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Kiek laiko atgal iš Ar
gentinos atvyko Amerikon 
tūlas pianistas Vytautas 
Bacevičius. Jis buvo sulai
kytas Ellis Island dėl ne
aiškumų jo pase. Komu
nistai tuojau pasiskubino 
paskelbti, kad Bacevičių 
įskundė “fašistai”.

Mes neturime žinių, 
pianistą Bacevičių
skundė komunistu ar ne, 
bet iš jo elgesio išrodo, kad 
jis komunistas. Kaip ko
munistų spauda rašo, tai 
Bacevičius kartu su ki
tais iš Argentinos siuntė 
sovietams sveikinimą už 
pavergimą Lietuvos. Sako
ma, kad jo kelionę iš Ar
gentinos finansavo komu
nistai.

Lietuvių komu n i s t ų 
spauda graudžiai verkia, 
kad Amerikos ir Anglijos 
diplomatai nesitaria su 

/ Sovietų Rusija. Toji vergų 
spauda primena Amerikai 
ir Anglijai nacių grobį. 
Bet kaip su sovietų Rusi
jos grobiu, kurį pasigrobė 
klastingu būdu? Jeigu A- 
merika ir Anglija susitar
tų su sovietų Rusija, tai 
komunizmo agentai dar 
smarkiau pradėtų knisti 
tų valstybių pamatus. 
Tuomet Amerikai ir Angli
jai susidarytų pavojus ne 
tik iš Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos pusės, bet dar 
didesnis pavojus iš Sovie
tų Rusijos.

Reikia pažymėti, kad so
vietų komisarų politika y- 
ra daug suktesnė ir už a- 
šies politiką. Fašistai žmo
nes prismaugia, o komu
nizmo budeliai visiškai pa
smaugia.

Maskvos Agentu Melai 
Apie Lietuvą
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Kolumbo Riteriai Pamaldose 
Už Taiką į

New Haven, Conn. spalių 
31 — Vyriausias Kolumbo 
Riterių vadas pranešė vi
siems skyriams, kad lap
kričio 10 ar 11 diena būtų 
paskirta pamaldoms už 
pasaulio taiką. Kolumbo 
Riterių organizacija yra 
viena iš didžiausių katali-; 
kų vyrų organizacijų A-' 
menkoje.

Mirė Juodakis

r- (

— Kaune mirė Vytauto 
Didžiojo universiteto ordi
narinis prof. Petras Juo
dakis. Jis dėstė universi
tete organinę ir neorgani
nę chemiją. 1940 m. sausio 
1 d. velionis buvo išėjęs į 
pensiją. P. Juodakis suor-j 
ganizaco prie Finansų Mi
nisterijos Chemijos-Tech- 
nikos Laboratorija, kurios i 
vedėju jis visą laika buvo.) 
Prie , velionies laidotuvių 
prisidėjo Universitetas.

Raudonųjų Kursai
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Popiežius Paskyrė Maldos Dieną
Vatikanas, spalių 31 — žėti darosi dar baisesnis. 

Jo šventenybė Pijus XII Karo ginklų žvangėjimas 
paskyrė lapkričio 24 diena,! nuslopina Mūsų balsą, 
kurioje “šventos mišios ir šaukiantį pasauli į taiką, 
visos maldos būtų aukoja- Mes sudrebame iš baimės 
mos už žmonijos gerovę”.> visą tai apmąstę, bet pil- 
Ypatingai jis pareiškė,: nai pasitikime Gailestin- 
kad tai būtų visame pa- gurno Tėvui ir visos pa
saulyje maldos diena už guodos Dievui ir prašome 
pasaulio taiką. 'žmonijos gerovei grąžinti

taikos metą, prašome Vi
jo šventenybė priminė, ' sagalio Dievo, kuris palen- 

kad jis visą darąs sugrą- (kia žmonių valią ir Savo 
žinti taiką, bet “kad tas , Dievišku nurodymu tvar- 
žiaurus karas vietoje ma- ko įvykių eigą”.

50,000 VYRŲ TAIKOS 
PAMALDOSE

Buffalo, N. Y. spalių 31,|ir bėgyje 5 dienų grąžinti 
Kristaus^ Karaliaus šven-' tą knygutę su atsakymais, 
tėję, /50,000 Šv. Vardo Vietinė taryba (local 
Draugijos vyrų dalyvavo board) peržiūrės kiekvie- 
Buffalo diecezijos bažny- no atsakymus ir paskirs- 
čiose taikos pamaldose.

Milijonai Jaunuoliu Gavo 
{sakymo Numerius

— Štai Maskvos melo pa
vyzdys:

Lietuvos laikraščiai per
sispausdino “Pravdo.*’* 
straipsnį, kuriame rašo
ma apie nepaprastą kul
tūros pakilimą sovietų 
Lietuvoje. “Pav., valstie
čių laikraštis “Valstiečių 
Laikraštis” Lietuvoje iš
eina 185,000 egz., o Smeto
nos buržuazinės vyriausy
bės diktatūros metu nė 
vienas laikraštis Lietuvoje 
neturėjo tiražo didesnio 
kaip 15,000”. Taip rašo 
“Pravda”, taip šį straipsnį 
persispausdina ‘Darbo Lie
tuva’. Bet ar ‘Darbo Lietu
voje’ sėdi iš Maskvos at
siųstas redaktorius, jeigu 
jis nežino, kad “Valstiečių 
Laikraštis” išeina “Ūki
ninko Patarėjo” vietoje, c 
šis buvo spausdinamas ir 
ankščiau apie 100,000 eg
zempliorių? Bolševikai už
darė katalikiškąjį “Mūsų 
Laikraštį” ir liaudininkų 
“Lietuvos Ūkininką”, ku
rie išeidavo dešimtimis 
tūkstančių egzempliorių. 
Dabar į jų vietą siunčia
mas komunistinis “Vals
tiečių Laikraštis”, visai 
nesiklausiant ar buv. skai
tytojai to nori, ar ne. To
kiu būdu “Valstiečių Laik
raščio” tiražas susidaro iš 
trijų uždarytųjų savait
raščių tiražo. Bet nuosta
bu, kad “Darbo Lietuvos” 
redaktorius spausdinasi 
tokius “Pravdos” straips
nius, net nedrįsdamas pa
taisyti aiškių aiškiausią

— Sovietų raudonarmie
čiai nesitenkina vien kari
ne Lietuvos okupacija, bet 
eina ir į bendrą Lietuvos: 
gyvenimą. Tai vienur, tai; 
kitur raudonieji okupan- ■ 
tai rengia net įvairius 
kursus. Kauno miesto sa
vivaldybės autobusų susi
siekimo įmonės darbinin
kams raudonarmietis kap. 
Afanasievas skaitė pa-

Vokiečių bombiniai orlaiviai nuolat bombarduoja Londoną. Orlaiviai 
atskrenda, padaro nuostolius ir vėl nuskrenda. Britų civiliai su pilnu e- 
nergingumu tuojau imasi darbo ir visas įvairias skeveldras valo, taiso 
vandens kanalizacijos sudaužytas rynas ir pilni vilties tikisi, kad kada 
nors ateis ir laukiamoji šviesi taika.* /

: tys į klases. Paskui pagal 
klasių šauks tarnybon.

i Bus daug tokių, kuriems 
nereiks tarnauti, kaip pa
vyzdžiui svetimšaliai, ku
nigai ir klerikai, užlaikan- 

dirbą reika-Washington, D. C. spalių Ueji dirbą reika.
31 Pereitą antradieni į- iįngą valstybei darbą ir tt. 
vyko traukimas numenu. vietinė u ba (locaI 
visų tų, kurie spalių 16 d. eš
užsiregistravo kannen ^strantui, kurioje kla- 
tarnybon, pagal išleisto 1- jig pri3kirtas. Jei. 
statymo. ^gu kas jaustųsb kad jįa

Pirmas numeris buvo iš
trauktas 158. šiandien jau 
visi žino savo numerius. 
Dabar užsiregistravusieji

_ . .. j , -■ iuA1Cti,a ou. ir sunumeruoti vyrai gaus liaciją apsvarstys.
Boston, Mass., spalių 31, produkcija esą pačioje trauįg | 500 qqq kareivių iš vietinės tarybos (local Pašauktieji kariuome- 

— Vakar buvo atvykęs aukštumoje. Amerika sus- apie divizijų, į pietų-ry- board) klausimų knygutę, nėn per 5 dienas turės su-
J ...... tų Europą. Tos didžios ka-į klausimus turės atsakyti tvarkyti savo reikalus,ton Garden pasakė politinę vyną, kuris šiandien yra 7 v* Ikalbą. Dainavo apie 22,'daug stipresnis, negu buvo ~^eSs grą™ū? 

000 žmonių. Jis savo kai-,karo pradžioje. IRusIS ™ Te"ų f
Balkanų karą.

Prezidentas Rooseveltas Vokietija Sutraukė Didelę 
Kariuomenę turėtų būti kitoje klasėje, 

tai jis laike 5 dienų gali a- 
peliuoti į vietinę tarybą 
(local board), kuri jo ape-

—
Londonas, spalių 31 — 

Anglijos vyriausybė pra- 
_ .. , .. .. . 'neša, kad Vokietija su- ir sunumeruou vyrai gaus

skaitą apie stachanovieėių ‘raukė 1.500,000 kareiviųjjš vietinės tarybos (loeal
sąjūdį ir darbo našumo pa- z Rooseveltas ir Bos- tiprinusi Anglijos oro lai- 
kėlimą. Į - 1 ...............................

Variagai moko, kaip rei
kia dirbti! I __
p ĮĮ tw uTluis* I Pareiškė, kad jis jau1 Be to, prez. Rooseveltas
RUSIJOS, liBlljOS" VOKICtlJOS- užgyręs Anglijai dar 12, sako, kad nė vienas regis-

Japonijos Sutartis 1000 lėktuvų parduoti. Pir- truotas jaunuolis nebus 
_______ Įmiau Anglija yra užsisa- siunčiamas “į užsienių ka-

Roma, spalių 31 — Itali- kiusi 14,000 lėktuvų. Taigi rą”.
jos laikraštis Giornale viso Anglija gauna iš A- Prakalboms vadovavo 
d’Italia duoda suprasti, menkos 26,000 lėktuvų. ’mayoras Tobin. Pirm ne- . 4.1-1
kad yra sudaryta sutartis' Prezidentas smerkė res- gu prez. Rooseveltas buvo SpallU 31 — Italija turi kluota, neturi didžios ka-i manoma atsilaikyti, 
tarp sovietų Rusi jos, Itali-' publikonų teigimą, kad ap- perstatytas kalbėti, kai- 'savo kariuomenę ir gink-'nuomenes, nei gerų lek-i Kiek tos pagalbos Angli
jos, Vokietijos ir Japoni- sigynimo programa šulė- bėjo kiti kandidatai i įvai-,lus i Graikiją siųsti perbūvu nei užtektinai karei- ja galės duoti yra didis 
jos, apie kurią bus vėliau tinta. Jis sako, kad armi-irias valdžios vietas. Kalbė- Albaniją, kurią Mussolim vių atsilaikyti prieš italus, klausimas. Kaikurie sako, 
paskelbta. jos, laivyno ir

Italai Įsiveržė Į Graikiją

Graikai Neatsilaiko Prieš Italus
Athens, Graikija, spalių 

31 — Graikijos kariuo
menė neatsilaiko prieš di
desnę Italijos kariuome
nę ir priversta trauktis at
gal.

Italai įsiveržė 40 mylių 
Graikijos gilumon. Graiki
ja yra kalnuota šalis, ir jei 
italai 40 mylių pasistūmė 
į ją, tai reiškia, kad pasi
priešinimo kaip ir nesuti
ko.

Albanijoje Sukilimai 
Didėja

Belgrade, Jugoslavija.—

■
Į

Athens, Graikija, spalių kosi visai nuošaliai. Turki- 
31 — Italijos 200,000 ka- jos vyriausybė supranta, 
reivių įsiveržė per Albani- kad be galingos Anglijos 
ją į Graikijos valstybę, pagalbos prieš Italijos ir 
Graikija yra silpnai gin-, Vokietijos puolimus neį-

lėktuvų'jo Senatorius Walsh, Ats- pirmiau užgrobė. Šiuo me- Anglija pažadėjo Graikijai kad sovietų Rusija yra su- 
itovas McCormack ir kiti. tu Albanijos miestuose į- duoti visą galimą pagalbą, darius sutartį su Turkija, 
Publika sukėlė ovacijas.! vyko dideli sukilimai ir Iš Graikijos pranešama, kad ji nesikištų į Graikijos
kada į svetainę įėjo buvęs riaušės. Albanijos žmonės. kad Anglijos laivynas pa- reikalus.

> užpuolė Itali jos kareivius j siekė Graikijos salą —Cor- į Iš Italijos pranešama,
i ir kelioliką jų nužudė. Tie fų ir pradėjo šaudyti į Ita- kad karas su Graikija bus
' Albani jos sukilimai truk- Ii jos tvirtoves. Tačiau An- užbaigtas į tris
do Italijos karo eigą. glijos vyriausybė 1------ • • — ...

I Publika" sukėlė * ovacija^ i vyko. _dideli sukiliiPai _ir

Graikijos vyriausybė 
praneša, kad jų kariuome
nė traukiasi į prirengtas 
tvirtoves. Bet vyriausybė 
taip pat klausia kur yra 
žadėtoji Anglijos pagalba? 
Galimas dalykas,

gubernatorius Curley.

Sugriovė Ginklų Fabrikus savaites;
glijos vyriausybė nepra- jei Turkija eitų Graikijai 
neša kiek ir kur pagalba į pagalbą, tada Vokietija 
yra pasiųsta. Tik pasakė:, duotų visą pagalbą Itali- 
“Anglijos laivynas duos Jai, o sovietų Rusijos dik- 

, Graikijai didžiausiai gali- Į tatorius Stalinas esą suti- 
mą pagalbą”.

i Gi iš Italijos pranešama, 
kad jų kariuomenė nesu
laikomai žygiuoja Graiki
jos gilumon. Graikija tiki
si sulaukti pagalbos iš 
Turkijos, bet Turkija iki 
šiol nieko nepasakė ir lai-

Susidarė Nauja Parapija
Hartford, Conn. spalių 

31 — Vyskupas Maurice 
F. McAuliffe, Hartfordo 
diecezijos ganytojas suda
rė naują parapiją South- 
bury, Conn. Kun. J. C. 
Buckley paskirtas klebo
nu.
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kęs nekliudyti Italijos ir 
Vokietijos žygių Balka
nuose.

Sovietų Rusijos laikraš
tis Pravda rašo apie Itali
jos - Graikijos karą, bet 
nieko nepasako, ką Stali- 

inas mano daryti.

Londonas, spalių 31, —
Anglijos lakūnai subom- 

į bardavo Škoda ginklų fa- 
kad brikus buvusioje Čekoslo- 

Graikija susilauks mažai vakijoje. Taipgi jie bom-
Anglijos pagalbos, nes An- bardavo vokiečių tvirtoves 
glija tuo būdu susilpnintų 
savo pozicijas Egipte ir 
savo salos apgynimą.

Italija tikisi nugalėti 
Graikiją kariuomenės ga
lybe, o jos laivynas nepri- 
leis .Anglijos laivyno prie 
Graikijos salų.

Rusijos laikraštis—Rau
donoji žvaigždė rašo, kad 
karas tarp Graikijos - An-

Prancūzijoje.

Kaune įvyko kiemsargių 
susirinkimas. Iš susirinki
mo paaiškėjo, kad dauge
lis namų savininkų atlei
džia kiemsargius, pareik- 
šdami, kad jie patys atlik
siu kiemsargių darbą. Kai 

i vienas kiemsargis namų 
savininko pareikalavęs al
gos, tai šis atsakęs: “Jūsų 

žmonės apie jokius nau jusi gli jos ir Italijos gali užsi-1 valdžia, tegu ji jums ir al- 
universitetus nežino... įtraukti ilgoką laiką. Igas moka”.

melą. Tačiau iš Korano 
negalima išmesti nei vie
nos raidės!

Toliau “Pravda” rašo, 
kad Lietuvoje esą atidaro
mi nauji universitetai, 
technikumui. Lietuvos

— Lietuvos komunistų 
partijos Kauno miesto ko
mitetas persikėlė į buv. 
Anglijos pasiuntinybės pa-1 
talpas.

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio Programa įvyks šeštadienį, 

lapkričio 2 d., 2 vai. po pietų. Prašome pasukti savo ra-— Buv. grafo Pšezdeckio lapkričio 2 d., 2 vai. po pietų. Prašome pasukti savo ra- 
dvare prie Rokiškio įren- dio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis programos 
giamas muziejus. I iš WC0Į?tstoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Lapkričio 1, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TIK 16 DIENŲ 
BELIKO

—
Į Visas abejones ir spelio-j 
į jimus padėkime į šalį ir 
j jau dabar pasirūpinkime 
jtikietų, kąd gautume ge- 

Lapkričio 17 d. š. m., 3:30 resnę vietą svetainėje, 
vai. po pietų, Jordan Hali, Kiekvienas ankščiau nusi- 
Bostone įvyks nepaprastai pįrkęS gaus geresnę vietą, 
gražus ir turiningas kon-.Tikietų kainos: $2.00; $1 
certas. Programą išpildys $1>00; 75 centai Tikie. 

tų galima gauti “Darbi- 
ininke”, 366 Broadway, So. 
i Boston, ir pas kitus parda
vėjus.

