bile 
kur ūkininkas sėja, tuo la
biau jaunuolių širdies dir
va privalo būti užsėta ne 
nykstančiais blizgučiais, 
tuštybėmis bei kūno pagei
dimais, bet amžinai tve
riančiomis dorybėmis. Šių 
dieviškų dorybių randa
me Bažnyčioje, bet reikia, 
kad kas nors apie tai jau
nuolius painformuotų ir 
jiems vadovautų.

Mokytojais ir vadais yra 
kunigai, kurie organizuo
ja jaunimą į bažnytines 
draugijas ir jose gelbsti 
ištobulinti charakterį ir 
pasiekti gyvenimo pilnu
mą. Tarp daugelio įvairių 
bažnytinių draugijų, kiek
vienoj parapijoj mergelės 
susiburia po SODALIEČIŲ 
vėliava, pasiima Mariją I 
sau už idealą ir globėją ir 
stengiasi maldingu bei pa
vyzdingu gyvenimu likti 
naudingomis sau ir visuo
menei.

Kad patiekti kitiems sa
vo bendrai atliktuosius 
darbus ir nustatyti planą 
ateities veikimui, Rožan
čiaus mėnesyj ruošia suva
žiavimus. šiais metais So
daliečių Naujosios Angli
jos Apskrities Konfenren- 
cijos įvyks spalių mėn. 13 
d. Lawrence, 
Pranciškaus 
bažnyčioje.

Gyvename 
laikais. Tad
darbuotę tenka pagyvinti 
ir subendrinti. Europos 
karo audros paveikia ir 
šios šalies gyvenimą. Ne
žinia ką žada mums atei
tis. Užtat turime pasiruoš
ti sutikti tokias ar kito
kias atmainas. Mūsų jau
noji karta - mergaitės ga
li ir turi suvaidinti teigia

mą rolę šeimyniniame ir 
visuomeniniame gyveni
me. Doriniai pairusi šeima 
ir įvairūs visuomeniški 
blogumai laukia naujos re
akcijos iš katalikiškosios 
jaunuomenės, o ypatingai 
mergaičių, būsimų auklė
tojų.

Šia proga sveikinu ma
mytes už pavyzdingą iš
auklėjimą dukterų, kurios 
Sodalicijoj randa sau 
smagumo darbuotis, o so- 
dalietes sveikinu, kad jos 
turi pavyzdingas močiutes 
— auklėtojas.

MOTINA
Paulius Preikšas 

Bėga dienos, valandėlės, 
Greit pravydamos metus, — 
Štai ant rankų motinėlės 
Krykščia kūdikis gražus. 
Mažas kūdikis, menkutis, 
Tik raminasi prie jos: 
Jam taip gera kartu būti 
Prie motutės mylimos! 
Myli motina vaikelį, 
Myli ją karštai ir jis: 
Glaudžiasi prie jos, kiek gali, 
Rodos, tuoj ką pasakys.
— Mama! — tyliai pirmą kartą 
Krinta žodis jam brangus... 
O kiek laimės žodį tarti!
O koks žodis tas gilus! 
Spaudžia motina mažytį 
Ir bučiuoja jį karštai.
O jos džiaugsmui apsakyti — 
žodžių maža čia visai!

Iš “V. ir Eilėraščiai”.

Lietuva!
"Juokinga" Poema

RaSo: LIETUVIS

Laiškas "Tavoriščiams"
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maldas, su tuo nesuskaitomu 
maldų choru, dieną ir naktį, iš 
viso pasaulio tikinčiųjų širdžių 
ir lūpų dangun kylančių, kurio 
jokiu būdu Dangaus Karalienė 
negali neišgirsti, ir būti nepri
versta atsiųsti apsčias šv. D va-’ 
sios malones iš To, Kurio “Žo
dis stojosi kūnu, ir gyveno tar
pe mūsų”. Bet jeigu jau mes 
savo minčių, taip dideliai silpni 
būdami, ištikrųjų nebeįstengia
me sukoncentruotų nuolatiniai 
palaikytų kontakte su mūsų 
lūpų malda, — tai vis tik dėl to, 
perdaug neturime nusiminti, ir 
manyti, kad mūsų malda neat
neš mums pageidaujamų dvasi
nių vaisių. Atsiminkime tą pa
vyzdį, kad jeigu artistas kokia
me nors koncerte ar vaidinime, 
aktualiai ir nemasto, apie tai, 
ką jo žodžiai ar dainos tikrumo
je reiškia, tai vis tik dėl to, 
tuo jis nesudaro jokio skirtumo 
publikai, kuri ir nežinodama ti
krų jo minčių, — jo judesiais, 
žodžiais, kalba ar dainomis (ži
noma, jeigu visa tai yra gabiai 
ir tinkamai atliekama), liekasi 
pilnai patenkinta. Tas pats gali 
būti ir su mumis mūsų maldoje. 
Jeigu tik mes pasiliksime savo 
dvasia prisijungę prie to di
džiojo ir gailestingojo viso pa
saulio tikinčiųjų maldų choro, 
turėdami gerą intenciją, — mū
sų maldos nors menkos ir ne
vertos, — vis tik dėl to, nepasi
liks išskyrtos iš to choro, ir 
mes jomįs pilnai patenkinsime 
Dangaus Karalienę, — Šv. P. 
Mariją, — Jėzaus Kristaus mū
sų Viešpaties ir Išganytojo — 
Motiną.

Kad Marija yra visuomet pa
siruošusi mūsų maldas išklau
syti, — yra toks faktas, apie 
kurį suvisu negalima abejoti. O 
tai todėl, kad Dieviškasis Jos 
Sūnus, — Jėzus Kristus, mus 
visus begaliniai mylėdamas, — 
asmeniniai kiekvieną pažįsta ir 
kiekvieno reikalavimus žino. 
Motina niekuomet nebegali ne
mylėti to, ką jos sūnus myli; ir 
ką nors atsakyti tam, kam jos 
sūnus nieko neatsako. Kaip 
Dieviškasis Jos Sūnus, Jėzus 
Kristus mūsų Viešpats ir Išga
nytojas, taip lygiai ir Jo Moti
na, Šv. P. Marija, pažįsta ir my
li visus jos globai pavestus vai
kelius. Ir tai žino ir į tai tiki 
kiekvienas praktikuojantis ka-1 
talikas! Katalikų Bažnyčia pa

teiks tau visa ne ką tu pats,1 deda Dieviškosios Išminties žo-I 
bet visa ką Jis norės! Pats tuo 
nesirūpinki... Tvirtai pasitikėk 
Jo gailestingumui ir malone Jis 
visas tavo maldas ir prašymus, 
pagaliau padarys gerais ir tavo 
sielai produktingais. Turėk tvir- 

I tą viltį, kad V. Dievas tau šim
teriopai užmokės amžinajame 
gyvenime už tavo tvirtą ištver
mingumą, šv. Jo Valios pildy
me gerame iki galo...”

Gali būti, kad ir yra didelis 
mūsų nerūpestingumas, tame, 
kad pradėdami kalbėti šv. ro
žančių. mes pamirštame tai, 
kad tuo pačiu laiku, nesuskai
tomas tikinčiųjų žmonių dau
gybės. siunčia tas pačias Dan
gaus Karalienei maldas, kaip ir 
mes patys; ir jeigu tik mes 
norėtume. — mes galėtume su
jungti savo silpnas, nevertas

rytų bendrą šv. rožančiaus mal
dos harmoniją, arba prie kokios 
nors choro giedamos giesmės 
arba himno, kuris vis tas pats 
pasilieka, nors kiekviena jo ei
lutė ir patys turinio žodžiai, 
griežtai vieni nuo kitų skiriasi. 
Paprastas, kiek talentingesnis 
vargonininkas, ne tik kad cho
rui vargonais akompanuoją, bet 
vienu ir tuo pačiu laiku, ir pats 
chorui pritardamas, laisvai gali 
giedoti. Taip ir mes, kalbėdami 
šv. rožančių, galime lengvai 
praktikuoti tos paslapties ap
mąstymo prisiminimą, kurios 
“Tėve Mūsų” ir “Sveika Mari
ja” maldelės pakartodami mo
notoniniai kalbame.

Kaikuriems žmonėms labai 
daug gali pagelbėti, turint prieš 
akis tos paslapties paveiksliu
kas, kurią lūpomis kalba. Tokių 
šv. rožančiaus paslapčių paveik
sliukų, atskirai parodančių 
kiekvieną šv. rožančiaus pas
laptį, yra išleistų labai daug. 
Nemažai gali žmonėms pagelbė
ti tinkamai šv. rožančiaus mal
dai susikaupti, dievotai klūpant 
prieš Šv. P. Marijos altorių, ar 
kokį nors jos paveikslą, ir nuo
latiniai prisimenant vieną ar 
kitą, kurią nors didžiausiąją 
Marijos dorybę, kuri labiausiai 
kam patinka, arba kuri yra la
biausia su Marija susijusi, ir 
nusižeminusiam, savo dvasia 
stengties būti arti Marijos, ir 
tarsi tykus, rūpestingas liudi
ninkas teisme, — nuolatiniai 
sekti kiekvienos šv. rožančiaus 
paslapties turinio eigą.

