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BILDES1UOS

— Tris mėnesius po bol
ševikų šeimininkavimo 
Lietuvoje jau įvestos kor
telės visai eilei prekių, nes 
jų jau nebegalima gauti. 
Prekybos komisaras išlei
do įsakymą, kuriuo vi
siems pirkėjams įvedami 
pirkimo lapai, pagal ku
riuos parduotuvės parduo
da tekstilės, galanterijos, 
odos ir avalynės prekes. 
Šiems lapams gauti riekia 
pereiti ištisas stacijas. 
Darbininkai ir tarnauto
jai juos gauna per įmonių 
ir įstaigų, kuriose jie dir
ba, darbininkų ir tarnau
tojų komitetus arba prof
sąjungas. Kariams lapus 
išduoda jų dalių viršinin
kai, valstiečiams — vietos 
valsčių savivaldybės, vals
tybės įstaigų tarnauto
jams — jų įstaigos, lais
vųjų profesijų asmenims
— jų profesinės sąjungos, 
o visiems kitiems — vietos 
milicijos organai. — Pir
kimo lapas numato savi
ninko pavardę ir vardą, 
gimimo laiką ir vietą, paso 
numerį, išdavimo laiką ir 
vietą, įstaigos pavadinimą, 
be to, kiek išlaiko asmenų. 
Tokie pirkimo lapai išduo
dami tik tiems, kurie pris
tato pasą, kuriame daro
mas pažymėjimas apie la
po išdavimą. Blankas pir
kimo lapams gauti išduo
da apskričių milicijos va
dai, kuriems pristatomi ir 
sąrašai asmenų, kurie ga
vo lapus. Tačiau su tokiais 
sunkumais gauti pirkime 
lapai dar nieko neduoda, 
jeigu negaunama pačios 
prekės. O štai kaip įsaky
mas numato visą tolimes
nę procedūrą: “Pirkėjai, 
pirkdami prekes, privalo 
pardavėjams patiekti pir
kimo lapus ir pasus, ku
rie, patikrinę, kad lapo nu
meris atitinka pase pažy
mėtą išduotojo lapo nume
rį ir kad pirkėjas perka tik 
jam būtinus prekių kie
kius, užpildo blanko reika
laujamas žinias ir prekes 
parduoda. Parduotuvės 
privalo vesti sąrašus, pa- 
žymėdamos pirkėjo pavar
dę ir vardą, pirkimo lapo 
numerį, kokių prekių ir už 
kokią sumą parduota. Šie 
sąrašai turi būti laikomi 
parduotuvėje. Jei pirkėjas 
yra užimtas tarnybiniu ar 
profesiniu darbu, prekes 
jam su jo pasu gali pirkti 
jo šeimos nariai arba ben
dradarbiai. Taip pat be 
pirkimo lapo savininko 
prekes gali pirktis į pirki
mo lapą įrašytieji pirkimo 
savininko išlaikomieji as
menys, tačiau jie privalo 
turėti be pirkimo lapo sa
vininko dar ir savo asmens 
dokumentus. Pagal pirki
mo lapą nupirktos prekės 
gali būti sunaudojamos 
tik savo reikalams; per
leisti jas visas arba jų dal į 
kitiems asmenims drau
džiama. Pamatę pirkimo 
lapą, jo vieton iš jį išdavu
sių organų gali gauti kitą, 
tačiau ne ankščiau, kaip 
per 3 mėn. nuo pranešimo 
apie pametimą. Nusižengę 
šiai instrukcijai asmenys 
bus baudžiami visu įstaty
mo griežtumu. Instrukci-
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Popiežius Vėl Susirūpino Taika
___________________

Sunaikino Svarbiausias 
Berlyno Įstaigas

Londonas, spalių 28 —
Britų oro laivyno ministe- j valstybių vadus,

Iš Romos, Italijos pra
nešama, kad Jo Šventeny
bė Popiežius Pijus XIT vėl 
atsišaukė į kariaujančių 

, kad su
rija praneša, kad Anglijos laikytų ginklus ir pradėtų 
lakūnai iš lėktuvų bom- į taikos derybas. Taikos rei- 
barduodami Vokietijos' kalu įsakęs Vatikano ats- 
sostinę Berlyną sunaikino tovams įvairiose valstybė- 
geležinkelių, autobusų,' 
požemių, elektrikos įstai
gas, kurios dabar nebegali 
aptarnauti gyventojų.

Taipgi sunaikino daug 
svarbių dirbtuvių Berlyne 
ir kituose miestuose.

se dirbti, kad įtikinti ka
riaujančias valstybes, kad 
jos ginklu nieko gera ne
gali atsiekti. Ragina ka
riaujančias valstybes pa
dėti ginklus ir pradėti tai
kos derybas.

MUSSOLINI ŠAUKIA TALKI
NINKUS PASITARIMUI ------------------------♦ ______

Dar Nevėlu Užsiregistruoti 
Karo Tarnybai

I

I

i

*

Roma, Italija, spalių 28, 
— Premjeras Mussolini, 
kaip praneša iš Romos 
vykstąs į Florence daly
vauti svarbiame susirinki
me, į kurį jis pakvietęs 
Vokietijos kanclerį Hitlerį, 
Prancūzijos vadą maršalą 
Petai, ir Ispanijos gen. 
Franco.

Spėjama, kad susirinki
mas tęsis dvi dienas, ir 

neužsiregis- taį fcus nepaprastai svar-

Vyrai tarp 21 ir 36 metų, 
kurie nesiregistravo spa
lių 16 d. karo tarnybai, dar 
gali išvengti bausmės, jei 
savo noru užsiregistruos 
greičiausiai prieš numerių 
traukimą, t. y. prieš dienas 

. . spalių 25 — lapkričio 2.
respondencija vir dar tu- ii jos karo jėgos puolė Tie, kurie i “ * 
rinti būti apmokėta užsie- Graikiją iš oro ir žemėje truos iki to laiko, bus ba^ j^s‘

Jungtinių Valstybių oro apsaugos karo pabūklai, kurie visu smarkumu dirbami Curtiss-VVright 
dirbtu vėje Buffalo, N. Y.

Iš Pavergtos
— Vilniuje tiesiama nau

ja gatvė nuo Jogailos g. i- 
ki uosto ir nuo uosto ligi 
Gedimino gat Vykdant 
gatvės kasimo darbus, ras
ta 180 senų monetų. Mone
tų yra iš 1580 ir 1655. Jos 
visos sidabrinės.

Draudžia Daryti 
Susirinkimus

20— Po daugiau kaip 
metų viešpatavimo Rusi
oje, Kremlio valdovai tik
rai šią vasarą susiprato iš
leisti įsakymą, kuriuo

l

draudžiama fabrikuose da
ryti susirinkimus ir mi
tingus darbo metu. Bet ir 
po šio draudimo, “Prav- 
dos” prisipažinimu, “vis 
dėlto pasitaiko nugirsti, 
kad tarnautojai ir darbi
ninkai vis atitraukinėjami 
nuo gamybos darbo metu. 
Kai kuriose srityse tam 
net pritaria partinės orga
nizacijos”. Kai kur pasi
reiškę net pasipriešinimo 
prieš susirinkimų šauki
mą po darbo valandų.

—Sovietų Lietuvos pašto 
valdyba praneša, kad j So-

CIO Vadas Prieš Rooseveltą
VVashington, D. C., spalių pasisakė prieš F. Roose- 

28 — John L. Lewis, CIO veltą ir indorsavo respu- 
vadas, penktadieni vaka- Į blikonų kandidatą į prezi- 
re pasakė kalbą, kurioj jis dentus Wendell L. Willkie. 

; Toji CIO vado kalba sus- 
ia veikia nuo jos paskel-, kauldė CIO viršininkus, 
bimo dienos”. j Vieni pasisako už Roose-

Turime tikslių žinių, kad ve!tą, kiti už Willkie. Ga- 
Lietuvos parduotuvėse be-'^mas dalykas, kad ir dar- 
veik visiškai nebegalima! bininkai pasidalins už vie- j • • a a a V o n zl i r* 4- r* ITni

Italai Įsibriovė Į Graikiją I

------------------------------- <---------------------- ♦ _____________

vietų Sąjungą pašto ko-j Athens, spalių 28 — Ita-
---- , - puolė į Tie,

nio tarifu. Kai^?^ Įvesta&^po tų, kada Graikijos Vidžiam* ligi $10,000 ir kst- 
, arba a- 

savo teritorijas ir teisę biems kartu. Clarance A. j 
vežti kariuomenę per Grai- Dykstra, vyriausias karo 

— Lietuvos laikraščiuose kijos žemę. priverstinos tarnybos di-
paskelbta gana linksma Italai jau įsibriovė į rekotrius, įsakė nedaryti 
žinia apie sovietiškoje Lie- Graikiją: T u___ __________ __________, _____
tuvoje rengiamuose gau- Graikijos aerodromus ir pavėlavo su registracija, 
singuose mitinguose vieš- kareivines Korintijoj, Ta- 
pataujančią tvarką. ‘Elta’ 
oficialiai praneša, kad su
sirinkimuose ir mitinguo
se pasitaiką žmonių, “ne
va girtame stovyje, kurie 
savo beprasmiškais šauks
mais ir biauriu pasielgimu 
ardo susirinkimo tvarką ir 
priverčia taip brangų susi
rinkusiųjų laiką gaišinti 
jų pašalinimui”. Taip pav., i 
buvę rugpiūčio 29 d. su

vidaus — tai būsią pa- džia atsisakė duoti Italijai Įėjimo 5 metams, 
skelbta vėliau. Jung. Valstybės Įspėja 

Prancūziją

• v bombarduoja jokių išimčių tiems, kurie

toi ir Athens.
f

Iš Belgrado praneša, kad 
italai bombardavo Piraeus

I 

uostą. Smarkūs mūšiai ei
na Florino j ir Kastoria

Vokiečiai Pakeitė Vadus 
Okupuotoje Prancūzijoje

I

Berlynas, Vokietija, spa- 
prie Graikijos rubežiaus ^ų ^8 Gen. Streccius, 
Albanijos pietinėje dalyje. kuri? vadovybėje buvo mi-I

Washington, D. C., spa
lių 28 — Diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
Jung. Valstybės įspėjusios 
Prancūzijos vyriausybę 
nesitikėti paramos iš A- 
merikos, jeigu ji sudarytų 
karinę sąjungą ar kitokius 
santykius su Hitleriu, ku
rie pagelbėtų Vokietijai 
kare su Anglija.

1

litarė administracija oku-

**•*• MI* Italai Bombarduoja 
Londonąvieton paskirtas gen. 

Londonas, spalių 28 — Heinrich von Stuelnazel, 
Kauno miesto savivaldy- Britanijos laivyno virši- vokiečių - prancūzų 
bės ūkio skyriaus šaltkal- ninkai patvirtina žinias, liaubų komisijos pirminin- didžiulę 

i-—— u-. . kad pereitą šeštadienį kas.viu Kivitu Vytu, kuris bū
damas girtas trukdęs sta
tybų komiteto susirinkimą 
ir buvęs prievarta išvestas press”, kuriuo važiavo 598 ‘ • v S“ 1 • 1 • ••••• — w _ — _ .iš salės liaudies milicinin
kų.

gauti nei tekstilės, nei a-in$ ir kitą kandidatą. Kai- 
valynės, i 
prekių. Todėl dabar ir į- 
vesti šie lapai, kurie tačiau 
gyventojams nieko nepa
dės, nes prekių vis vien nė
ra. Labai daug prie Lietu
vos ištuštinimo prisidėjo 
raudonarmiečiai, ypač ka
rininkai, kurie pirmomis 
dienomis pirkosi viską, ką 
įmanydami. Ypač iš komu
nistinio rojaus atvykusių kurta vaikų militarė orga- 
raudonarmiečių akys užsi- nizaci ja, kurie bus lavina- 
degdavo, pamačius tėkšti- mi militarizmo, ir ji bus 
lės ir odos prekes, tad jie šalę raudonosios armijos, 
pirkosi šių prekių, todėl jų
pirmiausia ir pristigo. — litarizmą. Jie net smerkia 
Užteko laimingo gyvenimo tokį nekaltą skautizmą. 
po Stalino konstitucijos 'Tai ką dabar sakysite 
saule 3 mėn., kad jau pri-' “kamradai” apie Stalino 
trūktų drabužių, baltinių militarizmą, kuris 
ir avalynės! Kas bus dar .7000 vaikų suvarė į 
už 3 mėn.? įtaręs stovyklas?

nei galanterijos I kurie 010 viršininkai rei- 
jti ____ i Irai a ti ia Ir a H Tr>hr> T-aroia1

kad pereitą 
priešo karo jėgos nuskan
dino Britanijos laivą “Em-

žmonės. Žmones išgelbėjo. 
Pirmiausia laivas buvo ap
daužytas iš lėktuvų, o pas-

Rusai Taikosi Užimti 
Dardanelius

Budapeštas, spalių 28 —
— Kad komunistiniuose kui jį nuskandino subma- Balkanuose plačiai kalba-

kalauja, kad John Lewis; 
rezignuotų.

i
IRaudonieji Paruošia Vi 

Militarizmui

susirinkimuose vyksta to- pinas, 
kie dalykai, netenka ste
bėtis. Bet kažkodėl “Elta” i 
skelbia, kad tai esančios 
liaudies priešų provokaci
jos.

Maskva, Rusija, spalių 
28 — Mokytojų laikraštis! 
praneša, kad Maskvoje į-

— Raseinių apskrities 
komunistų partijos komi
teto nariai pasiskirstė pa
reigomis. Filipavičiui pa
vesta rūpintis kadro iškė
limo klausimu, Tiškovui— 
profesinių sąjungų veiki-

Komunistai smerkia mi-

net 
mili-

Jugoslavija Laikysis 
Neitraliai

New York, spalių 28 — 
Vokietijos radio praneša, 
kad Jugoslavija laikysis 
neitraliai Italijos - Graiki
jos kare.

Roma, Italija, spalių 28, 
Italijos karo vadovybė šū
viai c oro laivyno
bazę Prancūzijos pusėje 
ties Anglijos kanalu. Iš tos 
bazės Italijos lakūnai pa
kilę bombardavo Londoną.

Revoliucija Albanijoj

Belgradas, spalių 28 —(ma, kad Sovietų Rusija y-
I ra pasiruošusi užimti Dar- Pranešama, kad žinios pa- 
danelius “apsaugai”. Iš vi- siekė iš Albanijos, kad ten 
so atrodo, kad Hitleris su vyksta sukilimai ir riau- 
Stalinu gali susikibti. šės.

I

Anglija Siunčia Pagalbą Graikijai
- ------------------------------------------------------------------------------ <• ___________________

Anglija Gavusi Iš Amerikos | Athens, spalių 28 —Grai- 
Rnmhn Taikikli kijos karo vadovybė pas-
DOmoųMIKIKlĮ i tatė apsigynimui 100.000

VVashington. D. C., spa-' prieS Italijos karo jė- 
lių 28 — Plačiai kalbama, Karalius Jurgis II at- 
kad Jung. Valstybių vai- sišaukė į visą tautą gintis 
džia perleidusi Anglijai ^i pergalės.
Sperry Gyroskopišką tai-' Anglija siunčia Graikijai 
kiklį, kuriuo galima nu- pagalbą. Tik, kad nepavė- 
taikyti lėktuvų bombas, luotų.

“draugas” Gudžiūnas Ra-11 vaiayDą įsnnKti jenuce, kur norima. Valdžia kol Italija jsy sutraukė prie 
šeiniu komitete tėra lietu-' Šapiraitė, Mirkė Haleraitė kas tų žinių nepatvirtina, Graikijos tubežiaus 200, 
vis. i ir Jankelis Treibišas. J bet nei neužginčija. 000 kareivių.

— Alytaus apskr. įsistei
gė mokytojų profesinė są-

inu, Macheriui — pramonėj junga. Iš penkių valdybos 
ir prekyba, Boranavskiui najęių trys vadinasi: Kos-
— žemės pertvarkymo rei
kalais. Gudžiūnui — agi
tacine propaganda, Gali- 
brodskiui — finansų klau
simais. Berods, vienas!. - • , T - i“draugas” Gudžiūnas Ra- p valdybą išrinkti Jentke, kur norima.

telnickas, Haškerienė ir 
Šimanskienė.

Balninkuose įsteigtas 
kompaunimo skyrius. Čia
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Praėjus 'Darbininko' Metiniams 

Šokiams
Penktadienį, spalių 25 d., ; šnoras, A. Jociūtė. Reikia 

š. m., vakare, Eikš Bali-! 
room svetainėje, Cambrid-' 
ge įvyko “Darbininko” me- j 
tinis balius - šokiai. Jauni
mo atsilankė pilna salė, 
kurie griežiant puikiai or
kestrai linksmai praleido 
laiką.

Šokių rengimo komisi- ■ 
jos vyriausias šeimininkas 
buvo p. Antanas Zavats- 
kas. Jam padėjo ir gražiai 
darbavosi šie: šeiminin
kės — p. Karslienė, M. Za- 
veckienė, E. Povilaitienė, 
A. Bačinskienė, H. Pleka- 
vičius, S. Pilkonis, A. Vin- 
čiūnas, J. Mockevičius, P. 
Kadaitis, A. Puzinas, F. 
Tuleikis, P. Tuleikaitė, V. 
Valatka, J. Siauris, J. Vai-

priminti, kad pasidarbavi
mu ponios B. Žilienės buvo 
gautas leidimas dėl “re- 
freshments”.

Salėje knygutes platino: 
St. Griganavičius, J. Puo- 
delienė, M. Kilmoniūtė, O. 
Siaurienė, P. Juškienė ir 

; kiti.

v •

Liki vėlumos gražiai pa
silinksminęs jaunimas, 
pilnas entuziazmo skirstė
si į namus.

Gražųjį lapės kalnierių 
giliukingu numeriu (No. 
72) gavo E. Poskus, Jr., 
561 E. Sixth St., So. Bos
ton, Mass. Dovaną jau at- 
simėmė iš ‘Darbininko’ ir 
gavusi labai patenkinta.