Kadangi koncerto pelnas 
skiriamas Lietuvai ir lie- 

į tuviams pabėgėliams gel
bėti, tai koncerto dalyviai 
padarys dvigubą naudą: 
sau ir Lietuvai.

Beje, kai kas sako, tai 
kaip mes pagelbėsime Lie
tuvai, kad dabar į Lietuvą 
pinigų siųsti negalima. 
Taip, dabar į Lietuvą pini
gų negalime siųsti, bet A- 
merikos lietuviai pasiima 
ant savo pečių išlaikyti 
Lietuvos atstovybes, pro
pagandos ir spaudos biu
rus, pabėgėlių išlaikymą, 
kuriems pagalba yra būti
nai reikalinga. Be to, ir 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimui ir atstaty
mui turime būti iš anksto 
pasiruošę.

Tikimės, kad patriotin- 
gieji lietuviai supras rei
kalą, įvertins rengėjų dar
bą ir lapkričio 17 d. daly
vaus koncerte, 
Hali, Bostone.

I

**

3

Metropolitan Operos artis-! 
tė, p. Anna Kaskas (Kat- 
kauskaitė), kuri specialiai 
atvyks iš New Yorko, ir 
Šv. Petro lietuvių par. (So. 
Boston, Mass.) choras, 
muziko Rapolo Juškos va
dovybėje.

Taigi niekam negali bū
ti abejonės apie koncerto 
programą. Galima užsitik
rinti, kad būsime paten
kinti.

Dabar tik kyla klausi
mas, ar mes Naujos Angli
jos lietuviai įvertiname 
muziką ir dainą? Tai įro
dysime lapkričio 17 d.

Kaikurie žmonės mano, 
kad koncerto programoje 
bus tik angliškos dainos. 
Ne, artistė p. Ona Kaskas 
yra nusiteikusi dainuoti 
kuodaugiausia lietuviškų 
dainų. Ji jau yra įrekor- 
davusi 6 lietuviškas dai
nas New Yorke. Artistė 
Kaskas myli lietuviškas 
dainas ir jas prie kiekvie- 
fios progos dainuoja.

Šv. Petro lietuvių para
pijos choras dainuos lietu
viškas dainas ir giedos 
giesmes lotiniškai.

!

«

Jordan

■

Buffalo, N. Y. spalių 31,[ 
— Joseph P. Kamp, vice 
pirmininkas Constitutio- 
hal Educational League, 
pareiškė, kad Amerikos 
komunistai platina lape
lius kariuomenėje, ragin
dami kareivius suorgani
zuoti kariuomenę pagal1 
komunistinę tvarką, ir rei
kalauti, kad kiekvienam 
kareiviui būtų leista bal
suoti kokias pareigas jis 
atliks ir kokių neatliks.

Jis sakė, kad Amerikos 
komunistai išleidžia dau
giau pinigų propagandai kaį perkeliami į Karelijos- 
prieš šios šalies vyriausy- Suomijos sovietų respubli- 
bės tvarką, kaip demokra- ką.
tų ir respublikonų parti- _________
jos drauge. Jis pareiškė,
T j .» i . menus, Kuriekad ir aukštose vyriausy- “Darbininką”.

DARBININKAS '

Atidarymas Naujo Tautinio parko Newfound Gap, North Carolina. 
Atidarymo ceremonijose dalyvavo Presidentas Rooseveltas ir savo ati
darymo žodyje stipriai užakcentavo Jung. Valstybių saugumo reikalą. 
Šis parkas yra trečias didžiausias šioj šalyj parkas.

RUSIJA SULAIKO TURKIJOS
VEIKLĄ

Ankara, Turkija, spalių 
31 — Sovietų Rusijos tyla 
neleidžia Turkijai eiti į pa
galbą Graikams. Turkija 
bijo eiti į pagalbą Graiki
jai, kada iš kitos pusės So
vietų Rusija jos neužpul
tų. 4

Tačiau iš Berlyno prane
ša, kad Turkijai bus įteik
tas ultimatumas ir parei-

kalauta jos aiškaus pareiš
kimo, ką ji mano daryti.

Hitlerio ir Mussolinio 
tikslas yra atskirti Angli
ją nuo Europos, Afrikos ir 
Azijos, kad Anglijos laivai 
negalėtų prie tų kraštų 
priplaukti. Hitleris pareiš
kęs, kad tas reikalinga pa
daryti, nes Anglija kursto 
tas valstybes prieš Vokie
tiją ir Italiją.

<

Skundžiasi Samdiniais

Raudonieji Smerkia 
Kooperatyvus

i 200 SovcIiozų Lietuvoje

! — Pradedant šių mokslo 
'metų kursą Veterinarijos
• Akademijoje, žemės ūkio 
i komisariato atstovas Žu
kauskas laikė prakalbą, 
įkurioje pabrėžė, kad Lie- 
! tuva gyvulininkystės sri
tyje turinti būti pirmoji iš 
visų 16 sovietų respublikų. 
Jis tarp kita ko pastėbėjo, 
kad pradžioje esą užsimo
ta suorganizuoti bent 200 

į “sovehozų”.
! Dėl pastabos, kad Lietu
va turinti būti pirmoji gy
vulininkystėje, tai tenka 
pabrėžti, kad šiuo metu iš

• visų sovietų respublikų 
! Lietuva ištikrųjų yra pir-
• moji gyvulininkystėje, nes 
visose kitose senesnėse so
vietų respublikose ši ga
mybos šaka yra susovie- 
tinta, t. y. sugriauta. Jei-

; gu bolševikiškas režimas 
I išliks Lietuvoje ilgesnį lai- 
I ką, tai ir Lietuvos gyvuli-

— “Darbo Lietuva” įdėjo 
vedamąjį straipsnį, pava
dintą “Prekybos sukultū
rinimas”. Straipsnyje iš
vedžiojama, kad Lietuvoje 
esą apie 30, — 40.000 pre
kybos įmonių. Straipsnyje 
užsipuolama prieš koope
ratyvus, kurie buvę papra
sti kapitalistiniai centrai, 
todėl jie reikia paversti 
“socialistiniais kooperaty
vais”. Tačiau straipsnyje 
tiktai labai švelniai atsilie
piama apie tas 40,000 pre
kybos įmones. Tai ir su
prantama, nes be abejoji
mo, 90% jų yra žydų ran
kose. Kaip gi “Darbo Lie
tuva” gali ištarti aštresnį 
žodį apie žydus? 0 lietu
viškiems kooperatyvams, 
dariusiems konkurenciją 
žydų biznieriams, aštrios 
kritikos nesigailima.

Reikšmingas dar vienas ninkystė bus sugriauta, 
dalykas. Straipsnis pasisa- i _________
ko už tai, kad krautuvių — Nepriklauso m o s i o s 
skaičius turėtų būti suma- Lietuvos Šaulių Sąjungos 
žintas. Ypač iš to turįs pa- rūmuose įrengti Lietuvos 
sidaryti išvadas jaunimas.. komunistų partijos švieti- 
Jam patariama eiti į aukš
tąsias mokyklas, nes tai 
kiekvienam galima, arba “draugė 
mokytis amato. Šis patari- ■ bibliotekos vedėja — Zai- 
mas, aišku, teliečia^ žydų cevienė. Klausytojus re- 
jaunimą. Lietuviškasis gįstruoja “draugė” Liovai- 
jaunimas dirba stachano- Įg Savaime suprantama,

— Iš Panevėžio ir Šven
čionėlių apskričių gauna
ma žinių, kad dar nebai
gus “žemės reformos”, ten 
pradedama pertvarkyti 

visuomet veda į kelią į ka-' jau suprojektuotieji nau- 
rą”, priduria Willkie. jieji ūkiai. Pasirodė, kad 

Wendell L. Willkie smar- ūk?ai suprojektuoti visiš- j 
kiai kritikavo prez. Roose- nemokšiškai. Be to, 
velto apsigynimo planą, dabar varu verčiama apsi- 
Sako, kad jis iki pereitų gyventi naujakurius so
mėtų nieko nedaręs, o tik džiais, o ne viensėdžiais, 
šių metų sausio mėnesyj 
pafeikalavęs, kad padidin
tų apsigynimo biudžetą 
$25,000,000. Tik kiek vė
liau pareikalavęs dar $1, 
500,000,000, ir po to dar 

j turėjęs eiti keturius kar- 
tus į Kongresą prašyti pa- 

I didinti apsigynimo fondą 
' iki $10,000,000,000. Prezi- 

Jūs'dentas neprisiėmęs eks-
i neari u natnrimu

i

Md., Spaliui “Vieno žmogaus režimas

jeigu prez. 
bus iš- t

kandida- 
kalbėjo 
žmonių

bes vietose yra komunistų 
pritarėjų, kurie save pasi
vadina konservatyviais ar 
liberalais.

Kada Amerikos piliečiai 
supras, kad komunistai 
rengiasi šioje laisvės šaly
je sukelti kruviną revoliu
ciją? Kodėl prieš prezi
dento rinkimus Dies komi
teto komunistų veiklos ty
rinėjimas Amerikoje su
laikytas?

— “Tass” praneša, kad iš 
Kijevo srities kolchozinin-

Baltimore,
31 Wendell Willkie, res
publikonų kandidatas į 
prezidentus, sako, kad re
miantis prez. Roosevelto 
“praeities veiksmais ir pa
žadėjimais”, tai šalis “gali 
tikėtis karo balandžio mė
nesy 1941”,
Rooseveltas vėl 
rinktas.

Respublikonų 
tas į prezidentus 
gausiai miniai
Fifth Regiment kareivinė
je. Jis pareiškė, kad -nei. 
vienas žmogus neturėtų 
kandidatuoti į preziden- j «pj.v,vw,wvr,vw. 
tus trečiam terminui. “Jūs'dentas neprisiėmęs eks- 
savo balsavimu tai patvir-1 pertų patarimų, 
tinsite Jung. Valstybių! Willkie savo kalboje pa- 
nerašytus įstatymus”, sa-'reiškęs stovįs už stiprią 
ko Wendell L. Willkie J valstybę.

SUGRĮŽO AMERIKOS ATSTO
VAS IŠ LONDONO

, o ne viensėdžiais, 
kaip tai buvo ligšiol. “Dar
bo Lietuva” vedamajame 
straipsnyje nusiskundžia, 
kad “ne visi samdiniai ge
rai supranta liaudies valią! 
ir vyriausybės pertvarky
mus. Atsiranda tokių sam
dinių, kurie net laukų dar
bus dirbdami užsispiria 
dirbti tik 8 valandas per 
dieną”. Net ir “Darbo Lie
tuvos” redaktoriaus nuo
mone tai esanti nesąmonė. 
Taip pat pasitaiką nemaža 
atsitikimų, kad samdinys 
paliekąs savo darbininkus 
ir išdumiąs kitur laimės 
ieškoti. Toks elgimasis e- 
sąs kenkimas ne tik ūki
ninkui, bet ir visai valsty-' 
bei, visai darbo liaudžiai,!

I

:

viškais katorgininkų r* * 
todais sovchozuose, fabri
kuose ir tt.!

i
New York, spalių 31 —.gino piliečius lapkričio 5 n”’ tuo 'esąį šilpninamaš;
inertiniu Amprilrns valą. Hipną balsuoti už nrozirlpn- • • __ ••________ •___ 1

— Nepriklauso m o s i o s

mo namai. Namų direkto
re paskirta kažkokia 

i” Trečiokaitė”, o

kad geriausia vieta šiuose 
’ krūmuose pavesta “Stali

no kampeliui”.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia

Politiškas Skelbimas

Jungtinių Amerikos vals
tybių atstovas Anglijai, 
Joseph Kennedy sugrįžo į 
šią šalį. Užvakar jis kalbė
jo per radio Amerikos gy
ventojams. Jis pareiškė, 
kad tarp Anglijos ir Ame
rikos nėra Roosevelto su
darytos jokios slaptos su
tarties, nes jei būtų, tai jis 
tikrai būtų žinojęs. Jis ra-

dieną balsuoti už preziden
tą Rooseveltą, “kuris ge
riausiai Amerikai gali pa
tarnauti”. Atstovo sekre
toriaus laikraštininkai už
klausė, kas užmoka už ra
dio laiką atstovui, nes už 
pusę valandos laiko reikės 
užmokėti §20,786 dolerius. 
Sekretorius atsakė, kad 
jis nieko apie tai nežinąs.

Arti Vienuolikos 
Milijonų Dolerių 

Alcoholic Beverage In
dustrija yra išmokžjusi 
valstybei nuo pereitų lei
dimų license-balsavimų.

"TAIP" BALSUOTI
U2 LICENSES 
REIŠKIA JUMS 
MAŽESNI TAKSAI!

S59.150.000 kas metai yra 
išmokama dirbantiems pi
liečiams algų. Kas savai
tę yra išmokama — 
$1,137. 500.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

0’

45,000 asmenų N'assachu- 
setts valstybėje dirba Al
coholic Beverage Indus
trijoje.

Balsuok
TU*
UŽ LICENSES

pirmuose klausimuose 
5-je kolumnoje ant baloto 

Klaus*mas 1. 2 ir 3.

i

the premises?

— Kauno universiteto 
rektorium paskirtas eks
traordinarinis prof. Anta
nas Purenąs. Technologi
jos fakulteto dekanu — 
doc. VI. Jakovickas, o sta
tybos fak. dekanu — ord. 
prof. Stasys Kolupaila.

Įdomu pastebėti, kad so
vietų Lietuvoje įsakymai 
vadinami “įsakais”. Maty
ti, tai geriau primena ru
siškąjį “ukaz”.

— Lietuvių gyventojų iš
laikoma ligoninė Vilniuje, 
išlikusi net lenkų okupa
cijos laikais dabar nacio
nalizuota.

ūkis ir mažinamas visos 
tautos turtas.
LIGONIAI IR ATEIVIAI 
INSTITUCIJOSE

Ateivių Registravimo Įstaty
mo dalis 32, duoda Commissio- 

j nef of Immigration and Natu- 
i ralization, specialų leidimą re- 
jgistruoti ir imti antspaudas a- 
teivių, kurie randasi instituci
jose. Pašto darbininkai bus 
siunčiami i įvairias institucijas, 
kur randasi ateivių, juos užre
gistruoti, ir pagal raporto, taip 
bus apsidirbta su ligoniais, ku- 

. rie dėl gerų priežasčių negali 
nuvykti į registravimo vietą.

I

vadovaus amžinai”. Išeina, 
kad nemirtingumo proble
ma jau išspręsta.

Užsisakykite Toniko Pas Mas !
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms irj 

visokiems Parengimams.
Ramos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graftai Avė., IsUngton, Mass. Tel. Dedham 13W-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Atsimokėkite Už Nuoširdų Pasitarnavimą! 
PERINKITE SENATORIŲ 

DAVID 1.

• • • ■....................... ;------------•-■■■■--------- '------------------- ;---------------■------- ‘tlii.j l

Politiškas Skelbimas— Prie Vilniaus Pedago
ginio Instituto steigiamas 
“mokytojų tobulinimo fa
kultetas”. Tame “tobulini- 

' mo” fakultete mokytojai 
' bus mokomi marksizmo - 
Jenininzmo, naujosios pe- 
’dagogikos ir tt. Visas šis 

  ------- v— 'kursas galįs būti išeitas 
“pasiryžę žengti ko- Į per 4—6 semestrus, šiame 

_ i m _•- fakujtete kaipo specialybė
įvedama ir rusų kalba. Fa
kulteto kursą esą galima 
praeiti ir už akių.

— Suimti gen. V. Nagius- 
Nagevičius ir V. Mašalai- 
tis, bųv. Ministrų Kabinė

ti. Stalino Genijus mums to genefalinis sekretorius.
ui< >'.2.4

— “Darbo Lietuva” deda 
tokią ištrauką iš Kauno 
“Žaibo” spaustuvės sieni
nio laikraščio “Žaiborykš- 
tė” 
ja kojon su 193 milijonais 
mūsų brolių, žinodami,kad 
kol mums vadovaus di- 

i džiojo Stalino Genijus, 
'mes būsime ir pavalgę ir 
aprūpinti”. “Darbo Lietu
va” nuo savęs prideda: — 
“Jokių abejonių negali bū-

W ALSH
PASITARNAUJĄS—SAVARANKUS DRĄSUS

* Žmonių draugas ir prietelius
* Yra įrodęs savo teisingumą ir gabumus
* Jis yra prityręs ir pažangus.

LAPKRIČIO S i VISI BALSUOKITE UŽ JĮ
. Philip J. Philbin. 23 Berlin St., Clinton.