Bet jeigu mes nebeatsilaiky- 
sime tvirtame pasiryžime su
jungti savo mintis su lūpomis 
kalbamosios maldos žodžiais,— 
tai vargu mes pilnai galėsime 
apturėti ir tas dvasines malo
nes, mūsų sielai ar kūnui iš tos 
maldos plaukiančias. Mes turė
tume pasimokyti ir priimti pa
tarimą iš Hilton, — to didžiojo 
dvasinio gyvenimo valdono ir 
kontrolieriaus gyvenimo ir jo 
minčių kontroliavimo. Jis mus 
perspėja už mūsų nerūpestingu
mą. Jeigu V. Dievas neduoda 
mums, Jo paskirtų malonių, tai 
Jis jas nededa atgal į Savo iž
dą. — Jis jas kitiems atiduoda, 
kurie geriau moka jų prašyti 
negu mes. Hilton mums dėl to, 

j tik taip atsako !f—
' — “Daryk tai, kas tau pri
klauso ir kentėk! V. Dievas su-

Daugelis tikinčiųjų žmonių, 
tankiai stato sau arba kitiems 
tokį klausimą: kaip galima vie
nu ir tuo pačiu laiku, kalbant 
“Tėve Mūsų” ir “Sveika Mari
ja”, apmastyti kartu ir Šv. Ro
žančiaus paslaptis? Nėra nė a- 
bejonės, kad daugeliui žmonių, 
yra gana sunku tas padaryti. 
Tačiau mes turime žinoti ir at
siminti tai, kad Šv. Katalikų 
Bažnyčia, kalbant šv. rožančių 
yra nustačiusi veik vienintelę 
sąlygą, t. y. paslapčių apmasti- 
nėjimą, kad už kalbėjimą šv. 
rožančiaus, gautume privilegi
ją, t. y. teisę apturėti Bažnyčios 
paskirtus atlaidus. Katalikų 
Bažnyčia, tiesą pasakius, mus 
jėga ir neverčia, kad mes, kal
bėdami šv. rožančių, — būtinai 
formaliai visas rožančiaus pas
laptis apmastinėtume; tačiau 
kaip būtiną sąlygą, pelnyti at
laidus, visgi mums pataria bent 
bendrai laikyti savo mintis at
kreiptas į tos paslapties įvy
kius, kai kalbame “Tėve Mūsų” 
ir “Sveika Marija”, per savo 
rankų pirštus leidžiame. Ir įš- 
tikrųjų. Daugelis iš mūsų, kurie 
kalbame šv. rožančių. — anaip
tol neesame kokie šventieji; ta
čiau šv. rožančių mes mylime. 
Šv. rožančiaus meilė ir jo kal
bėjimas, yra didelė Švč. P. Ma
rijos. Jėzaus Kristaus Motinos, 
mums teikiama malonė, kad 
nuolatiniai dievotai bekalbėda
mi rožančių, per Šv. P. Marijos 
šventą ir galingą užtarimą, mes 
visa, ko tik prašome, lengvai 
galėtume nuo V. Dievo apturėti. 
Apart to, šv. rožančiaus malda, 
kaip ir pats šv. rožančius, suvi- 
su nieko nepaprasto savy netu
ri.

N(ICE) MAN — Hansas City simpatingas lednešis 
susilaukia užmokesnio iš Mayme Meyer.

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų

Kristaus Karaliaus šventėje, spalių 27, 1940, Ma
rianapolio Kolegijos Rūmuose, Thompson, Conn., į- 
vyks metinis šios Kolegijos Rėmėjų Seimas. Į šį seimą 
yra kviečiami visi šios įstaigos rėmėjai, geradariai, 
bendradarbiai, kad bendromis jėgomis galėtumėm 
nustatyti ir įvykdinti mūsų auklėjimo problemas.

Seimo eiga bus sekančia:
10:00 vai. iškilmingos mišios. Pritaikintas šiom 

iškilmėm pamokslas. Giedos Kolegijos Cho
ras. Laikas po pamaldų iki 12:00 vai. lais
vas apžiūrėjimui rūmų.

12:00 vai. Pietūs delegatams-ėms.
12:00 iki 2:00 vai. Delegatai oficialiai lanko įvai

rias Marianapolio patalpas.
2:00 vai. Posėdžių pradžia.

Seimui užsibaigus, palaiminimas švenčiausiu Sa
kramentu.

Vakarienė delegatams-ėms ir svečiams.
Visus kviečia

Kolegijos Rėmėjų Valdyba
Sveiki “tavoričiai”! Jūsų veiduose 

Pašėlęs džiaugsmas šiandieną šviečia, 

Kada tėvynės miestuos, kaimuose 

Rusai ir žydai nosis teriečia.

Jūsų akyse visad vaidenas 

Krauju paraudęs Stalino snukis, 

Iš jūsų tarpo jaunas ar senas 

Tik jam tarnauja tartum padūkęs! 

Kada tėvynė laisvės neteko. 

Peklišku džiaugsmu akys nušvito 

Arba kaip seni lietuviai sako: 

“Ašaros džiaugsmo” jum išsirito. 

Sakote “Lietuva laisvę atgavo”, 

Džiaugiatės, šaukiat ir rankom plojat 

Aš paklausimą ištarsiu savo: 

Kodėl, “tavorščiai” ten nevažiuojat?
I Buržujaus vardą tuojau man duosit 

Ir kvailu mulkiu gal pavadinsit, 

Tačiau tėvynėn jūs nevažiuosit 

Ir gyvent “rojuj” nei nemėginsit. 

čionai palinkę, ant kito kailio 

Kasdien sunkesnę naštą uždėsit, 

leškosit kito — kaip patys — kvailio 

Ir apie “rojų” melus kalbėsit. ... 

Kaip senos “bobos”, ratu susėdę,
i
Girsit ko patys nesate matę 

Ir nenuraudę. nesusigėdę 

Nestosit kumščius i erdvę kratę. 

Jumis buržujais rusai laikytų.

I

Mass. Šv.
Parapijos

skaudžiais 
Sodaliečių

f 

! 
!

ir

Kunigas kalbėdamas šv. ro
žančių, visuomet suderina savo 
maldos balso toną taip, kad jis 
pilnai atatiktų bendrai visų baž
nyčioje bekalbančių kartu su 
juo žmonių balsams, kad pada-

Ilgai ir “rojum” džiaugtis netektų; 
Automobiliuj kai pamatytų, 
Tuojau prie sienos kulkom prisegtų. 
Daugums iš jūsų tarytum ponai. 
Patys nežinot ko gi jum stinga! 
Ar jūsų galvos — tušti uzbonai ? 
Manot, kad “rojuj” doleriais sninga? 
Savo kalbomis aš neatversiu 
Jumis į gerus tžvynčs vaikus; 
žodžius lyg žirnius J sieną bersiu 
Ir nepakeisiu skausmingus laikus... 
Vėliau gal patys viską suprasit. 
Mat jūsų širdys dabar sudžiūvę; 
Kada jūs tiesų kelią surasit 
Gal bus per vėlu ir... viltys žuvę. 
Dabar sutarę, tuojau važuosim 
Savo mintyse štai i tėvynę, 
Ir drauge “rojaus” ten paieškosim 
Gal susiprasim jį ten pažinę.......

PIPIRAI

t

Johanny Summers, 14, iš Hagerstown, Md. 
pasaulinio masto jaunuolių jauniausia “Swing” orkes
trą su vedėju (14 m.) priešakyj.

jo

Matas Grigonis 
Kam vadina 
Mus pipirais?
Mes tėvynei
Augam vyrais! 
Karklo vytį 
Pabalnosim, 
į kariuomenę 
Išjos im!
Jaunos jėgos
Mūsų šaliai.
Kovų žygiais 
Mes apsalę!
Mes giedosim
Himną garsiai 
Ir tėvynę 
Ginsim narsiai!

Iš “V. ir Eilėraščiai"

I

I

i

i
būtų palikęs; 
nepaguostas,'

nepamiršti,

mas nuliūdime, rūpesty, ar ko
kiose nors nelaimėse, puolęs 
prie Šv. P. Marijos per galingą 
šv. rožančiaus maldą, anot šv. 
Bernardo žodžių, 
Jos neišklausytas, 
nesustiprintas!