I

i

Lietuvai Gelbėti Taryba, kurios nariai padarė vizitą prez. Rooseveltui, 
Washington, D. C., spalių 15 d. š. m. Iš kairės į dešinę sėdi: P. Grigaitis, K. 
Karpius, L. Šimutis, pirmininkas, P. Pivariūnas, kun. J. Švagždys. Stovi: F. J. 
Bagočius, P. Miller, J. B. Laučka, M. Vaidyla, teisėjas I. T. Zuris.

b

certą, lapkričio 17 d., Jordan 
Hali, Bostone, kurio pelnas ski
riamas pavergtai Lietuvai ir 
lietuviams nukentėjusiems dėl 
sovietų užgrobimo Lietuvos. 
Ragino visus įsigyti koncerto 
tikietų ir kviesti kitus tame 
koncerte dalyvauti. Kleb. kun. 
P. Juškaitis kalbėjo apie Lietu
vą, lietuvius pabėgėlius ir vieti
nius reikalus, būtent, apie sta- 

vi-

Sekmadienį, spalių 27 d., 4 
vai. po pietų, lietuvių parapijos 
mokyklos svetainėje įvyko pra
kalbos Lietuvos ir rengiamo 
koncerto, lapkr. 17 d., Jordan 
Hali, Bostone reikalais.

Prakalbų vedėju buvo p. A. 
Zavetskas. Kalbas pasakė pp. 
A. F. Kneižys, adv. A. Young 
(Jankauskas) ir vietinis klebo
nas kun. P. Juškaitis.

p. A. F. Kneižys kalbėjo apie.tymą jaunimui ir bendrai 
pavergtos Lietuvos vargus ir siems svetainės ir kambarių su- 
reikalą dirbti ir aukoti Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimui ir pabėgėlių iš Lie
tuvos šelpimui. Trumpai kalbė
jo ir apie rinkimus, ypač prezi
dento. Adv. Jankauskas labai 
gražiai kalbėjo apie LRK Fede
racijos apskričio rengiamą kon-

AteMu Registravimas Ir 
rnvtrsnnos imiyDos 

įstatymas

sirinkimams ir pasilinksmini
mui.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuvoje Jau Didelis 

Pašaro Trūkumas

ku-
2e-

— Agr. Vasinauskas, 
ris eina likviduojamų 
mes Ūkio Rūmų direkto
riaus pareigas, suteikė 
spaudos atstovams pasi
kalbėjimą apie numatomą 
šių metų derlių Lietuvoje. 
Pasak jo, rugių derlius 
smėlinguose rajonuose,

MIRĖ
Spalių 25 d., 9 vai. vakare mi

rė Kazimieras Klevas, 45 m. 
amžiaus, gyv. 171 Auburn St. 
Pašarvotas buvo velionio na
muose. Laidojamas antradienį, 
spalių 29 d., 9 vai. rytą iš Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. lietu
vių par. bažnyčios Šv. Mykolo 
kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Marijoną, brolius Stasį 
ir Antaną ir seserį Oną.

Teisingumo Departa
mentas šiandien išleido p. 
Earl G. Harrison’o, ateivių 
registravimo direktoriaus, 
pranešimą, kuris nurodo, 
jog visi drafto amžiaus a- 
teiviai vyrai privalo regis
truotis sulig abejais įsta
tymais — Ateivių Regis
travimo Įstatymu iš 1940 
m. ir Priverstinos Tarny
bos Įstatymu.

Ateivių Registravimo Į- 
statymas reikalauja įsire- 
gistravimą visų ateivių 
prieš gruodžio 26 d., 1940 
m. Priverstinos Tarnybos 
Įstatymas reikalauja vi-

eina pasitarimai ir apskai
čiavimai, galimas daiktas, 
kad koncentruotų pašarų 
nemažus kiekius gausim 
iš kitų respublikų”(I). Bet 
nežiūrint viso to, esą rei
kalinga likviduoti apie 20, 
000 arklių ir apie 100,000 _
senesnio amžiaus raguo-' £įetuvQS 
čių. Esą, būtų rizikinga vi-| klausimu sprenuzia lie; 
sai nieko nelikyiduoti._ Lietuvos tariamoji “vy-i

Dėl Žemės Ūkio Rūmų riausybė”, bet Maskva.! 
likvidavimo agr. Vasinaus- Dabar jau atvirai skelbia- 
kas išsitarė, kad jie, esą, ma, kad sudaromi pirmie- 

Pasak “Dar- 
Šėtos, Dot

nuvos ir Gudžiūnų valsčių 
(Kėdainių apskr.) “beže
miai ir mažežemiai imasi 

: iniciatyvu kolchozus su
daryti”. Tad pirmuosius 
kolchozus jau turime. Lie
tuvos ūkininkų nelaimei 
galima, deja, pranašauti, 
kad tokių kolchozų bus ne
trukus ir daugiau. Toj pa
čioj Kėdainių apskrity 
numatomi sovehozai šiose 
vietose: Baisogalos dv.,
Vilaikių dv., Baisogalos 
vaisė., Terėspolio dv., Gu
džiūnų valse., Juodkiškių 
dv., Kėdainių vaisė., Lan- 
čiūnavo dv., Kėdainių val
sčiaus, Sirutiškių dv., Dot
nuvos vaisė., Paliepių dv. 
Josvainių vaisė. Be to, iš į 
to paties ‘Darbo Lietuvos’ 
numerio sužinome, kad 
raudonarmiečių okupantų 
reikalams paimtas aero
dromui visoje nepriklauso-

I
i

Kolchozai Lietuvoje

blogas. Kviečiai visur blo
gi. Kkviečių derlius šiemet 
bus žymiai mažiau, negu 
praėjusiais metais, ypač 
dėl to, kad nelygiai sudy
go: anksčiau noko, o vėliau 
išdygęs tebėra žalias. Bul
vės esančios geros. Nors 
lietaus dabar dažnai pasi
taiko, bet masinio puvimo 
negirdėt. Pašaro kai ku
riose vietose šiemet ma
žiau nei praėjusiais metais

— Dabartiniai Lietuvos 
i valdovai keliais atvejais y- 
ra įsakmiai pareiškę, kad 
Lietuvoje kolchozai nebus 
steigiami. Tačiau kaip ir

• kitais reikalais, taip ir
T 1; 3 kolchozaci jos

klausimu sprendžia ne
• Lietuvos tariamoji “vy- 

bet Maskva.

v •

i

“Common Ground

SpeciaZės Pamaldos
Nekalto Prasidėjimo P. Švč. 

lietuvių parapijos bažnyčioje 
nuo spalių 31 d. iki lapkričio 3 
d. rytais ir vakarais įvyks tri- 
duum — specialūs trijų dienų 
pamaldos. Pamokslus sakys ir 
pamaldose vadovaus kun. A. 
Mešlis, S. J. Rap.

kaip antai Vilniaus krašte, nuo 30 įki 50%. Tai pirma- 
Zarasų, Rokiškio, Utenos jžolis pašaras. Atolai pasi- 
ir Alytaus apskr., esąs blo- taiso, tačiau jaučiama 
gas, o nai auiiuču mtvscigjij 
vietose rugių derlius ge-|jj£ 
resnis, negu praėjusiais 
metais. Taigi, rugių der
lius išsilyginąs ir nesąs

gas, o kai kuriose kitose j sunkumu atolus suvalyti. 
:t jei oras pasitaisys ir 

(neblogai užderėjusį atolą 
i bus galima gerai suvalyti, 
į tai bendrai pašarų bus 
mažiau nei pr. metais apie 
30%.

Žemės Ūkio Rūmų spe
cialistų apskaičiavimu

PRAŠOME ATSISKAI
TYTI

Darbi-; vleullov^
tikietų.' stambaus pašaro šiais me-

Paėmusieji platinti 
ninko” metinių šokių 
prašome kaip galima greičiau tais truks apie vieną mili- 
atsiskaityti “Darbininko” admi- joną tonų. Normaliais me; 
nistracijoje.

A. Peldzius, “Darb.” adm.

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limotinai dėl visokių reikalų.

-

tais Lietuvos gyvuliams 
sušeriama apie 3^2 mil. 
tonų stambaus pašaro per 
žiemą. Todėl kyląs klausi
mas, ar bus galima iš kur 

■ papildyti pašarų kiekį, ar 
; teks apie trečdalį gyvulių 
! likviduoti. Ūkininkams 
' siūloma surinkti bulvieno
jų ir visų pelkių vėlyvąjį ' 

i atolą, be to, žiemą sušerti 
, šiaudus. Toliau agr. Vasi- 
I nauskas išsitarė: “Dabar

kas išsitarė, kad jie, 
negynę ūkininkų interesų jį kolchozai, 
ir nebuvę tinkamai suda- bo Lietuvos”, 
ryti. Visa Rūmų tarnyba 
pereinanti žemės ūkio ko
misariatui.

Toliau buvo pasakyta, 
kad apie? 60 agronomų pe
reina dirbti į Lietuvoje 
sudaromus valstybinius ū- 
kius (sovehozus).

—Visokiais “stachano- 
viškais” ir kitokiais darbi
ninkų išnaudojimo meto
dais Lietuvos okupantai 
pasiekė, kad raudonajai 
armijai statomos Prienuo
se kareivinės būsiančios 
pastatytos 2T2 mėn. ankš- 

‘ čiau, nekaip buvo numaty
ta.

nei, George S. Schuyler, Leon 
Surmelian, William Suchy, Ma- 
rie Syrkin, Alan Scranton ir ki
ti pirmam leidiniui paruošė 
straipsnius.

Pranešdamas apie naują žur
nalą, Read Levis, direktorius 
Common Council for American 
Unity, sakė
bus generalis žurnalas papras-' 
tam skaitytojui. Vienas iš jo 
svarbiausių tikslų bus įvertin
ti, ką kiekviena grupė yra da- 

I vusi Amerikai, ugdyti Ameri
kos kultūrą, kuri tikrai repre
zentuos visus elementus, kurie 
sudaro Amerikos žmones. Me- Į SUS drafto amžiaus vyrus, 
džiągą rinks iš kiekvienos a- piliečius ir ateivius, įsire- 
merikos gyvenimo grupės šian- gistruoti spalių 16 d. 

Įdien, kaip nuo garsių rašytojų 
' taip nuo žmonių, kurie niekad j j 
nerašę.

Diskusuodamas naujo žuma- 
I lo nusistatymą ir tikslą, p. Ada
mic, jo redaktorius pareiškė — 

• “niekad nebuvo svarbu ameri- 
■ kiečiams, nepaisant paeities,

Drafto registravimai jau 
įvyko, ateivių registravi
mas įvyksta paštuose.

“Užsiregistravimas nepi- 
liečio tarpe 21 ir 35 m. su
lig Priverstinos Tarnybos 
Įstatymu”, sako p. Harri- 

nepaliuosuoja jį nuo

Lapkričio - Nov. 5 d., antra
dienį, 7:30 vai. vakare prasidės 
anglų kalbos ir pilietybės pa
mokos. Pamokos vyks High ir 
Latin School on Trowbridge St. 
(tarp Broadvvay ir Cambridge 
gatvių), antradienių ir ketvir
tadienių vakarais nuo 7:30 iki 
9:30 vai. Šios pamokos visiems 
Cambridge gyventojams vel
tui; jos yra gana naudingos vi
siems ateiviams, todėl turintie
ji progos, jomis pasinaudokite.

Explaining Is So Difficult
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— Valstybės teatro bale
to mokykla laikinai užda
ryta. Apie mokyklos ati
darymą būsią paskelbta 
vėliau.

i
Nepriklausomosios Lie-

tuvos užsienių reikalų mi- moje Lietuvoje gerai žino- 
nisterija, kurią okupantai mas Kėdainių 2 
skuba kuo greičiausiai lik- kurio likutis — 49 ha, pri

jungti prie 
dvaro sovehozo.

viduoti, skelbia spaudoje, 
kad piliečiai, turintieji rei
kalų su ministerijos kan
celiarija, konsulariniu ar 

• ekonominiu skyriais, turi 
tuos reikalus baigti iki šių 
metų rugsėjo 5 d.
— “Darbo Lietuva” pra

neša, kad Tauragėje susi
organizavo komunistų 
partijos kuopelės. Vienas 
svarbiausių uždavinių bū
siąs — “kovoti su- liaudies1 
priešais, o Tauragės apy
linkėje tokių dar apstu”.

— “Tiesa” praneša, kad 
Palangoje prie gatvių tie
simo darbų dirba 60 darbi
ninkų. Statybininkų pro
fesinės sąjungos atstotas 
“Draugas” Kapustinas nu
vykęs į darbo vietą ir pa
stebėjęs, kad dirbę visą 
laiką tik 6—7 žmonės, o ki
ti stovėję ir tarp savęs kal
bėjęsi. “Tiesa” tuo kaltina 
prižiūrėtojus.

!

8INCE
1813

ateivis; ir jo užsiregistra
vimas sulig Ateivių Regis-

vieta 
su 

amerikie-

demokratijos, 
ameriko- 
gali būti 
kokį nie- 

Visi pi-

• kį įvertinimą. Jis diskusuos 
j problemas, kurios išsivystė per 

^^“Itravhno-Tstatymu Tepa- 
liuosuoja ateivio nuo 
užsiregistravimo spalių 16 
d. sulig Priverstinos Tar- 

’Įnybos Įstatymu. Ateivis 
gali būti sunkiai baudžia
mas jeigu jis neįsiregis
truos sulig šitų abiejų fe- 
deralių įstatymų”.

Earl Harrison taipgi pra
neša, jog naujas “Tauty
bės Kodeksas”, kuris ką 
tik abiejų butų tapo priim
tas ir laukia prezidento 
pasirašymo, jokiu būdu 
neliečia ateivių Registra
vimo programos. Naujas 
Kodeksas pradeda veikti 
tik 90 dienų po prezidento 
pasirašymu. Tokiu būdu 
kodeksas pradės veikti po 
užsibaigimu registravimo 
programos, gruodžio 26 d., 
1940.

į šią šalį, 38,000,000 imigrantų 
iš visų pasaulio dalių. Jo pusla
piuose kalbės senieji ir naujie
ji amerikiečiai, balti ir juodi, 
protestantai, katalikai, žydai — 
visi — apie mūsų bendras as
piracijas ir problemas. Common 
Ground bus susirinkimo 
geresniam susipažinimui 
mūsų draugais 
čiais.

Dabartiniame kritiškame mo- 
Juodkiškių mente, negana mums laikyti ką 

turime; turime žengti pirmyn 
prie pilnesnės 
Turime vėl atgaivinti 
nišką Sapną, kuris 
toks vienybės jungas, 
kas negali pertraukti, 
liečiai, nepaisant jų tautinės ari 
rasinės paeities ar religijų, pri
valo būti priimti fakto kaip ir 
įstatymo, kaip lygūs partne
riai amerikoniškoj draugystėj. I 

Common Ground prenumera- 
rasinių tos kaina yra $2. į metus. Ko

pijos parsiduos už 50 centų. 
Common Ground adresas, kaip 
ir adresas Common Council for 
American Unity, yra 222 
Fourth Avenue. New York 
City.

žirgynas,

Common Council Naujas 
Žurnalas

Common Council for Ameri- 
can Unity (pirmiau FLIS) rug
sėjo mėnesį išleido naują žur
nalą vardu Common Ground, 
kuris nupiešia atvažiavimą ir 
suėjimą Amerike žmonių iš a- 
pie 60 įvairių tautinių,
ir religijinių paeičių. Redakto
rium Common Ground yra Lou- 
is Adamic, plačiai žinomas ra
šytojas ir kalbėtojas. Common 
Ground išeis keturis kartus į 
metus. Robert N. Rutchins, 
Chicagos universiteto prezi
dentas. Mary Eilėn Chase. John 
Ciardi. sūnus italų imigrantų, 
Profesorius Arthur M. Schle- 
singer. iš Harvard Universite
to. Van Wyck Brooks, William 
Reilly. Michael De Capite. 
George M. Stephensen, Lola Ki-

I

I

— Vilniaus - Kauno ruože 
pradedami geležinkelių 
praplėtimo darbai, sulygi
nant juos su Sovietų Ru
sijos pločiu. Šie darbai at
liekami skubos keliu, dir
ba net 600 darbininkų.

Užsisakykite Tento Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
i



Bėdoj Ir Dievas Prisiminta

I

gyventojai ne-
į

I

I

I

iš kairės į dešinę 
ir Majcr C. B. Parker.

miestuose, net

Earl G. Harrison, Jung.Į gyvenimo vietos pakeiti- 
Valstybių Teisingumo De-1 tną, bet privalo pranešti jų 
partamento Ateivių Regis-j gyvenimo vietos adresą

I
i

Konskripcijos aukštoji komisija apsvarsto jai rūpimus klausimus: 
Lieutenant Colonel L. B. Hershey, Major Ben Hov. ell,

866 West Broadvvay, South Boston, Maso.
Telephone SOUth Boston 2680.

Iš Sovietų "Rojaus"

DARBININKAS
(THE W0RKER)
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New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

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

Oficialiai pasaulis Dievą paneigia. Net katalikiš
kų valstybių valdovai ko stropiausiai vengia Dievo 
vardo, daugiausiai dėlto, kad kai kurias katalikų tau
tas valdo masonai, o jei kai kurie valdovai ir tiki į Die
vą, tai savo tikėjimo tarsi sarmatyjasi, kad neįžeistų 
bedieviškųjų valdovų, kurie galingesnes tautas valdo.

Tačiau karai ir perversmai davė skaudžią pamo
ką, kad Dievą paneigus, ir žemiškieji reikalai labai 
prastai sekasi. Antai į Prancūzijos valdžią buvo įsi
brovę komunistai. Jie taip “šauniai” tvarkė valstybės 
finansus, kad toks turtingas kraštas kaip Prancūzija 
veikiai atsidūrė ant krašto bankroto ir tik vargais ne
galais įstengė šiaip taip atsigriebti. Čia reikia pastebė
ti, kad prancūzai tik tada išsigelbėjo nuo bankroto, kai i 
nusikratė komunistais. Atėjo karas, ir Prancūzija į 
du mėnesiu buvo visiškai nugalėta. Tarp kitų pralai-i 
mėjimo priežaščių paaiškėjo ir ta, kad prancūzų tau-' 
ta, pasidėkojant komunistų įtakai, nustojo fizinės ir 
moralinės sveikatos ir patriotinės sąvokos. Nemaža 
buvo tokių kareivių, kurie visai nenorėjo kovoti. Kad 
jie nenoromis ėjo į Belgiją, tai dar suprantama, bet 
kad nė savo gimtojo krašto nesistengė rimtai ginti, 
tai jau tokiai civiiizuotai tautai tiesiog nedovanotina. 
Bet dabar paaiškėjo, kad prancūzų kariuomenėj būta 
ne tik apsileidimo bei abejingumo, bet ir sabotažo, t. 
y. tikslaus ir planingo kenkimo savo tėvynės reika
lams.