!
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tueaday and Knašy except Holidays such ai
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
K&tered as MCODd-claaa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3. 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of Oetober 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.OC
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams  ................$5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
us We»t Broadway, South Boston, M

Telephone SOUth Boston 2C80.

Susitelkime Ir Subruskime
Visos tautos skubotai organizuoja fondus savo 

pabėgėliams bei dėl karo nukentėjusiems sušelpti. Ką 
darome mes, lietuviai? Ir mes šį tą darome. Bet tik šį 
tą, ne daugiau. Visuomenėj jaučiasi kažkoks letargiš
kas susnūdimas, kietas abejingumas. Tarsi būtume 
dėl kažko neskaniai nusivylę, numoję ranka — et, tuš
čia jo, to patriotizmo. Kai Lietuva džiaugiasi nepri
klausomybe, tai visiems buvo jauku ir linksma. Gi da
bar taip viskas liurbiškai susmuko, nei narsos, nei 
ryžtingumo neparodyta, tarsi viskas pasileido į skys
tą purvyną. Visai kas kita, kai 22 metei atgal heroiš- 
kai dėl nepriklausomybės kovota. Tada doleris pats 
iš kišenės prašėsi į Lietuvą skristi. Dabar — ne tai 
sunkus sapnas, ne tai klaiki realybė, įvykusi dėl kaž
kokio neapdairumo ar žioplystės.

Tai prozaingos, net, sakyčiau, mužikiškos min
tys, bet skaitytojas tegu sau vienas išsprendžia, ar jos 
ne teisingai atspėtos. Ir ne tik atspėtos, bet faktinai 
nugirstos. Jos, sakyčiau, natūralios, nes eilinio žmo
gaus prigimtis savaime yra tingi ir žemokai susmu
kusi. Žinoma, panaši galvosena ne visiems įgimta. Y- 
ra žmonių kur kas kilniau nusiteikusių, bet eilinė vi
suomenė maž daug panašiai galvoja, kad ir prie to ne
norėtų prisipažinti. Deja, patys mūsų neva pastangų 
rezultatai skaudžiai tai įrodo. Galbėjimo Fondas auga 
ne šimtinėmis, bet doleriais ir centais... Tad būtina 
nusikratyti tuo fatalizmo bei susnūdimo slogučiu, 
nes reikalas iš tiesų gyvas ir skubus.

Stipri, ryžtinga tauta ne vien laimėjimais džiau
giasi, bet ir nepasisekimus bei nelaimes ant savo pe
čių paneša. Ir daugelio stambesnių, net pačių galin
giausių tautų bei valstybių prastas šiandie likimas. 
Vienos jau pavergtos, kitos dar tebekovoja. Ir tų, pa
čių smarkiausių ir pilnų pasitikėjimo užpuolikų liki
mas dar neišspręstas: jie gali atsidurti apačioj, po ko
jomis tų, kuriuos siekia sumindžioti. Kai kurie lietu
viams nepalankūs kaimynai (nemažam skaičiuj ir pa
tys lietuviai) yra pasipiktinę, kad Lietuva taip “negar
bingai”, be jokio ginkluoto pasipriešinimo įlindo į 
bolševikų maiša. Bet reikia atsiminti du faktu: 1, kad 
ant Lietuvos užgulė 180 milijoninė Rusija, ir 2, kad 
puolė išdavikiškai, nedavusi progos nė ranka apsigy-

Meksikos politikos žino
vas kartą pasakė: “Jei kas 
mano, kad rinkimuose 
balsavimų skaičiavimas 
ką nors reiškia, tas neži- 

j no Meksikos politikos”. 
Gal čia pasakyta tiesa apie 

i Meksikos politiką, kur rin
kimų balsavimai gudriai 
ar vylingai pakeičiami or
ganizuotų partijų naudai, 
bet jokiu būdu negalima 
tai sakyti apie Amerikos 
rinkimus. Amerikos demo
kratinėje valdžioje kiek
vienas balsas yra skaito- 

' mas ir jis neša didžią reik- 
I šmę. Čia rinkimuose vieno 
žmogaus balsavimas yra

Londoniečiai po sukrėtimo bombomis, laike nacių tykini geras, kai ir kito; 
bombardavimo, skubiai valo ir taiso, kas galima ir ;bl°g° Įr nemokyto piliečio

3

reiga rūpintis visuomenės 
gerove. Jų balsavimai gali 
pagerinti ar pabloginti ša
lies gyventojų gerovę, nes 
visa tai priklauso kokius 
asmenis jie išrinks į vy
riausybę. Ne tik politikos 
reikalai, bet socialiniai, in- 
dustrijiniai, doroviniai, 
auklėjimo ir religijos yra 
tvarkomi ir nustatomi iš
rinktos vyriausybės. Taigi 
yra tai didžios svarbos da
lykas ir piliečių pareiga 
dalyvauti rinkimuose, 
balsuoti už asmenis, kurie 
tinkami yra užimti atsa
kingas vietas. Tanauerey 
sako, kad tik labai didžios 
svarbos reikalas tepaliuo- 
suoja pilietį nuo balsavi
mo pareigos.

tuos, 
yra 
bet 
ati-kur galima, kai nustoja švilpę balsai, kurie praneša a- balsavimas lygiai turi tiek 

pie bombinių orlaivių artėjimą. Pat svarb°s, kiek gero ir
1 mokyto. Už tai ir yra la
bai svarbu, kad žymiuose 
šalies rinkimuose, visi pi
liečiai balsuotų.
BALSAVIMO 
PAREIGA

Nemažas skaičius katali
kų apsileidžia piliečio pa
reigose. Kada yra rinki
mai valdininkų, ar šalies 
prezidento, jie nebalsuoja, 
sakydami: “Man vis tiek, 
ką išrinks, toks man bus 
geras”. Toks katalikų ap
sileidimas yra žalingas vi
suomenės gerovei ir Kata
likų Bažnyčiai. Neretai į 
valdžios aukštas vietas pa
tenka neteisingi ar vien
pusiškai nusiteikę žmo
nės, kurie neatsižvelgia į 
visuomenės gerovę, bet 
ieško sau naudos ir pelno. 
Pajunta katalikai, kad vy
riausybėje ne viskas yra 
tvarkoje, bet vėl pasiteisi
na: “Politika yra nešvarus 
dalykas ir aš nenoriu į ją 
įsikišti”. Ir dėl tokio kata
likų protavimo į vadovy
bės vietas patenka žmo
nės, kurie sutraukia visą 
valdžią į savo rankas ir 
padiktuoja, kaip jiems pa
tinka. Kodėl mažai katali
kų tepatenka į darbininkų 
unijų vadus, į valdžios 
aukštas vietas, ar ne dėl 
to, kad daugelis katalikų 
piliečių apsileidžia balsa
vimo pareigose? Ar bai

li kariauti, bet tai nereiškia, kad kiti jos nekliudys, SUoti, ar nebalsuoti? Ne- 
neužkariaus. Ilgai kalbėdamas prieš negudrią apsi- vienas klausia savęs rinki- 
ginklavimo programą pasidariau nemažą piktų priešų mų dienoje.
ir mano draugai man pranešė, kad jie nugirdę tauti- Katalikų teologai_ Baž-
ninkiškų karininkų grąsinimą mane ginklais nutildyti. nyčios mokslo aiškintojai, 

Pabrieždamas, kad mūsų nepriklausomybė nėra pavyzdžiui Tanquerey,| 
^amžina, aš gal kiek per įkiriai siūliau visai kitokią ap- knygoje: De Justitia, pusi.’ 

Lietuvos sigynimo programą. Paliekant mažą armiją ir ruo- 475_ 477; Noldin, knygo-
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nimui užsimoti. Prieš dvi lietuvių divizijas pastatyta 
mažiausia 20 divizijų raudonarmiečių, kure įžengė į 
Lietuvos žemę staigiai ir slaptai, kaip plėšikai nakties 
metu. Tad apie garbingumą ar negarbingumą negali 
čia būti kalbos. Jau vien okupantų skaičius pakanka
mai įrodo, kad jie labai aukštai statė lietuvių karin
gumą.

Tfigi atmetus neapgalvotą kritikavimą, reikia 
vien skaitytis su skaudžiu faktu, kad Lietuva okupuo
ta, jos inteligentija išblaškyta ir tebeblaškoma — ge
riausi jos sūnūs kalinami, ištremiami ar kitokiais bū
dais likviduojami; liaudis visiškai pavergta; žemė į- 
skaityta į Rusijos nuosavybę; žodžio, spaudos, net 
minties laisvė brutališkai paneigta; kacapų valdžia 
pastatyta, kuri kontroliuoja mažiausias gyvenimo 
smulkmenas, suskaitydama ir suvalstybindama ne tik 
gyvulius, ūkio padargus, mantą, bet ir kiekvieną sau
ją grūdų ar vištos kiaušinį. Ir ant to visko užkrauna
ma negirdėta pasauly barbarybė: verčiama žmones 
melagingai skelbti, kad dabartinė sovietų tvarka ne
šanti tokį Lietuvos gerbūvį ir laimę, kokios ji neturė
jusi per visą savo istorijos eigą. Toms kvailoms me
lagystėms nieks, žinoma, netiki, bet tai parodo, kokių 
kraštutinių priemonių bolševikai imasi, kad pavergtų, 
surusintų, subolševikintų ir pagaliau visiškai sunai
kintų bei likviduotų lietuvių tautą, ištraukdami iš po 
jos kojų esminį tautos pagrindą — žemę.

Tik panaudoję mažą vaizduotės krislelį, mes ne
galime nematyti tos baisios tragedijos, kurios mūsų 
tauta niekad nėra mačiusi, kad ir jai teko išgyventi 
labai, labai sunkios valandos. Organizuotas barbariz
mas siekia mūsų tautą nuo žemlapio nušluoti, o mes, 
jos atžala, ar gi nerasime savy tiek energijos, kad sto
tume gelbėti tėvų žemę tokiu pat ryžtingumu, kaip ir 
22 metei atgal? K.

• v

K. Pakštas.

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai
(Tęsinys)

Bandymai Pasiruošti Ir Karui 
Ir Taikai

Jau 1928 m. vasario 16 d. per Tautos Šventės iš
kilmes Kybartuose esu pasiūlęs savotišką
geopolitinę definiciją: Lietuva tai kraštas kuriame (šiant pakankamai rezervo karininkų, Lietuva turėjo je: De Praeceptis pusL 336

šalies valdovu rinkimuose 
Todėl reikėjo labiau domėtis išeivijos gyvenimu Į kiekvienas pilietis yra tei-

labai pavojinga gyventi mažai tautai. Todėl daugely stiprinti draugystes su mažais ir dideliais. Numaniau, 
kalbų ir raštų skelbdavau taisyklę, kad Lietuvos vai- kad mūsų taikingumas mus vis dėlto neapsaugos, 
džia turi paruošti tautą ir patiems liūdniausiems even- , 
tualumams. Didelio triukšmo nekeliant, lietuvių tau- . neCm^žą koloniaTcijos programa.<Propaga-'singumo įpareigotas bal
tei turėjo būti leista žinoti, kad ji yra maža ir kad nei vau<kfįkirėjimo skirti daugiau lėšų ir širdies išeivių'—1 ----------
vienas didžiųjų kaimynų nėra interesuotas aktyviai; reikal j kultūrinėms institucijoms ugdyti. Nes

339, aiškiai nurodo, kad1

tai turėjo būti leista žinoti, kad ji yra maža ir kad neįvau iki įkirgjim0 akirti daugiau ,ėšų ir širdies išelvių 

palaikyti mūsų nepriklausomybę. Tad valdžios prog
rama turėjo apimti ne tik tuos darbus ir sumanymus, 
kurie yra reikalingi žmonių gerovei ir pažangai nor
maliniuose taikos metuose, bet taipgi paruošti tautą 
naujai kovai dėl nepriklausomybės, jeigu jos kartais 
nustotume.

Nors nežinojome kuomet karas prasidės, bet jam 
ruošėsi visa Europa. Tad reikėjo ruoštis ir Lietuvai. 
Ir Lietuva ruošėsi, tik ne taip, kaip mažai tautai esa
moje geografinėje padėty priderėtų ruoštis. Nekartą 
esu išsireiškęs prieš ginklų fondą ir už kultūros fon- botažas. Dabar vykdomoji 
dą. Per 14 metų savo veikimo Lietuvoje visą laiką bu
vau tos minties, kad Lietuvos kariuomenė esamose zorganizavo visą gamybą, 
politinėse sąlygose negaus progos Lietuvos nepriklau
somybę ginti, todėl daug kartu esu stipriai išsireiškęs 
prieš didelį kariuomenės biudžetą,. Ir ši mano pažiūra 
daug man kenkė sferose mūsų valdžios, kuri laikėsi ne 
vien policija, bet dar labiau kariuomene. Jeigu visos 
trys Baltijos respublikos būtų sujungę savo karines 
jėgas, tai ir tuomet jų biudžetai būt permaži, kad pa
statyti tvirtovių tinklą visu rytiniu jų pasieniu. Są- jos, kurias reikia nemoka- 
junga su Lenkija irgi dar labai menka apsauga. Rea- mai maitinti. Jau nekal- 
iistiniai galvojant buvo visai aišku, kad Lietuva nega- bant apie tuos ūkininkus,

gerai organizuota, susipratusi, senosios tėvynės at
žvilgiu maloniai nusiteikusi išeivija yra tikrasai atsar
gos kapitalas juodai dienai. (Bus daugiau)

Okininkų Vargai Lietuvoje
— Nežiūrint okupantų 

bausmių ir draudimo, kai
me tebeina vadinamas sa-

“žemės reforma” tiek de-

kad baiminamasi dėl viso
kių galimų nepriteklių. 
Derlius ir šiaip yra blogas, 
o vietomis visai menkas. 
Ypač bloga yra su paša
rais. O čia dar ūkininkus 
užplūdo komisijų komisi-

kurie turėjo nelaimės tu
rėti daugiau kaip 30 ha že
mės, bet ir mažesni ūkinin
kai yra visiškai nustoję 
ūpo dirbti. Nežiūrint visų 
raminimų, ūkininkai yra 
įsitikinę, kad ne už ilgo jie 
visi bus suvaryti į kolcho
zus. Pirmieji kolchozai į- 
vairiose vietose jau stei
giami, neva iš savanorių 
bežemių ir mažažemių. 
Greta jų, steigiami sov- 
chozai, kurie sudaromi iš 
rų. Jų priešakin dažniau- 
buv. didesnių ūkių ir dva-

suoti. Visų piliečių yra pa-

pareigoja pilietį, nes nuo 
jo panaudojimo gerui ar 
blogui priklauso visos ša
lies gerovė ir religijos sto
vis.

“Tai yra jūsų pareiga 
balsuoti. Nebalsuoti, tai 
būtų kaltas pareigos aplei
dimas. Jūsų pareiga bal
suoti teisingai, tai reiškia 
už vertus žmones, kuriems 
galite pasitikėti. Jūsų pa
reiga balsuoti išmintingai, 
tai reiškia, taip balsuoti, 
kad jūsų balsas nebūtų 
veltui. Geriau balsuoti už 
tuos kandidatus, kurie 
nors ir nepilnai patenkina 
mūsų reikalavimus, bet 
duoda mums suprasti, kad 
jie rūpinsis šalies gerove, 
nekaip balsuoti už 
kurių pareiškimai 
daugiau žadantieji, 
kurių pralaimėjimas
darytų duris religijos ir 
socialinės santvarkos prie
šams”.
KANDIDATAI 
į PREZIDENTUS

Lapkričio 5 dieną įvyks
ta Amerikos prezidento 
rinkimai. Dabartinis pre
zidentas Rooseveltas kan
didatuoja trečiam termi
nui. Jis yra demokratų 
partijos kandidatas. Prezi
dentu jis jau išbuvo sep- 
tynius metus. Respubliko
nų partijos kandidatas yra 
Wendell L. Willkie. Jis yra 
energingas ir gabus vyras. 
Už tuos du kandidatus pi
liečiai balsuos. Vienas jų 
bus išrinktas keturiems 
metams Amerikos prezi
dentu. Taigi visų piliečių 
pareiga yra balsuoti iš
mintingai ir teisingai, at
sižvelgiant į kandidatus ir 
sprendžiant, kuris jų tvir
čiau ir saugiau išlaikytų 
Amerikoje demokratiją, 
kuris neįtrauktų Ameri
kos į Europos karą, kuris 
jų nevaržytų demokratiš
kų piliečių teisių, kuris jų 
tiksliau apsaugotų šią ša
lį nuo komunizmo, kuris jų 
tikriau pagerintų visuome
nės gyvenimo reikalus.

Lapkričio penktą dieną 
neklauskite ar man bal
suoti, ar nebalsuoti, bet 
balsuokite rimtai visą ap
svarstę, balsuokite paeral 
savo sąžinę. Tai piliečių 
pareiga. T.