Tačiau reiškia
kad efektingas šv. rožančiaus 
kalbėjimas, — yra tarsi aukšto
ji dailė, kuri nieku kitu būdu 
nebėra pasiekiama, kaip vien 
tik per gilią ir intensingą prak- I 
tiką. Nė vienas nėra reikalau
jamas būti kokiu nepaprastu 
genijumi, pasiekti pilnus tos 
maldos vaisius. Pasisekimas 
priklauso vien nuo tikro dvasi
nio atvirumo ir gero noro mal
doje. Kalbėdami tankiai šv. ro
žančių, mes auksime tikėjime ir 
maldoje, o aukodami tikėjime iri

džius ant Marijos lūpų, ir Ji 
kviečia visus artinties prie Jos 
sakydama: — “Aš esu Motina 
tyros meilės, patarimo ir pa
guodos, ir vienintelė viltis atei
ti pas Mane, ir būti pripildytam 
Mano vaisiumi”. %

Ko mes labiausia turime pa
geidauti? Tai didesnio tikėjimo 
į šias tiesas! Už tat kuotan- 
kiausiai turime stengties dievo
tai kalbėti šv. rožančių, tarsi 
mažas kūdikis nuolatiniai kar
toti savo prašymą motinai, jei
gu norime Mariją patenkinti, ir 
patiems būti Jos išklausytais.

Ištikrųjų, veik ir negalimas 
daigtas, kad jeigu mes turime 
aiškią nuomonę ir supratimą a- 
pie tai, kaip elgiasi V. Dievas su 
menkais Savo tvariniais — 
žmonėmis, kad kas nors būda-

“Aš esu Motina

I

I

I

maldoje, augsime kas kartas 
vis didesnėje V. Dievo meilėje, 
ir krikščioniškoje mūsų tikėji
mo sąvokoje. Tuomet šv. ro
žančiaus kalbėjimas, neatrodys 
mums monotoninis dalykas, bet 
tokia pat svarbia malda jis 
mums pavirs, kaip kad ir kas- 
dienins mūsų šv. mišių (žino
ma, tų, kurie esame laisvi nuo 
darbo ir galime), klausymas.

Kad pilnas šv. rožančiaus kal
bėjimo ir kitų visų savo maldų 
apturėtume vaisius, nužemintai 
Marijai pasiveskime ir pasive- 
dę po Jos kojų 
prašymą:

padėkime tokį

Marija, Dievo 
už mus nusidė-

— “Šventoji
Motina. Melskis 
jėlius, dabar ir mūsų mirties va
landoje”. J. Butkevičius.

Atrodo lyg žaislas, bet tikrumoj N. S. Merritt, of 
Wilmington, N. C. paėmęs savo 20 mėnesių dukterį 
Patricia, lavinasi, kad vėliau patekus į cirką ar kitur ir 
uždirbus pinigų. Vaizde matome jų praktikas.



Antradienis, Spalių 22, 1940

Laiškai Iš Pavergtos Lietuvos
Rašytas rugpiūčio mėn. 1940

Tarp kitko štai ką rašo:

“Netekom daug katalikų inte
ligentų: pasitraukė į užsienį, 
vienas kitas iš... negalėjo išgy
venti — pribaigė save... parapi
joms altarijoms paliko po 3 ha 
žemės, vienuolijų visą judamą 
ir nejudamą turtą paėmė. Šiom 
dienom iš ministerių pašalino 
žydus.

“X. buvo pas vid. reik, minis- 
terį ir klausė kas daryti klerui, 
atsakė ministeris: “nežudysime 
kaip 1917 m.”, tik tiek.

“Labai baudžia už chuliganiz
mą, pasišalinimą iš darbo; la
bai daug sovietų kariuomenės.

“Kauno burmistras leidžia į- 
statymą po įstatymo, kaip la
biau suspaust kambariuose, nes 
turi apgyvendinti daug sovietų 
karių ir jų šeimas, kurių vai
kams įkurta eilė mokyklų; iki 
gegužės 1 d., 1941 m. nutarta 
visas ministerijas ir k. perkelti 
į Vilnių. Tai tokie dalykai vyks
ta pas mus šiomis dienomis.

“Šiaip mieste tik kareiviai, 
kareiviai ir žmonės su išverk
tais veidais. Valsčių žemės dali
nimo komisijos kai kur labai 
žiauriai pasielgė su seneliais 
ligoniais altarijų kunigais, ne 
tik atėmė žemę, bet ir daiktus 
išgrobė, į ką labai pavėluotai į- 
sikišo valdžia, sudrausdama ir 
palikdama po 3 ha.

Sveikiname visus. Džiaugia
mės, kad jūs esate sveiki. Tik 
mes nelaimingi šią valandą. 
Tamstos apie mus daug girdžia- 
te iš laikraščių ir per radio. 
Jonišky j plevėsuoja raudonos 
vėliavos, didžiausi mitingai su 
komunistiškais plakatais ir su 
Stalino ir Molotovo paveikslais. 
Brolis užsirašė žemės. Sakė, kad 
jam ir priskyrė gyventi, pakol 
kas reiks gyventi bendrai vi
siems. Dabar nieko nežinom 
kaip su mokesčiais, kuo mokė
sime ir kiek. Pamatėme daug 
tankų, daug lėktuvų, ko ligšiol 
Joniškis nebuvo matęs. Visur 
tik girdžiame džiaugsmą ir pa
dėką Stalinui.

Laikraščius taip pat jau turi
me naujus. Senieji jau neina. 
Keitėsi valdžia, keitėsi ir vis
kas, pasikeitė ir gamta. Kaip 
jau žinote, žiema buvo labai 
šalta, iššalo sodai. Vasara buvo 
karšta. Ligi po Šv. Petro nebu
vo lietaus. Burokus sodinome 
po Šv. Petro. Žieminiai javai 
prasti. Tik vėlyvas vasarojus 
pasigavo. O dabar tai taip šal
ta, kad be vatinės negalima lauk 
išeiti.

darbininkas

STATĖ LOAN CO., INC.
H. P. BROOKS. vedėjas

Telefonas 0049 228 Essex St., Salėm, Mass.

Hamburgas griuvėsiuose? Sulig vokiečių pranešimų, tvirtinama, 
kad Hamburgą didžiumoj išgriovė britų lakūnai - bombarduotojai. Šia
me vaizde parodoma, kaip naciai pasikvietę užsienių spaudos atstovus 
parodo sugriautą Hamburgą.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

T.

5 ----- --------------------- .-------------------------------------- ---"

G. F. BOND’S MARKET

Pilnas pasirinkimas groserio, mėsos, vaisių ir tt. |
244 Main St. Telef. 453 Marlboro, Mass.

Paskolos — $50.00 ligi $5,000
Žemos ratos—Atmokėjimai pritaikomi sulig 

jūsų patogumo
Kambarys 2—Licensja 56
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LINKĖJIMAI z
THE TERRYVILLE TRUST COMPANY

g 
Bristol, Conn. į.

Laiškas Iš Joniškio

Daugiau naujienos pas mus 
tokios: Aleną Milienę ir jos vy
rą abu užmušė kirviu jų pačių 
bernas naktį bemiegant. Taipgi 
užmušė ir tarnaitę, o Magdale
na liko gyva, žmogžudys dar 
nesuimtas. Dabar taip baisu 
naktimis, negalim miegoti. 
Valdžiai pasikeitus daug kali
nių paleista. G.

— Kompartijos agitaci
nis centras buvo Kaune 
sušaukęs medicinos dar
buotojus, mokytojus, tei
sininkus ir artimus, ku
riems kažkoks Solovjovas 
skaitė paskaitą apie tai, 
“ko moko komunistų (bol
ševikų) partija”.

Rašytas rugpiūčio 8, 1940 m.

Salėm Cooperative Bank
Narys Federal Home Loan Bank System 
“Bankas, kuris aptarnauja visuomenę”

Į 71 Washington St. Telef. 5450 Salėm, Mass.

PEABODY CO-OPERATIVE BANK

“Bankas, kuris patarnauja žmonėms”

10 Peabody Sq., Telef. 242 Peabody, Mass.

Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos 
Saugios Taupomosios Dėžutės 
Kreditai — Kalėdiniai klubai

Clinton Trust Company

79 HIGH ST.

CLINTON, MASSACHUSETTS

— Kaune buvo surengta 
komunistinio jaunimo 
“tarptautinė jaunimo die
na”, kurioje dalyvavo ir 
visa sovietiškosios Lietu
vos vyriausybė. Šiame mi
tinge kalbėjo ir paslaptin
gasis “draugas” Adomas 
iš Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto, ku
rio net pavardės nedrįsta
ma lietuvių tautai atsklei
sti. Jis jau kelintą kartą 
kalba per radiją, bet vis 
nepasakoma jo tikroji pa
vardė. Tame pačiame mi
tinge į Lietuvos jaunimą 
kalbėjo raudonarmietis 
Šinkaienko ir Alytaus sta- 
chanov’etis Ščerbakovas. 
Alytuje ta proga sureng
tame mitinge, jį atidary
dama, kalbėjo komjauni
mo apskrities sekretorė 
“draugė” Šklerskytė, be 
to, raudonarmietis Potpo- 
linovas, o moterų vardu — 
‘draugė’ Kujebienė. Griau
smingomis ovacijomis bu
vusi sutikta ‘draugo’ Judi
no perskaityta sveikinimo 
telegrama Stalinui.