Dabartinė Prancūzijos vyriausybė nuodugniai 
tardo pralaimėjimo priežastis. Daugelio dalykų nė ne
skelbia, nes būtų perdaug jau skandališka. Tačiau yra 
patikrinta, kad ten būta daug suktybių, išdavystės, 
stokos vyriškumo, net perdaug bailiškumo, savanau
diškumo ir dorovinio susmukimo. Prieita išvadą, kad] 
tauta kaip tik dėl bedievybės prarado savo sveikatą. 
Pultasi klaidas atitaisyti ir — pasiryžta įvesti į moky
klas religijos dėstymą. Be Dievo, mat, nė pasauly gy
venti nesiseka.

Ir Anglijoj ta pati kryptis pasireiškia. Londono ir 
kitų miestų ir net kaimų gyventojams gręsia nuolati
nė mirtis. Nežino nei dienos, nei valandos, kada at
skris orlaivis ir kritusi iš jo bomba suardys namus fr 
atims gyvastį. Tad susiprasta, kad reikia šauktis prie 
Dievo ir auklėti žmonėse religinį gyvenimą. Kaip tai 
koktu, kad žmonės tik nelaimių verčiami pradeda at
siminti apie dangaus ir žemės Karalių. K.

— Dabar pora žinučių a- 
pie Sovietų Sąjungos svei
katos srities sutvarkymą.

Tas pats Tassas skelbia, 
kad medicinos įstaigų va
dovai nevykdą duotų įsa
kymų. Už tai pašalintas 
Maskvos spalių revoliuci
jos vardo ligoninės vy
riausias gydytojas “drau
gas” Serebrnas. Iztrino 
srities sveikatos priežiū
ros įstaigos vedėjas drg. 
Silinovas pareiškė papei
kimą tryliktosios ambula
torijos gydytojui Abra- 
movui, aštuonioliktosios 
poliklinikos vedėjui Jab- 
loškinui ir Maskvos svei-

| katos priežiūros įstaigos 
j skyriaus vedėjui drg. Cho- 
lodkovui. Jeigu sveikatos 
įstaigų viršininkai per 
trumpiausią laiką neper- 

: tvarkysią darbų pagal įsa- 
! kymą, tai jie bus pašalinti 
• nuo darbo ir patraukti 
tieson.
— O štai kaip, paties Ta- kuru laiku pasirūpinama, 

sso prisipažinimu, “vei-jkad elektros stotys veikia 
kia” miestų tarybos So- ištisus metus, kad tram-1

į vajai vaikščioja su stik
lais, kad gyventojai žiemą i 

i turi daržovių. Bet visai ki- 
! taip atrodo sovietiškame i 
į“rojuje”.

“Pravda” apie tai toliau 
x~: “Vien RSFSR (So- 

!vietų Rusijoje) butų re- 
Imontui šiais metais vy- 

savo miestus žiemai, kaip'riausybė paskyrė su vir- . _ . . 1 • • SfiO „..ui;.. ’pasirūpino tenkinimu gy
ventojų reikalų žiemos są
lygomis. “Geras miesto 
šeimininkas savo laiku i- 
masi priemonių, kad prieš 
žiemą būtų atremontuoti 
butai, kad būtų paruošta 
kuro, kad laiku pradėtų 
normalų darbą mokyklos, 
kad miesto elektros stotis 
nenutrūkdama teiktų e- 
lektros energiją, •namams 
ir gatvėms apšviesti, kad 

i tramvajų vagonai būtų su 
stiklais, kad miestas būtų 
aprūpintas daržovėmis 
žiemos laikui”.

! Kiekvienam 
kiusiam krašte 
normalu, kad

vietų Rusijoje:
“Pravda” straipsnyje! 

teikia pamoką, ką turėtų: 
daryti pavyzdinga miesto,raso: 
atryba, būtent, iš jos dar-j ” 
bo matosi, kaip ji ruošia;

■je nemoka sunaudoti. Ne
moka atremontuoti namų 
už valstybės skiriamus pi
nigus! Apygardos laikraš
tis “Krasnyj Sever” pra
neša, kad Vologdos mies
tas, kuri supa platūs miš
kai, neaprūpintas malko
mis žiemai. Malkų atveži
mo i miestą plano neatlik
ta nė pusės. Argi taip rei
kia rūpintis apygardos gy
ventojais?”

Toliau cituojamos gyve
nimo aplinkybės Smolens
ko. Girdi, “linija, žinoma, 
vykdoma, tik darbo nema- 
tvti”. Apygardos laikraš
tis “Rabočij Put” rugpiū
čio 11 o. rašė: “Ligi moks
lo pradžios liko mažiau 
kaip mėnuo laiko, bet apy
gardos aprūpinimas kuru 
yra visiškai nepatenkina
mas. Smolenske, Jarceve 
ir ypač Viazmoje ir Ros- rybos vadovus. 

; lavlvje į mokyklas atvežta 
tik 5—10G numatytų at
vežti malkų”. Praėjusią 
žiemą dėl karo trūkumo. 
Smolenske buvo nutrau
kusi daroą elektros stotis. 
Dėl to nei etai sustodavo 
tramvajai, o miesto tary
boje vakarais būdavo po
sėdžiaujama prie žvakių.

Laikraštis sako, kad rei
kia pasiruošti, kad elek
tros stotys veiktų. Bet, 
pasak “Pravdos”, buvę 
taip: “Praėjusią žiemą kai 
kuriuose 
pusėtinai apsirūpinusiuo
se kuru.

i gaudavo elektros šviesos 
į dėl stočių neveikimo. Taip 
• antai, Belove, Rostove, Ja- 
; rolavske elektros stotys 
nebuvo savo laiku atre
montuotos ir sustodavo 
dirbusios tais rudens ir 
žiemos mėnesiais kada e- 
lektros energijos pareika
lavimas yra maksimališ- 
kas”. “Miestų elektros sto
čių remontas vyksta visiš
kai nepatenkinamai. Per 
pusę metų darbų plano 
buvo atlikta tiktai 37' 
Vėluojama stočių remon
tas Omske, Archangelske, 
Čkalove, Orie, Riazanėje, 
Jaroslavle, Vladimire, Vol- 
ske ir kituose miestuose. 
Rostovo, Jaroslavskio gy
ventojai, likę be elektros 
šviesos praėjusią žiemą, 
toli gražu ne meiliai atsi
liepia apie savo miesto ta- 

Argi šio 
miesto tarybos vadovai 
leis, kad vėl pasikartotų 
pernai metų istorija?” Pa
sak laikraščio, tokia pat 
betvarkė esanti su tram
vajais ir daržovių prista
tymu žiemai. Maskvoje 
buvę reikalaujama, kad 
šiemet būtų sudėta žiemai 
Į sandėlius 712,000 tonų 
daržovių ir bulvių, o per
nai buvę sukrauta tik 371, 
000. “Tačiau gamybinės ir 
prekybinės organizacijos 
yra sustingusios ir labai 
lėtai teišjudinamos”. To
kia pat padėtis esanti Ki
jeve ir Leningrade.

r

susitvar-
yra visai

,______,___ butai turi
į 7
i būti remontuojami, kad

K. Pakštas.

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai
(Tęsinys)

1939 m. kovas-Klaipėdos netekimas
generolą Černių. Susidarė neva koalicija, kurios tau- 

! tininkai ir p. Smetona per dvyliką metų visomis prie
monėmis vengė, nors šalis reikalavo. Ir šiuo metu tik
ros koalicijos labai norėta išvengti. Tuo tikslu tauti
ninkai pasiūlė katalikams vieniems su tautininkais 
sudaryti valdžią, ignoruojant liaudininkus. Katalikai 

I kategoriškai atsisakė eiti valdžion be liaudininkų. 
Tuomet siūlyta liaudininkams, bet šie be katalikų at
sisakė. Tokiu būdu p. Smetona turėjo sutikti įsileisti 

i valdžion abi didžiausias opozicines sroves, nuo kurių 
įėjo po porą ministerių. Taigi nuo 1939 m. kovo pa
baigos iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvoje diktatūros 
jau nebebuvo. Per 15 mėnesių Lietuva palengva žengė 
iš diktatūros į moderuotą demokratiją, kiek tai leido 
labai pasunkėjusios tarptautinės aplinkybės. Kai mil
žiniškoje Rusijoj žiauriausia diktatūra i ‘ 
nuo 1917 m., Lenkijoj nuo 1926 m. ir Vokietijoj

šum 568 milijonus rublių. 
Daugiau kaip pusę mili
jardo! Tačiau praeina pusė 
metų ir paaiškėja, kad re-i 
montams sunaudota tik 
211 milijonų. Kryme, Ar
changelsko ir Vologdos a- 
pygardose atlikta mažiau 
kaip pusė numatyto plano. 
Vologdoje turėjo būti pa
grindiniai atremontuota; 
ligi rudens 40 namų, o at
remontuoti tuo tarpu tik x______________ _______________ ____  _____t
9 namai. Kas čia kita, jei travimo Direktorius nuro- kas tris mėnesius nuo už- 
ne apsileidimas? Trečiojo- do, jog Ateivių Registrą- siregistravimo laiko, ar jie 
je Vyriausios RSFSR Ta- vimo Įstatymas iš 1940 m.,'pakeičia adresą ar ne. Ne- 
rvbos sesijoje atstovas reikalauja greitą praneši- paisantiems šito Teisingu- 
drg. Abramovas, Vologdos mą apie įsiregistravusio a- mo Departamento patvar- 

1 " teivio adreso pakeitimą. kymo apie adreso pakeiti-
“Kaikurie ateiviai klai- mo pranešimą bus bau- 

dingai mano, jog jiems ne- džiamas sulig Ateivių Re- 
reikia pranešti pakeitimą gistravimo Įstatymų. Tos 
gyvenimo vietos adreso, bausmės yra piniginė bau- 
pakol mes jiems pasiun- smė $100., 30 dienų kalėji- 
čiame “recytės korteles”. mu, ar abi bausmės.
(receipt cards) , sako p.I Paštuose galima gauti 
Harrison. Svarbu kiek- SpauscĮintas blankas adre- 
vienam užsiregistravu- so raportams ir adreso pa- 
siam ateiviui čia pašto-; keitimo pranešimams A- 
viam apsigy v e n i m u i, teivių Registravimo sky- 
mums pranešti naujos gy- rįuj 
venimo vietos adresą į* i penkias dienas po persike-! 
limo, nepaisant, ar jis ga
vęs recytės - kortelę ar ne
gavęs. Studentai, turistai, 
svečiai ir kiti asmenys į- 
leisti į šią šalį nepastoviam 
apsigyvenimui nereikalau
jami pranešti kiekvieną

Ateiviai Privalo Pranešti 
Adreso Pakeitimą

apygardos darbininkų at
stovų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas, su 

i pasididžiavimu kalbėjo, 
kad Vologdos apygardos 
teritorija apie 148,000 kv. 
kilometrų, kad savo plotu 
ši apygarda yra lygi kartu 
paimtoms keturioms Eu
ropos valstybėms — Dani
jai, Olandijai, Belgijai ir 
Šveicarijai. Tai buvo kal
bama ne taip sau, o... kad 
galima būtų išgauti papil
domų kreditų. Drg. Abra- 
movas pabrėžtinai prašė, 
kad sesija papildomai pas
kirtų šimtą tūkstančių 
rublių miestų gerovės pra
plėtimui. O patikrinus pa
sirodo, jog net paskirtų 
anksčiau kreditų Vologdo-

Recyčių - kortelės grei
tai išsiunčiamos iš Wa- 
shingtono. Kasdien skait
lius recyčių vis auga. Tie 
nepiliečiai, kurie persike
lia iš vienos vietos į kitą 
prieš gavimą recytės - kor
telės ir nepraneša mums 
apie adreso pakeitimą re
cytės - kortelės negaus. 
Recytės - kortelės siunčia
mos į ateivių, registravi
mo laiku paduotą, adresą, 
ir paštoriams įsakyta, jog 
jeigu ateivis persikelia į 
kitą vietą ir nepraneša pa
keitimą adreso, tos korte
lės turi būti atgal gražina
mos į Washingtoną. Labai 

kiekvienam atei- 
tija, žinoma, galėjo gerai laikyti ir daugiau padaryti, zacijos intensyvumą, per kurį ji tikėjosi ir su dvigu- viui turėti recytės - korte- 
sukultūrinti ir sušvelninti socialinius žmonių santy- bai mažesne kariuomene parblokšti demokratines vai- lę, nes yra jo įrodymas, 
kius, vienybę ir susiklausymą padidinti. Diktatūra stybes. Tad net iki birželio galo ir aš ir kai kurie mano jog jis prisilaikė Ateivių 

;----------------. , - ----- ----- _• i_- Registravimo įstatymo.
Direktorius Harrison ra

gina visus ateivius, kurie 
iki šiam laikui nesiregis- 
travo tą kuogreičiausia 
daryti. Registravimas tę- 

Po Čekoslovakijos žlugimo ir Lietuvoje daugelis du geruoju neleis nuo Baltijos save atkirsti. Ji ka- sis iki gruodžio 26 d., viso-

Praėjo dar du mėnesiu nuo įdomaus pasikalbėji
mo su p. Westfaliu, o Čekoslovakijos likučiai jau vi
siškai išnyko iš žemėlapio, gi Klaipėdos kraštas dide
liu Vokietijos spaudimu ir grąsinimu buvo atskirtas 
nuo Lietuvos kovo mėn. 22 d. ir prijungtas prie Vokie
tijos. Per kelias dienas Lietuvoje atsidūrė keliolika 
tūkstančių pabėgėlių. Visa šalis paskendo liūdesy, tie
siog nusiminime, net nebeturėjo energijos nei protes
tuoti, kaip tai buvo prieš metus laike konflikto su Len
kija dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Antrą 
smūgį tauta pergyveno užgniaužusi savo burną, nes 
ji jautė Vokietijos galybę ir žinojo, kad niekas mūs 
negelbės, nei rusai, nei Vakarų valstybės: visi bijos 
vokiečių, karo pradžią atidėlios kiek galima vėlesnei 
datai. Bet Klaipėdos nustojimas buvo nepakeliamas 
tautininkų monopoliniam kabinetui, prieš kurį mur
mėjo griežtai visas kraštas. Premieras Mironas dar 
keletą dienų prieš Klaipėdos netekimą drąsiai tvirti
no, kad tam miestui negręsia pavojus. Tokios minties 
atsišaukimą išsiuntinėjo savo skyriams ir tautininkų 
jaunalietuvių sąjungos centras; vis pagal valdžios ins- ......
trukcijas. Bet kol tolimesnius kaimus tas raštas pa- plėtė servilizmą ir paklusnumą bet kuriam bizūnui ir draugų profesorių, buvusių tuo metu Vokietijoj, bu- 
siekė — Klaipėda jau buvo vokiečių. Suprantama, kad mažino savo lietuviškos ir žmogiškos vertės pajauti- vom bent 55 G procentais palinkę manyti, kad didysis 
jaunalietuviai ne tik tuos savo cirkuliarus draskė, bet n <■«. , ;J- •*non __ - i tz.;

dažnai draskė ir savo uniformas: toks buvo pasipikti-1 
nimas savo ministerių žioplumu. Labai piktinasi ir dėl į 
visiško nemokėjimo evakuoti Klaipėdoje esančius 
žmones ir turtus. Po tokios didelės nelaimės vis dėlto

I I

1939 m. karas dar neturėtų prasidėti, nes Vokietija 
tuo metu turėjo tiktai keturis milijonus pilnai paruoš
tos kariuomenės, t. y. apie du kartu mažiau negu 1914 
m. Kadangi per metus pilnai apmokoma tiktai apie 

z,iin3Rujc ivucHjvj ž.iaui umuiiuia siaučia jau milijoną ar kiek daugiau, tai mums rodėsi, kad Vokie-į
j nuo 1917 m., Lenkijoj nuo 1926 m. ir Vokietijoj nuo tijos pasiruošimas pasieks aukščiausio laipsnio tiktai 
! 1934 m., tai mažutėje Lietuvoje labai palaidai ir nesu- po 3 ar 4 metų, t. y. 1942—43 metais. Ir drįsome many- 
! siklausančiai, daug šnekančiai ir mažiau dirbančiai ti, kad iki to laiko Vokietija nepradės kariauti prieš 
demokratijai sunku būtų išsilaikyti. Gerai discipli- didžiąsias Europos valstybes. Bet mes nesivaizdavom 
nuota ir kultūringa demokratija, plačios koalicijos ir kaip menkai yra pasiruošusios D. Britanija ir Pran- 
stipraus kolektyvinio autoriteto pagrindais demokra- cūzija, gal nepakankamai supratom vokiečių mechani- svarbu 
tija, žinoma, galėjo gerai laikyti ir daugiau padaryti, zacijos intensyvumą, per kurį ji tikėjosi

mą. O mažai tautai tai ypač nuostolinga.

1939 pavasaris - karas ar taika?
karas prasidės ne 1939 m., o bent pora metų vėliau. Kai 
kas manė, kad Lenkija ir be karo karidorių atiduos ir j 
karo net ilgesniam laikui bus išvengta. Man gi vis ro
dėsi, kad Lenkija kariaus dėl koridoriaus ir jokiu bū-

Z/IIHJIlv-o 11 LUl Lito* A V LVAlvo vii UvlvO llvlCLllllCO V1O UvllU j v v v anijvo muminiu ii juxvvu»vjv V4V,JV* iivivim i* v4vy m. v* • o »

ir tautininkai suprato, kad reikia kambarį truputį pradėjo spėlioti kaip greit prasidės didelio masto Eu-' riaus, nors ir žinos karą pralosianti. Toks lenkų būdas, se pirmos ir antros klasės
— <• a* • •  . _ . _ •  _ . ¥ _i a? i • _ a“  ______ — _ 1— _ _ 4- Z .4 Z r»lzx rvožkiiACrt 4 «• nnolrolkpravėdinti, jeigu nenorim uždusti. Silpna diktatūra ropos karas. Viename būrely, kur pasitaikė “dalykus o jis sunku pataisyti. Choc 

tapo sušvelninta pakviečiant premieru švelnų žmogų žinąs’’ patyręs diplomatas, kartą samprotavome, kadi
..., ale nepodamsę... 