— Mažeikių apskrities 
Sedos ir Akmenės valsčių 
žemės komisijų pirminin
kai apžiūrėję vykdomus 
žemės darbus. Jie nusis
kundžia, kad negauna zu- 

i perio. — Kam zuperis rei-

KANDIDATŲ 
YPATYBĖS

Rinkimuose reikia atsi
žvelgti į kandidato ypaty
bes, sekti jo politiką, žiū
rėti ko jis trokšta, ar jis 
sau garbės ir didesnės val
džios, ar tikrai ir teisingai 
susirūpinęs visuomenės 
gerove ? Tiesa, nelengva 
tai yra visą suprasti, nes 
gražūs ir pažadų pilni žo
džiai dengia jų mintis. Ta
čiau yra būdų, kuriais pi
liečiai gali susipažinti su 
kandidatų nuopelnais ir 
ypatybėmis. Pavyzdžiui, 
nuolatiniai sekant bepar- 
tinių laikraščių aprašy
mus ir pareikštas nuomo
nes; sudarant studijų ra
telius politikos klausi
mais; surengiant paskai
tas ar pasikalbėjimus, ku
rie žmones painformuotų 
apie šalies reikalus ir kan
didatų pareiškimus.

Neretai atsitinka, kad 
pilietis nueina balsuoti vi
sai nežinodamas, kandida
to ypatybių bei nusistaty
mų. Ir balsuoja už tą, už 
kurį jam kas nors pirmiau 
patarė, arba kurio vardas 
jam geriau patinka. Tai y- 
ra neprotingas balsavi
mas.

Paryžiaus Arkivyskupas, 
Kardinolas Amette, 1921 
metais, raštu į piliečius 
sakė: “Visų piliečių sąži
nės pareiga yra balsuoti 
išmintingai ir teisingai už 
tuos kandidatus, kurie ge
riausiai pagerintų mūsų 
šalies reikalus. Pilietis, 
kai ir kiekvienas katali
kas, yra Dieviškosios tei
sės įpareigotas balsuoti. Iš 
savo balsavimų, kai ir iš k2ingas?7uk “D^rtoLte- 
visų savo darbų, turėsite tuva” išaiškino, kad “pui-
Dievui duoti atskaitą. Bal
savimas dar tuo labiau į-

kiausios” trąšos esančios 
šiukšlės ir lapai...

Metinio Baliaus Rėmėjai
šia pastatyti paprasti ber-Į 
nai, neturį jokio suprati-' 
mo apie didelio ūkio valdy- sniais — jaunimo taip ir suaugusių buvo atsilankę iš 
mą ir darbų paskirstymą, visų kolonijų, kurie linksmai ir maloniai praleido lai- 
Tad nenuostabu, kad to- ką. šiam parengimui atsirado keli šimtai rėmėjų, ku- 
kiose sąlygose ūkininkai rie prisidėjo su aukomis. Rėmėjų, kurių nesuspėjome 
piauna gyvulius, sakyda- paskelbti prieš balių, skelbiame dabar: 
mi, kad verčiau patys juos O. Ambrozaitienė, Somerville, Mass...........
suvalgys, negu paliks bol- T. Kazlauskaitė, Lowell, Mass.....................
ševikams. Taip pat dažnai Marcelė Galinienė, So. Boston, Mass..........
Lietuvos laukuose matai Alena Jezukevičienė, Brockton, Mass.........
nenupiautus javus ir pa- Antanas Kairis, So. Boston, Mass..............
sarus, nes dvarų komisą- Kun. J. Daunis, Haverhill, Mass..................
rai nesugeba darbų suor- Leslie B. Cutler, Respublikonų kandidatas 
ganizuoti. Be to, nelengva 
gauti darbininkus, nes 
kiekvienas tikisi gauti 
nors kelis hektarus že
mės. Bet jau dabar aiškė
ja, kad komunistų dema- George A. Parker, Boston, Mass........................
gogija pradeda bežemius St. Zakauskas, Lincoln, Mass............................
ir mažažemius erzinti, nes A. Prakapas, So. Boston, Mass.......................
visiems žemės neužtenka. I Nuoširdžiai dėkojame už suteiktas aukas.

“Darbininko” metinis balius pavyko visais žvilg

į 6-to Norfolk District Representative.......
Wm. T. A. Fitzgerald, kandidatas į Register of 

Deeds for Suffolk Cęunty..........................
Francis E. Cassidy, kandidatas į County 

Commissioner ..............................................
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Praeitą savaitę buvo išteisin
tas Jonas Klanauskaš, kuris 
kaipo valstybių laivininkas tu-

tariame nuoširdų ačiū. K. D.

Penktadienis,. Lapkričio X 1940

Šia antrašte kiek laiko atgal 
“Darbininke” tilpo vienas 
straipsnelis apie Lietuvą. Pasa
kyta tiesa, bet kas link žinojimo 
tai jau pasakyta per daug.

Pora metų atgal liaudis lyg 
būtų kieno perspėta jautė ir 
matė, kad artinasi krizė, bet 
dar niekas negalėjo aiškiai įvy
kio suprasti, nes valdžia buvo 
visuomet užtikrinta nuo azija
to grobuoniško paukščio aštrių 
nagų. Valdžia visuomet užtik
rino šaliai iš tos pusės visokia- 
riopą paramą. Buvo tokių, ku
rie tą pažadą gerai suprato, 
kad reiškia mamos pasaka kū
dikiui padės malonę ir dovanas. 
Tautietis, kodėl sykiu neturi 
būti ir katalikas? Bet ne, be- 
partyvis, tautietis, socialistas, 
komunistas ir visi jie būtų lyg 
broliai, bet katalikai priešai. 
Sustiprėjus Lietuvai, minėti 
gaivalai pradėjo darbą. Kas ka
talikiška tai nesvarbu, bet 
priešingai, kas bepartyviška, 
tautiška, tai gera, kilnu. Valdi
ninkai, žinoma, ne visi, bet žy
mi dalis daugumos nepaisė. Jų
jų pavaldiniai siekė paskui sa
vo ponus. Jie sumanė daugiau 
žmonių sugauti į savo kilpas, 
davė vardą jaunalietuvių, kad 
daugiau žmones suklaidintų 
davė uniformą. Jauni vyrai ir 
įhoterys, mergaitės puolėsi ra
šytis prie jų. Vyskupai, pažinę 
jųjų įstatus, reikalavo kaikurių 
pataisų, bet ponai nesutiko ir 
spiovė į juos. Tuomet vyskupai 
uždraudė kunigams priimti į 
bažnyčias jų vėliavas ir jas 
šventinti iki nepataisys savo 
klaidos. Nesutiko tie patys val
dininkai, savus draugus katali
kus traukė per dantis. Pavyz
džiui būdamas vyskupo pagel
bininku Vilkaviškio diecezijoje 
J. E. vysk. Reinys vedė Veive
riuose rekolekcijas, 1935 m. Už 
pamokslo pasakymą buvo pa
trauktas į teismą. Kazių Rūdoj. 
1938 m., kovo mėn.. Maldos A- 
paštalavimo pirmininkai tiks
liai apskaičiavo, kad visame 
Kaune iš 100 katalikų vyrų net 
78 neišklauso šventadieniais šv. 
mišių, tiek jau tauta, atšaldė 
žmonių širdis. Nepilnai du me-

tai atgal, stovėjau ir gėrėjausi 
kartu, kad per visą Nepriklau
somybės Lietuvos gyvenimą 
statė prisikėlimo bažnyčią ant 
Žaliojo Kalno, Kaune. Buvo iš 
oro sienos užbaigtos — reiškia 
visos Tautos pasišventimas. O 
kiek tokių ir panašių pavyzdžių 
turime, kad nuo mažo atšali
mo prieinama prie didesnio, ir 
galutinai prarandama ne tik 
tautą bet ir mūsų brangiausiąjį 
tikėjimą. Tai prie ko tautiečiai 
privedė. Mokyti žmonės sako, 
kad Dievas Lietuvai padarė du 
stebuklu, o trečio nežinom kaip 
greitai sulauksim. Kada pasi
girdo šūkis: reikia gynėjų ša
lį vaduoti, patys ėjo, ne tik vie
nas, net du ir trys iš kito na
mo. Paliko ant lauko žagrę, a- 
kėčias ir ėjo ginti tėvynę. Ko
kią širdį galėjo turėti tie, kurie 
juos lydėjo — tėvai, motinos, ir 
žmonos į mūšių vietą. Kokį 
ginklą jie išleidžiant jam duo
davo? Rožančių, škaplierius ar
ba kokius kitus panašius. Taip 
apginklavę kareivį išleidžia. Ir 
matome, kaip Dievas tokių ka
reivių darbus laimino. Kurie pa
rėjo, visi savo laisve gėrėjosi: 
savo žodžiu, savo malda, savo 
daina, tarytum, žmogaus krūti
nėn negalės viso džiaugsmo su
talpinti. Begyvenant, atsirado 
išgamų, kurie paneigė Dievo į- 
sakymus ir neklausė, veikė 
prieš Bažnyčią taip, kaip kirmi
nas įlindęs į vidurį gražiausio 
obuolio, pakerta jo gyvybės 
siūlą taip, kad tas turi pirma 
laiko nupulti. Ar nenubaudė 
Dievas tų drąsuolių, kurie nar
siai kovojo už stalo Romovoje, 
o ginklą pirmųjų kareivių nu- 
ihėtė į šalį. J. R.

Daužvardžio Prakalbos 
Kanadoje

Šį šeštadienį, lapkričio 2 d., į 
Torontą atvyksta skaityti pa
skaitą Lietuvos konsulas Petras 
Daužvardis. Prakalbos įvyks 
7 :30 vai. vakare, St. Agnės sve
tainėje, kampas Dūndas ir Gra
ce gatvių. Sekmadienį, lapkri
čio 3 d. p. P. Daužvardis ir ge-

Politiškas Skelbimas

DARBININKAS
mo chorai Šioj parapijoj yra pi-' re jo -stoti priėl teisėją už mirtį 
rodę savo gabumus ne vieną' merginos ant laivo. Laivas bu- 
kartą, bet šiame laike, gal būt, 
bus jų geriausias pasisekimas.

Visuomet galima tikėtis, panašaus vaizdo. Vaizdas degančio auto
mobilio, kuris parodomas, Pasaulinės Parodos New Yorke, laike Tauti
nės automobilių saugos savaitės.

vo sustojęs Detroite. Tas vyru
kas buvo prižiūrėtojas. Jis ant 
laivo leido uždraustą jaunimo 
susirinkimą, po kurio mirė jau- 

__________ _______________ na mergina.
Šv. Petro ir Povilo parapiją, Gr.' Klanauskas buvo kaltintas,bet 
Rapids, į kun. Lipkaus penkioli- kada susirinko devyni teisėjai 
kos metų klebonavimo sukaktu-: iš visų divizijų laivininkų, rado 
vių iškilmes. Tos parapijos žmo- ‘ jį nekaltą. Mat kaip gali jauni- 

! nės buvo surengę gana ilgą dėl ’ mas į bėdą įkliūti. Mums links- 
' savo klebono programą. Sesu- ma, kad buvo mūsų jaUnikai- 
tės gražiai paruošė mokyklų* tis išteisintas. Klanauskai 

vaikučius, kurie labai puikiai klauso prie šios parapijos, 
išreiškė kun. Lipkaus klebona
vimą. Džiaugėsi tos parapijos 
žmonės su savo klebonu, linkė
dami jam ilgų metų patarnavi
mo.

Praeitą sekmadienį atsilankė 
šv. Petro parapijos klebonas į

Lakeicood Lietuvių Dienos
Rengėjams ir Dalyviams

“Dieve jiems laimink”, girdė
josi iš kiekvienos Seselės lūpų, 
kada buvo pranešta, kad iš Lie
tuvių Dienos Komisijos buvo 
prisiųsta stambi auka ($275. 
30) mūsų kongregacijos reika
lams.

Reiškiame gilią padėką Di
džiai Gerbiamiems Kunigams, 
kurių iniciatyva ši metinė pra
moga yra rengiama. Jūsų rū
pestis, triūsas ir nenuilstantis 
darbštumas artimo meilės dar
buose atneša gausių vaisių. A- 
čiū visai rengėjų komisijai.

Taipgi dėkojame lietuvių vi
suomenei.

įsigerėti šauniausiu ir įdomiau- 
i siu maskarado baliumi. Mes pil- 
Įnai pasiryžę visus priimti sek- 
jmadiėnį, lapkričio 3 d. Švento 
j Kazimiero parapijinėje salėjfe 
įseptintą valandą vakare. Vi- 

Šv.~Kazimiero Seserys, siems atsilankiusiems iš anksto
Newton, Pa.

PHILADELPHIA, PA. SUGRĮŽO KUN. VITAS 
MARTUSEVIČIUS

Nežinomai buvo išvažiavęs 
kun. Dr. Vitas Martusevičius ir 
kiž-kus praleido apie 2 savai

tes laiko. Bet staiga visi nu- 
'džiugo, kai jis pasirodė vėl ne
tikėtai sugrįžęs. Mat jau pa
manėm, kad visai kur iškėlė į 

! kitą pargpiją. Paaiškėjo, kad 
vasarą nebuvo progos gauti a- 
tostogų, tai nors rudeniop jas 

! išvyko praieisti. Labiausia pra- 
Įdžiugo Sodalietės, nes yra ren- 
j giamas parapijos naudai vaka- 

kurį vaidins artistai iš 
Susilaukus, 

netik Sodalietės, bet ir visi 
parapijiečiai nudžiugo sugrįži
mu kun, Dr. V. Martusevičiaus.

K. Dryža.

ĮDOMUS MASKARADAS

Lapkričio 3 d., 1940 m. Šv. 
Vardo draugija (priklausanti 
prie Šv. Kazimiero parapijos) 
rengia nepaprastai įdomų kau
kių pasilinksminimo balių, ku
ris įvyks parapijinėje salėje, 
331 Earp St. Phila.

Šokiams dėl publikos gausu
mo grieš net 2 orkestros. Visi 

! kviečiami būti maskaradinin- 
į kais, kurie bus gražiausiais į 
kostiumais, tiems bus teikia- j 

kuri prisidėjo prie mos dovanos. Atsiminkime, kad-ras, 
šios garbingos dienos pasek-: suvažiuoja iš visų pusių links-! Brooklyn, N. Y. 
mių. Be Jūsų, brangieji priete-.mo jaunimo Įvairiais kostiu- 
liai, pagalbos ir paramos maža, mais, otdėl bus labai linksma 
kas būt galima nuveikti. Kiek- Į nuotaika. Šv. Vardo draugija 
viena Jūsų auka yra mums pa-'visus kviečia atsilankyti ir pa
skatinimas uoliau darbuotis j 
Dievo ir mūsų brangių lietuvių! 
naudai. Savo dėkingumą reiš-j 
kiame malda, o Visagalis savo:

neralinis Lietuvos konsulas Ka- šv’ Petro ParaP- bažnyčioje į-įval. bus dvieji mišparai. Prie 
nadoje p. G. L. P. Grant-Suttie iškilmingos pamaldos Vi- pirmų mišparų patarnaus didy-
pasakys prakalbas MontrealėJ^ švent,i Pirmos mi-Į sis ir sodalici jos choras. P» pa-

REIKALINGAS I
į Valstybės Sostinę

VYRAS |
Apginti Demokratiją, b 

kuriuo yra

HENRY J

PARKMAN*
Iii 
J

______ , kad
ERELIO būtų | 

STRAUSAS. IŠRINKITE HENRY PARKMAN į ’ 

Jung. Valstybių Senatą. Henry Parkman visuo- » 
met dirbo už tinkamas algas ir pagerinimus. Jis | 
padėjo sutaisyti įstatymus, palengvinančius ne- į 
dirbantiems. Jis rėmė Prezidento Roosevelto už- I 

sienio politiką. Jūs visuomet žinote JO nusištaty- \ 
mą! Mr. Parkman niekad nepraleido posėdžių! I 

Lapkričio 5, išrinkite stiprų veikėją!

1 Suvienytu Valstybių 

SENATORIUS
ti

kurios įvyks L. D. K. Vytauto 
klube, 2161 St. Catherine St., 
East., 5:30 vai. vakare.

Į Toronto prakalbas yra už
kviesti miesto majoras, Ralph 
C. Day, Dominijos parlamento 
narys, Arthur W. Roebuck, ir 
įtakinga Kanados politikoje as
menybė, W. J. Stewart. Mūsų 
tautos kaimynai, latviai ir es
tai. taipgi pasižadėjo skaitlin
gai dalyvauti. Koncertinę prog- 

’ramos dalį išpildys gerai šiam 
tikslui pasiruošęs “Aušros” 
choras, solistai, ir tt.

Montrealiečiai irgi uoliai ruo
šiasi prie prakalbų. Ten taipgi 
manoma turėti svečių kalbėto
jų, atstovaujančių miestą ir 

, Dominijos parlamentą. Parapi- 
,. jos choras, vadovaujant p. Ži-

Massachusetts Balsuotojai, neleiskite, 
tautinėje embliamoje vietoje 1

Išrinkite HENRY

PARKMAN
Į Jungtinių Valstybių Senatą

Dr. Algird A. Waitkus, 873 No. Main St.. Brockton.