Trūksta Butų Lietuvoje
— Sovietų kariuomenei 

okupavus visus žymiuo
sius Lietuvos miestus, bu
tų stoka Lietuvoje darosi 
stačiai katastrofinė. Iš Vil
niaus pranešama, kad ten 
nei už didžiausius pinigus 
besimokąs jaunimas nega
li rasti kambario. Tokia 
pat padėtis Alytuje. Stu
dentai ir gimnazistai pri
versti ieškoti kambario 
net apylinkių kaimuose 
pas ūkininkus. Tokiu būdu 
jie, eidami į mokyklas, bus 
priversti klampoti kilo
metrus. Tokia pat padėtis 
Kaune, kur studentai ap
gyvendinami mokyklų ko
ridoriuose ir rūsiuose.

denciją iš Salako: “Daug 
kas kalbėjo, kad ėmus val
dyti darbo vyriausybei 
Lietuvos jaunimui teks 
pergyventi liūdniausias 
laikotarpis, bet tas prana
šavimas neišsipildė. Kiek
vieną sekmadienio vakarą: 
į liaudies« salę susirenka 
būriai jaunimo ir pasi
kvietę muzikantą, linksmi
nasi. Jaunimo džiaugsmu 
pasidalyti ateina ir tėvai. 
Jaunimas šoka, o tėvai su-i 
sėdę džiaugiasi laisve ir 
kalba apie praeitį apie saHato atstotas “ Viduje 
vergovės laikus, kurių t -- - - - - -
pančius narsioji raudonoji mą bus baudžiama

— Įsigalėjus Lietuvoj 
bolševikams, gyventojai 
suskato sudarinėti įvairių 
prekių atsargas. Dabar 
Vilniaus miesto ir jo sri
ties prekybininkai įparei- 

igojami pranešti apie tuos 
asmenis, kurie sudarinėja 
atsargas. Pas tokius žmo
nes tuoj pat būsianti pada
ryta krata. Ryšium su ba
itų ir odos stoka, kai kurie 
i batsiuviai ir prekybinin
kai pakėlė kainas net 200 
— 300' c. Prekybos komi-

įspėja, kad už kainų kėli- 
. ne tik 

piniginėmis baudomis, bet 
L?u ir priverstina darbo sto- 

: vykia ir abiem bausmėm 
kartu. — Deja, istorija ro
do, kad vien bausmėmis 
prekių nepagaminsi. So
vietų Rusijoje bausmės 
vykdomos jau virš 20 me
tų, bet prekių kaip nėr, 

Itaip nėr...

TELEFONAS 61

— Vilniaus Šopeno alaus 
daryklos darbininkai ir 
tarnautojai viešai skelbia, 
kad jie pasiryžę kovoti su 
darbininkų ir tarnautojų 
“sauvališku dykavimu ir 
vėlavimu į darbą”. Irgi 
stachanoviečiai!

— “Valstiečių Laikraš
tis” deda tokią korespon-

Bausmėmis Trūkumo 
Nepašalinsi Finansuojame namų mortgičius

Sistematiško Sutaupymo sąskaitos

246 Cabot St. Tel. 858 Beverly, Mass.

BEVERLY CO-OPERATIVE BANK

RITE SHOE CO. I

GREETINGS
THE NORTHSIDE BANK & TRUST CO.

Brestol, Conn.

IŠDIRBĖJAI AVALINĖS

armija savo tvirtu rankos 
mostu sudaužė”. Tačiau 
net ir “Valstiečių Laikraš
čio” redakcijai toks “link
sminimasis” atrodė per 
daug tuščias, tad redakci
ja deda tokį prierašą: “Jei
gu jaunimas linksminasi 
tik muzikantus pasikvietę, 
vadinasi, tik šoka, o jokios 
kultūrinės programos va- i 
karėliuose neturi, tai taip^ 
“besilinksminantį” jauni-j ~ Vietinės pramonės ko
mą galima tik papeikti. imisaras, susitaręs su fi

nansų, darbo ir valstybės 
kontrolės komisarais, pa- 

— Nuo šių mokslo metų tvirtino kooperatinių ga- 
pradžios mokyklose orga- mybinių ratelių pavyzdi- 
nizuojami komunistiniai nius įstatus, šių įstatų pa- 
pionieriai ir “oktebriukai”, grindais galės organizuo- 
o vidurinėse mokyklose —.tis amatininkai, smulkieji 
komunistiniai jaunuoliai, gamintojai ir darbininkai.

392 VVaverly St. Telef. 3562

Pristatytojai šildymui alyvos 
Įgaliota agentūra — New England Koks

191-B. Main St. Marlboro, Mass. 
Atvežame ir į Hudson

NATICK TRUST COMPANY

J. C. PENNEY CO., INC.

“Vertybių Namas”
175 Main St. Telef. 242 Marlboro. Mass.

Maynard Trust Co.
Į /

Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos
Narys Federal Deposit Insurance Corporation 

81 Main St. Telef. 26 Maynard, Mass. 
SV<*VWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FARMERS ANB MECHANICS SAVINGS BANK

%

Park St. Telef. 3556 Framingham, Mass.

“Apsauga jūsų indelių, yra didžiausias tikslas 
šio Banko”

Visuomeniškas Bankas

J Marlborough Coal Company

Framingham, Massachusetts

Skyriai - sąskaitos—čekiniai, taupymo, klubų ir k.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

34 Main St. Telef. 100
Natick, Massachusetts

MURPHY & SNYDER

Popiera plakatinė, laiškinė, programoms ir tt.
55 Main St. Telef. 473-W Maynard, Mass.

FRAMINGHAM TRUST COMPANY
Trisdešimts metų, kaip sėkmingai patarnauja 

Middlesex apskrityje. Taupymo skyriai. Dėžutės.
Asmeniškos paskolos. Turistiniai čekiai ir 1.1.
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

79 Concord St. Framingham, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
' XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘'

!

The Diamond Oil Company 
DIAMOND /

Alyva šildymui, gazolinas, ir alyva motorams ir k. | 
299 Maple St. Telef. 1480 Marlboro, Mass.

I

Saugus kelias—Daugiau Tavo Sutaupymui

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXVx

NATICK FEDERAL SAVINGS S 
LOAN ASSOCIATION

28 Main St. Telef. 234

Natick. Massachusetts
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Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoalnal MI visokių reikalų.

Millbury Cafe
Uilaikome visokių gdrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Common Council Išleido 
Svarbią Knygutę Paaiški
nant Kaip Su Toms Pro

blemoms Apsiveikti
 -

Nepiliečiai, kuriems rųp^ 
tūkstančiai problemų apie 
ateivių registravimą, ras 
atsakymus į daug proble- J

REGISTRAVIMO I

mų 64 puslapių knygutėj 
“Alien Registration — A 
Manual of Information 
For Aliens and Those ad- 
vising them”, kurią ką tik 
išleido Common Council 
For American Unity.

Ateiviui pasakyta, ko
kias informacijas jis pri
valo duoti atsakydamas 
registravimo klausimus. 
Galimos pasekmės kaiku- 
rių atsakymų, kurie liečia 
ateivio darbą, generalę vei
klą, narystę draugystėse 
ir kriminališką rekordą— 
pilnai išdėstytos.

Nelegaliai atvykęs atei
vis ras pilną skyrių apie jo 
dalyką, jam pavojus, jeigu 
jis registruosis ir pavojus 
jeigu nesiregistruos. Jam 
pasakyta, kad, jeigu jis 
nuo jo atvažiavimo buvo 
lojalus šiai šaliai, ir įstaty
mus gerbiantis, jis gali le
galizuoti jo stovį, išvykda
mas į netolimą šalį ir vėl 
sugrįždamas į Jung. Vals
tybes legaliai. Karas Eu
ropoje ir beveik visiškas 
imigracijos sustabdymas 
atidarė kaikurias kvotas 
ateiviams. Knygutė taipgi 
nurodo, kad Generalinis 
Prokuroras turi teisę su
laikyti deportavimus atei
vių, kur deportavimas dė
tų “rimtų ekonominių naš
tų” ant ateivio žmonos, 
vyro, tėvo ar mažamečio 
vaiko.

Kitas skyrius diskusuo- 
jąs, kas yra ateivis ir kas 
pilietis. Šis skyrius pa
lengvins nuspręsti žmo
gaus pilietybės stovį.