(Bus daugiau)
paštuose ir kitose paskelb
tose tam tikslui vietose.

4.
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ŠOKIAI, ŠOKIAI... IR JAU JIE PABĖGO..

Šaunūs “Darbininko” metiniai 
šokiai visuomet kuom nors pa
sižymi. Šiuo kartu reikia pažy
mėti, kad šokiuose išimtinai da
lyvavo jaunimas, o senesnių bu
vo nedaugiau, kaip pirštų ant 
abiejų rankų. Ir erdvinga Eikš 
Ballroom salė buvo pilnutėlė. 
Orkestras kerta smagiai ir jau
nimas salėje, kaip verpstės su
kasi, skersuoja, spardosi ar la
bai iš palengvo siūbuoja, tar
tum supami lengvųjų žaliojo e- 
žero bangų, tai vėl prisiminda
mi viens kitą ir mesdami malo-! 
nų šypsenos žvilgsnį.

Atsidėjęs sekiau šokių eigą. 
Ir kas įvyko?! Pasigundžiau ir! 
aš šokti... Na ir laukiu progos. 
Kai tik orkestrą truktelėjo pol
kutę, tai mano nervai jau neat
laikė. Pasijutau, kaip karys 
maršo lydimas. Sukryžiavau 
mano žvilgsnį ir štai užkliuvo 
akis ant vienišos, besėdinčios, 
kuri laukė savo eilės, kol kas 
ją pakvies šokti ar pakalbins 
šnekėti. Ar suderinsim mudu 
šokti, kas ten svarbu bet kim- 
bam viens kitam į petį ir jau ir 
mes erdvioje salėje slidinėja- 
mės. Orkestras pakelia gaidas 
ir traukia ant plonųjų, o mes( 
jau skriejam, skriejam ir kas 
mums darbo, jei kas pasimai
šys ant mūsų kelio. Mes lekiam, 
kaip paukščiai ir sukam ar tai 
į dešinę, ar tai į kairę. Aš turiu 
pripažinti. kad ne me3 vieni to-' 
kius sparnus turėjome. Ir kiti 
buvo panašūs. Galima sakyti 
visa piina salė, muzikos garsų 
vejama skriste skrido, o iš jų 
mikliųjų stovylų pylėsi rasa ir 
atrodė, kaip Lietuvoje rugiapiū- 
tės metu. Jau nosinukės šla
pios, bet kas paiso. Juk mes a- 
tėjome pašokti. Na jau ir orkes
tras tur būt pavargo . kad su
drebinęs barabanu sustojo. A- 
čių Dievui išvargom... Sakau, 
išvargom. nes reikia pažymėti, 
kad padėtis nepavydėtina, kaip 
jau pradedi šokti, o muzika vis 
dar ilgiau groja. Mestum šokęs, 
gi brač sarmata prieš partnerį, 
ką jis pamanys, gi laikytis 
jau ir kvapo permaža. Ot tau ir 

‘geimis’. Čia tai kaip Hitleriui 
karą pradėjus. Kariaut prasta, 
bet nustot, dar prasčiau. Ir pri
silaikydamas lietuviško priežo
džio: įkritęs į klaną sausas ne
kelsi, — šoki ligi uždusimo ir 
visiško pavargimo. O kaip tik 
muzika nustoja grojus, nusi
džiaugi, ne dėl jos grojimo, bet 
sustojimo. Žinoma, niekam ne
nori to pasakyti, bet taip yra.

Išbandęs pagrindinį malonu
mą, einu paieškoti pažįstamų 
bei susipažinti su naujais vei
dais. Čia pat ištisos eilės man 
matytų veidų. Vardų tiesa ne
žinau, bet ir nėra taip svarbu. 
Norisi pastebėti keletas dalykų 
iš vieno kito būrelio pasikal
bančių, kurių kalbos maždaug 
sukasi pinasi, sulig rusų patar
lės: “perelivajet z puštoj v po- 
rožnųjų”, — perpūsta iš tuš
čios į tuščią. — A, sveikas S-vį, 
kas naujo Brocktone, kas atsiti
ko, kad kakta bučkio siekei, o 
ne lūpomis? — Biški, lyg ir ne
visai drąsiai, nes čia pat stovėjo 
mūsiškės South Bostonietės — 
Onutė, Elenutė ir dar viena ki
ta, kurios jį lig sutramdė išsi
pasakoti, bet man ir nesvarbu. 
Čia atsiranda ir Adomas, ir dar 
vienas kitas rėksnys ir kalba
mės apie Marianapolį. gal kai 
kas turėjęs ten daug malonių 
prisiminimų...

Keliauju toliau, randu ir pa
neles M. G. ir A. G. Jos daug 
entuziazmo nerodo. Aš žinojau, 
kad M. G. turėjo didesnį entu
ziazmą per chorų pikniką Mai
ronio parke, kai buvo atlanky
ta White City. ‘rollercoast’... 
Aa. ką aš matau, sveikas, svei
kas. Jonas V. Kaip mane gyvą 
matai Jonai, aš maniau, kad 
pats esi kur nors vidurinėj A- 
merikoj, kur lygūs Ohio laukai, 
kur niekuomet nėra žiemos, tik 
gražus pavasaris su savo visais 
smagumais ir džiaugsmais. Juk 
ten, kaip Lietuvoj... ten merge
lės. kaip lelijos... Na, mano pa
žįstamas Jonas daug nenori iš
sitarti, nes čia pat dvi liudinin
kės, todėl galėtų kartais pasi
naudoti, gal ir nereikalingais

Dvi sesutės žengia maršą. Tai Helen (kairėj) ir 
Dorothy Houston, iš Plainfield, N. J., Legiono posto, 
maršavo Pasaulinėje Parodoje, New Yorke, rugsėjo 
21 d. kada legionieriai buvo suvažiavę. __

komplimentais. — Noriu supa
žindinti su mano kompanija, ir 
štai čia panelė N-tė ir p-lė A-tė, 
abi iš Lovellio. — Malonu susi
pažinti. Mums bešnekant štai 
ir dar viena p-lė, iš Norwoodo, 
kuris jau sparneliai nukreipti 
skridimui į Athol. — O, štai ir 
mūsų daktaras p. G. — Vėlokai 
daktaras atvyko, bet čia pat ir 
pasiteisinimas, kad: išklausęs 
dviejų prancūzų kalbų ir todėl 
pavėlavęs į šokius. Mat moksli
ninkams nebe pasilinksminimas 
rūpi. Jie apskaičiuoja savo lai
ką rimtiems dalykams. Ištikrų
jų gal ir gerai, bet ką tos pane
lės pagalvojo, tai aš nesiimtu 
spręsti, bet aš manau, kad jos 
suabejojo, daktaras, kada nors, 
kaip apsives, kad norėtų išvyk
ti “medaus mėnesiui”... Juk tai 
gaila laiko!..

Keliauju per erdvingą salę, 
kaip amžinas žydas. O, štai ir 
Onutė A. — Kaip gi tau Onute, 
kodėl gi vienišė? Kur gi jis? 
— Netaip balsiai, štai jis čia 
yra, bet tegul jis pirmas mane 
pamato... Nesuspėjom kalbos 
baigti, kaip orkestras sugrau- 
dė naują džirabak, ir jiedu din
go banguojančioj salėj tarp ki
tų porų... — Sveika, Filicija, ko
dėl atrodai lyg sušalus, ar taip 
jau šalta, ar ką? — Filicija ne
norėjo daug aiškintis, bet taip 
ir matėsi, kad buvo lyg pasime
tusi, savo kompaniją ir saviš
kio nesulaukė. Bet reiškė pilną 
pasitenkinimą ir sakėsi, kad ji 
jaučiasi puikiai... — O, sveiki 
ponai K-kai, kaip jūs čia Cam
bridge jaučiatės? Labai įdo
miai p-nia K-nė sekė tūlą pore
lę, kuri ištikro atrodė labai te
atrališka ir kartu lietuviška. 
Tai buvo įdomus tipas ir vertas 
linksmo šypsnio. Čia pat pribu
vo palaikyti kampaniją ir p-nai 
S-bai ir jie sudarė linksmą kom
paniją. Buvo daug matytis iš 
jaunimo tokių veidų, kurie dar 
tik High School lanko. Ir tas 
jaunimas labai linksmas ir my
li šokti. Tiesa, pasakius, šoko 
ir rimtesnieji ir senesnieji. Vi
si tik siūbavo, kaip rugių ban
ga ir kiti rišo pažįstamybės rei
kalus.

Šokiai, šokiai, ir štai tų šo
kių paliko tik žiupsnys įspū
džių. Skirtumas tik tame, kad 
tų įspūdžių žiupsniai paliko 
kiekvieno sieloje skirtingi Ir 
dažnai viens kits dalykėlis il
giau atmenamas. Kitais žodžiais 
tariant, užrašoma į savo įspū
džių žodyną nauji dalykėliai ir 
kartais gana charakteringi. R.

Lietuva!
"Juokinga" Poema

Raio: LIETUVIS

Tėvynė
Tave apdainavo daugeli* poetų.

Dainų pluoitu* dėjo jie po tavo kojų: 

Buvo ten visokių — naujų, apdėvėtų. 

Ii inteligentų ir prastų artojų.

Kai kurie poetai jau i amžinybę 

Palengvėl nuėjo metų slėgiami. 

O tu pastebėjęs jų dainų grožybę 

Rodos, kad tėvynėj senoj gyveni. 

Taip, gražus td* krantas pilnas atmi

nimų 

Su lankom, kalvelėm ir mitkais tam

siai* 

lt kurių iikyla daugel padavimų.

DAABIKINgŽS "
MOTINĖLĖS 
KALBA

AS

Man kalbėjo motinėlė 

žodeliu* gražius, 

Širdin dėjo tirdužėlė 

tvistą — ne žodžius.

Ir įsmigo į krūtinę

Jie tvirtai, giliai:

Minint kalbą tą auksinę —

Sieloj — spinduliai. «
“Auk, sūneli bijūnėli,

Auk ir būk geru,

Eik į jėgą, vargdienėli, 

Ja naudosie* tu!

Šiam pasauly kovos siaubia 

Rūpesčiai, vargai.

Tavo protą* jų nejaučia, 

Dar perjauns jisai.

Bet Kaugei, vyru būsi, — 

Pabandysi jų...

Gera* būdamas, nežūsi 

Nuo dalie* kirčių.

Darbą tiktai, poterėlį. 
Dorą pamylėk 

Ir geriausį Dievulėlį 

Prie* aki* turėk!”

Taip kalbėjo motinėlė 

žodeliu* gražius, 

Širdin dėjo tirdužėlė 

Šviesą — ne žodžius.

Ir gyvena jie krūtinėj 

Paslėpti giliai!
Minint kalbą tą auksinę — 

Sieloj — spinduliai.
Iš “V. ir Eilėraščiai”

Linksma porelė, kuri ap
sivedė tą dieną, kaip Kon
gresas priėmė konskripci- 
ją (priverstino kareiviavi
mo bilių). Čia tik vienas 
kyla klausimas, kam jie tą 
iškabą taiko?
Kas juos suskaitytų, kas ten juos su

eis.

Sako pilkalniuose naktimis vaidenas; 

Raganos ant šluotų joja lenktyniaut, 

Sako vieną naktį kaimo skerdžius se

nas 

Su krapydla rankoj bandė jas sugaut. 

Kokią naktį velnias, ponu pasirėdęs. 

Bando iš kaimiečių dūšią išderėt. 

Kai gaidys užgieda, tai lyg susigėdęs 

Tur be niekur nieko sau peklon sku

bėt.

Tokių padavimų ten niekad nestinga. 

Tik jau tu. brolyti, paklausyki jų: 

Apie šaunius žygius, praeitį garbingą 

Apie laumių burtus ir daug panašių. 

Ta šalis juk sunkų caro jungą matė 

Daug turėjo vargo, likimo sunkaus. 

Bet kada vėl laisvę per kovas atstatė, 
' Manėme, kad josios niekas nepagaus.

Ėjo savanoriai su priešu kovoti. 

Baimės nepažino! Su viltim tiktai, 

Kad atgimę laisvėj vėl galės dainuoti. 

Vėl galės gyventi ir jaustis laisvai. 

Sumušė Bermontą. vijo bolševikus. 

Niekam nenorėjo jie visad vergaut; 

Nustebo pasaulis, kad lietuviai tykūs 

Savo kraujo kaina laisvę gal atgaut.

t Iš karo griūvėsiu ta šalis pakilo. 

Užvirė gyvenims laisvesnis, ramus 

į šventą laisvės žodį artojas pamilo 

į Ir ramybė grižo vėl j jo namus.

Taip krūvelė metų nejučiom prabėgo 

Vėl likimas kietas! Griuvo Lietuva. 

Seno savanorio galva vėl nulinko. 

Kai iš laisvės liko pelenų krūva... 

Laisve prisidengę burliokai atėjo. 

Skelbdami “lygybę, žemiškus rojus”:

1

Futbolo žaidimo žygio momentas. Žiūrėtojų eilės seka su dideliu j- 
tempimu. Panašių vaizdų esti kiekviename šios šalies miestelyje ir did- 
miestyj. Šis žaidimas turi dideles eiles savo žiūrėtojų • mėgėjų.

Niekas to nelaukė, nors visi tikėjo 

Kad raudona* caras visuomet rajus. 

Dainos jau nutilsta, mat poetai likę 

Baigia jau nutilti, skausmo prispausti 

Kai kurie iš jųjų raudoniem įtikę 

Išdavikai* liko net nenubausti.

Kai kurių veikėjų skūra štai jau mai

nos, 

Už vietelę šiltą, na ir taip toliau 

Iš Abelio virsta pamažėle Kainas: 

Sako: “Juk gyventi reikia pagaliau”. 

Kas dabar ten deda*—sunku pasakyti 

Tik, brolau, ne rojus! patikėt gali. 

Kaip ilgai ta* tęsis mum teks pama

tyti, 

O dabar man rieda ašara skaudi.

(Bus daugiau)

MARIANAPOLIO ŽINIOS

je, kaip Aušros Vartų parapijoj 
taip ir Šv. Kazimiero, turėta 
sėkmingas naujų narių vajus. 
Šv. Kazimiero parapijos kuopoj 
yra 106 narių! Išrinkta Naujo
sios Anglijos apskrities valdy
ba, kurion įeina: Juozas Lola, 
Worcester, Mass., pirmininkas; 
Aldona Dubickaitė, So. Wor- 
cester, Mass., vice-pirmininkė; 
Stasys J. Grafas, Marianapolis, 
raštininkas. Pasitikime labai 
daug Juozu Lola, nes jis yra 
žymus veikėjas ir gabus orga
nizatorius. Po kitų opių klausi
mų išsprendimo, susirinkimas 
buvo baigtas.

Vakare studentai turėjo tikrą 
surpryzą. Nuvesti į Marianapo
lio naujas patalpas, rado puikią

Spalių 19 dieną Marianapolio 
Kolegijos futbolininkai žaidė 
Stamford, Conn. ir parvažiavo 
laimėtojais. Jie žaidė su “St. 
Basils” mokykla ir laimėjo re
zultatu 26—0. Prieš savaitę žai
dė su Connecticut Universitetu 
ir laimėjo 12—0. Iš trijų turėtų 
žaidimų mes laimėjome du ir 
pralaimėjome tik vieną. Atei
nantį penktadienį žaisime su I 
“St. John’s Prep.” Danver, 
Mass., ir kviečiame visus lietu
vius atsilankyti į šį žaidimą. Už 
kelių savaičių mūsų ratelis iš
važiuos į New Jersey valstybę 
žaisti su garbinga Seton Hali 
kolegija. Šis žaidimas bus 
mums svarbus, nes jis parodys 
kaip Marianapolio futbolininkai 
pasirodys prieš tikrai rimtą jė
gą, bet visgi tikimės laimėti.

A. Ališauskas, L.K.

Sekmadienį, spalių 20 d., į- 
vyko pirmasis Studentų organi
zacijos, Naujosios Anglijos ap
skrities suvažiavimas. Visos 
šios apskrities kuopos buvo pa
kviestos bet, deja, ne visos atsi
lankė. Jau nuo pereitų metų 
kaikurių kuopų veikla žymiai 
susilpnėjo. Tas klausimas buvo 
iškeltas, bet niekas pozityvaus 
nebuvo daroma. Žuvimas tų 
kuopų buvo numatytas, bet ne
buvo ištiesta pagalbos rankos. 
Labai apgailestaujamas daly
kas, bet taip įvyko, šįmet yra 
nauji ir svarbūs metai Studen
tų organizacijos gyvenime. Ar 
leisti žuvusioms kuopoms taip 
pasilikti ir ar leisti kitoms kuo
poms. kurios slenka prie žuvi
mo, žūt? Norime ir turime sa
kyti ne. Pradėjome atgaivinimo 
darbą spalių 20 d. Dabar turi
me įtempti visas jėgas, kad tas 
darbas ir toliau būtų sėkmin
gai varomas. Be kooperacijos 
tas neįmanoma. Taigi, prašau j 
visų Naujosios Anglijos studen
tų į talką!

So. Worcester. Worcester. 
Providence ir Marianapolio kuo
pų studentai dalyvavo sušauk
tame susirinkime, tos dienos 
popietyje. Pirmiausia ėjo kuo
pų raportai. Sekė klausimas to
limesnio socialio gyvenimo. Nu
tarta turėti kėglių rungtynes, 
šokius ir debatus. VVorcestery- 

salę puošniai išpuoštą, kuri tik 
ir laukė linksmų kojos “trepsė
jimų”. Ir čia jau nepaprastai 
turėta “recordings”, bet vienas 
geriausių apskrities orkestrų. 
Tai žymus Paul Gregoire orkes
tras. Muzika buvo puiki ir šo
kiai pilnai pasisekė. Visų ūpas 
kuogeriausias. Salė buvo pilna.