Sekmadienį, lapkr. 3 d. prasi
dės Šv. Petro parapijos bazaras 
ir trauksis ligi lapkr. 10 d. šio 
meto bazaras bus puikiausias iš 
parapijos visų laikų, nes jau y- 
ra padovanota daugelis ypatin
gų dovanų. Bazaro metu bus 
visokių Žaislų ir pasilinksmini
mų. Puikios dovanos bus dykai 
dalinama kas vakaras. Visa pa
rapiją geriausiu ūpu remią ba- 
zarą ir prašo viso Detroito lietu
vius, nors vieną vakarą atsilan
kyti. Kiekvieną vakarą bus kas 
nors naujo. Atsiveskite ir vai
kučius. Dėl jų klebonas turi 
gausių dovanėlių.

K. Eiuskis ir jo motina 
sevičienė iškeliavo keletai 
nų į Gary, Ind. Linkime jiems 
linksmų atostogų. Mes vis no
rim žinoti, kaip kitose kolonijo
se gyvuoja lietuviai. Visų kolo
nijų lietuviai turi stipriausiai 
laikytis prie parapijos, nes tik 
Amerikos lietuviškos parapijos 
Užlaikys mūsų lietuvybę ir ti
kėjimą ir mūsų gerą vardą.

Detroite atsirado apgavikas, 
kuris pradėjo eiti per žmones, 
rinkdamas aukas dėl atgavimo 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Bet, rodos, jis pateko iš pat 
pradžios į ankštą vietą. Tie 
žmonės pašaukė Šv. Petro par. 
kleboną. Jis ten tuojau pribuvo 
ir ilgai nelaukęs pašaukė poli
ciją. Tas asmuo Detroite nema
tytas. Gal iš kitur atsibeldė. 
Negalima per namus eiti aukų 
rinkti be miesto leidimo.

Vienuolika metų tarnau

ja kaipo apskrities kasi

ninkas. Turi platų paty

rimą apskrities Įvairiuo

se dalykuose.

šios bus 6 valandą. Iškilmingos mokslo, prie antrų mišparų pa- 
mišios 8 valandą. Vakare, 7:30 tarnaus jaunimo choras. Jauni-

žiūnui. sudainuos eilę tautiškų 
dainų. Po prakalbų bus užkan
džiai ir pasilinksminimas.

Abi prakalbas ruošia Kana
dos Lietuvių Taryba, kurion į- 
eina 6 draugijos Toronte, viena 
amiltone ir apie 5. Montreale. 

į tikslu supažindinti Kanados lie- 
I tuvius su paskutiniais įvykiais 
i Lietuvoje, su kovomis pasaulio 
Į lietuvių už atsteigimą Lietuvos 
Nepriklausomybės ir Kanados 
Lietuvių Tarybos siekiais ir a- 
teities veiklos planais. Kviečia
me visus ir visas atsilankyti 
skaitlingiausiai ir išgirsti vė- 
lausias žinias iš Letuvos. Įžan- 

I i ga lasva.

I

K. L. T. Valdyba.

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

POLITIŠKI SKELBIMAI

ROBERT I

Prisiruošęs šiam svar
biam darbui per septy- 
nius metus, būti pirmu 
didž i a u s i o Massachu
setts district court klar- 
ko pagelbininku.

GEORGE W. GRANT, Chairman,
9 Dixon Avenue, Worcester

For Goyerno’ s Coimcil
f MELSON

Produktingas Guberna

toriaus Saltonstall pata
rėjas. Jo rekordas turė

tų duoti galimybės ir to

liau tęsti užimamą vietą.

GEORGfc W. GRANT. Chairman,
9 Dtxon Avenue, Worcester

PATYRĘS

GEORGE W. GRANT, Chairman,
9 Dixon Avenue, Worcester

E. EDWIN

Flhz-‘ M

Jo geras elgesys, uži
mant Assistant Register 
ir Register labai svarbią 
vietą visuomet gavo 
žmonių pasitikėjimą ir 
pagyrimą.

PATYRĘS

Kaipo biznieriaus, paty
rusio legislatoriaus, jo 
patarnavim a s kaipo 
County Commissi o n e r 
buvo švelnus, inteligen
tiškas Ir pažangus.

GEORGE W. GRANT, Chairman.
9 Dixon Avenue. Worcester

PATYRĘS
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23. Kalba Katalikų Akcijos 
Nariams

RUGSĖJO 4 d., 1940 m.
Priklausymas prie Katalikų Akcijos nesuteikia 

nariams jokių ypatingų teisių bei privilegijų, bet į- 
kvėpia jiems nuolankumo, pasišventimo ir atsidavimo 
dvasią, kad jie būtų visa visiems žmonėms.

Prisirengę, išsilavinę ir susibūrę, Katalikų Akci
jos nariai eis apaštalauti į visas gyvenimo sritis, kad 
laimėti sielas Kristui. Savo nepasisekimuose, savo 
nuovargiuose, savo sielvartuose, jie pasijus esą arčiau 
brolio, kuris jų verkia, kuris atjaučia jų nelaimę ir 
skausmą, kuris yra jų prietelis nelaimėje, kuris ištie
sia jiems pagalbos ranką, kuris ištaria suraminimo ar 
paguodos žodžius, žinodami, kad už tai jų laukia am
žinieji turtai.

Eikite prie jaunųjų. Jaunieji yra šeimos ir tėvy
nės viltis. Jaunųjų tarpe jūs būsite vadai. Būkite jau
ni su jaunaisiais, vaikai su vaikais, kad visus patrauk
ti prie Kristaus.

Eikite prie suaugusiųjų, prie išėjusių mokslus, 
kurie, paskendę pasaulio dvasioje, didžiuojasi savo iš
radimais ir svajonėmis, o Visagalį Dievą užmiršta.

Eikite į pasaulį. Pasitikėkite Kristumi, Kuris nu
galėjo pasaulį. Jūsų ginklai yra: malda, gražus gyve
nimo pavyzdys, kalba ir raštas, nuolankumas ir gai
lestingumas, išmintingumas ir sumanumas, protinga 
meilė; eikite į paklydusių tarpą, bet neprisidėkite prie 
jų klaidų, nes kiekviena siela nieko daugiau neieško 
ir su didesniu noru netrokšta, kai tiesos.

• Bažnyčios mistinio Kūno siela šviečia ir viešpa
tauja ypatingu būdu Katalikų Akcijoje; siela tikėji
mo, vilties, meilės, kurią Šventoji Dvasia įkvėpė į mū
sų širdis.

Baigdamas savo kalbą Jo šventenybė ragino Ka
talikų Akcijos narius melstis už pasaulio taiką.

Kalba Kardinolams
SPALIŲ 1 D., 1940 m.

Jo Šventenybė kalbėdamas į susirinkusius Kar
dinolus pasakė: Šitas karas yra priežastis Mūsų liūde
sio, nes Mes matome Mūsų sūnus kovojant vienus 
prieš kitus, rodos, jie nebūtų broliai to paties tikėji
mo ir vilties.

šitas kruvinas ir visą naikinąs karas bus pasau
lio istorijoje teisiamas vienokiu būdu, bet visai kito
kiu Dievo Apvaizdos. Žmonių teismai nėra Dievo teis
mai. Dievas iš savo teisingumo ir gailestingumo pake
lia žmones ir juos parbloškia; Jis duoda ir atima kara
lystes, nepritaria žmonių ir vadų sumanymams ir jų 
vardai pasilieka griūvėsiu krūvose.

Į tą teisingumo ir pasigailėjimo Dievą Mes kelia
me savo maldas, nes Jis teisia žmonių nuodėmes, o tik 
malda tepasiekia Jo gailestingumą. Taigi melskitės 
visi; prašykite Jo pasigailėjimo, kad tas baisus karas 
užsibaigtų ir ilgai laukiamoji taika būtų įsteigta.

DSRBININKSS '

Komitetas.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

VVoodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

šokių kontestai ir skanūs už
kandžiai. Tikimės sulaukti sve
čių iš visų Naujos Anglijos ko
lonijų. Užtikriname, kad visi 
atsilankiusieji linksmai laiką 
praleis. Taigi visi kuoskaitlin- 
gausiai ruoškimės į Worceste- 
rio Vyčių “Harvest Dance”.

Rengėjai.

i 
i

t 
i

LDS labai svarbus susirinki
mas įvyks lapkričio 3 dieną, 
tuojaus po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje. Visi nariai, 
malonėsite dalyvauti.

Komitetas.

Įrodymai nacių oro karo laivyno, kad jie baudžia 
britus. Vaizde matome apgriautą vieną ofiso namų di
džiuliame Londone.

Lapkričio 1 Ir 2 Diena

Kalba Į Argentinos Eucharistinį 
Kongresą 

SPALIŲ 14 d., 1940 m.
Melskimės į Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kad pri

Kristaus Bažnyčia gali
ma palyginti prie miesto, 
kuriame gyvena trys luo
mai: 1) žemės gyventojai, 
kurie per Krikšto sakra
mentą tapo Bažnyčios na
riais ir vadinasi kariaujan
čioji Bažnyčia; 2) mirusių
jų vėlės, esančios skaisty
kloje, kurios atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, būdamos 
Dievo malonėje, bet nevi
sai atsilyginusios Jo tei
singumui, tai yra kenčian
čio ji Bažnyčia; 3) mirusių
jų velės, kurios jam lai
mingai atliko šio gyveni
mo kelionę ir pasiekė am
žinąją laimę danguje, tai 
yra viešpataujančioji Baž
nyčia.

Lapkričio pirmą dieną 
Bažnyčia nori, kad tikin
tieji pagarbintų visus dan
gaus šventuosius ir prašy
tų jų užtarimo.

Pirmaisiais amžiais Baž
nyčia iškilmingai švęsda
vo kiekvieno kankinio mir
ties dieną; tą dieną krikš
čionys susirinkdavo šven
tojo kankinio mirties vie
toje, jo karstas būdavo al
torius, prie kurio kunigas 
atnašaudavo šv. mišias. 
Vėliau, kankinių skaičiui

Politikas Šfcfelbihias

HENRY PARKMAN, Jt.

Respublikonų kandidato j Jung. 
Valstybių Senatorius šeima

Mr. Henry Parkman, Jr. yra baigęs Harvard uni
versitetą 1915 m. su atsižymėjimu. Tarnavęs pasauli
niame kare pėstininkų pulke ir užsitarnavęs kapitono 
laipsnį. Jis yra gero charakterio ir suprantąs darbi
ninkų būklę. Jis yra tinkamas į Jung. Valstybių se
natorius. Taigi, atėjus rinkimų dienai — lapkričio 5, 
balsuokite į Jung. Valstybių Senatorius už HENRY 
PARKMAN, Jr. ,

Šv. Kazimiero Parapija |me susirinkime komitetas išda- 
___________ * I vė raportus iš buvusios Beanoj

Katalikiškų draugijų Federa-1 Par^y> kuri įvyko spalių 16 die-i 
cijos 13 skyriaus susirinkimas j n4 Lietuvos gelbėjimo Fondan. I 

įvyko spalių 25 dieną. Minėta-j Pelno davė S35-M-Todėl nuošir- 
___________________ džiai dėkuojame visoms drau-j 
venimo nusikaltimus. Į gijoms ir pavieniams, kurie pri-

Kad tikrai yra skaistyk-' sidėjo su aukomis ir darbu, 
la pats sveikas protas duo
da mums suprasti. Žmo
gus miręs su mažomis 
nuodėmėmis, bet nepada
ręs už jas tinkamos atgai
los, nėra visai skaistus į- 
eiti į dangų, bet ir amžino
jo pasmerkimo neužsi
traukęs. Užtai jam yra lai
kinės bausmės vieta — 
Skaistykla. Pats Viešpats 
Jėzus savo žodžiais pasa
kė, kad yra laikinės baus
mės vieta, iš kurios sielos 
paskiau nueis į dangų.

Skaistyklos kančios yra 
skaudžios — tai yra ug
nies kančios. Šv. Povilas a- 
paštalas sako: “Pats bus

• išganytas, bet kaip per ug- 
! nį”. šventieji taip pat
tvirtino, kad skaistyklos 

I kančios yra panašios pra- 
I garo, tik skirtumas toks, 
kad pragaro kančios yra 
amžinos, gi skaistyklos— 

i laikinės. Kaip ilgai sielos 
turi kentėti skaistykloje 
vienas Dievas težino, mes 
tik žinome, kad jos skau- 

į džiai kenčia ir savo kan
čių negali sutrumpinti bei 
sumažinti.

Taigi Motina Bažnyčia 
ragina katalikus savo mal
domis gelbėti 
skaistyklos 
dangų. Savo 
pasninkais ir gerais dar- 

sutrum- 
pinti kenčiančiųjų sielų

• laiką. Uždūšinių dienoje 
Bažnyčia leidžia kiekvie-

; nam kunigui laikyti trejas 
šventas mišias, taip ji no- 

' ri, kad kenčiantieji jos na
riai greitai pasiektų amži
nąją laimę. Bažnyčia taip 
pat teikia visuotinius at
laidus, kuriuos tikintieji 
gali pelnyti už mirusius. 
Būkime gailestingi miru- 
siems, padėkime jiems pa
siekti dangų, kad ir mums 
kiti būtų gailestingi. Baž
nyčios šventieji sako, kad 
tas žmogus, kuris nesimel
džia už mirusius, pats nu
miręs nesusilauks maldų.

Koks džiuginantis Kata
likų, mūsų Motinos Baž
nyčios mokslas: dangaus 
šventieji gali teikti mums 
pagalbą, mes galime duo
ti pagalbą mirusiems. Tik 
ar neužmirštame, kad mi
rusieji laukia mūsų pagal
bos, mūsų maldų, bet ar 
sulaukia? T.

šeštadienį, lapkričio 9. 1940. 
Šv. Kazimiero parapijos Vyčių

WOODSTOCK
T y P E W R II E R S
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buvo 
diena 
nėra

POLITIŠKI SKELBIMAI

padidėjus, negalima 
kiekvienam atskira 
skirti, nes metuose 
tiek dienų, kiek buvo kan
kinių. Be to, Bažnyčia da-į 
vė daug šventų išpažinto
jų, nekaltų mergelių, ku
rių šventumą Dievas ste
buklais patvirtino. Daug! 
yra tokių, apie kuriuos 
nieko nei žinote nežinome, 
kurių vardai neįrašyti 
šventųjų sąrašuose, kurie 
ramiu, bet šventu gyveni
mu užsipelnė dangų. 
Tiems visiems pagerbti 
Bažnyčia paskyrė metuo
se vieną dieną, Visų šven
tųjų dieną.

Lapkričio antrą dieną 
Bažnyčios yra paskirta

i 
i

sielas iš 
ir jas įvesti į 

maldomis,

maldoms už mirusias vė- mes galime
les, kurios dar nepasiekė 
dangaus, bet buvo sulai
kytos Skaistykloje. Mūsų 
šventas tikėjimas sako, i 
kad niekas suteptas neį-i 
eis į dangų. Kad ir be sun
kių nuodėmių žmogus nu
mirtų, bet nebūtų pilnai 
atlikęs atgailos už mažas 
nuodėmes, negalės Įeiti į 
dangų. Jis turi eiti į skais
tyklą, ten kentėti ir tuo 
būdu apsivalyti ir atlygin
ti Dievui už visus savo gy-

pildytų žmonių sielas Savo ramybes gausumu, kad 
toji ramybė išsiveržtų iš jų širdžių ir užgesintų nuož
mių kovų ugnį, kurios sėja mirtį žemėje, jūrose ir ore, 
kurios maitina žmones kančių duona ir mirkdo juos 
kraujo ašarose. Tik Kristus, pasaulio Atpirkėjas yra 
mūsų vikis į taiką, nes Jo rankose yra žmonių širdys 
ii* Jis yra Tas, Kuris žino ir gali nuraminti karo aud
rūs bang;

Kalba Per Radio Misijų Reikalais
SPALIŲ 19 d., 1940 m.

Jo šventenybė ragino misionierius ir tikinčiuo
sius dėti visas pastangas, kad Dievo karalystė žemė
je Užviešpatautų. Jis sake: “Dievo karalystė yra tai
kos karalystė. Taika tarp mūsų sielų ir Dievo. Tai yra 
taikos karalystė tarp brolių, pagrįsta tarpusavia. mei
le; taikūs karalystė tarp pasaulio žmonių ir tautų, pa- 
gtįsta teisingu jų skirtumų patvarkyme ir sąjunga, 
kuri įvyksta priėmus Dieviškąjį teisingumą.

Vakaruose ir Rytuose didieji pasaulio centrai y- 
H sUhąįkinti tarptautinės nesantaikos audra. Bažny
čia — Kristaus karalystė stovi ištiesus rankas į žmo
nes. Meš pakėlę akis į Kristų, Mūsų Viešpatį, pasau
lio Atpirkėją, lauksime šventu pasitikėjimu ateinan
čios taikos dienos.