Kitas skyrius pataria a- 
teiviams, kur gali gauti 
informacijų ir pagelbos 
savo atsitikimams. “Gai
la, kad šiandien daug žmo
nių stengiasi apgaudinėti 
ateivius ateivių registravi
mo reikale. Jiems tik rūpi 
lupti pinigų iš ateivių. A- 
teiviui nereikia mokėti nei 
vieno cento už informaci
jas ir pagelbą”.

• Registravimo Aktas pa
duotas su informacijoms 
apie imigracijos kvotas, ir 
kaip tapti Jung. Valstybių 
piliečiu yra kitas skyrius 
toj knygutėj.

Knygutė parsiduoda 15 
centų už kopiją. Kopijas 
galima gauti, pasiunčiant 
vardą ir adresą ir 15 centų 
į Common Council For A- 
mcrican Unity, 222 Fourth 
Avenue, New York City.

bininkas Annual

BALIUS
To be held at

ELKS BALLROOM
8 Magazine St. Cambridge, Mass

(NEAR CENTRAL SQUARE)

OCTOBER
To be awarded a beautiful

S1LVER FOX FOR PIECE
VALUEu $100.00

1940

Wally Jason & Orchestra
Admission including tax 45c

Dancing 7:30-12 Come One! Come All!
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IviETINĖS ŽINIOS

ŽINUTES
Spalių 20 d., tapo pakrikštyta 

Geraldina duktė Aleksandro ir 
Vilhelminos (Collins) Ferentų. 
Kūmais buvo Leonora Coyle ir 
Antanas Ferentas.

-... — ■■■■■....■■■-..................

viai katalikai, sekančiame sek
madieny, priimtų Šv. Komuniją 
Kristaus Karaliaus garbinimui.

Šv. Petro par. bažnyčioje, sek
madienį, kunigai labai prašė, 
kad visi South Bostono lietu-

Spalių 20 d., 3 vai. p.p., Tėvas 
Mešlis ir Tėvas Aukštikalnis iš
kilmingai ir sėkmingai baigė 
vaikinų ir vyrų misijas. Vyrų 
atsilankė pilnutėlė bažnyčia.

nu

Lietuvis Dantistas
ALKapodns

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 Ud 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9' v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomi* nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL diena 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 6330.

JohnRepshfc, M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Man.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6— 8.

DAKTARAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

534 Broadway,
So. BostonT J

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatižkų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Ezpelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Ezpellerio su inkaru ant dėžutės.

Nukentė jusiems Nuo Karo Lietuvoje 
Koncerto Rengėjų Susirinkimas

Tuojau po misijų baigos pa
maldų buvo Federacijos Kon
certo Lietuvai gelbėti rengėjų 
susirinkimas. Pasirodė, kad vis
kas koncerto reikale gerai ruo
šiama. Aukos gaunamos, tikie- 
tai pardavinėjami. Vėliausiai 
aukavo $10.00 Teisėjas Bolis A. 
Degasis, iš Nashua, N. H., *ir 
Kongresmanas John W. Mc- 
Cormack.

Susirinkime, adv. Jonas Gri
galiūnas, rengimo komisijos ge
neralinis sekretorius aukavo 
$10.00. Nutarta turėti didelį 
visų komisijų susirinkimą, spa
lių 27 d., 4 vai. p. p., “Darbi
ninko” salėje. Ten bus patikrin
ta kam trūksta įžangos tikietų. 
Spėjama, kad jų visiems no
rintiems neišteks jų. Ten pat 
komisija nusiims paveikslus pu
blikacijos dėlei. Visi šio koncer
to rengėjai, pritarėjei ir tikietų 
norintieji, kviečiami atsilanky
ti į šį svarbų susirinkimą, ‘Dar
bininko’ salėn, spalių 27 d., 4 
vai. p. p. Nutarta pasiųsti padė
ką ugniagesių komisionieriui 
ponui Arthur Reilly.

Įvyks sekmadienj, Spalių - Oet. 27 d., 1940. 4:30 
valandą po pietų, “Darbininko” salėje, 330 E St., So. 
Boston, Mass.

Kadangi koncerto laikas artinasi, kuris yra pa
skelbtas Lapkričio - Nov. 17, 1940, 3:30 vab*p. p., kada 
jis įvyks Jordan Hali, Boston, Mass., pravartu budėti 
aname kilniame darbe ir kartas nuo karto pasitarti 
veikimo klausimais. Šiuo kartu sekretoriatas išklausęs 
prezidiumo pageidavimu ir skelbia vieną iš svarbių ko
miteto susirinkimų į kurį kviečia visus komiteto na
rius atvykti ir dalyvauti posėdyje. Gal kurie komiteto 
nariai turi kokių svarbių pasiūlymų, taigi čia kaip tik 
ir bus vieta ir laikas juos išgvildenti. Prie to gerą bus 
sužinoti, kaip kolonijose ir Bostono Metropolijoj eina 
tikietų platinimo darbas. Raginame visus komiteto 
narius paruošti savo raportus, kas link rengiamo kon
certo ir juos priduoti susirinkimui asmeniškai ar bent 
raštu.

Yra numatyta, kad visi Komiteto nariai turės 
bendrą fotografiją. Pageidaujama, kad visi joje daly
vautų.

Taigi dar kartą primename ir kviečiame visus ko
miteto narius atvykti į susirinkimą sekmadienį, Spa
lių - Nov. 27, 1940, 4:30 vai. po pietų, “Darbininko” sa
lėje (“Darbininko” name), So. Boston, Mass.

Su pagarba,
Jonas Kumpa,

Komiteto sekr.-pagelb.

bus visų katalikiškų draugijų 
pasiaukojimas Karalių Kara
liui. Kviečiamos visų tų draugi
jų valdybos iškilmingai sueiti 
Šv. Petro par. bažnyčion su vė
liavomis ir ženklais savo drau
gijų ir atstovauti jas.

7 vai. vak., bažnytinėje salėje, 
įvyks Kristaus Karaliaus šven
tės paminėjimui, religinis teat
ras — Fabiolė.

Ponai Jeskevičiai, sekmadienį, 
po misijų, iškėlė Tėvams misio
nieriams kun. Mėšliui ir kun. 
Aukštikalniui pietus. Kartu 
pietuose dalyvavo ponų Jeskevi- 
čių sūnus klierikas Vladas, ku
nigai Urbonavičius, 
kis, Abračinskas ir 
Jakimavičius.

IŠVYKO PRALEISTI 
“MEDAUS MĖNESIO”

Virmaus- 
klierikas

misijoms

Darbininko" Metinio Baliaus Koncerto
Nuo Karo Lietuvoje Bilietai

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940, 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už-

Sekmadienį, vyrų 
užsibaigus, kun. K. Jenkus iš
važiavo Worcesterin atlankyti 
savo tėvų ir giminių.

bes tikslams.
Postas, įvertindamas ilgametę 

darbuotę Kun. K. Urbonavičiaus 
visuomenės labui, ir už jo pasi
darbavimą auklėjime lietuvių 
būti gerais šios šalies piliečiais, 
nutarė apdovanoti jį Amerikos 
Legijono garbės ženklu. Tiki
masi, kad garbės ženklas bus iš-
kilmingai įteiktas gerb. kun. K. 
Urbonavičiui laike naujos Pos-bonaviciui laike naujos Pos- 

valdybos įpareigavimo cere-

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu
sipirkt FEEN-A-MINT šiandien!

Spalių 21 d., 7:30 vai. vakare, 
Tėvai A. Mešlis, S. J., ir P. 
Aukštikalnis, S. J., pradėjo mi
sijų savaitę tiems lietuviams, 
kurie nesupranta gerai lietuviš
kai. 9 vai. rytais pamokslai yra 
sakomi lietuviškai. Šios misijos 
baigsis, spalių 27 d., 3 vai. p.p.

Sekmadienį, spalių 20 d., Šv. 
Monikof^par. bažnyčioje, Me- 
thuen, Mass., Juozas Zavedskas 
iš Haverhill, Mass. priėmė mo
terystės sakramentą su Stella 
Teresevičiūte. Pp. Zavedskai 
vykdami praleisti “medaus mė
nesį” į New Yorką, sustojo 
“Darbininke” ir apsimokėjo už 
prenumeratą.

P-nas J. Zavedskas yra senas 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas. Linkime jaunavedžiams 
linksmo ir laimingo gyvenimo.

to
monijų, kurios įvyks Fanueil 
Hali, Bostone, sekmadienyje 
lapkričio mėn. 3 d., antrą va
landą po pietų.