Noriu padėkoti visiems, kurie 
atsilankė ir prašau, kad tą taip 
gražiai pradėtą darbą ir toliau 
varyti. Gaila, kad nebuvo Nor- 
wood, So. Boston, New Haven 
kuopų, bet žinau, kad kitą kar
tą dalyvaus su savo charakte
ringu entuziazmu.

Stasys J. Grafas, 
Marianapolio kuopos 

pirmininkas.

GARDNER, MASS.

GARDNER COALCO. f
Reading kietos anglis—Importuotas ‘Cleercoal’ | 

Alyva apšildymui pečių
286 Centrai St. Tel. 129-W Gardner, Mass.

Gem Crib 8 Cradle Co. |
Išdirbėjai geriausių vaikams lovyčių 

Darželiai, sūpuoklės, maži namukai ir k.
Telef. 80—81 Gardner, Mass.

THE MANSION HOUSE 
Henry Altonen, sav.

Alus — Vynas — Likieriai |
7-11 W. Lynde St. Tel. 1207 Gardner, Mass.

Chairtown Lumber Co.
Pristatytojai statybinės medžiagos; Specialūs 

dailydiški darbai; namų statytojams.
Coburn Avė iš Barthel Avė. Tel. 333, Gardner 

Massachusetts

Coffier-Keyw«riliC».
Išdirbėjai vaikams vežimukų 

Kėdėms geležies reikmenų ir k.
TUTTLE PLACE GARDIM ER, MASS.

Didžiuojasi Mrs. Avery Penn Smith, savo gra-' 
žiuoju “Gay Queen”, kuris liko apdovanotas arklių 
parodoje Pennsylvania Mėlynu kaspinu.
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Monlreab Žinios
Spalių 8—10 d.d. Montrealo 

seminarija minėjo šimto metų 
sukaktuves. Šią seminariją yra 
baigę lietuviai kunigai: Lipkus, 
Čaplikas, Kavaliauskas, Baka- 
nas, Jutkevičius (amerikiečiai) 
ir Montrealo klebonas, Jonas 
Bobinas, kuris dalyvavo dabar
tinėse iškilmėse.

Pasimirė Šv. Kazimiero para
pijos komiteto narys, Kaz. Mi
kalauskas.

Pernai, per Šv. Jono dieną, 
Montrealą lankė trys jauni ir 
smarkūs jaunuoliai lietuviai. 
Nužvelgiama, kad vienas savo 
širdelę čia paliko. Bet Montrea- 
las ne vieniems vyrams pritrau
kimas: viena brooklynietė mer
gina, taip pat, Brooklynan su
grįžusi ten neberimsta. Ameri
kos rubežius nesulaiko širdies 
ir jausmų!

Klebono kun. J. Bobino rūpes
čiu, vėl įrengta anglų kalbos 
vakariniai kursai moterims ir 
merginoms. Mokytojauja Elena 
Bandžiūtė. Norima įrengti kur
sai ir vyrams, bet darbą pasiė
mė kiti asmenys, nepasimokinę 
pernykščiais įvykiais, 
padėjus, nėr ko kasti.

kad ne-

skaityto-
Marijos 

“Išeivė”,

Žurnalo “Lietuvos” 
jai čiai pasipiktinę 
Aukštaitės apysaka 
kur be reikalo katalikų kunigą
pastatoma pikton rolėn.

Komunistų propoganda ap
svaigintų lietuvių išbudimas 
vyksta tiek drąsiai ir smarkiai, 
kad “komisaras” K. jau kas 
rytą priverstas su duobkasiu 
bėgti fabrikan duonos užsidirb
ti. Pirmiau, jis iš darbininkų 
aukų gyvendavo.

Aną šeštadienį Vytauto klube 
įvyko gerai nusisekusi Šv. Ka
zimiero draugijos vakarienė. 
Daugelis draugijos narių pra
deda kaltinti kai kuriuos savo 
buvusius vadus, draugiją be rei
kalo į balą ir išlaidas įvedusius. 
Draugija vėl nori grįžti bendra
darbiauti su parapija.

Kitą metą Montrealo lietuvių 
parapija minės 25 metus bažny
čios pašventinimo, įvykusio, 
kaip vyskupijos knygos rodo, 
sausyje, 1916 metais. Ta proga 
klebonas ir parapijos komiteto 
nariai nori surengti iškilmin
gesnį pokilį ir išleisti parapijos 
ir Montrealo lietuvių istoriją su 
parapijos darbuotojų ir kunigų 
biografijomis bei paveikslais.

Parapijos choras neteko ga
baus ir energingo dainininko - 
vaidylos, Brazausko, išvykusio 
Torontan apsigyventi. Pratimų 
nelanko ir Adelė Paulauskaitė, 
ištekėjusi, bet, tikimasi, ji pa
siliks choro narė ir paseks Ju
lės Dereškevičiūtė pavyzdį, ku
ri, nors ištekėjo, bet katalikiš
ko ir tautiško veikimo neaplei
do.

Iš Toronto atvykusi Morkų 
šeima įkūrė duonkepyklą. Vie
tiniai lietuviai įkūrė kooperati
nę krautuvę Nemunas.

Lietuvių vaikučius katekizmo 
moko klerikas Mažiukna. Pir
miau mokė klerikas Jutkevi
čius, šį pavasarį kunigu įšven
tintas.

i

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

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Nors dėl karo sąlygos pablo
gėjo, bet Kanados Lietuvių są
junga ruošiasi tęsti savo įdirb-i 
tą vagą, paruošti balių, kurio 
pelnas skiriamas Kalėdų Eglai
tei. Sąjungos pirmininkas yra i 
Ant. Sakalas.

Pasimirė parapijos komiteto 
nario, Jotkaus, moteris, dikčiai 
visų apgailestaujama, nes buvo 
darbšti veikėja parapijoje ir 
tautos reikalais. Vienas jos sū
nų, Petras, visoje Kanadoje žy
mus ledo tipikos (hockey) ir 
futbolo žaidėjas.

Mrs. Dodge Sloane, vie- 
i stebėti

Vytauto klubas, Kanados'
Lietuvių sąjunga ir kitos drau-na iŠ mylėtojų 
gijos bendradarbiauja su To- lenktynes. Čia parodoma, 
ronto ir Winipego lietuviais, kada ji jsigyjo bilietą prie 
kurdamos Kanados Lietuvių langelio Roosevelt Race- 
Tarybą atgauti Lietuvai nepri-.way, Westbury, Long Is- 
klausomybę. V.1 land.

E. Jankauskienė, So. Boston, Mass........—......
A. Ambrozaitienė, Somerv ille, Mass.
Adeline Lusis, So. Boston, Mass...........................
Wm. Kazakavich, So. Boston, Mass....................
A. Bernotą, Dorchester, Mass...............................
Annie Varspickas, New Bedford, Mass.
K. Jankūnas, Cambridge, Mass...........................
M. Plevokienė, So. Boston, Mass...........................
Mrs. A. Loh, Brighton, Mass...............................
N. N............ :.....................................................................
Paulina Rulikaitė, Brockton, Mass........................
Jonas Overka, Dorchester, Mass..........................
Mrs. E. Pavilonis, So. Boston, Mass....................
Edw. Stanley, Newton, Mass...............................
C. Grigas, Montello, Mass......................................
J. Jurgel, So. Groveland, Mass..............................
P. Sidabrienė, Worcester, Mass. .........................
Agnės Strous, Norwood, Mass............................
J. Avižinis, Norwood, Mass...................................
H. Jankauskas, Cambridge, Mass........................
J. Gikniš, Turners Falls, Mass.............................
F. Mankus, Cambridge, Mass...............................
T. Padvaiskienė, Lawrence, Mass........................
Z. Bauba, Lawrence, Mass...................................
K. Stoškus, W. Lynn, Mass...................................
P. Bartulis, Suffield, Conn...................................
E. Davidonis, Lawrence, Mass.
J. Kavaliauskaitė, Lowell, Mass..........................
M. Gaputis, So. Boston, Mass...............................
Mrs. M. Shimkus, So. Boston, Mass....................
J. Dobilas, Cambridge, Mass...............................
O. Švagzdienė, So. Boston, Mass...........................
J. Stankus, Brockton, Mass...................................
M. Alčiauskienė, Dorchester, Mass......................
S. Barasevičius, Graborius, So. Boston, Mass. .... 
E. Kuderauskienė, So. Boston, Mass...................

J. Baronas, Montello, Mass..........
K. Staniūnas, Hudson, Mass........
J. Račkauskas, Cambridge, Mass. 
O. Rapolienė, So. Boston, Mass. ...
K. Liaudansky, So. Boston, Mass.

$1.00
$1.00
$1.50
$1.00
$1.50
$1.50 J. Petrauskas, So. Boston, Mass.
$1.50
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

.10
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

I

$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$3.00 
$1.00 
$1.75 
$1.00 
$1.00 
$3.00 
$1.00 

y* *

E. Galvidienė, So. Boston, Mass........................
H. Plekavičius, Cambridge, Mass.....................
S. Pilkonis, Cambridge, Mass............................
V. Jakas, Cambridge, Mass........ .......................
J. Shakalis, Cambridge, Mass..........................
B. Žilienė, Cambridge, Mass...............................
A. Rudokas, Brockton, Mass............................
J. Mackevičius, Cambridge, Mass.....................
J. Markūnas, Cambridge, Mass........................
Mrs. Skibauskas, Cambridge, Mass.................
A. Malinauskas, Cambridge, Mass....................
Mr. Gedrim, Brighton, Mass..............................
Mrs. Galinienė, So. Boston, Mass.....................
E. Markienė, So. Boston, Mass...........................
L. Tamašiauskas, Lawrence, Mass...................
P. Radaitis, Cambridge, Mass...........................
J. Smūgis, Cambridge, Mass............................
Dr. Wiškalis, Scituate, Mass.............................
B. Kudirka, Norwood, Mass...............................
O. Ivaškienė, So. Boston, Mass........................
O. Siaurienė, So. Boston, Mass........................
M. Kilmoniūtė, Mattapan, Mass........................
P. Vojadienė, Dorchester, Mass. ......................
J. Deldienė, Cambridge, Mass...........................
J. Samalius, Cambridge, Mass..........................
P. Juškienė, Arlington, Mass............................
J. Puodelienė, So. Boston, Mass........................
St. Griganavičius, So. Boston, Mass.................

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir paramą. ________

Metinio Baliaus Rėmėjai
“Darbininko” metinis balius pavyko visais žvilg

sniais — jaunimo taip ir suaugusių buvo atsilankę iš 
visų kolonijų, kurie linksmai ir maloniai praleido lai
ką. Šiam parengimui atsirado keli šimtai rėmėjų, ku
rie prisidėjo su aukomis. Rėmėjų, kurių nesuspėjome 
paskelbti prieš balių, skelbiame dabar:
V. Džigas, Hudson, Mass...................
VI. Brazauskas, So. Boston, Mass. ...
F. Sidlevičius, So. Boston, Mass........
A. Tačionis, Cambridge, Mass...........
VI. Gicevičius, Brockton, Mass..........
Ig. Umpa, Methuen, Mass..................
A. Vaitekūnas, Leominster, Mass. ... 
P. Mačiurnis, So. Deerfield, Mass. ... 
V. Barisas, Worcester, Mass..............
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass............
A. Vismont, Brockton, Mass..............
J. Puidokas, Montello, Mass...............
P. Pribušauskas, Montello, Mass. ... 
M. Pranckienė, Brockton, Mass........
A. Repšys, Norwood, Mass................
J. Jeskevičius, Haverhill, Mass........
V. Andriūnienė, W. Hanover, Mass. 
J. Karsokas, Lowell, Mass.................
J. Jezukevičius, Montello, Mass........
S. Sviokla, Montello, Mass.................
L. A. Price, Montello, Mass...............
A. Levonienė, Avon, Mass.................
E. Gudaitienė, Hyde Park, Mass.......
J. Jeskevičius, Dorchester, Mass.......
Minkevičių šeima, Norwood, Mass. ...
M. Danulevičius, Norwood, Mass. ...

j V. šeštavičius, Norwood, Mass.........
K. Barauskas, Norwood, Mass..........
A. Ziurolienė, Dorchester, Mass.......
K. Masiulienė, So. Boston, Mass.......
L. Antanavičienė, So. Boston, Mass.
Mrs. Lenčiauskienė, So. Boston, Mass. 
S. Dirsa, Brighton, Mass.......................

i J. Medveckas, Norwood, Mass...............
Mr. Niauronis, So. Boston, Mass...........
A .Zavadskas, Cambridge, Mass............
J. Gudaitis, So. Boston, Mass................
A. Kantautienė, So. Boston, Mass.........
M. Kančiauskienė, So. Boston, Mass. ...
A. Sidlavičius, Hudson, Mass................
A. Senkus, Worcester, Mass.................
P. Tamulevicz, Waltham, Mass.............
A. Yukna, Middleboro, Mass.................
A. Vitkus, Dorchester, Mass.................
A. Pavilonis, Lawrence, Mass. ’............
J. Grigas, Worcester, Mass...................
Walter Jonės, Chelsea, Mass................
Mrs. A. Jacewicz, Boston, Mass............
Kun. B. Gauronskas, Waterbury, Conn. 
D. Matas, Waterbury, Conn...................
A. Pivariūnas, Mattapan, Mass............
A. Antanelienė, So. Boston, Mass........
S. Waitkevich, Gardner, Mass...............
A. Roach, N. Stoughton, Mass...............
P. Gerulskis, Islington, Mass. .........
P. Jaremavičius, Montello, Mass.

%

$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

.25 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.0C 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00
$1.50 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$3.00 
$1.00
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MONTELLO, MASS
PRAKALBOS PUIKIAI 

PAVYKO

Sekmadienį, spalių 20 d., 7:15 
vai. vakare. Šv. Roko par. salė
je įvyko prakalbos. Kalbėjo vie
tinis klebonas kun. Jonas Švag- 

. ždys apie dabartinę Lietuvos ir 
apskritai Europos apverktiną 
padėtį. Jis nurodė, kaip Rusijos 
bolševikai apgaulingai užėmė 
Lietuvą ir jos visą turtą be pa
sigailėjimo naikina ir išveža į 
Rusiją. Jo kalba buvo be galo 
įdomi ir interesinga.

Antru atveju jis padarė pra- Spalių - October 19 d. pasiro- 
nešimą apie atsilankymą Ame- d§ šį rudenį pirmas sniegas.

i laikosi ir visus 
i savo ankstyvumu stebina. Snie
gas užpuolė dar nenubyrėjusius 
lapus ir darželiuose tebežydin-

ir penkis

prie baž- 
draugijų, 
rėmėjas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE | 

-y?" . T., !i! !

me savo žmoną Apoloniją, sese
rį, du sūnus, dukterį 
anūkus.

i Velionis priklausė 
nytinių katalikiškų 
buvo geras parapijos
Palaidotas labai iškilmingai Šv. 
Jono kapuose. Laidotuvėse da
lyvavo daug jo artimų giminių 
iš įvairių kolonijų ir daug drau
gų. Koresp.

PHILADELPHIA, PA.
Pasirodė Šį Rudenį Pirmas 

Sniegas

rikos lietuvių delegacijos pas kuris stipriai 
prezidentą Rooseveltą, kurioje 
ir jis pats dalyvavo, tikslu pa
dėkoti prezidentui, kad jis ne
pripažino Rusijai Lietuvos už-
grobimo ir įšaldė jos Amerikoje čias «ėles. Namų savininkai ir-
esantį kapitalą. Prezidentas 
Rooseveltas pareiškęs, kad Lie
tuva nustojo nepriklausomybės 
tik laikinai, pasibaigus karui ji 
vėl bus laisva ir nepriklausoma 
valstybė.

Po prakalbų p-lės J. Jakavo- 
nytė ir p-lė Balkiūtė perėjo su 
kolekta. Surinkta $32.68. Stam
besni aukotojai buvo sekantie
ji: A. Jermalavičius $5.00, po 
dolerį aukojo sekantieji: P. 
Bartkevičius, M. Abračinskas,
K. Čirbulėnas, B. Virmauskienė,
L. Mašidlauskienė, p. Zalato
rius. J. Adomaitienė, D. Valut- 
kevičius, M. Grigas, J. Vaičai
tis, p. Kubilius, J. Navazelskas, 
A. Peldžius ir P. Danyla. Rap.

gi smarkiai susirūpino kuru.

ima visus lygiai. Visą žemę su 
jos gelmėmis ir miškais suvals
tybino. Už tat pas mus dabar 
nuosavybės dokumentai nega
lioja. Tad. visi laukia kas to
liau bus. nes dabar darbas eina 
sparčiai, žinoma griovimo, nes 
pastatytą sugriauti greičiau ei
na kaip statyti. Nors ir labai 
spauda plačiai rašo, kad dabar 
esam “laisvi” nuo Smetonos rė
žimo, bet ūkininkai jau prade-j 
da žiūrėti į naują vyriausybę; 
dar su didesne baime kaip į 
Smetonos rėžimą, nes jau kas 
griaunama matyti, o statant 
dar ne, ir gal būt, kad ūkinin
kai visai išnyks, o gal prieisim 
prie kolkozų, ir tuomet būsim 
tikrai visi lygūs ubagai. Tuom 
ir baigiu rašyti. Sudiev jūsų gi
minės. Pajavonys.”

Kaip matoma laiškas rašytas 
labai atsargiai, nes nepasirašė 
net savo vardą. Jeigu nesupras-! 
'tum iš rašto autoriaus - rašė jo, 
tai nežinotum iš kur laiškas, 
nuo kokio giminėlės. Ot ir “lais
vė” Lietuvoje, visų ubagynas, 
išskyrus valdžioje esančius ko
misarus. K. D.

2C1 PleasantSt. Tel. 1CO Gardner, Mass.

, MASSACHUSETTS
WXXXNXXXXX%MXXXXXXXXXXNXXXN^

RUMFORD, ME.
Š. m., spalių 4 d., mirė Rum- 

ford’e gerai žinomas asmuo, Po
vilas P. Astrauskis, 69 metų 
amžiaus. Jis kilęs iš Lietuvos, 
Raseinių apskr., į Ameriką at
vyko 1897 m. Rumford’e išgy
veno 42 metus. Paliko nuliūdi-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3K

RICHARD W. SYMONS

New Yorko mieste, užsidegus namui buvo išgelbė- 
tūla moteris, bet tik ją nukėlus ant žemės ji mirėta 

ugniagesių rankose.