Jūs, tikintieji šioje nelaimės valandoje galite 
daug padėti. Jūs galite Bažnyčiai padėti tęsti pradė
tą darbą, atstatyti, kas sunaikinta, sustiprinta silp
nuosius ir nuliūdusius, padidinti misionierių menkas 
pajamas, kad Dievo karalystė žemėje užviešpatautų. 
Kur Dievo karalystė viešpatauja, ten yra taika.

■as.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra Katalikų Akcijos uždavinys?
2. Kaip Katalikų Akcijos nariai turi apaštalauti ?
3. Kodėl svarbu, kad Dievo karalystė būtų įsteigta že

mėje?
4., Kieno yra pareiga platinti Dievo karalystė ?

RESPUBLIKONAS

Į KONGRESĄ

i
I

i

»

Pfehr Holmes padarytas 
Kongrese rekordas rodo jo 
teisingumą ir pasitikėji
mą Congressional district 
piliečių, kurie jį įstatė į tą 
vietą. Jis yra darbštus, 
mėgstąs pasitarnauti ir su 
visu atsidavimu dirba 
žmonių gerovei. Jis dirbo 
Kongrese petys į petį su 
kitais kongresmanais, kad 
įvedus tam tikrus įstaty
mus, kurie būtų naudingi 
šalies piliečiams. Jis yra 
nusistatęs, kad šios šalies 
piliečiai turėtų darbą it 
geresnius uždarbius. Jis 
pilnai supranta ir atjaučia

šios dienos sunkią padėtį jaunų vyrų ir moterų, kurie 
turi labai menkus uždarbius. Jis visomis pajėgomis 
remia senatvės pensiją.

Tarnaujant Kongrese Mr. Pehr Holmes visą laiką 
rėmė ir stojo už šalies apsigynimą. Jis visuomet stojo, 
kad šalis būtų pilnai pasirengus priešą atremti, bet jis 
griežtai stovi, kad Amerika nesiųstų savo kareivių į 
užjūrį. Jis griežtai kovoja ir reikalauja, kad bereika
lingas pinigų mėtymas būtų tuojau sūstabdytas, kad 
būtų panaikinta statomieji projektai, kiltiems begalės 
pinigų yra išleidžiama, o naudos jokios nėra. Jis nori, 
kad dabar leidžiami pinigai būtų sunaudoti geres
niems tikslams, kurie neštų naudą visieriis piliečiams.

Pehr Holmes per sayę mokslą įgijęs. Jis žino ką 
reiškia darbas. Jis yra didelis darbihinkų draugas ir 
užtarėjas, jis yra ilgametis International Electroty- 
pers ir Stereotypers Unijos nabys. Jis visą savo gyve
nimą dirba sunkiai ir užtai atjaučia ir darbininkų pa
dėtį.

Jo teisingumas, ir noras padėti paprastiems žmo
nėms, kad jie turėtų geresnius patogumus ir geresnį 
gyvenimą yra labai daug padėjęs. Galima drąsiai sa
kyti, kad niekas tiek nėra padėjęs visuomenei Kon- 
gressional dištricte, kaip p. Holmes. Taigi, atėjus rin
kimų dienai, visi atiduokite savo balsą už jį.

FRANK E. COLESWORTH,
4 Haviland St., Worcester, Mass.

Jis Buvo AUKŠTAI ATSIŽYMĖJĘS Attorney - General 
Jis Bus AUKŠTAI ATSIŽYMĖJĘS Gubernatorius

Paul A. Dever stovi už ŽMONIŠKĄ ir stip
rią Valstybės valdžią. Jis būdamas legislato- 
rium ir Attorney - General parodė daug nuošir
dumo ir žmoniškumo darbininkams vyrams ir 
moterims, seniems ir nelaimingiems. Tas duoda 
garanciją, kad jam būvant Gubernatorium bus 
jo administracija atsidavusi žmonijai.

RINKIMAI 
ANTRADIENĮ, 
LAPKRIČIO 5

BALSUOKITE UŽ
ATTORNEY GENERAL PAUL A.

Charles Kalinauskas. 366 Broadvvay. South Boston



NORWOOD, MASS.

BOSTON, MASS.

mių žinių. Jokios įžangos ir ko- 
lektcs nebus.

■---------------------------------_

Pereitą sekmadienį, p. Ona; 
Červokienė (Kudirkaitė) eida
ma gatve paslydo ir susižeidė 
koją. Dabar yra gydytojo prie-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PRAKALBOS IR DISKUSIJOS

Primadienį, lapkričio 4 d., po 
pamaldų apie 7 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve-! 
tainėje, St. James Avė., įvyks žiūroje, p. Červokienė yra Mo- 
prakalbos ir diskusijos rinki- terų sąjungos kuopos raštinin-’ 
mų klausimais. Taipgi bus pa- k- Linkime greit pasveikti, 
sikalbėjimas ir apie Lietuvą, i

Pirmadienį, spalių 28 d. va
kare, parapijos svetainėje įvyko 
Moterų Sąjungos kuopos kur- 

į sai. Dr. Luzeckaitė iš Cambrid
ge pasakė turiningą kalbą. Kar
tu su daktare buvo atvykus iš 
Cambridge ir p. J. Dainienė, M. 
S. 22 kp. narė.

Muzikalę programos dalį išpil
dė p. Julės Vilkišiūtės vadovy
bėje pp. Alena Novikienė, O. 
Karnilaitė ir A. Kneižytė, visos 
Sąjungietes.

Po Dr. Luzeckaitės kalbos ir 
pasikalbėjimų Sąjungos kuo
pos kursų rengimo komisija pa- 

! vaišino visas dalyves skaniais 
užkandžiais.

Visas Sąjungietes dalyvės bu
vo labai patenkintos Dr. Lu
zeckaitės kalba, ir jai nuošir
džiai dėkoja. Tik gaila, kad ne 
visos Sąjungietes dalyvavo.

sikalbėjimas ir apie Lietuvą, 
Lietuvos pabėgėlius, rengiamą 
koncertą Lietuvos gelbėjimui.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Kalbėtojai pasakys įdo-

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

Patarnavimas mandagus 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury
Worcester, Mass.

Moterų Sąjungos 27 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, lap- 

i kričio 4 d., 7:30 vai. vakare pa-
rapijos svetainėje, St. James 
Avė. "V isos narės dalyvaukite.

P- Angelė Pazniokaitė ir p. O- 
na Warabow išvyko į Pennsyl- 
vanijos valstybę aplankyti gi
mines ir pažįstamus. Jos žadėjo 
apsilankyti ir 1 ___ _
Jėzaus vienuolyne. Grįš pabai
goje savaitės.

(PolitiškasSkelbimas)

HONtST.

.;K-

<

Metinis Išpardavimas

t

Pilnųjų Blaivininkų Seimas, įvyks sekmadienį, 
lapkričio 10 dieną, Šv. Petro parapijos bažnytinėje sve
tainėje, So. Boston, Mass.

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos išrinkite 
atstovų kuo daugiausia, kad seimas būtų skaitlingas.

Seimo tvarka tilps vėliau spaudoje.
Kun. J. Padvaiskas, pirm. 

V. J. Blavackas, Rašt.

Ruduo baigiasi — neužilgo ateis žiema. 
Taigi, ruoškitės ją pasitikti su elegantiškais, 
naujos mados, šiltais I. J. Fox kailiniais, ku
riuos metiniame išpardavime galite gauti vi
sai nebrangiai. Pavyzdžiui — galite pirkti 
Seal nuo $97.00 ir aukščiau. Kam laukti žie
mos, kada kainos pakils? Pirkite kailinius dabar. Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, kad jums patarnautų — primieruotų kailinių eks
pertas, lietuvis šios firmos atstovas Bernardas Koraitis. Dabar I. J. Fox 
krautuvė turi didžiausį moteriškų kailinių pasirinkimą nuo mažiausio iki 
didžiausio saizo. Kainos labai prieinamos, pirkimo sąlygos pritaikintos

»

kiekvienai. Duodame ilgam terminui išsimokėti. Senus kailinius išmaino
me į naujus ir už juos duodame didelę nuolaidą. Ateikite į mūsų krautu

vę šiandien ir prisimieruokite puikiu 
s, elegantiškus kailinius už labai že
mą kainą, kuriais džiaugsitės ir neši 
osite ilgus metus.

Marijos Vaikelių draugijėlės 
“Halloween Party” įvyko tre- 
čadienio vakare parapijas sve
tainėje. Kleb. kun. S. Kneižys 
parodė gražius judamus pa
veikslus. Vaikeliai gavo ir ska
nių užkandžių.

Sekmadienį, spalių 27 d., įvy
ko N. P. Švč. draugijos vakarė
lis. Iš So. Bostono vaidintojos 
suvaidino “Dzūkiškas Vestu
ves”. Žmonių buvo nemažai.

Pirmadienio vakare, spalių 28 
d. pp. V. J. Kudirka ir A. F. 
Kneižys dalyvavo susirinkime 

Nukryžiuotojo ’ So. Bostone, kur sudarytas ko- 
. mitetas rengti bankietą kun. 

dr. K. Urbonavičių pagerbti.

....

administracijai. pagrista teisingu-

«“• TlteLa Massachusetts vaW*je to-
Valdžia atsteigt . .gotiems asme-

vyriausybei ir toliau dirbti
į. Lapkričio 5 diena tatauokrte ui 

biikonišką tikietą.

darbą- 
Respu*

I

* <

Iš Norvoodo labai daug jau
nimo, ypač choristų-čių daly
vavo “Darbininko” metiniuose 
šokiuose Cambridge, Mass.

Adv. Benjaminas Sykes šeš
tadienį, lapkričio 2 d., 2 vai. po 
pietų kalbės Darbininkų radio 
programoje. CSN.

Penktadienį, lapkričio 1 d.— 
Visų Šventųjų šventė. Šv. Jur
gio lietuvių par. bažnyčioje į- 
vyks šv. mišios 5 vai. ir 7:30 
vai. rytą. 7:30 vai. vakare į- 
vyks mišparai ir maldos už mi
rusius.

šeštadienį, lapkričio 2 d. Vė
linių diena. Tą dieną įvyks tre
jos šv. mišios: 6:45, 7 ir .— 
vai. rytą. 9:30 vai. rytą vai
kams pamokos. 4 ir 7 vai. klau
symas išpažinčių. 7:30 vai. va- 

; kare Rožančius ir pamaldos už 
i mirusius.

i

MIRĖ KUN. ROBERT 
McALEER

gijos ir klubas šluos lauk iš sa
vo tarpo lietuviškus komunistė
lius, kurie visokiais būdais juo
kus daro iš nelaimingos Tėvy
nės Lietuvos. Kitų kolonijų 
draugijos seniai tą darbą atli
ko. Kodėl mes Lowelliečiai taip 
atsiliko?

KUN. JONAS SKALANDIS
Spalių 23 d., kun. Jonas Ska- 

landis Naujosios Anglijos Soda
liečių dvasios vadas skaitė soda- 
lietėms gražią paskaitą su pa
veikslais apie pasaulinį Sodalie
čių veikimą. Po paskaitos buvo 
užkandžiai ir kava. Gražiame 
ūpe visos išsiskirstė į namus.

wellio Sodaliečių reportere. Ra
sinės į Naujos Anglijos Sodalie
čių laikraštėlį.

ĮDOMI KALBA
Laike Vyčių kuopos mėnesi

nio susirinkimo turėjome įdo
mią kalbėtoją ponią Rutyna, 
narė Black Frairs. Savo kalbo
je paliko daug gražių minčių 
nariams apsvarstyti. Lauksime 
daugiau tokių kalbų.

MARIJOS VAIKELIŲ BALIUS’
Spalių 24 d. Marijos Vaikelių 

Sodalicija turėjo savo Švent
vakario (Halloween) balių. Žai
sluose ir skaniuose valgiuose 
vaikeliai rado daug savo kūno 
ir dvasios pastiprinimo.

kostiumu — maišu ar sermėga. 
Buvo dovanos (prizes) dėl ge
riausių, todėl buvo daug su kos
tiumais.

Po susirinkimui buvo “spel- 
ling Bee” lietuviškų žodžių ir 
gavus lietuvišką žodį turėjo 
duoti anglišką žodį, kuris reiš
kia tą pat dalyką. Marijona Se- 
meliūtė ir Mrs. Martin Jurku
vienė išvertimą žodžių. ,

Lapkričio 2-tra (All Souls 
Day) Šv. mišio? Immaculate 
Conception bažnyčioje, 8th & N. 
Sts. N. W. dėl mirusių draugų, 
ir mirusių giminių narių, kurie 
dabar priklauso prie Lietuvių 
draugijos. Manoma, kad kuni
gas Juozas E. Giedra atlaikys 
mišias. Jis yra vienas lietuvis 
kunigas šitame mieste ir yra 
Dvasios Vadas šios draugijos.

Eus Viskas.

I
PROVIDENCE, R. L

Spalių 25 d. mirė kun. Robert 
E. McAleer, St. Catherine’s 
parapijos vikaras, kuris per 12 
metų tarnavo toje parapijoje.

Palaidotas iškilmingai pirma
dienį, spalių 28 d., 10 vai. rytą 
iš St. Catherine’s parapijos baž
nyčios. Iškilmingas gedulo šv. 
mišias atnašavo prelatas Jo
seph C. Walsh, parapijos klebo
nas, su asista.

Laidotuvių dienoje visos 
krautuvės buvo uždarytos, kad 
atiduoti paskutinį patarnavi
mą kunigui.

Laidotuvėse dalyvavo daug

SUGRĮŽO Į NAMUS
Išgulėjus kelias savaites Lo- 

well General ligoninėje Stanis
lava Dirsienė sugrįžo atgal į na
mus. 5

MIRĖ
Penktadienio rytą, spalių 25 

d., mirė Ignas Baumila. Paliko 
dukterį Marijoną ir daug arti
mųjų giminių.

KADA?
Kada mūsų pašalpinės Drau-

j 1 kunigų, seserų vienuolių ir gau- 
i si minia pasaulionių, tarp kurių 
ir

Sekmadienį, spalių 27 d. tuoj 
; po sumos, parapijos svetainėje 
1 įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Plačiai kalbėta apie 
rengiamą koncertą, kurio pel
nas skiriamas Lietuvai gelbėti, 

i Kiekvienas atstovas pasižadėjo 
platinti tikietus. p. V. Kudirka 
išdavė raportą iš apskričio su
važiavimo.

p. K. Akstinas, gyv. Franklin 
St., jau pasveiko ir dirba.

C>r- Algird A. Waitkus. 676 N. Main St., Brockton

*■

miesto valdžios viršininkai.

LOWH1, MASS.
NAUJA PORELE

Pereitą savaitę apsivedė pa
vyzdinga šios kolonijos porelė,1 
Adolfas Dirsa ir Anelė Žilioniū- 
tė. Adolfas priklauso prie para
pijos choro, o Anelė yra soda- 
lietė ir Moterų Sąjungos narė.’ 
Linksma matyti, kaip tikros lie- Į 
tuviškos porelės jungiasi ir ku
ria naujas lietuviškas šeimynas.

SVEIKSTA
Po sunkios kojos operacijos 

Šv. Juozapo ligoninėje sveiksta 
Stanislovas Kašėta.

DALYVAVO SEIME
Dvidešimts parapijos Soda

liečių dalyvavo metiniame So- 
! daliečių seime, kuris įvyko 
Lawrence, Mass., spalių 13-tą 
dieną. Kiek teko sužinoti Soda- 
1 i et ės sugrįžo į namus pilnos 
gražiausių įspūdžių ir pamoki
nimų. Ypatingai negali atsi
džiaugti Lawrence Sodaliečių 
svetingumu.

I

SUSIRGO
Šiomis dienomis rimtai susir

go Jieva Dzedulionienė. Linki
me jai greito pasveikimo.

GAVO PASKYRIMĄ
Kiek teko sužinoti p-lė Mika

lina Blažioniūtė paskirta Lo-

FEDERACIJA
Laike paskutinio Federacijos 

skyriaus susirinkimo buvo nu
tarta pasiųsti visą pelną, kurį 
uždirbo laike paskutinio vasari
nio pikniko Lietuvos reikalams. 
Laikui ir reikalui atėjus, Fede
racija stengksis remti svarbius 
Lietuvos reikalus.

Žaslietis.

WASHINGTOH, D. C
The American Lithuanian 

Society o fWashington, D. C.