Postas lygiai įvertindamas 
p-lės Onos Katka^fekaitės ilga
metį siekiny tobulybės jos me
no srityje, ir pasiekusiai aukš
čiausią laipsnį muzikos meno 
srityje lietuvių tarpe, ir laiky
damas ją kaipo pavyzdį mūsų 
jaunuomenei, nutarė suteikti 
jai Amerikos Legijono pagarbos 
ženklelį. Tikimasi, kad įteiki
mas įvyks laike p-lės Katkaus- 
kaitės koncerto, kuris įvyks 
Jordan Hali, Bostone, lapkričio 
mėn. 7 d. Rap.

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. įvyks metiniai “Darbinin
ko” šokiai - balius. Kaip girdėti, ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji visu smarkumu ruošiasi į šį parengimą 
atvykti nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Kurie negali į šį metinį parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo Į sisakyti pas paneles Evą Macai- 
sekantieji: 
Mrs. E. Lubin, Worcester, Mass....... ............
K. Andrijauskas, Roxbury, Mass................. 
A. Puodelienė, So. Boston, Mass....................
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass...................
J. Slavickas, Worcester, Mass.......................
Charles Lacy, Lawrence, Mass....................
V. Paulauskas, Lowell, Mass........................
Jonas Mickevičius, Brooklyn, N. Y................
Frank Marcius, Bradford, Mass....................
S. Januškevičius, Fitchburg, Mass...............
F. Milašius, Andover, Mass...........................
A. Nevedomskas, Athol, Mass......................
C. Drevinskas, Middleboro, Mass................. .
Mrs. A. Praivelis, Norwood, Mass................
A. Abračinskas, Montello, Mass....................
John Gudelis, Roslindale, Mass....................
P. Sipavičius, Worcester, Mass. ..................
F. Davanis, Hudson, Mass............................ 
J. Šaparnis, Dorchester, Mass.....................
A. Rakauskas, So. Boston, Mass...................
J. Markelionis, So. Boston, Mass...................
J. Jesinskas, Cambridge, Mass....................
V. Jankauskas Hyde Park, Mass...................
A. Stigas, Dorchester, Mass..........................
Lietuvių Piliečių Klubas, So. Boston, Mass. 
Mrs. H. Balčiūnas, Dorchester, Mass...........
A. Perekšlytė, No. Abington, Mass..............
P. Valiackas, Bridgewater, Mass...............
J. Petkus, Broekton, Mass............................
A. Gurgždis, W. Millbury, Mass..................
M. Kažemekas, Gilbertville, Mass...............
A. Giraitis, Worcester, Mass.......................
A. Musick, Haverhill, Mass.........................
N. Jodkas, Lawrence, Mass.........................
V. Taškūnas, Lawrence, Mass.....................
A. Vinciūnas, Somerville, Mass..................
P. Grina^ Lawrence, Mass............................
A. Daukantas, Cambridge, Mass.................
A. Baronas, Montello, Mass.........................
R. Aitavičiūtė, Montello, Mass.....................
P. Danyla, Montello, Mass.........................

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą.

$1.00 ; 
$1.50 • 
$1.50 
$1.00 , 
$1.50 
$1.00 
$1.00 Į 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00’ 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.001

. $1.00 
. $1.00 
. $1.00 
.. $1.50 
.. $1.00 
. $1.50 
.. $1.00 
. $1.00 v •

tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 

į Boston.
Bilietų kainos — po $2.00; 

$1.50; $1.00 ir 75c.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Phimeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mas*.

Juozas M. Mis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausio® rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktu*.

Iš Susirinkimo

Kv 
kai 
pa, 
ko.4 
šia

GREYHOUnD

U10H0ERIRHD

1
i Woodstock Typewriter 

Company
Chamber oTCommerce Bldg.
80 Federal St., Boston, Mass. 

LIBerty 6907-08

celė Jakubauskienė, 48 m. 
amžiaus, gyv. 20 Evarett 

Spalių 21 d. mirė Domi- Dorchester, Mass. Kū
nas pašarvotas jos namuo
se. Paliko nuliūdime vyrą 
Boleslovą Jakubauską, se
serį Petronėlę Marcinke
vičienę, dėdienę Kastanci
ją Zdanevičienę, tris pus
brolius ir dvi puseseris.

Laidojama iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čios ketvirtadienį, spalių 
24 d., 10 vai. rytą, Šv. My
kolo kapuose.

Paėjo iš Žiežmarių par., 
Lietuvos.

Mirė Jakubauskiene

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėt* "Darbininke”.

Spalių mėn. 11 d. įvyko Ame
rikos Legijono, Stepono Da
riaus Posto Nr. 317 susirinki
mas, kuriame buvo išrinkta 
valdyba ateinantiems metams. . 
Į valdybą išrinkti, — komande- 
ris, Jonas J. Romanas: vyres
nis vice-komanderis, Vincas 
Nedvins; jaunesnis vice-koman- 
deris, Juozas Žuromskis; adju
tantas, Juozas Lekys; iždinin- ( 
kas. Jonas L. Petrauskas: ka
pelionas, Povilas Bushmanas; 
teisėjas, adv. F. J. Bagočius; 

■ kapų prižiūrėtojas, Leonas 
Švagždys; amerikonizacijos 
viršininkas, James Smigias; is
torikas, Roy M. Sidney - židžiū- 
nas; tvarkdarys, Juozas Vin- 
cius, tarnybos viršininkas, adv. 
Juozas Cunys; labdarybės vir
šininkas, Pranas Grenis; gydy
tojas. daktaras Juozas C. Lan
džius - Seymour. Veikiantis ko
mitetas: Juozas Adams, Myko-I 

jlas Dudis, Pranas Gerulskis, 
Benjamin Januškevičius, Sta
sys Sinkens. Feliksas Suravi- 
čius, Jurgis Ulevičius, Mateu- 
šas Vilkonis ir Kazimieras Zibi- 

Šv. Petro par. bažnyčioje pa-įkas.
mainytas mišių laikas. Sti Kris-' Postas nutarė 
taus Karaliaus diena šioje bai- steiSu Stephen Darius Post As-

Spalių 22 d., po misijų pamal
dų, 8:30 vai. vakare, bažnytinė
je salėje, įvyks Federacijos 
svarbus susirinkimas. Kviečia
mi visi draugijų atstovai atsi
lankyti.

Spalių 23 d., 4 vai. p. p., pra
sidės vaikų misijos. Jos baigsis 
šeštadienio rytą devintą vai.

Spalių 24 d., 8:15 vai. vak., 
bažnytinėje salėje. įvyks susi
rinkimas visų tų vaikinų ir vy
rų, kurie nori prisirašyti prie 
vyrų Šv. Vardo draugijos. Lau
kiamųjų daug.

Spalių 25 d., 4 vai. p. p., bus 
klausomos išpažintys vaikų, 
jaunimo ir nedirbančių. Misio
nieriams ateis talkon vietiniai 
ir kaimynai kunigai.

nyčioje, sekmadieniais šv. mi
šios bus laikomos sekančiomis 
valandomis: 7, 8, 9 vaikams, 10, 
jaunimui, 11 — Suma.

Povilas Būstams
48 CRKSCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pertais Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav.
793 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

Peter P. Pienei
(PLEVOKA8)

Septyniais būdais stogų dengėja*. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokesti* su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*.

Gera* Darba* — Kaino* žemo*

324 E St., So. Boston.
rEL. ŠOU 1452

Apakaltlisvlmai ir patarimai dykai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

825 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298

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

ProL Rašt — Ona Ivaškienė.

4V. JONO EV. BL. PASALPIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mas*.

440 ŽL Sixth SL, So. Boston, Mass. I prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk.. So. Boston 4115 Wa*hington SL, Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W. 

Iždininkė — Ona StaniuSūtė, 
105 West 6th SL, So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston.

Kaso* GI.—Marijona Aukštikaln’enė,
111 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas _ .. , ., ....antrą utarninką mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visai* draugijos reikalai* kreipkitės 
m* nrntnSthhi mMlnlnk*

5 Thomas Pk., So. Boston, Ma**. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Slxth SL, So. Boston, M*** 
: Iždininkas Vincas Zaleskas,

613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Maršalka. Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Masa.