THOMAS BRAZELL 8 CO., INC
JOHN J. BRAZELL, prez.

Sankrovininkai pristatytojai likerių 
Taipgi buteliavimas

i i

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ♦
# NXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM 4

AMERICAN CHAIR CO., INC.
Henry Morin, prez. |
Išdirbėjai kėdžių

14 Leamy St. Tel. 1079-VV Gardner, Mass. £I . .
.XXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

\XX*XXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX7/
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SIMPLEK TIME RECORDER CO
Laiko įrekordavimo ir antspaudos dėl visokių 

reikalų. Darbo valandų kartos ir kiti reikmenys.

South Lincoln kampas Sanborn St. Tel. 525 

Gardner, Mass

I
(jardner, Mass.

.xx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

LIETUVIŲ RADIO PROGRA
MOS SUKAKTIS 

šeštadienį, spalių 12 d., su
kako 3 metai, kai p. Antanas 
Džikas per radio transliuoja 
lietuviškas programas iš stoties 
WTEL, trečiadieniais pusva
landį nuo 7-tos vai. vakaro, ir 
šeštadieniais visą valandą nuo 
8-tos vai. vakaro. Trijų metų 
sukaktį minėdamas p. A. Dži
kas pasakė gražią atatinkamą 
kalbą, primindamas, kad kaip

Atskaita 26-tos Lietuvių Dienos, 
Rugpiūčio 15 d., 1940 m., 

1 " Pa.

,^XXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

i KELLY BROS., INC. g

Išdirbėjai baldų: kaučiukinių, uosinių ir k.
45 Logan St. Tel. 634 Gardner, Mass.

į

£

Lakewooc
CHAIRTOWN CO-OPERATIVE BANK

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Tik ką gautas laiškas iš Lie

tuvos, kuris man pateko į ran
kas, ir noriu pasidalyti su ju
mis to laiško autoriaus praneš
tomis žiniomis iš Lietuvos, ku
ris sekančiai rašo:

“Brangieji, mūsų giminėlės, i 
sveikiname jus visus linkėdami! 
jums daug laimės ir džiaugsmo 
jūsų gyvenime ir darbuose. To
liau, širdingai dėkojam jums už 
jūsų prisiųstą dovaną, kurią at
siuntėt Teresėlei, nes ji džiau-.
giasi ir dažnai mini jus. Toliau praeity taip ir ateity lietuvių 
jūs klausėt, ar ūkį parduoda iš radio programa tol gyvuos, kol 
varžytinių. Taip, netik nepar- bus remiami tie biznieriai ir 
duoda, bet atima už dyką kas Profesionalai> kurie Pa
turi virš 30 ha. nigiškai lietuvių programas.

Mat pas mus (jau gal teko Lietuvių radio programų iš 
progos sužinoti), kad užėjo ^ties WTEL įsteigėju ir stam
biau laukta lygybė”, dėl kurios biausiu r^ėju yra p. K. Stefo- 
jau dabar vieni verkia, kiti juo- navičius Richmond Grocery Co.; 

kias, nes nežiūri, ar katras savo 
kruvinu prakaitu uždirbęs, ar 
spekuliacijos būdu įsigijęs —

Popieris, popieriniai maišai, skardininkystė 
509 Main St. Tel. 1080 Gardner, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GARDNER MACHINE WORKS
W. H. HOBBY

Išdirbėjai mašinų dirbimui kėdžių
Union Sq., Tel. 262 Gardner, Mass.

HAROLD F. BROWN, prez.

Išdirbėjai kėdžių

United Co-operative Sodely of Flchburg

Dalykai groserio, mėsos, pieno.

>XXXXXXXXXXXXX%XXXXXXSj

BROWN BROS. CO

90 MECHANICS ST. TEL. 61 GARDNER, MASS.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

1N EIGOS

Šv. Petro ir Povilo, Tamaąua.....................
Šv. Jurgio, Shenandoah ............................
Šv. Kazimiero, St. Clair ............................
Šv. Pranciškaus, Minersville .....................
Šv. Jėzaus Širdies, New Philadelphia........
Apreiškimo Šv. Panos Marijos, Frackville 
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel ........................
Šv. Vincento, Girardville............................
Šv. Juozapo, Mahanoy City......................
Šv. Kazimiero, McAdoo..............................
Šv. Liudviko, Maizeville ..........................
Šv. Petro ir Povilo, Hazleton......................
Šv. Jono, Coaldale ......................................
UŽ ŠOKIŲ TIKIETUS

Šv. Jurgio, Shenandoah.............................
Šv. Vincento, Girardville ..........................
Šv. Juozapo, Mahanoy City ......................
Šv. Petro ir Povilo, Tamaąua....................
Office, Lakewood Park ............................
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel ........................
Šv. Jėzaus Širdies, New Philadelphia .....
UŽ AUTO TAGS

Įkurtas 1915

PILNAS BANKINIS PATARNAVIMAS

74 Main St. Tel. 171 Gardner, Mass.

! jxxxxxxxx

LEMAY FURNITURE CO., INC.
70 Parker St. Tel. 542 Gardner, Mass.

J Kitos krautuvės: Fitchburg, Greenfield, Winchen- 
don — Keene, N. H., Brattleboro, Vt.

iXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXX1

A. J. Blbeau Hardwarenavičius Richmond Grocery Co.: 
ir taipgi kiti mažesni verslinin
kai. Gerb. p. K. Stefonavičius 
visuomet buvo ir yra lietuviškų 
reikalų rėmėjas. Todėl mes šio 
miesto lietuviai privalome būti 
jam dėkingi už įsteigimą ir pa
laikymą šių dviejų lietuviams 
radio programų, kurias su žin
geidumu visi klausome.

Visi gerai žinome, kad Radio 
stočių laikas labai brangiai kai
nuoja, todėl dalinam atsilygini
mui, pirkime sau reikalingus 
daiktus ir produktus iš tų krau
tuvininkų, kurie garsinasi per 
lietuvių radio programas, nes 
jie yra palaikytojai to malonaus 
lietuviams laiko. Lietuvių prie
žodis sako: “ranka ranką maz
goja, kad abi būtų baltos”. Tai 
ir laikykimės to aukšto princi
po, kad per lietuvių radio pro
gramas ilgiausiai galėtume gir
dėti lietuvių gražias dainas, 
muziką ir kitas svarbias mūsų 
lietuviškai sielai žinias. Būkime 
gerais lietuvių radio programų 
rėmėjais.

Prie progos, sveikindami vi
sus lietuvių radio rėmėjus ir 
garsintoją p. A. Džiką, palin
kėkime, kad dar daug trimeti
nių sukakčių be sustojimo lietu
vių radio programų visi su
lauktume.—

Nuolatinis Klausytojas.

XX%XXXXXXXXXXXXX%XXXXMXX%X3SMXXXXXX.XXXXXXX?

Šv. Jurgio, Shenandoah ir
Šv. Vincento, Girardville

KITOS įNEIGOS
Kolekta laike Šv. Mišių, parke
Nuo koncerto .........................
Nuo programos knygutės ....
Lakewood Park Co., auka ....

<.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXNXXMXXXXXXXXXXW

ROYAL STEAM HEATER CO. 
Apšildymas ir Ventiliacija 

Šaldytuvai, Oro valymas, Aliejiniai šildytuvai. 
499 Main St. Tel. 770 Gardner, Mass.

i' 
l

c61 Parker Street Tel. 1038 Gardner, Mass.

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

S E AR S. ROEBUCK AND CO
“Pas Sears pirkdami sutaupysite’’ 

Atsakominga įstaiga

35 Parker St. Telefonas 1730 Gardner, Mass.

20.00
11.30
10.40
6.56
4.80 

. 2.00 

. 2.00

81.76

A. J. BIBEAU, sav. |
Plumbieriniai reikmenys, dažai, aliejai 
Sportiniai ir elektrikiniai reikmenys

59 Parker Street Tel. 718-W Gardner, Mass.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
K-

g

. 44.08
59.15 

100.00 
550.00 _____ i

Viso................................................. $1068.17
LIKUSIŲ ĮNEIGŲ 25-tos LIETUVIŲ DIENOS
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, už guzikus................... 12.00
Nuo programos knygutės ................................. 100.50

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnx*z

TAPPIN’S PACKAGE STORE
“Bill” Tappin, sav. |

Importuotas ir vietinis: alus, vynas, likeriai
8 Connors St. Tel. 1045 Gardner, Mass.

*NXXXXXXXXXXXXXXXXXX4^XXXXXNXXXXNNXXXXNXXXXXXXXXXXX£

Viso įeigų............
IŠLAIDOS
Marijonams, už patarnavimą 
Už plakatų, spausdinimą ....
Kalbėtojų lėšos ....................
Raštininko išlaidos ..............
Iždininko išlaidos .................
Chorų League .......................

$1180.67
I

$15.00
22.50
17.00

.. 5.00
... 5.00 
. 15.00

•.XXXXXXXX'%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

| CHAIR TOVVN MANUFACTURING CO.
5 Išdirbėjai kėdyčių vaikams ir vaikiškų reikmenų 

Telefonas 467
> Sanborn St. prie South Lincoln St., Gardner, Mass.

> 4xxxxxxxxI

... $79.50 
$1101.17

Viso išlaidų..........
Gryno pelno liko

Pasiųsta sulyg 26-tos Lietuvių Dienos nutarimo: 
Seserims, Šv. Kazimiero, Newtown, Pa..............$275.30
Seserims, Šv. Pranciškaus, Pittsburgh, Pa..... $275.30
Seserims, Jėzaus Nukryžiuoto, Elmhurst, Pa. $275.30 
Tėvams Marijonams, Thompson, Conn..............$275.30

Kun. K. J. Rakauskas, 
26-tos Lietuvių Dienos Iždininkas.

GARDNER CREAMERY CO.

Louis Couillard, vedėjas 
Sankrovininkai ir retaileriai 
Pienas, Grietinė ir šalta-košė

287 Centrai St. Tel. 335 Gardner, Mass.
XXX\XXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

MORSE - VVICKMAN CO.

Metaliniai produktai
Pond Street Ext. Tel. 1923 Gardner, Mass.

VALGOMOJI DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa« biznierius vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk

•kelblasl “Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda žviežlus produktus ir ma 
onlal patarnauja. Nutję | bllę kuria krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
nat*t« “Darbininke".

Povilas Bushmanas
43 CRESCENT A VENTE. 
Telephone COLumbia 6702 

2® SAVIN HILL A VENTE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkirn Market
F. Baltruiiūnas Ir p. Klinga, Sav 
733 Broadvvay. Tai. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Davfs Hardware Co., Ine.
Malūnams reikmenys, Dupont dažai, Sportiniai 
reikmenys, Elektrikiniai dalykai, Taisymas ir 

Padirbimas raktų.
17 Pleasant St. Tel. 111 Gardner, Mass.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNVXXXXXXXXXNXXXXXXXNXXXNXXX'>'
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EntuzisstingdsKoncertoReikdlu Susirinkimas (yjetinES ŽINIOS' 
- - - - - - - - - - - - - - j
' klausomos vaikų išpažintys 
' prieš mėnesio pirmą penktadie- 

Spalių 26 d., 9 vai. ryte, Tė- ni ir Prieš V*81* Šventų dieną, 
vas Antanas Mešlis, S. J., ir Tė- val- P- P- bus laikomos
vas Aukštikalnis, S. J., iškil- Marijos Vaikelių draugijos pa- 
mingai baigė vaikų misijas, maldos.

: Vaikučių į misijas lankėsi daug. va^ vak., bus Rožan-
j Į užbaigtuves lankėsi ir suau- čiaus pamaldos ir klausomos iš-, 
gūsių žmonių. Tėvams misio- pažintys.
nieriams darbuotis padėjo vie- Tą dieną yra pasninkas - vigi- 

■ tiniai kunigai ir kun. J. Plevo- lįja-

kas. - ----------------

Įsteigta Naujos Bilietų Platinimo Stotys
t
X

Koncerto Nukentėjusiems 
Nuo Karo Lietuvoje Bilietą

Sekmadienį, spalių 27, š. m., 
4:30 vai. p. p., “Darbininko” 
salėje įvyko Lietuvoj nukentė
jusiems nuo karo šelpti koncer
to, kuris įvyks lapkričio 17 d., 
š. m.. Jordan Hali, 
Bostone, 3:30 vai. p. p., rengė-! lyvavo

Kumpa. Gautus laiškus nuo* 
žymių asmenų - rėmėjų skaitė 
generalis sekretorius adv. J. 
Grigalus. Dauguma laiškų buvo 
su dešimkėmis.

svetainėje, į Susirinkime ir diskusijose da- 
i-------- , įr įvairiais klausimais

jų komisijos susirinkimas. Į su-; kalbėjo: kun. P. Virmauskis, 
sirinkimą atvyko profesionalai, kun. J. Švagždys, Dr. Kapočius, 
biznieriai, veikėjai ir rėmėjai iš. Dr. Kasparas, 
visų aplinkinių kolonijų ir Bos-' adv. B. Sykes, 
tono Metropolijos. Prieš pat su
sirinkimo atidarymą atvykęs 
“Boston Post” korespondentas 
pasiinformavo ir nufotografa
vo prezidiumo komisiją.

Susirinkimą atidarė adv. An
tanas Young - Jankauskas, mal
dai vadovavo kun. P. Virmaus
kis.

ŽINUTĖS

Trumpą įžandinį žodį tarė ad
vokatas Jankauskas, kartu pa
žymėdamas, kad tik ką grįžęs 
iš Cambridge, kur irgi įvykęs 
tuo pačiu reikalu, N. P. P. Ma
rijos Parapijos salėje susirinki
mas, kur dalyvavę daug Cam
bridge parapijiečių ir labai en
tuziastingai susirinkimas pra
bėgęs ir laimėta net aukų, ku
rios siekia po $25.00 nuo as
mens. Toliau iš komiteto veik
los aiškino bėgančių reikalus J.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Maaa.

TEL. ŠOU Boaton 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutari])

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-A-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

IVAIROS SKELBIMAI
PAIEŠKAU savo brolio Karo- 
liaus Petkevičiaus, kuris save 
vadinosi Charles Peterson, paė
jo iš Sudokių kaimo, Ukmergės 
apskr. Paskutiniu laiku gyveno 
Albany, N. Y. ir apylinkės mies
tukuose. Prašau atsišaukti pa
čiam, arba kas žinote apie jį 
prašome man pranešti, už ką 
būsiu labai dėkinga. Marijona 
Žurolinė, 36 Moseley St., Dor
chester, Mass. (25-4)

Dr. Luzeckaitė, 
adv. Grigalus, 

adv. Jankauskas, p-lė J. Jaka- 
vonytė, p-lė Oksaitė ,Dr. P. Ga
linis, stud. P. Kupraitis, A. F. 
Kneižys, A. Zavetskas, B. Jaku
tis, V. Valatka, S. Griganavi-' 
čius, V. Kališius, O. Ivaškienė, 
V. Brazauskas, 
Martinkienė, J.l 
Karčiauskienė, 
M. Sinkevičiūtė, 
Juška, P. Vervecką, p. Baraus
kienė, p. Jankauskienė, p. Bra
zauskienė, Ona Sinkevičiūtė, 
panelė Narinkevičiūtė, Mary 
Martin, J. Romanas, Birutė Gri
ciūtė.

Nutarta padidinti stočių tikie
tų pardavimo skaičių ir jų adre
sai bus skelbiami “Darbininke”.

Iškelta mintis, kad daugiau 
būtų publikacijos kolonijose ir 
draugijose.

Padidinta propogandos komi
sija, kurioje dabar veikia se
kantys asmens: A. F. Kneižys, 
Pr. Razvadauskas, Dr. P. Gali
nis, Dr. Kapočius, Dr. Casparas, 
adv. B. Sykes, J. Romanas.

Paaiškėjo, kad dainų progra
ma susidės daugumoje iš lietu
viškų liaudies dainų, taipgi ope
ros arijų ir giesmių.

Koncertan atvykti yra pasiža
dėjęs aukštas svečias Jo Emi
nencija Kardinolas O’Connell, 
jeigu tik nesusidarys kokių 
nors nenumatytų kliūčių.

Taipgi pasižadėjo į koncertą 
atvykti iš New Yorko Vyskupo 
Spellmano varg. muzikas - kom
pozitorius p. Yon, kuris netgi 
pasižadėjęs akomponuoti p-lei 
Onai Katkauskaitei, jo sukom
ponuotą kūrinį — “Te Deum”.

Dalį koncerto programos pil
dys Šv. Petro parapijos didysis 
choras, vadovaujant muz. Ra
polui Juškai.

Iškelta mintis, kad šis kon
certas turi keleriopą tikslą : šei-j 
pimą. propogandinį Lietuvos. 
nepriklausomybei atgauti ir 
meninį. Šelpimas mūsų brolių 
ir seserų, kurie jau neturi savo 
nei pastogės, nei šaltinio pragy
venimo, nei perspektyvų švie
sesniam rytojuj, 
šventas darbas kiekvieno lietu
vio, kuris tik jaučiasi širdyj 
lietuvis, remti šį koncertą au
ka ar savo dalyvavimu koncer
te.

Antra — propogandinis, tai 
yra įsąmoninimas bei primini
mas visiems svetimtaučiams, 
kad lietuviai išeivijoje rūpinasi 
ir Lietuva ir jos vargais, kurie 
palietė raudonajam rusų smur
tui uždėjus ranką.

Trečia — meninis. Tai yra 
dvejopos reikšmės. Pirma, kad 
mes turime auksinę progą iš
girsti lietuvišką dainą iš aukš
čiausiai meno viršūnėj stovin- 

Ičios lietuvaitės Onos Katkaus- 

kaitės gilios krūtinės, kuri iš
lies savo širdies giliausius jaus-

V. Jakštas. B. 
Petrauskas, p. 
K. Šidlauskas, 
muz. Rapolas

I

_________ Lapkr. 1 d., yra Visi Šventi
Tą dieną apsivedė Jurgis Sut- Šią didelę šventę katalikai pri- 

kaitis, korporalas U. S. M. 
Corps su "Eleonora Nevulyte, 
gyv. 109 Bowen St. Liudijo A- 

i leksandras Nevulis ir Marijona 
i šarkšnaitė.

valo išklausyti šv. mišių. Toji 
didelė šventė neįsileidžia pas
ninko. Reiškia, sekantį penkta
dienį katalikai valgys mėsą.