Lietuviai turėjo Halloween 
party spalių 30-tą, 1940, Wealey 
Hali, 1703 K. St. N. W„ prade
dant 8:30 vakare. Buvo Mas- 
ąuerade Party ir visi turėjo a- 
teit apsirengę nors su kokiu

DENNIS J. ROBERTS 
J MIESTO MAYORUS

Providence miestas yra mūsų 
valstybės sostinė. Šiam mies
tui reikalinga geras ir gabus 
mayoras. Štai, Demokratų par
tija įstatė į miesto mayorus 
gabų, nuoširdų ir žmonių rei
kalus žinantį advokatą Dennis 
J. Roberts. Jis turi patyrimą 
kaipo Teisingumo Departamen
to narys, valstybės senatorius ir 
gabus Demokratų partijos va
das valstybės senate. Jis užim
damas svarbias vietas įrodė sa
vo teisingumą, gabumus ir nuo
širdumą pasitarnauti visuome
nei. Užtai .atėjus rinkimų die
nai, atiduokime savo balsą už 
DENNIS J. ROBERTS ir išrin
kime jį į Providence mayorus.

(Pol. Skl.)

Politiškas Skelbimas

BALSUOK UZ

DENNIS J. ROBERTS

MAJORĄ
"JIS YRA TINKAMAS VISAIS ŽVILGSNIAIS”

Dennis J. Robertą yra jaunas advokatas buvo išrinktas į valstybės 
senatorius 1935—1938; jis yra partijos lyderis; Demokratų valstybės 
pirmininkas ir narys City Charter Revision Commission.

r

BALSUOK 112 VISA DEMOKRATIŠKA TIKIETA
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Penktadienis, Lapkričio 1, 1940 DARBININKAS '

ZINUTĖS
Tėvai misionieriai A. Mešlis, 

S. J., ir Pr. Aukštikalnis, Š. J., 
po sunkaus ir sėkmingo trijų 
savaičių misijų darbo, porą 
dienų,. South Bostone, atsikvė
pė. Tėvas Aukštikalnis dar pa
silieka iki šeštadienio. Tą dieną 
pradės Šv. Margaretos anglų 
bažnyčioje, Dorchestery, misi
jas. Tėvas Mešlis, spalių 30 d., 
7:30 vai. vak., pradėjo trijų 
dienų pamaldas lietuvių bažny
čioje, Cambridge, Mass.

Spalių 28 d., mirė, ilgai sirgęs, 
pas savo dukterį p; Narvilienę, 
753 E. 7th St., Kajėtanas Kali
nauskas, 71 metų. Jis paėjo I- 
lakių parapijos. Amerikoje pra
gyveno 95 mėtus. Paliko žmoną 
Petronėlę (Mažrimaitę), dvi 
dukteris ir vieną brolį. Iškil
mingai tapo palaidotas, iš šv. 
Petro par. bažnyčios, 10 vai. r., 
spalių 31 d., šv. Mykolo kapuo
se. Melskimės už mirusius.

Nuo lapkr. 3 d. iki 10 d., Bos
tono viešame knygyne, Copley 
Square, įvyks katalikiškų kny
gų savaitė. The Pilot skelbią 
knygų vardus, kurias kas no
rės, galės įsigyti. Po pietų ir va
karais bus duodamos paskai
tos.

Sp. Bostono Vyčiai ir šiemet 
atstovaus ŠV. Petro parapiją da
lyvaudami Bostono Arkidiece- 
zijos jaunimo Bowling lygoje, 
šie Vyčiai užsiregistravo: Kazi-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
iLKapoaus

517 Ė. Brėadtoay, 
Ro. ftotton, Mam.

TEL. ŠOU fiobtoa 2B80
Oflao valandos nao 9 fld 12, nu 
1:30 iki S ir nuo 6:99 iki 9 v. v 

nuo 9 iki įi vaL dteną
• imo 9 iki 6 vaL vakaro 

nuo 9 iki 12 vai dieną 
(pagal autartlJ

Aiitaraii ■ ................................ ..

teL TMOwbHdfb 9330.

john RepsMs, M. D. 
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojai
278 HARVARO STREET, 

Kampas Imhan arti Centrai 
ČSmorkhfe, Misa.

oAfo Valandoa: 2 — 4 tt S — S.
«■ nO i i ..i. i —

(Šeyttidiir)
Specialybė—akių. Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-S. T«l. Šou 2712

jB— ,
Tfet SUU 2805

Dt.lL tatahfc
OPtOMETRISTAS 

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

ftob 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuė 9 ryto iki 12 vai. diena.

534 Broadway,
Se. Ėtaston, Mass.

mieras Pocius, Aibinis Uosis, 
Albertas Grinis, Leonardas Var
nas, Benediktas Jucevičius, A- 
leksandras Brasas, Antanas 
Zardeckas, Jonai Markias, Juo
zas Simikevičius, Jcthai Čepulis 
(kapitonas), Albertas Arino- 
nas ir Vytautas Gtastaūskas. 
Pernai Vjrčiai laimėjo dovaną. 
Gerų linkėjimų it Šiiii Metais.

Spalių 30 i, po ’tfetihihkų ir 
Rožančiaus pSiftaldų įvyko Tre
tininkų Brolijos susirinkimas. 
Ji aukavo $10.00 Eėderacijos 
koncerto Lietuvai gelbėti fon
dui ir nutarė turėti religiškų 
paveikslų vakarą, lapkričio 3 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje, W. 5th St. Įžanga 15c., 
vaikams 5c.

Visų Šventų Vigilijoje, 4 v. p. 
p. ir 7:30 vaL vak. daug kunigų 
klausys išpažinčių, Šv. Petro 
par. bažnyčioje.

Visų Šventųjų dienoje, 5 vai. 
ryte, šv. mišias laikys kun. Al
bertas Abračinskas, 6 vai. ryte, 
laikys kun. Pr. Aukštikalnis, 
už vėlę Kajetono Kalinausko, 7 
vai. ryte, kun. K Jenkus, 8 vai. 
ryte kun. Virmauskis, ir kun. J. 
Plevokas, 9 vai. ryte, kun. K.

- f ■
Urbonavičius, sakys ir pamoks
lą.

Vakaro pamaldos prasidės 
7:30 vai. Visi minimi kunigai, 
Ūždūšinėje, laikys po 3 šv. mi
šias.

Ponai Kazimieras ir Pranciš
ka Petreikiai, krautuvininkai, 
užsisakė 9 tikietus dėl Federa
cijos koncerto Lietuvai gelbėti, 
kuris įvyks lapltr. 17 d. 3:30 v. 
p. p., JoTdan Hali, Huntington 
avė. ir Gainsboro Sts.

Ponas Jonas Glineckis, biznie
rius iT veikėjas mafio, kad jo
kiu būdu Žmones netilps salėn 
Federdcijos koneerto metu.

Reiškia, visi turėtų iš anksto 
pasipirkti tikietus. Jei už savai
tes išeitų visi tikietai, tuoiūet 
gal būtų galifia pakartoti kon- 
čėrtą vakare 8 v.?

Lapkričio 3 d., 8 vai. ryte, šv. 
Petro par. bažnyčioje, bus gie
damos Šv. mišios Lietuvos Duk
terų draugijos intencijai.

Kun. Jonas Dąunis praneša, 
kad iš Haverhill io atvažiuos 
Lietuvių autoriiobfliais į artistės 
Katkauskaitės koncertą — ir 
tai jaunimo. Prašo tikietų.

Iš tikrųjų koncerto ir Lietu
vos prieteliams nereikėtų lauk
ti ilgiau, bet tiiojaū įsigyti kon
certo tikietus. Jie visi rezervuo
ti. Jų gali visiškai pritrūkti.

Pranešama, kad antradienių 
ir ketvirtadienių vakarais nuo 
7 iki 9 vai. bus atidarytas para
pijos knygynėlis 7-tos gatvės 
parapijos Svetainėje. Norintieji 
pasiskaityti angliškų ir lietu
viškų knygų, užeikite tais va
karais.

UŽ MIRUSIAS NARES

Lietuvos Dukterų draugijos 
po globa Motinos Švč. metinės 
šv. mišios už mirusias draugijos 
nares įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 3 d., š. m.. 8 vai. ryte, 
Šv. Petro lietuvių par. bažnyčio
je, So. Boston, Mass.

Visos narės privalo susirinkti 
į bažnytinę salę 7:30 vai. ryte 
ir atsinešti draugijoj ženklelį, 
iš tėn, susitvarkę, bendrai ei- 
sirtie bažnyčion. Pageidaujama, 
kad fctiodaugiatisia narių, pet 
tas šv. mišias, priimtų šv. Ko
muniją. O. I Vaškienė, rast.

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940, 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 Ė. 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, Mass.; Lietuvių Pilie
čių klube, E ir Silver Sts., So. 
Bostone, (pas p. Apšiegą).

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

Entuziastingas Susirinkimas
Pirmadienį, spalių 25 d., 7:30 

vai. Vakare, “Darbininko” sa
lėje, LDS Centro valdybos ini
ciatyva buvo sušauktas vei
kėjų susirinkimas, tikslu pasi
tarti, kaip sėkmingiau suruo
šus kun. dr. K. Urbonavičiui 
pagerbimo bankietą. Susirinko 
gražus veikėjų būrys.

Susirinkimą atidarė “Darbi
ninko” redaktorius p. A. F. 
Kneižys ir paaiškino susirinki
mo tikslą. Pirmiausiai sudary
ta bankieto rengimo prezidiu
mas iš sekančių asmenų: Gar
bės pirm. — kun. Pr. Virmaus
kis, pirm. — A. F. Kneižys, I 
vice - pirm. — K. Šidlauskas, II 
vice-pirm. — Pr. Razvadauskas, 
rašt. — Ona Ivaškienė, kasie- 
rius — V. T. Savickas, tikietų 
kontrolierius — A. Peldžius.

Kvietimų komisija: Kun. Pr. 
Virmauskis, kun. J. švagždys, 
adv. J. Grigalus ir B. Cūnienė. 
Spaudos: Al. Ivaška, J. Kumpa, 
J. Romanas ir St. Griganavi
čius. Meno komisija — muz. R. 
Juška ir O. Ivaškienė.

Susirinkimas nutarė ruošti iš
kilmingą bankietą kun. dr. K. 
Urbonavičiui pagerbti, gruodžio 
29 d., Municipal Building salė
je, So. Bostone. Tikietų kaina— 
$1.50.

PAMOS SKELBIMAI
PAlfišKAU savo brolio Karo- 
Iiaus 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 
Zurolinė, 36 Moseley St., Dor- 
čhester, Mass. (25-4)

Bes. Šou 3729 Šou 4618

UTnUmnin nOTIfTIire 10.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Lobai & Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay Vlew Motor Service
8TUBĖBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių Išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. KdpočIOnas Ir Peter Trečioką*
SavininkaL

Federacijos Koncerto proga, kurs Įvyksta Jor
dan Hali, BostoU, Mass., lapkričio 17 d., vai. p. p.—
So. Boston Federacijos skyrius.................
So. Bostono Maldos Apaštalystės draugija 
So. Bostono Tretininkų Brolija....... ..........
So. Bostono §v. Vincento draugija..........
So. Bostono Lietuvos Vyčiai .....................
Ktin. Pranas Virmauskis............................
Prokuroras Povilas Dever .........................
Senatorius David I. Walsh.........................
Dr. M. V. Kasparas ....................................
Gubernatorius L. Saltonstall.....................
Teisėjas Bolis A. Degasiš .........................
Advokatas Jonas J. Grigalus.....................
Kongr. J. W. MėCormick............................
Kun. Pranas Juškaitis...............................
Dr. A. Kapočius ..................... ............ ........
Dr. J. L. Pašakarnis...................................
Aleksandras - Ona Ivaškai........................
Pranas - Birutė Martinkai........................
J. P. Kavolynas..........................................
Juozapas Tarbokas ....................................
Segols’, 653 Broadway...............................
Monika Barauskienė, So. Boston, Mass. .

Susirinkime dalyvavo sekan-’ 
tieji ir visi apsiėmė nuošir
džiai dirbti ir platinti tikietus: 

Kun. P. Virmauskis, A. F. 
Kneižys, O. Ivaškienė, Al. Ivaš
ka, Adv. J. Grigalus, K. Niau- 
ronis, V. Kudirka, J. Jeskevi- 
čius, VI. Jakštas, V. Kališius, 
V. Širka, St. Griganavičius, K. 
Šidlauskas, V. Valatka, P. Tu- 
leikis, K. Masiulienė, M. Jeske- 
vičienė, B. Gailiūnienė, p. Pa- 
šakarnienė, p. Svilienė, M. Kar
čiauskienė, E. Marksienė, V. 
Savickas, J. Dilis, E. Kude- 
rauskienė, D. Januškevičienė, 
J. J. Romanas, Mrs. Roman. B. 
Cuniene, F. Zaleckienė, O. Pe
čiulienė, Mrs. Pašiakarnienė, A. 
Peldžius, J. Vaiąnoras. R. Juš
ka.

Duoda Daug Pajamų

» „ o prie stalų — pp. A. ir M. Loh, 
IRI A’ *r Kuprytėm, J. Burbuly- 
I** tei, A. Kiburytei. B. Tilenytei; 

tikietų pardavėjams ir parda
vėjoms. Vienu žodžiu visiems 
dėkoju kuomi nors prisidėju-

$10.00 siems prie to bankieto surengi- 
. $10.001 mo ir pasisekimo.
. $10.00 Prašau visų tų tikietų parda- 
. $10.00 viriėtojų, kurie dar nesūgrąži- 
. $10.00 note tikietų, sugrąžinti man 
. $10.00 šiuo adresu:— Ona Tilenienė, 

$10.00’1488 Columbia Rd.. So. Boston.
. $10.00(Mass.
. $10.00 
. $10.00 

$10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $10.00 
. $5.00 

$2.00 
. $1.00 
... $1.00

KONCERTO TIKI ETŲ

galima gauti Lietuvių Piliečių 
klube, E ir Silver Sts. Daktaro 
Kapočiaus rūpesniu klube ati
daryta tikietų pardavimo sto
tis ir jų galima gauti pas p. Ap
šiegą. Ten yra ir salės planas. 
Koncertas įvyks lapkr.-Nov. 17, 
š. m. 3:30 vai. p. p. Jordan Hali, 
svetainėje, Huntington avė. ir 
Gainsboro St. (netoli Simphony 
Hali) Boston, Mass.

LANKĖSI NORNOOD, MASS.

f
rffleTyBeS tmnNHTflS 

Mirusio žungaiis

Klausimas— Mano drau
gas neseniai mirė, peržiū
rėdamas jo popieras aš ra
dau jo pilietybės certifika- 
tą. Jo tėvai mirė Lietuvoj, 
jis jokių kitų giminių ne
turi. Ką patariate daryti 
su jo pilietybės certifika- 
tu?

Atsakymas
pasiųsti to žmogaus pilie
tybes certifikatą su laiš
ku, į arčiausią naturaliza- 
Vimo ofisą. Iš ten certifi- 
katas bus pasiųstas Wa- 
Shingtonan, ten bus laiky
tas, jeigu kada nors jo pri- 
reikėtų.

Geriau

Remkite tuos profesijonalų* ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darfiinihka”.

VMi skelbkite* “Darbininke“.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ketvirtadienį, spalių 31 d., 
“Darbininke” lankėsi senas mū
sų laikraščio skaitytojas ir rė
mėjas Stanislovas Zakauskas iš 
Lincoln, Mass. Atsilankymo 
proga jis paaukojo $1.00 ‘Dar
bininko” metinių šokių fondan 
ir užrašė savo draugui “Darbi
ninką” vieniems metams.

Vyčių Šokiai 1941 m.

PADĖKA

Yra apskaitliuota,. k'ad svai
ginamų gėrimų urmininkai, pa
kelių krautuvių laikytojai, ir į- 
vairūs svaiginamų gėrimų par
davinėtojai, Massachusetts val
stybėje sumokės per šiuos 1940 
metus rėndų $4,465,000. Taipgi 
yra apskaitliuota, kad šioms į- 
staigoms kainuos apšildymas, 
šviesa ir kitokios, ^.išlaidos $7. 
095,000.

Lietuvos Vyčių 17 So. Bosto
no Algirdo kuopa rengia savo 
metinius, milžiniškus šokius 
vasario - Febr. 21 d., 1941 m., 
penktadienyje, Parker House 
viešbutyje.

Prašome iš anksto kitų drau
gijų ir kuopų nedaryti tą vaka
rą kitų šokių nei parengimų, 
bet paremti jaunimą ir daly
vauti jų šokiuose.

PADĖKA

A.E.L.

visiemsNuoširdžiai dėkoju
i dalyviams, kurie dalyvavo pp.
1 Prano ir Petronėlės Gerulskių, 
, Myopia Club Beverage kompa- 
' nijos savininkų, 20 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pro
ga bankiete, spalių 27 d. š. m.

Visiems reiškiu didžiausią pa
dėką už gražų atjautimą ma
nęs ir a. a. mano mylimos žmo
nos laike surikios ligos ir mir
ties. Pirmiausia tariu širdingą 
ačiū N. P. Panelės Švč. Drau
gijos narėms, kurios taip gerai 
prižiūrėjo ligonę; ačiū gerbia
mam klebonui, kun. S. Knei- 
žiui už šv. mišias ir palydėji
mą į kapus; taip pat ačiū gra- 
boriui Edvardui Warabow už 
gražų patarnavimą; ačiū paga
liau grabnešiams. visiems gimi
nėms ir draugams už dvasiš
kus bukietus ir gėles ir taip 
pat už gausų palydėjimą į ka
pus. Už vis širdingiausią ačiū 
tariu poniai B. Adomaitienei, 
kuri tiek daug visu kuo rūpino
si, nes tik viena motina dėl sa
vo vaiko gali tiek pasišvęsti. 
Lai Dievas jai gausiai atmoka. 
Dar kartą visiems tariu širdin
giausią ačiū.