čią nedėldienj kiekvieno mčnesia
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 

"th St... Rn. Rruttnn. Mum

prie Posto į-

sociates. Į šią Posto rėmėjų or
ganizaciją galės prisirašyti 
kiekvienas vyras ar moteris, 
kurie negali būti priimti na
riais pačio Posto arba Moterų 
Auxiliary. Duokįės nustatytos 
po vieną dolerį. Visos 
iš tokių narių rėmėjų

GRABORIAI

CAMBRIDGE, MASS.

z 
z 
z 
z 
z 
z 
Z

Spalių 27 d., 10 vai. rytą, bus 
viešas jaunimo Kristui Kara
liui pasiaukojimas. 11 vai. rytą,'bus vartojamos Posto

įplaukos 
duoklių 

labdary-

ir

Užsisakykite Toniko Pas Mos
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftoi Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham -1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

ligai lauktas Cambridge lie
tuvių parapijos balius jau pra
ėjo, bet malonūs baliaus įspū-| 
džiai ilgai pasiliks su mumis. 
Balius įvyko spalių • 11-tos die
nos išvakarėse prieš Columbus | 
Day, Eikš Ballroom salėje. Pu
blikos tikrai buvo labai daug, 
ir visi linksminosi puikiausioj 
nuotaikoj. Labai daug buvo pui-I 

į kaus jaunimo, kurie prie pui
kios orkestros šoko net sušilę, 
bet nemažiau šoko ir senesnieji, 
nevienam sušlapo nosinaitė, be- 
braukiant prakaitą. Mat ta sa
lė taip didelė, kad įsisukęs 
smarkią polką nebenori ir sus
toti, o sustojęs tai jauti, kad 
šlampa pečiai ir rasoja kakta. 
Prie užkandžių ir gėrimų tai 
kaip Lietuvoje jomarke. Cam- 
bridžiaus šeimininkės neišleido 
nė vieno, nepavaišinusios savo 
gardžiais užkandžiais. Radio 
laimėjo A. Laukaitis iš Cam
bridge. Atsilankiusieji visi tu
rėjo linksmą laiką, o baliaus į- 
spūdžiais dar ir šiandien tebe- 
sidalija. Liko neblogas uždar
bis. .4 .D.

►

| S. Barase vičius Ir Sūnus
H SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teise*

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 3637.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Oykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960
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Rytinių Valstybių 2inios
ELIZABETH, H. J Tarpe kalbų dainavo solo F. 

Puzinas. Visi kalbėtojai sveiki
no jauną daktarą, drauge ir jų 
tėvelius Joną ir Agotą Degu
čius, kurie nesigailėdami savo 
sunkaus darbo, dėjo pastangas, 
kad sūnų išleidus aukštuosius 
mokslus.

Garbė tėveliams, garbė jau
nam daktarui, kad didžiuojasi 
esąs lietuviu, gražiai kalba lie- 
tuviškai ir žada lietuvių nepa- 
miršti. Nors yra ir daugiau

Mūsų kolonija nors nesiskel- 
bia, bet vistik nemiega, o kruta 
ir labai kruta. Šalę asmeninio 
pobūdžio parengimų: gimtadie
nių, “šaverių”, vedybinių su
kaktuvių, yra ir visuomeninio 
pobūdžio parengimų. Praeitą 
trečiadienį buvo parapijonkų 
parengimas įtaisymui kleboni
joje naujų patiesalų, paklodžių, 
antklodžių, langinių ir kt. Pir-i T“ 7** j "V T >. . , , ,, ’ ... . dantų daktarų, bet musų kolo-mmmkaujant M. Pavalkienei, ... ...... ... .
komitetą sudarė J. Bunienė ir 
E. Liutvinienė, pagelbstint Mrs. 
Goštautienei. Suėjo gražus bū
rys parapijonkų ir atnešė nepa
prastai daug gražių dovanų. 
Klebonas kun. J. Simonaitis į- 
vertindamas svečius pavaišino.' 
Minėtos veikėjos netik sukvie
tė viešnias su dovanomis, bet 
jos pasirūpino ir gražią vaka
rienę prirengti. Prie vakarienės! 
pagelbėjo M. Beržanskis ir Vai-! 
tulionienė.

Klebonas dėkojo 
gražias aukas ir 
visas dvasinėmis 
Laike vakarienės 
choro solistai, komp. J. Žilevi
čiui vadovaujant. Dainavo Iz. 
Buniūtė ir F. Puzinas. Prie sta
lų patarnavo Iz. Buniūtė ir M. 
Pavalkiūtė. Visi ir visos parapi
jos veikėjos pradėjo darbuotis 
parapijos bazarui, kuris įvyks 
šio mėnesio gale. Parapijos cho
ras pradžioje lapkričio stato o- 
peretę. XX.

i nijoje iki šiol lietuviams žino
mas seniau gydytojas dr. Bla
žys ir šis jaunas Albertas. Kur 
atidarys savo ofisą kol kas dar 
nepaskelbė.

Šia proga sveikiname jauną 
! profesionalą ir linkime geros i 

'ikloties jo darbe. Tiesa, prie 
šios progos tenka pažymėti, kad 
visą parengimą paruošė jaunuo
liai, sudarę keliolikos asmenų 
komitetą. Kooperavo su jais ne- i 
mažai

visiems už 
apdovanojo 
dovanomis.
padainavo

ir svetimtaučių daktarų.
J.J

NEWARK,N.J.

DARBININKAS

ALUS — VYNAS — LIKIERIAI
370 Main St. Tel. 5794 Greenfield, Mass.

CHECKERBOARD FEED STORE f

GREENFIELD FRUIT CO. g

pa &

■ -

Šis vaizdas parodo, kad Prancūzijos daliniai, kurie pakliuvo po bri
tų vėliava, daro karo pratybas ir greitu laiku po vadovybe prancūzų ge
nerolo De Gaulle, stos atkovoti nuo nacių prarastą Prancūzijos laisvę.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Klausimai Ir Atsakymai

Reik Duoti Atsakymus | Du 
Kitu Klausimu

■■■ ---------------------------

GREENFIELD, MASS.

8

Grūdai — Pašaras — Trąšos — Sėklos
26 Wells St. Telef. 4619 Greenfield, Mass.

BRUNELLE’S SPORT SHOP
“Reikmenys vasariniam ir žieminiam sportui” 3 
Reikmenys žieminiam ir vasariniam žuvavimui” g 
36 School St. Telef. 4768 Greenfield, Mass.

JOHNSON RADIATOR CO.

I
 Thomas J. Brady, sav.

Automobiliniai radiatoriai ir kiti dalykai

134 Davis St. Telef. 4631 Greenfield, Mass. jį

Mūsų kolonija turi kasmet 
kuom nors pasidžiaugti. Šių me
tų džiaugsmas yra tas, kad su
silaukėme naujo profesionalo 
dantų gydytojo Alberto Degu
čio, D.D.S. Kultūringas ii* iš
mokslintas, ir gerai susipratęs 
lietuvis. Albertas baigė savo 
mokslą ir ta proga praeitą sa
vaitę jo draugai surengė pager
bimo pokylį. Pokylis buvo dide
lis, žmonių buvo daug. Dalyva
vo nemažai ir jo profesijos 
draugų svetimtaučių, neskai
tant lietuvių.

Vakarą atidarė komiteto na
rys J. Connelly, o vakaro vedė
ju buvo teisėjas J. McGuire. 
Bankietą atidarė klebonas kun. 
J. Simonaitis palaiminimu ir 
gražia sveikinimo kalba. Pabrė
žė, kad Albertas yra Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyklos 
auklėtinis. Buvęs mokyklos 
draugas kun. J. Dambrauskas, 
MIC., taip pat dalyvavo bankie- 
te ir pasakė sveikinimo kalbą. 
Po to kalbėjo miesto mayoras J. 
Kirk, komp. J. Žilevičius, dr. 
Slugaski, J. Patalkis, advokatas 
Patrikas, ir šio vakaro kaltinin
kas dr. Albertas. Šalę sveikini
mų buvo duodamos ir dovanos.

Newark’o L. Vyčių 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
spalių 14 d. Susirinkime buvo 
išduotas raportas iš neseniai į- 
vykusio apskričio mėnesinio 
susirinkimo. Aptarta ir sporto 
reikalai. Bendra bowling lyga 
pradėjo žaidimus spalių 10 d. ir 
žais kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą Šv. Jurgio parap. salė
je. Taip pat sudaryta ir apskri
čio lyga, kuri irgi jau pradėjo 
žaisti.

Šokių komisija pranešė, kad 
sidabriniam kuopos jubiliejui 
paminėti šokiai įvyks lapkričio 
30 d. Šv. Jurgio parap. salėje.

Šokiams grieš populiarus Carl 
Madison orkestras. “A costume 
party” tiktai dėl narių įvyks 
lapkričio 3 d., o roller skating daugelis dėl vietos trūkumo ne- 
party įvyks spalių 25 d.

Mes norime nuoširdžiai pa
sveikinti Chicagos, 
park 36 kuopą, švenčiančią 25 
metų sidabrinį jubiliejų ir Jer
sey City 124 kuopą, švenčiančią 
10 metų paminėjimą.

Spalių 5 d. mūsų kuopos na
riai, Vincas Sabath 
Nellie Barauskas, 
Kuopa linki jiems 
laimės.

Susirinkime buvo 
ir daugiau svarbių reikalų. Se
kantis mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d. K. V.

PITTSBURGH, PA.
IŠKILMINGAI PAGERBS 

KLEBONĄ 
Sekmadienį, spalių 13 d. Šv. 