ADV. ANTANAS YOUNG,
(Jankauskas)

Nukentėjusiems Lietuvoje Kon
certo Rengimo komisijos pirmi
ninkas, kuris energingai dar
buojasi koncerto pasisekimui.
Rengiamas koncertas įvyks lap
kričio - Nov. 17, š. m. 3:30 vai. 
po pietų, Jordan Hali, Bostone, 
296 Huntington avė. ir kampas 
Gainsboro St. Darbštusis pirmi
ninkas kviečia visus lietuvius 
dalyvauti koncerte, nes koncer
to programą išpildys garsi lie
tuvaitė dainininkė p-lė Anna
Kaskas, Metropolitan operos;™ labai iškilmingai švenčiama 
artistė - dainininkė ir Šv. Pet-[šv- Petro Parapijos bažnyčioje.

vadovau- ■ Beveik per visas penkerias šv. 
mišias žmonių buvo pilna baž
nyčia. Per keturias mišias buvo '

1

Spalių 27 d., tapo pakrikšty
ta Adelė - Birutė Antano ir fi
nos (Vėsaitės) Baronų, p~’ ' 
214 Westville St.,

Per Visus Šventus, Šv. Petro 
i par. bažnyčioje, šv. mišios bus 
i laikomos valandomis: 
: 8 ir 9, ir pamokslas

5, 6. 7.
sakomas,

Dorchester, Vakarinės pamaldos prasidės
Mass. Kūmai buvo Vilimas Ba-.y.go vaj ryte
ronas ir Joanna Marčiulaitytė.

Taip pat buvo pakrikštyta 
duktė Antano ir Adelės (Petžo- 
lytės) Meleikų, gyv. 39 Irving 
St., Bostone. Kūmai buvo Al
fonsas Usevičius ir Alena 
baite.

Uždūšinėje šioje bažnyčioje 
bus laikoma 12 šv. mišių.

Ur-

Kristaus Karaliaus diena bu-

I
I

Lapkr. 3 d., 8 vai. ryte bus 
giedamos šv. mišios Lietuvos 
Dukterų draugijos intencijai.

ro liet. par. choras, 
jant muz. Rapolui Juškai.

PAS VINCĄ IR JUOZAFI 
NĄ SAVICKUS ATSKRI

DO “GARNYS”
I

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

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

GRAŽI AUKA

$2.00;

mas, kad žmonės prisidėtų kiek 
kas ir kuo išgali, būtent: auko
tų naujų drabužių, nupirktų 
vaistų nuo gyvačių įgėlimo, jo
dinos, bandažų ir kitokių reik
menų. Kas gali, lai aukoja ir pi
nigais.

Kadangi vienas kunigas tos 
pačios kongregacijos išvyksta į 
Burmą, India, kur misijonie- 
riauja kun. Peredna. tai jis vi
sus dalykus nuvežtų kun. Pered- 
nai be jokio muito.

Pageidaujama, kad kas sudo- 
vanotų arba nupirktų mažiems 
vaikučiams žaislelių — toys, 
kuriuos misijonieriai mokina 
pagonų kraštuose.

So. Bostoniečiai galite dova
nas palikti "Darbininke”, Nor- 
woode, pas kun. Perednos sese
rį, Eleną, 1182 Washington St., 
Cambridgečiai galite aukas su
dėti pas Al. Stankūną, 65 Lin
coln St., Cambridge, Mass.

Visas dovanas prašome pri
duoti prieš lapkr. 1 d. š. m.

Pirmadienį, spalių 28 d., š. m. 
lankėsi “Darbininke” p. Medo- 
nienė ir ponia Birutė Martin- 
kiene ir pastaroji suteikė $10.00 
auka rengiamojo koncerto nu- 

; kentėjusiems nuo karo šelpti 
; fondui. Tikrai patriotingas ir 
į gražus mostas iš pusės ponų 
Martinkų. Ačiū. Sekr.-pag.

Legionierių Valdybos
Ipareigavimas

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Fu mace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas K Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

3M WEST BROADVVAY 
8o. Boston, Mass.

.........................

Sekmadienį, lapkričio trečią 
dieną. 2 valandą po pietų. %Fa- 
nueil Hali. Bostone įvyks Ame
rikos Legijono Stepono Dariaus 
Posto ir Moterų Auxiliary. nau
jų valdybų įpareigavimas. Da- 

1 lyvaus Prezidento Roosevelt 
! sūnus Jonas, Senatorius Walsh, 
1 Jack Sharkey - Žukauskas ir 
daugelis kitų garbingų svečių.

Laike iškilmių bus įteiktas A- 
merikos Legijono garbės ženk
las ilgamečiam visuomenės va
dui kunigui Daktarui K. Urbo
navičiui. Dalyvaus Posto benas. 
Muzikas Rapolas Juška pasiža
dėjo dalyvauti su grupe daini
ninkų.

Visi lietuviai yra nuoširdžiai 
prašomi skaitlingai šiose iškil
mėse dalyvauti, kad parodyti 
visiems, kad mes įvertiname sa
vo veteranus.

Moterų Auxiliary nauja val- 
dyb. kuri bus įpareigota tą die
ną susideda iš sekančių: pir
mininkė — Mary A. Winchus; 
vice - pirm. — Vera Kanusky; 
jaunesnioji vice - pirm. — Eva 
Cidlewicz; sekretorė — Mary 
Ross; iždininkė — Pauline 
Shlazas; kapelionas — Amelia 
Dudis; istorikė — Vera Stan
kus; tvarkdarė — Esther Kel
ies: veikiančioji komisija —Ei
lėn Bushman.
ir

Ketvirtadienį, spalių 23 d., 9 
i vai. vakare, atskrido “garnys”, 

> gražia 6 sv. ir 
111 unc. dukrele. Motina ir duk
relė randasi Chester ligonbūty- 
je, Chester St., No. Cambridge. 
Mass. ir jaučiasi puikiai.

I Pp. Savickai yra seni LDS na- 
ėjo prie Dievo' . . . ,J r riai ir Darbininko rėmėjai.

' Pp. Savickai augina dvi duktė- 
| 3 vai. p. p. įvyks iškilmingas^ Rjų Feliciją

mus, kuriais virgdins, džiugins, skaitomas žmonių giminės pa-1 apdovanojamas 
ramins — mūsų širdis. Nuneš siaukojimo aktas. ,""x:
savo jautria daina mus į Lietu
vą, kur mes augom, kur mes 
džiaugiamės ir verkėm; kurios 
kiti mes nematėm, bet U 
daug sielojamės. Antroji dalis gybės žmonių

: meno gražumo duoda progos g^aĮ0 
mūsų inteligentams ir visiems. _ ’ .

Į lietuviams didžiuotis, kad mes! . ...

Po paskuti
nių, kuriose dalyvavo draugijų 
valdybos, sekė Palaiminimas su 
Švenčiausiu ir pasiaukojimo
aktas. Visose Šv. mišiose dau-

'lietuviai turime tokių me„oijaunimo misijų bmgimas. šias 
pasaulyje žvaigždžių, kaip Anna m*sUas skelbė Tėvas Mešlis, S. 
Kaskas. kuri yra New Yorke Tėvas Aukštikalnis. S. J. 
Metropolitan Operos artistė- 
dainininkė ir sėkmingai garsina jaunimas ir jos naudai gražiai 
lietuvių tautos vardą. vaidino milžinišką tikybinį vei-

Susirinkimas atsižymėjo ne- i Fabiolą. Seserys moky-
paprastu susidomėjimu koncer- tojos, iš Cambridge, taip vaiku- 
to pasekmingumu ir visi pilni čius puikiai lietuviškai išmokė 

į entuziazmo ir pakilaus ūpo už- ir taip artistiškai sceną priren- 
■ sibriežė kiekvienas padaryti sa
vo dalį pasekmingumui.

7:30 vai. vakare, parapijos

gė, kad skaitlinga publika ne
galėjo atsigerėti grožiu. Būtinai

Nutarta pakviesti kokį tuziną reikėtų pakartoti šį taip žavin- 
orcrinu lietuviiAiii Lriir’ir^c? rso. _  _ i _ -r>_ _ _______••• i •

I

tai yra

merginų lietuvaičių, kurios pa
sipuošusios lietuviškais tautiš
kais drabužiais, dalins Jordan 
Hali salėje programas. Tai gra
žus mostas pademonstruoti lie-

gą veikalą. Pelno parapijai li
ko virš $50.00. Nuopelnas 
sėlių, vaikučių ir dalyvių.

se

Spalių mėnesy, Šv. Petro Pa
laiko

mos Rožančiaus pamaldos kiek
vieną vakarą.

Pagerbė Gerulskius
Sekmadienio vakare, parapi

jos svetainėje, susirinko virš 
trys šimtai draugų pono ir po
nios Gerulskių, kad paminėti jų 
20 metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Pranas Gerulskis. 
Stepono Dariaus Posto veiklus 
narys yra savininkas Myopia 
Club Beverage kompanijos. Jis 
ir žmona yra visų 
gerbiami. Jie 
LDS nariai ir 
skaitytojai.

mylimi ir 
yra ilgamečiai 

“Darbininko”

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengCjas. 
Sodevvall, Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos

324 E St., So. Boston.
r E L. 80 U 1452

Apskaitllavimal ir patarimai dykai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roeiindale, 

Tel. Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdart — Ona Mizgtrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasės GI.—Marijona Aukštikalnien*,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobežnytlnėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PAŠALPINEt 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield St., So. Boston, Masa

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa. 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 WinfieM St., So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė], 491 
E. 7th SL, So. Boston. Maaa

Po vakarienės 
bos. Toastmasteriu buvo “Dar-I 
bininko” redaktorius p. Anta-i 
nas Kneižys. p.p. Gerulskių 

Spalių 28 d., mirė miesto Ii-į draugai sveikino juos ir linkė- 
ir skelbiame — Jordan goninėje, ilgai sirgęs, Kazimie-! j° j’ems ilgiausių metų. Gražias 

ras Rudokas. 54 metų. gyv. j kalbas pasakė ir dalyvavo: — 
. Dr. Landžius - Seymour, Jonas 

— -__ ... * j. Romanas su žmona, Stanley
!iOn S^reetkaFi.U 36 metus. Paliko dvT dukterį Stankus su žmona, p-nia Siau-

ir du sūnų, ir tris brolius. Bus rien®’ Bushmanas su žmona, 
laidojamas spalių 31 d.. 9 vai.! bukoms. Burbulis. Nedvins, 

bažny-' Smigtas, Vaišvila. Valeckas.' 
----- : Raita, Kontrimai, Kanuskis ir

, daug kitų.

„ . ,. • p. Onos Ivaškienės grupė iš-
Spaiių 29 d., po Rožančiaus .

pildė damų ir eilių programą.. 
Pasakė eiles Albina Neveraitė, 

lir - 
i Frances Baliukonytė ir Ryman- 
tas Ivaška.

Prie surengimo šio gražaus 
parengimo ponų Gerulskių 
daugiausiai pasidarbavo p-nia 
Tilenienė, p. Loh ir kitos.

tuviškųs kostiumus. Suorgani- rapijos bažnyčioje yra
žavimu rūpinsis p-lė Oksaitė iš 
Brockton. Mass.

Iškelta mintis, kad būtų aiš
kiai nurodytas kelrodis. Taigi 
šiuomi
Hali. 296 Huntington avė., kam-i 
pas Gainsboro St. Iš So. Besto- gg, E Broadway. Jis paėjTiš 
no reikia važiuoti North SU- Amerikoje pragyve-
■jHrsn ctrnntlrolicri Rz-vulatir 

ten išlipus paimti Huntington 
karą, kuris nuveža ligi vietos, j 
Reikia išlipti Gainsboro gatvėj, i 
kuris eina skersai Huntington rJ^e’ iš Šv. Petro par. 
ir tik išlipus ant kampo ir ten čios, Šv. Mykolo kapuose. Mels-' 
Jordan Hali. Tas pats namas, kimės už mirusius, 
kur yra ir New England Con- 
servatory of Music. Kitais žo
džiais tariant: važiuojant Hun- pamaldų, bus laikomas, bažny- 
tington avė. karu, reikia turėti tineje salėje. Moterų Sąjungos . 
minty tik Gainsboro gatvė, ku- kuopos susirinkimas, 
ri perkerta Huntington ir tose 
kryžkelėse reikia išlipti, nes ant 
kampo yra Jordan Hali, visai 
arti Symphony Hali.

Dar aiškiau. Gainsboro gatvė 
yra sekanti pervažiavus Massa- 
chusctts avė., kuomet važiuoji 
Huntington avė. streetkariu. '

Iš Cambridge važiuojant rei
kia paimti SUBWAY ir važiuoti 
ligi Park St. ir iš ten paimti 
Huntington avė karą ir važiuoti 
ligi Gainsboro, kaip iš South dovavo kun. J. Švagždys. 
Bostono. Valio, lietuviai, — “

Automobilistams lengviausia, skamba mūsų dainos po šalis 
nes jie turi sustoti Huntington plačiausias”...
avė. ir kampas Gainsboro St.,

Spalių 30 d., 7:30 vai. vak.
atsibus Rožančiaus, ir Tretinin
kų Brolijos pamaldos.

Lapkr. 31 d.. 4 vai. p. p., bus

kur ir randasi Jordan Hali.
Susirinkime pasireiškė daug 

entuziazmo dirbti koncerto sėk
mingumui.

Susirinkimo baigos maldai va-

I 

j

prasidėjo kal-

GRABORIAI

Barbora Gedwil
Mary Zerolis. Rap.

KVIEČIAME MŪSŲ
MASKARADAN

Spalių 30 d., trečiadienio va
kare. parapijos svetainėje. 492 
E. 7th St., So. Boston, įvyksta 
Hallowe’en šokiai, kuriuos ren
gia L. Vyčių So. Bostono kuo
pa. Šie šokiai tai tikras jauni
mo maskaradas, kuriame sma- 

mhc gįausjaį įr linksmiausiai seni ir
Algimantas Ivaška. Dainavo1 . , .... . ...° l jauni praleidžia malonų laiką.

Todėl
j sus į 
dės 8
Jason orkestras. įžanga tik 35 
centai. Rengėjai.

iBarasevičiusIrSūnus
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tai. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbla 2637.

nuošrdžiai kviečiame vi- 
šiuos šokius, kurie prasi- 
val. Šokiams grieš Wally

CASPER
, FUNERAL home
į 187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

pp. Pranas ir Petronėlė Ge- 
rulskiai Amerikoje pragyveno 
apie 30 metų. p. Gerulskienė pa
eina iš Kalvarijos par., o p. 

[Gerulskis iš Ilakių par.. Mažei- 
i kių apskr. Jie išaugino gražią 

tegul I šeimynėlę.

PAREMKIME MISIJAS

Korespondentas.

Sveikiname pp. Gerulskius ir 
linkime sveikatos ir ilgo amže
lio. _ . Rap.

Jau ne kartą buvo rašyta 
“Darbininke”, kad kunigas Ka
zimieras Peredna iš Cambridge, 
Mass. yra išvažiavęs į Burmą. 
India. kur yra pagoniškas kraš
tas, kad atvertus stabmeldžius 
prie Kristaus. Jis parašė laišką 
pas savo seserį ir giminaitį A- 

1 lenksandrą Stankūną, praryja

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Ma^s.

D. A. Zaletsk» f. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas diena ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2609



Rytinių Valstybių Žinios
ELIZABETH.H.J

8
T"’*

nyčią tikras “kermošius”, kuo
met po pirmosios novenos vieni 
išeina, kiti ateina į bažnyčią. 

I Tikrai gražus klebono sumany
mas, už ką visi lankantieji no
veną yra dėkingi.

Spalių 13 d. buvo Šv. Vardo 
d-jos paradas. Šalę kitų tautų 
paradavo ir mūsų parapijos vy
rai. Paradą vedė graborius Bra
žinskas. Po jo sekė kleb. kun. 
J. Simonaitis, lydimas vikaro 
kun. Šernio ir lasaliečio broliu
ko. Po jų sekė 6 choro nariai. 
Visi virš išvardytieji buvo pasi- ’ bažnyčion prie durių, 
puošę iškilmingais rūbais, kas 
sudarė gražų vaizdą 
visą eiseną, sudarant rimtą ir ]ektuoja. Matyt buvo nuo senai 
gražią nuotaiką. Toliau sekė pastebėta, jog radosi nemažai 
parapijos trustistai , draugijų kurie nerado reikalinga
pirmininkai ir kiti vyrai, kurių i užsimokėti nustatytą mokesnį I 
buvo labai daug, nes eisena nu-! pr;e durų jr net pasijuokdavo iš 
sitesė per tris ilgus blogus . ■ Įų, kurie sąžiningai savo para- 
Savo didumu, iš keliolikos pa- pįjįečių priedermę atlieka. Su- 

. rapijų, kaip spauda pažymėjo, prantama, čia yra sąžinės daly- 
lietuviai užėmė antrą vietą. Tik]kas; kas negaii aieka3 ir nerei_. 
labai gaila, kad tam įspūdin-1 . _ I
gam paradui neatatiko orkes-l 
tras. buvo vos tik penkiolika' 
vaikų iš Brooklyno, Angelų Ka-' 
ralienės parapijos “beno”. Žmo
nės dėl to reiškė didelį nepasi-, 
tenkinimą parodos valdybai, nes 
atrodė visiškai menkas vaizdas. 
Nors vaikučiai gerai griežė, 
gražiai uniformuoti, bet vistik 
jų buvo per maža sulig parodos 
dalyvių skaičiaus. Kodėl taip 
atsitiko, gal paaiškės vėliau. 
Kiek žinoma šis orkestras yra 
gana skaitlingas. Bendrai i- 
mant, lietuviai pas mus šį para
dą labai mėgsta ir su noru ei
na. neatsižiūrint jog reikia eiti 
kelias milias į bendrą susirinki
mo vietą.