Vincento parapija, Pitsburgh, 
Pa. nepaprastai iškilmingai mi
nėjo savo numylėto ilgamečio 
klebono, kun. Jono M. Vaišno
ro, 35 metų šiej parapijoj kle
bonavimo sukaktį.

Sekmadienio ryte,
Pranciškiečių rūpesčiu bažny
čios altoriai buvo išpuošti gė
lėmis. Vakare įvyko pagerbtu- 
vių vakarienė, kuri labai gra
žiai pavyko. Didžiulė, gražiai 
gėlėmis išpuošta mokyklos salė 
buvo tiesiog kimšte prikimšta;

seserų

turėjo progos visai dalyvauti, i 
Į pagerbtuves atsilankė mies-

Brighton įo teisėjas J. Egan, kunigai:—

ir panelė 
apsivedė, 

geriausios

svarstoma

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

MONTELLO, MASS.
Kai eisiu RUGG MFG. COMPANY

Išdirbėjai—RUGG produktų—Statybinė medžiaga j 
Malūniniai. darbai

Shelburne St. Telef. 3661 Greenfield, Mass.

Klausimas
registruotis, ar turiu atsa
kyti į kitus klausimus a- 
part tų, kurie randasi ant 
Ateivių Registravimo 
Blankos?

Atsakymas — Taip. Du 
klausimai nepasirodo ant 
Ateivių Registravimo 
blankos. Atsakymus į tuos 
klausimus nuo visų atei
vių reikalaus. Vienas yra 
— paduok vardą ir adresą 
arčiausios giminės, ar as- 
menio, kuriam pranešimas 
privalo būti duotas neper- 
matytuose atsitikimuose. 
Kitas — ar kada nors tavo 
pirštų antspauda buvo pa
daryta, jeigu padaryta tai 
paduok kur ir kada.

Spalių 13 d. įvyko Jėzaus 
Vardo draugijos vyrų pamaldos 
ir susirinkimas. Ryte, šv. mišių 
metu, visi priėmė Šv. Komuniją 
ir bendrai išklausė pamaldas. 
Pamaldų metu jie turėjo ir sa
vo vėliavą. Tos pačios dienos 
vakare įvyko susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė draugijos 
pirmininkas R. Jermalavičius. 
Svarbiausias susirinkimo tiks
las — Kristaus Karaliaus šven
tės apvaikščiojimas, kuri įvyks 
spalių 27 d. Visi nariai vienbal
siai nutarė tą dieną užprašyti 
šv. mišias 10 vai. ir ‘in corpore’ 
eiti prie Šv. Komunijos.

Tą pat dieną Moterų Nuolati
nės Pagalbos Panos Švenčiau
sios draugija 8 vai. irgi užpra
šė šv. mišias.

Jėzaus Vardo draugija nutarė 
surengti vakare “penny sočiai” 
dėl pagražinimo svetainės.

Montelliečiai nepamirškite 
“Darbininko” metinio baliaus— 
šokių, kurie įvyks spalių-Oct. 
25 d. Visi kviečiami skaitlin
giausiai dalyvauti.

Kun. Petrauskas ir klebono 
brolis J. Švagždys išvažiavo į 
Chicago. J. Jeskelevicius.

MILLERS FALLS CO.
Išdirbėjai mechaniškų reikmenų |

57-59 Wells St. Greenfield, Mass.

THE NEW ENGLAND BOX CO., INC. 
“Medinės dėžės, visokios išdirbystės” 

173 Main St. Telef. 3631 Greenfield, Mass.J

RAYMOND J. SICARD
| “SERVICE STATION”

Gazolinas, Baterijos, Aliejavimas
i 82 Federal St. Telef. 9125 Greenfield, Mass. j

Užrašymas Narystės Visose 
Organizacijose Nėra 

Reikalingas
ROGERS LUNT&BOVVLEN CO.J. Misius, A. Jurgutis, V. Sa

dauskas, V. Abromaitis, M. J. 
Kazėnas, J. Skripkus, E. Vasi
liauskas, D. J. Meyer, L. Vyčių 
centro pirmininkas inž. A. Ma
žeika, ir daugelis kitų įžymių 
profesionalų bei biznierių, at
vykusių net ir iš gana tolimų 
vietų. Vakaro vedėju buvo kun. 
V. Abromaitis. Muzikalę prog
ramos dalį gražiai atliko para
pijos choras. Atsilankiusieji 
buvo vaišinami skaniais parapi
jos šeimininkių paruoštais val
giais.

Baigiantis programai kun. J. 
Vaišnoras buvo apdovanotas 
parapijos miegamajam kamba
riui gražiais baldais. Nepapras
tai susijaudinęs, celebrantas 
kun. J. Vaišnoras dėkojo vi
siems už pareikštus jam taip 
nuoširdžius sveikinimus bei lin
kėjimus, už taip skaitlingą at
silankymą į jo pagerbtuves, ir 
už taip nesitikėtas brangias do
vanas.

Programai užsibaigus, šokta 
ir linksmintasi iki vėlumos, gi 
visam užsibaigus visi skirstėsi į 
namus puikiausioje nuotaikoje.

Dalyvavęs.

VORCESTER, MASS.

“Sidabriniai Reikmenys”
298 Federal St. Greenfield, Mass.Klausimas — Pereitais 

penkiolika metų priklau
siau prie daug įvairių or
ganizacijų ir draugijų, iš 
kaikurių Jau seniai prasi
šalinau. Atsakydamas į A- 
teivių Registravimo blan- 
kos klausimą 15, ar turiu 
paduoti vardus visų tų or
ganizacijų?

Atsakymas — Ne. Reikia 
paduoti tik tų organizaci
jų vardus, kurių buvai na
riu per paskutinius penkis 
metus prieš dieną kai eini 
registruotis, arba vardus 
tų prie kurių prisirašai per 
tuos penkis metus.

| FRANK N. LYMAN
Mėsa — Groseris ir kiti valgomieji dalykai 

Kainos prieinamos
5 54 Federal St. Telef. 3664 Greenfield, Mass.

GREENFIELD LAUNDRY CO., INC.
P. C. ROBERTS, Prez.

Šv. Petronėlės draugija rengia 
metinę vakarienę, kuri įvyks 
spalių - Otc. 26 d., 1940, 6 vai. 
vakare, L. N. K. svetainėje, 12 
Vemon St. Kartu prie vakarie
nės bus ir Hallo’ween dance. 
Šokių metu grieš Jono Dirvelio 
orkestras. Reng. kom. kviečia 
visus atsilankyti į šį balių ir 
linksmai laiką praleisti. K-tė.

Namas “Zoric” Sausai valo
Pilnas Skalbimas

t<36W««KSM»X3S3SS6SC«3«S5«3«3S3«SCKSS3S3SSSSHSS£S6S6Sa^

Greenfield, Mass.

NORVOOD, MASS.

42 A mes St.,

Sekmadienį, spalių 27-tą, Šv. 
Jurgio par. bažnytinėje svetai
nėje, St. James avė., įvyks per
statymas “Dzūkiškų Vestu
vių”. Vaidintojos atvyksta iš
Bostono. Šis vakaras yra ren
giamas Neperstojančios P. P.
Šv. draugijos. Todėl visos dr-
jos narės stengkitės atsilanky
ti į viršminėtą parengimą, ir ki
tus atsiveskite. Įžanga visai ma
ža. Kas atsilankys, nesigailės,
nes bus juokų iki ašarų. Pradžia
7 vai. vakare. Komisija.

Telef. 3637

Gazolino stotis

■W*w

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 Elfsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335 i

!

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i 
i 
i! 
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Redakcijos Atsakymai
Korespondentei S. J-t ė. Ačiū 

už korespondenciją, tačiau, ka
dangi jau buvome gavę apie su
važiavimą platesnę korespon
denciją, jūsų netalpinome.

M. J. Colney, H J).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St
Tel. 3-4747 W ate r būry, Conn.

ALEXANDER COAL COMPANY 
Anglis — Koksai — Alyva šildymui 
Williams Oil-O-Matic apšildymas 

201 Main St. Telef. 4371 Greenfield, Mass.

C. C PURPLE

JACOB SCHICK, INC. 
LEON STARKEY, vedėjas 
DODGE — PLYMOUTH

87 Mairt St. Telef. 5484 Greenfield, Mass,
»O»3S»CSaasWa6XSBW3£X»a6XXX3S3CXXS^

ELEKTRIKINIS KONTRAKTORIUS
Instaliacija ir įtaisymai — Įvedimas vielų

Taisymas motorų,

156 Silver St. Telef. 5532 Greenfield, Mass.

A. C. HAWKES, vedėjas
Pirkite pas Sears ir sutaupykite!

102 Main St. Telef. 5446
Greenfield, Massachusetts