Neseniai taip pat klebonas 
įvedė bažnyčioje naują tvarką: 

■ ’ pirmiau užsimokėdavo, įeidami 
o dabar 

prie durių tik išmainoma, o baž- 
įr puošė nyčioje iš visų kolektoriai iško-

• e . _ “ tįsį
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kalbos, mintys, sveikinimai ir 
linkėjimai, kuriufog pareiškė dv. 
vadai, apskričio valdyba, ir 
kuopų atstovės. Pareikšta gili 
užuojauta broliams - sesėms 
Lietuvoje, kuriuos spaudžia ne
švari rusų ir išgamų ranka.

Pasižadėta remti juos progai 
pasitaikius ir paskirta 10 dcl. 
dėl Lietuvos paramos.

Jūsų kores-tė B. M.

WATERBURY, CONN
i

Paskutiniu laiku darbai labai 
gerai eina, užtat ir pramogų y- 
ra gana daug, ypač vestuv.ų. 

Į Spalių 19 d., Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje įvyko penkios 

i jungtuvės, taip pat po du ar po 
□ris šliūbus įvyksta kiekvieną 
šeštadienį.

; Dažnai dabar per mus viso
kios draugijos ruošia įvairius 
parengimus, bet pelno turi ma
žai, dažnai net nuostolius, nes 
jaunimas mažai lankosi. Dėl 
jaunimo yra labai daug visokių 
užeigų, kuriose groja muzika ir 
yra daug gėrimų. Bet draugijos 
pradeda ieškoti išeities ir reng
ti kitokios rūšies parengimus.

kalauja, bet kuomet gerai už- i 
dirba pradeda dėl dešimtuko; 
“sportauti”, teko surasti būdą, i 
kaip tą “ligą” gydyti. Klebono ■ 
sumanumas visų greitai buvo į- 
vertintas ir širdingai sutiktas. į 

Raz).
______ * I—

Parapijos choras lapkričio 9 j 
d. vakare, 8 vai. stato M. Pet- 

į rausko operetę “Apvesdinkite ir 
Mane”. Šalę operetės bus tauti
niai šokiai, solo dainavimas,-an
sambliai ir choras. Po vaidini
mo šokiai. Vaidinimas įvyks 
parapijos salėje. Operetė pas 
mus labai seniai bebuvo stato
ma, tenka manyti, kad daug a- 
teis pasižiūrėti šio gražaus vei
kalo ir pasiklausyti gražios mu
zikos. Operetei pritars orkes
tras. Bilietai jau parsiduoda ir

i

Klebono kun. J. Simonaičio 
rūpesniu jau kelios savaitės
kai įvestos novenos į Sopulin- i galtoa gauti pas choro narius, 
gą Dievo Motiną. Novenos būna į Lapkričio 30 dieną choras ren- 
penktadieniais: 
lietuviškai, 8 — angliškai. Abu mais 
kartu žmonių 
Bendrai imant, 
apsilanko virš 
patingai įspūdį 
visa bažnyčia balsu skaito. Be 
galo įspūdinga ir maldinga nuo-

Britų karo orlaivių vairuotojai pasišneka savo liuoslaikiu, pasipasakodami apie oro kovas su naciais.

HARTFORD, CONN.
Šv. Juozapo parapijos bazaras 

prasidės lapkričio mėn. 27 d. 
Bazaras bus 4 dienas, t. y. 27, 
28, 29, ir 30. Klebonas prašo vi
sų paramos.

riausias investmentas. Taigi, necticut apskričio dvasios va
lai lietuviai hartfordiečiai atei- das. Gerbiamas dv. vadas pasa- 
tyje gražiai darbuojasi Dievui kė trumpą kalbą, nuoširdžiai 
ir Tėvynei, tas gražus darbas ir sveikindamas atstoves ir prisi- 
ilgai užsiliks istorijoj.

' veikiantis komitetas taipgi vie
tinės draugijos bei organizaci
jų kuopos. Draugijos iš savo 
iždo yra paskyrusios aukas ba- 
zaro fondan, taipgi atsirado ge
ros širdies parapijiečių, kurie 
savo gražiomis dovanomis daug 
prisidėjo prie bazaro pasiseki
mo.

Visi, kuriems teko proga lan- ^50 žmonių. Visi valgė gardžiai 
kyti bazarą, džiaugiasi, nes 
laimėjo 
daigtų. Reikia priminti, kad 
bazaras dar tęsis sekančioms

Į 
dienoms: spalių 26, 31, ir baig
sis lapkričio 2 d. Taigi, kurie 
dar lig šiol nedalyvavot bazare, 
neužmirškit atsilankyti ir pa
remti šį naudingą darbą, kurio 
pelnas eina parapijos labui.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
PAVYKO

Spalių 13 d., sekmadienį, 5 
vai. po pietų įvyko lietuvių 
Švč. Trejybės parapijos mokyk- 

, los salėje Jubiliejinė parapijos 
i vakarienė. Salė buvo pilna iki

gražių ir naudingų vadkų benas puikiai

mindamas šių dienų padėtį mū
sų brangios tėvynės, Lietuvos, 
skatino uoliau veikti organiza
cijos, tautos ir tėvynės gerovei 
Sesijų vedimo valdyba išrinkta 
vienbalsiai, būtent, pirm. — J. 
Janušonytė, vice-pirm. — O 
Norkūnaitė ir raš-kė M. Jaku
baitė. Mandatų ir įnešimų komi- 
sijon išrinkta — ponia Denevi- 
čienė ir S. Supranienė, tvark- 

madienį buvo išvykę į Lawren- darė _ M Cebatorienė, kores- 
kur buvo Naujosios pondentė

ŽINUTĖS
Parapijos trijų dienų Misijas 

sėkmingai vedė kunigas Myko
las Urbanavičius (marijonas). 
Žmonės lankėsi gražiai skait
lingai. Tai buvo spalių 10, 11 
ir 12 dienomis vakarais.

Mūsų Marijos vaikelių Soda-

Waterbury yra gana daug 
jražiai gyvenančių šeimų. Vie- 
.ia iš tokių šeimų yra ponų Do- 
visaičių šeima. Jie turi tris 
dukteris ir du sūnų: duktė Ele
na šįmet priėmė seserų Kazi- 
mieriečių? vienuolyne įžadus 
Pittsburgh’e antroji yra moky
toja, trečioji yra raštininkė 
dirbtuvėje, vienas sūnus vedęs, 
gyvena gražiai ir pavyzdingai, 
antrasis tik baigė pradinę mo
kyklą. Ponai Dovydaičiai yra 
“Darbininko” skaitytojai. To
kiomis šeimomis reikia pasige-

’ -L

rėti. Tačiau daug šeimų gyvena 
labai apsileidusiai ir netvar
kingai. Korespondentas

ir sočiai. Parapijos mokyklos
i pagrojo, 

, vadovaujant Wilder Goodale.' 
I Tasai benas tikras kreditas lie- Hcijos kai kurios narės aną sek- 
tuviams.

Pavalgę žmonės ramiai kan- ce Mass., I__ ________
triai klausėsi gražios progra- Anglijos Sodaliečių apskrities, 
mos. Vakaro vedėjas kunigas 

i Kripas iššaukė šiuos kalbėto- į 
|jus: prelatą Ambotą, kun. Va- 
lantiejų, kun. Pankų, kun. Ur
banavičių (marijoną) ir kun. 
Dambrauską (marijoną). Pas
kui kalbėjo dr. Aukštikalnis,! 
dr. dantistas Krikščiūnas, Jo- 
nas Mončiūnas, Antanas Ma
šiotas (abu pastarieji parapijos 
trustistai). Muzikos programą 
išpildė sekančios ir sekantieji, 
vadovaujant parapijos vargoni
ninkui Justui Balsiui. Duetą iš
pildė Malisauskaitė ir Jankaus
kaitė. Solo padainavo Betty A- 
leksiūtė, Mališauskaitė, Jan
kauskaitė ir Matas Kripas. So
lo turėjo dainuoti Valerija Kau- 
nietytė, bet turėjo šaltį, nedai
navo. Sextetas mergaičių padai
navo gražias lietuvių daineles.
Visas vakaras buvo 
gas, katalikiškas, 
draugiškas. Paskui 
kiai. Taip lietuviai 
čiai šauniai paminėjo jubiliejų. 
Bažnyčoje rytmetį sumą iškil
mingą laikė parapijos klebonas, 
prelatas Ambotas, asistuojant 
kunigam Dambrauskui, Kripui 
ir Urbanavičiui.

Parapijos klebonas prelatas 
Ambotas ir rengimo komisija 
labai dėkingi už visų atsilanky
mą, aukas ir 
Liks kiek gražaus pelno parapi
jai. Paskui buvo šokiai. Grojo 
Maziliausko orkestras. Buvo 

‘l žmonių ir iš New Britain, Wa- 
terbury. Union City ir apylin
kės.

B. Mičiūnienė.
- - - - j Iš apskričio valdybos raportų

suvažiavimas ir seimelis. Hart- . ,pasirodė, kad visos sutartinai 
forde Sodalicija smarkiai dar- ... ...J i veikia organizacijos gerovei,
buojasi ir turi nemažai narių. _ .... . .J Turmingi buvo ir kuopų rapor-
Vertėtų daugiau dar iš mūsų .... . ... D .-* tai iš metų veiklos. Pasirodė,
gražių dorų, lietuvaičių ] 
klausyti.

Parapijos jaunimas, vadovau-: 
jant Wilder Goodale, rengiasi 
statyti operetę — Gilbert Sulli- 
van Princess Ida. Laiko susi
rinkimus. Kviečia jaunimą do
mėtis.

Lankėsi pas parapijos kuni
gus Omaha, Nebraska lietuvių 
klebonas kun. Jusevičius. Jisai. 
paeina iš Fairfield, Conn.

Šiomis dienomis apsivedė 
Juozas Goba iš East Hartford,] 
biznierius garadžininkas su 
Oakviliete Radausaukaite. Po
nas Goba turi pasekmingą biz
nį ir gerai patarnauja gazolino 
stoty ir taiso automobilius.

Taipgi apsivedė slaugė lietu
vaitė, Poškaitė, su Mancheste- 
rio lietuviu vaikinu, Ambrozai- 
čiu. Malonu matyti, kai apsive- 
da katalikiškos lietuviškos po
relės.

Konferencijos prakalbos apie 
tikėjimo dalykus vyksta pirma
dienių vakarais, 8 valandą, Šv. 
Juozapo Katedros Mokyklos 
kambariuose. Lai ir lietuviai- 
lietuvės, taipgi ypatingai mūsų 
parapijos jaunimas, tose pas
kaitose dalyvauja, nes kalba ir 
dėsto išmokslinti kunigai.

Hartfordietis kunigas Čeba- 
torius taip pat dalyvauja tose 
paskaitose (Waterbury) ir dės
to Švento Rašto dalykus.

su links- 
Kasmet 

šie šokiai yra pasekmingi. Po 
Kalėdų choras rengia vodevilių 
vakarą, o gavėnios metu, Kan
čios savaitėje, Šventą koncertą. 
Choras dirba labai intensyviai 
su noru. Uždūšinių dieną, laike

7 vai. vakare Sia toksinus šokius 
pamarginimais.

sueina minios, 
per abu kartu 

700 žmonių. Y- 
daro, kuomet

I 
i

taika. Lietuvišką noveną lanko iškilmingųjų mišių, už mirusius 
vos tik keli vyrai, tuo tarpu choras giedos Č. Sasnausko ‘Re-

Pirmas, tur būt, išpil-anglišką lanko labai daug vyrų, Quiem -
jaunuolių. Tą vakarą apie baž- dymas šių mišių šioje šalyje.

M.J.Colney,N.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

Choro rap. L. M-lis.

NEW HAVEN, CONN.

MIRĖ JIEVA ŠIMOLIŪNIENfi
Spalių 16 d., staiga mirtis iš

tiko mūsų kolonijos ilgametę 
gyventoją, Jievą Šimoliūnienę. 
Žaibo greitumu skaudi žinia 
pasiekė gimines, kaimynus ir 
pažįstamus, kurie nustebo ir 
apgailestavo netekę geros ir 
doros parapijietės. Velionė bu
vo gera katalikė ir didi lietu
vybės mylėtoja, ramaus būdo ir 
Dievo baiminga.

Paliko gražiai išauklėtą šei
mą, susidedančią iš 5 dukterų ir 

ba* i 2 sūnų. Visa šeima liūdi, nete- 
•to kusi geros ir mylimos motinė-

Neužmirškite Dalyvauti 
Parapijos Bazare

Šv. Kazimiero parapijos 
žaras prasidėjo spalių 12 d. 
sėkmingai yra tvarkomas kle- liūdi pažįstami ir Susivie- 

: bono kun. E. Gradeckio, kuriam nijimo 116 kuopos nariai bei 
į talką stojo visas parapijos narės.

________________________________ į

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R d.,

South Boston

Telefonas
VVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271
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šeštadienį, spalių 19 d., įvyko 
iškilmingos laidotuvės iš Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčios. Šv. 
Mišias atnašavo klebonas kun. 
E. Gradeckis, prie šoninių alto
rių atnašavo Šv. Mišias kun. V.

i Ražaitis, iš Bridgeport, Conn. ir 
kun. M. Cibulskas, iš Hartford, 
Conn.

Į bažnyčią skaitlingai susirin
ko giminės, pažįstami, draugai 
ir Susivienymo kuopos nariai 
ir narės, kad atidavus paskuti
nį patarnavimą savo gerai na
rei. Į kapus palydėjo daug žmo
nių. Velionės karstą puošė dau
gybė gėlit) vainikų, taipgi Šv. 
Mišių kortelių, kurias prisiun
tė giminės ir pažįstami, kas 
liudijo, kad ji buvo visų myli
ma.

Šioj nuliūdimo valandoj Mo
terų Sąjungos 33 kuopos valdy
ba ir narės reiškia giliausią už
uojautą visai šeimai ir gimi
nėms, tegul pasaulio Kūrėjas 
sustiprina ir priduoda ištver
mės pergyventi šį didį nuliūdi
mą. Tegul gerasis Dievas su
teikia amžiną ramybę Jievos 
Šimoliūnienės vėlei dangaus ka
ralijoj.

pasekmin- 
lietuviškai 

buvo šo- 
hartfordie-

pasidarbavimą.

PARAPIJOS VAJUS
Iki Naujų Metų yra daromas 

vajus parapijos bažnyčios ju
biliejų švęsti ir minėti, nes šį
met sukanka lygiai 25 metai 
kaip naujos bažnyčios kampinis 
akmuo buvo pašventintas. Būtų 
labai gera, kad lietuviai atliktų 
visi ir visos jauni kaip ir tėve
liai savo dalį. Dėl Dievo namų 
ir Dievas nei vieno duodančio 
neužmirš. Duoti Dievui tai ge-

IS SĄJUNGIECIŲ 
SUSIVAŽIAVIMO

. kad neatsiliko ir su prirašymu 
naujų narių, nes per šešių kuo
pų darbuotę laimėta 17 naujų 
narių. Hartfordietės pralenkė 
visas kuopas skaitlingumu ir 
prirašymu naujų narių. Valio 
joms už tai.

Trilypės gegužinės raportą 
skaitė newhavenietės, iš kurio 
paaiškėjo, kad apskričiui pelno 
liko šimtas dol.

Už tai joms pareikšta nuošir
di padėka.

Paskirta auka 25 dol. į Centro 
lėšų fondą. Suvažiavimo daly
vės pareiškė nuoširdžią užuo
jautą ponei M. Čižauskienei dėl 
mirties jos mylimos sesutės 

| Filicijos Felickaitės, ir poniai 
: E. Jurkštienei dėl mirties bran- 
I gios motinėlės. Šimuliūnienės.

Padaryta planai dėl ateinan
čio vajaus ir paskirta dovana.

LDS 6-ta kuopo kvietė apskri
tį dalyvauti į jų rengiamą si
dabrinio jubiliejaus paminėji
mą. Kvietimas priimtas, ir pa
skirta $5.00 dovana. Sekančii 
metų apskričio valdyba perrink
ta vienbalsiai ta pati, kurią su
daro: Dvasios Vadas— prelatas 

I J. Ambotas, pirmininkė pa
nelė J. Janušonytė iš New Bri
tam, vice-pirm. — panelė O. 
Norkūnaitė iš New Haven, raš
tininkė bei organizatorė — pa
nelė M. Jakubaitė iš New Ha
ven, iždininkė ponia m. Astrau
skienė iš Manchester. Sesijos 
uždaryta 5 vai. vakare. 17-tos

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

Sąjungos apskr. suvažiavimas 
įvyks lapkr.-Nov. 10 d., 1940. 
Sesijos įvyks Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, 119 Temple 
St., Nashua, N. H., kurios prasi
dės 1:30 vai. po pietų punktua- 
iai. Yra kviečiama, kad visos 

kuopos prisiųstų skaitlingai at
stovių į suvažiavimą, kuris taip
gi yra metinis. Turim svarstyti 
daug svarbių reikalų ir keletą 
labai svarbių klausimų, liečian
čių mūsų kaikurių kuopų nares. 
Taipgi turėsim ir paskaitą, ku
rią skaitys mūsų apskr. dvasios 
vadas. Lauksim skaitlingo su
važiavimo. Teklė B. Mažeikienė, 

Apskr. Pirm.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentikite bereikalingai raumenų 
tkiudčjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekč nepaprastų palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iisinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Eapelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expe!1erio. Reikalaukite Pain- 
Eapellerio su inkaru ant dėžutės.

Suvažiavimas įvyko spalių 20 kuopos pirmininkė ponia V. A- 
d. sekmadienį, po pietų Šv. Tre- lijošienė nuoširdžiai pasveikino 
jybės parapijos salėje. Šuva- atstoves ir pakvietė dalyvauti 
žiavimas buvo skaitlingas ats-vakarienėje. Vakarienės metu 
tovėmis ir viešniomis, ir rim- dalyvavo kun. J. Kripas, vėliau 
tas, nes padaryta daug rimtų atsilankė ir prelatas J. Ambo- 
pasiūlymų ir nutarimų. ; tas- Pasivaišinus pagamintais

Suvažiavimo sesijas atidarė visokiais skanėsiais, kuriuos 
malda prelatas J. Ambotas, ku-' paruošė gabios šeimininkės są- 
ris yra šios organizacijos Con- jungietės, pasigirdo įvairios

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — iiputę 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
gausiu vikrumą. Jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!