Andrius Verseckas

i

d.,
16-

Lietuvis Numeris
Steamfrtter, Gas Filler, 

Stove A Furnace Repairs 
Oil Burners

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

Šou. 0346

Soeth Bestai Gange
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Braadway So. Boston, Mass.

U

Juozas M. Dills

Laikrodininkas

Springfieldo mayoras Herbert
P. Ward, Massachusetts Licen- So. Bostone. Ypač dėkoju p. O- 
se Committee pasakė: “Kada nai Ivaškienei ir jos grupei už 
pridėsite virš paminėtą sumą 
prie $59,150,000, kuri išmoka
ma kas metai dirbintiems šioje 
industrijoje 45,000 darbinin
kams ir 11 milijohų dolerių, ku
riuos gauna valstybė taksais, 
už laicense ir kitus dalykus, tai 
galite įsivaizduoti kokią naudą 
turi valstybė”.

(Pol. Skelb.)

t išpildymą dainų ir eilių progra
mos: kalbėtojams — Dr. J. 
Landžiui ir kitiems už kalbas: 
programos vedėjui p. A. F. 
Kneižiui u/ sumanų programos 
vedimą: pp. Savinčiunam už 
nuoširdžią pagalbą; pp. šeimi
ninkėms — Burbulienei, Loh’ie- 
nei, Jakutienei, Barisienei. Bu
kauskienei ; patarnautojoms

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mšėg, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

ikelblast “Darbininke“ spsltndka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma* 
lonlal patarnauja. Nušjf | bUg kurių krautuvų pasakykite, kad Jų skelbimų 
matfte “Darbininko”.

CAMBRIDGtMASS.
Sekmadienį, spalių 27 

Cambridžiaus Federacijos
tas skyrius surengė prakalbas. 
Prakalbų tikslas išaiškinti vi
suomenei reikalingumą daly
vauti rengiamame koncerte, ku
ris įvyksta lapkričio 17-tą d., 
Jordan Hali, Bostone. Kalbas 
pasakė “Darbininko” redakto
rius Antanas Kneižys ir adv. 
p. Jankauskas (Young). Lie
tuvos pabėgėliams šelpti su
teikė aftkas: Matas Norbutas 
$25.00, ir kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis $10.00. Taip pat kalbėjo 
Cambridge parapijos klebonas 
kun. Pr. Juškaitis. A. D.

Peter P. Hevack 
(PLČV0KA8) 

Septyniais būdais stogų dengūjas.
Sode wall, Stut Metai Work 

Nifiiuš ttddėrnlžuo JA Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių i&imokėjima 

Tufu 25 IČBffŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir etato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston. 
PEL. ŠOU 1452 

Apckaitllavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLurhbla 6702 
» SAVIN HILL AVENUE, 

DORC-HESTER, MASS.

Per Markei
P. Baltruiiūnas Ir p. Ktinga, Sav. 
TU Broadway, Tai. ŠOU 9120 

SO. BOSTON. MASS.

i

Attorney-General PaUl A. 
Dever DeMkrifg Kandi

datas Į Gubernatorius
CASPER

FUNERAL home

Draugijų Valdybų Adresą
LIĖfUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E. 8th St., So. Boaton, Mana. 
Tel. So. Boston 1298

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sbrth St, So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkway 2352-W.
iždininkė — Ona Staniukūtė,

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

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

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

antrą ūtarninkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalas kteipktt* 
pas protokolų rsšttntnkų

X8f. i •

*V. JONO EV. BL. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Viee-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfleld St., So. Boston, Masu.

Prot Rast. Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

| Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mase 

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfieM SL, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią. nedėldienj kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos uaMj, 49? 
B. 7th 8L, 86. Boston. Mase.

Jis yra gimęs sausio 15, 1903 
m. Roxbury iš darbininkų tėvų 
šeimos. Jis buvo vienas iš aš- 
tuonių. P-nas Paul A. Dever per 
savo gabumą, darbštumą ir 
nuoširdumą pasiekė aukštą vie
tą — Attorney - General, o da
bar yra demokratų kandidatas 
į Mass. valstybės gubernato
rius. Piliečiai, kurie norite tu
rėti gubernatorių, kuris pažin
tų darbininkų reikalus ir jų 
vargingą gyvenimą, lapkričio 5 
d., atiduokite savo balsą už 
PAUL A. DlTVER.

(Pol. Skelb.)

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

187 Dorchester Street
„ South Boston, Mass.
Jtteph W.Casper

(KASPĖRAS)
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

•ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mbr“. 

D. A. Zalutair^ F. E. ZaletsUS 
Graboriai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY public 
TU. BOU fMtsn 0815 
Tai. ŠOU Boston 2909

4T *r

I



DARBININKAS
<<

Penktadienio, LapKričio 1, 1940

40 VAL. ATLAIDAI

I

C. BROOKLYN, N. Y.
lyvavo tiek 

j turėjo būti, 
. nesigailėjo,
laikus.

Šv. Jurgio par. 40 vai. atlai
dai prasidėjo spalių 20 d. ir tę
sėsi ligi spalių 22 d. Šiais me
tais šie atlaidai skyrėsi nuo ki
tų metų savo įvairumų ir puoš
numu. Sesučių pranciškiečių 
puikiai prirengta procesija vi
sus žavėjo. Procesijoje dalyva
vo ir didelės sodalietės gražioje 
uniformoje, kurios, pasikeisda
mos posmais, su choru gražiai 
giedojo “Garbė ir šlovė”. Cho
ras, J. Brundzos vedamas, visų 
atlaidų laiku žavėtinai giedojo. 
Vakarais chorui talkininkau
davo po keletą kaimynų vargo
nininkų. Svečių kunigų buvo 
visas dienas, kurie padėjo ap
rūpinti tikinčiuosius dvasine 
pagalba. Daug žmonių šiais me
tais pasinaudojo tomis Dievo 
malonėmis; skaitlingai lankėsi 
ir jaunimas. Sesučių rūpestin
gumu, buvo labai gražiai pa
puoštas didysis altorius.

Darbščių - pasišventusių mo
terėlių uolumu buvo išvalyta— 
išmazgota bažnyčia. Tikrai tai 
garbingas darbas. Antradienio 
vakare, pasibaigus pamaldoms, 
kaip ir kitais metais, kleb. kun. 
K. Paulionis iškėlė tikrai pui
kias vaišes chorui. Šioje puo
toje matėsi visi Brooklyno var
gonininkai, “Amerikos” redak
torius ir keletą dvasiškių. Po 
užkandžių buvo pasilinksmini
mai. Ši graži atlaidų nuotaika 
pasiliks ilgai parapijiečių tar
pe, kurie visų atlaidų metu pri
pildydavo bažnyčią. Daug lan
kėsi ir iš kitų parapijų. Buvęs.

BENDRA KOMUNIJA
Kristaus Karaliaus šventėje, 

jaunimo organizacija CYO ėjo 
bendrai prie šventos komunijos 
ir po tam turėjo bendrus pusry
čius parapijos svetainėje, ku
riuos tikrai skaniai pagamino 
p. O. Kulbokienė. Jaunimo su
sirinko apie 100. Buvo keletas 
svečių kaip pasaulionių, taip ir 
dvasiškių. Nuotaika buvo gra
ži. Jaunuoliai tvarkingai poro
mis atėjo ir išėjo iš bažnyčios 
vargonais grojant maršą.

NIEKŠŲ DARBAS
Pereitą savaitę, Kristaus Ka

raliaus šventėje, tuoj po su
mos, išvogė pinigus, sudėtus 
aukoms už žvakutes ir lempu- 
kes. Tai paskutinė rizikinga 
priemonė pasipinigauti. Beabe- 
jo, lietuvis tokių darbų, rodos, 
nedrįstų daryti. Didelių pinigų 
sumų tokiose vietose nerasi, o 
jeigu toki “drąsuolį”, sučiuptų, 
tai gautų keletą metų kalėjimo.

CHORAS MASPETHAN
Lapkričio 3 d., mūsų choras 

važiuoja į Maspethą su koncer
tu ir vaidinimu, kaipo atsiteisti 
maspethiečiams už jų vaidini
mą pas mus pereitą pavasarį. 
Toki chorų pasikeitimai paren
gimais turėtų būti praktikuoja
mi visur, kur tik yra arčiau lie
tuviškos kolonijos, nes tas duo
da progą mūsų jaunimui arčiau 
susipažinti ir draugiškiau gy
venti, o ne kartą toki susipaži
nimai jaunuolius suveda ir į 
“amžinas poras”, tuo atitrauk
dami mūsų gražųjį jaunimą 
susituokimui su svetimtaučiais. 
Šių chorų pavyzdį turėtų 
sekti ir kitų par. chorai.

pa-

SUMAINĖ ŽIEDUS
Pereitą sekmadienį, susituokė 

ilgametė choristė, p-lė Bronė 
Šimkiūtė su p. Svinskiu. Šliūbas 
buvo iškilmingas, kurio metu 
giedojo choras, o p. B. Brun- 
dzienė giedojo solo, pritariant 
gabiam smuikininkui. P-lė Šim
kiūtė buvo pavyzdinga ir darbš
ti choristė.

Linkėtina jaunajai porai ilgo 
ir gražaus šeimyniško gyveni
mo.

BROOKLYN, N. Y.

Britanijos premieras Churchiil priima paradą naujai atvykusių karių - gynėjų iš New Zealand 
kurie atvyko padėti kariauti anglams prieš nacius.

ko lapkričio 30 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioj, kur susirinko 
saviškiai ir artimieji. Onutės 
mamytė surengė svečiams ska
nius užkandžius, kuriuose daly
vavo daug svečių, jų tarpe tik 
iš Argentinos atvažiavęs Jonas 
Barauskas, artimas Vencevi- 
čių giminaitis, kuris ir svečiuo
jasi pas savo tetą p. Vencevi- 
čienę, o po keleto dienų išva
žiuoja į Chicagą pas brolius, 
kur mano ir apsigyventi.

HEW BRITAIN, CONN.

tojai buvo kandidatai į vietas 
, valdžioje, taipgi ir kiti žymūs 
žmonės demokratų partijos, 

j V akaras buvo pasekmingas, 
| tiktai gaila, kad žmonių neda- 

skaitlingai, kiek 
, bet kurie buvo tie 

nes turėjo geru.;
Vyturys,

ton Depot. Conn.
VVashington Depot jaunimas 

surengė dideluis šokius —Hal- 
lowe’en dance. Pelnas skiria-I

i mas naujai pastatytai bažny
čiai. Šokiams grojo visiems ge
rai žinomas p. Digimo orkes
tras iš Waterbury, Conn. Šokių 
tikslas — duoti progos ir apy
linkių jaunimui atvykti į Wa- 
shington Depot ir susipažinti 
su vietiniu jaunimu ir linksmai 
praleisti vakarą.

A. P. Krikščiūnas.dr. J. Navickas pareiškė ir kvie- Į 
tė, kad jei randasi kolonijose 
lietuvių, negalinčių dirbtuvėse 
darbų gauti, o bent kiek nusi
manančių apie darbus, gali jie 
atvykti į Marianapolį, ir jiems 
bus suteiktas darbas, butas, 
maistas ir tinkamas atlygini
mas. Tai graži proga nedirban
tiems, bet norintiems uždirbti 
sau pragyvenimui, žodžiu sa
kant seimas buvo malonus, į- 
spūdingas ir rūpestingas atei
ties reikalais. Tai vis Tėvų Ma
rijonų rūpestis. Reikia daugiau 
mūsų visuomenei suprasti jų 
darbus ir stoti jiems į pagalbą, 
nes

ROCHESTER, N. Y. lietuvių parapijos klebonas ir 
kiek vėliau atvyko kun. dr. 
Matulaitis iš Niagara Falls, N. 
Y. Visi svečiai pasakė kalbas, 
kurios buvo jautrios ir malo
nios. Po vakarienei dalyviai 
ko šokius ir linksminosi 
nakties gilumai.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

Parapijos Vakarienė Buvo 
Pasekminga

Pirmoji parapijos vakarienė, 
surengta spalių 13 d., buvo pa
sekminga visais atžvilgiais. 
Valgiai buvo gardūs ir gerai 
pagaminti, svečių ūpas pakilęs, 
nes visų veidai linksmi. Prie 
garbės stalo apart mūsų pačių 
dvasios vadų matėsi Dr. Mont
vilas su šeima iš Canandaigua, 
N. Y. Daktaras Montvilas yra 
žymus gydytojas Veteranų li
goninėje tame mieste. Nors to
lokai nuo mūsų gyvena, visgi 
mus aplanko dažnai laike pa
rengimų ir didesnių iškilmių. 
Matėsi taipgi iš Utica, N. Y.,

šo- 
iki

Demokratų Veikla
Penktadienio vakare spalių 

i 25 d., lietuviai demokratai su
rengė šaunų viešą susirinkimą 
rinkimų agitacijos tikslu. Va
karą pradėjo Lietuvių Demo
kratų Sąjungos skyriaus rašti
ninkas J. K. Chapas su pareiš
kimu ištikimybės Amerikos vė
liavai, ir perstatė vakaro pirmi
ninku p. B. Burbott, 8-to wardo 
county committeeman. Kalbė-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

I Telephone Plaza 8595
Llmosinai <KI vteoklų reikalu-

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS 
įvyks lapkričio 3 d., sekmadie
nį. Bus žaidžiama kortomis, ir 
už gabesnį žaidimą bus teikia
mos dovanos. Atsilankiusieji 
svečiai į šį vakarėlį bus pavai
šinti užkandžiais, kuriuos pa
ruoš mūsų darbščiosios sąjun
gietės. Tad kviečiame nuošir
džiai atsilankyti ir smagiai pra
leisti laiką. Pradžia 4 vai. po 
pietų, reiškia po pietinių pamal
dų, kurios įvyksta 3 vai. 30 m. 
Žaidimo vieta Šv. Andriejaus 
parapijos bažnytinė salė. Kvie
čiame į šį vakarėlį ir kaimyni
nių kolonijų seses sąjungietės.

darbo dirva plati. T. Jf.

IATBBURY, CONN.
POLITIŠKAS SKELBIMAS

Spalių 27 d. įvyko LDS 5-tos 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet 
rimtas savo nutarimais. Kuopa 
turi 125 narius. Iš raporto pa
aiškėjo, kad per pereitą vasaros 
sezoną jie dirbo labai sutarti
nai. Kuopa turėjo daug paren
gimų ir padarė nemažai pelno, 
iš kurio gerai parėmė našlai
čius, parapijos reikalus, “Dar
bininką” ir daug kitų reikalų.

Vasarai praėjus, kuopa rankų 
nenuleidžia, ji rengia kitą pa
rengimą — kortų vakarą, ku
riame bus gražių laimėjimų. 
Jie dirba sŪ^pagelba gerų dva
siškių ir pi ofesionalų, nes jie ži
no, kad vienybėje galybė. Va
lio 5 kuopai^ Reporteris.
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METINES SUKAKTUVĖS
Jau metai praėjo, kaip iš gy

vųjų tarpo išsiskyrė jaunuolė 
a. a. Onutė Vencevičiūtė, vos 
sulaukus pačios jaunystės 19 
metų amžiaus. Nors tik pražy
dus gyvenimui, bet ją mirtis 
nei kiek nebaugino, mat velio
nės, sako, “žinau, kad aš bu
vau ištikima Kristui, kurio vei
dą išvydau, o mirtį vis vien rei
kės”. A. A. Anutė buvo ištiki
ma sodaliečių organizacijai, pri
klausė prie Apreiškimo par. 
choro ir CYA jaunimo organiza
cijos. Šios jaunuolės pavyzdį tu
rėtų pasekt daugelis mūsų jau
nimo.

Pamaldos už a. a. velionę įvy-

★
KLAIDOS PATAISYMAS
Pereito penktadienio, spalių 

25 d. “Darbininko” Nr. 81, įvy
ko klaida. 40 vai. atlaidų apra
šyme pasakyta, kad dalyvavo 
atlaiduose kun. J. Miliauskas, 
turi būti prelatas J. Miliaus
kas. Nepaminėti vardai vėliau 
dalyvavusių kunigų, būtent: — 
kun. K. Vasys iš Worcester, 
kun. B. Pakalnis, kun. J. Alek- 
siūnas iš Brooklyn, N. Y., kun. 
M. Urbonavičius ir kun. Baltru
šaitis, MIC iš Marianapolio.

BROCKERT’sl

rengimų, kurie įvyks kiek vė-

★

★

★
IM.J.Colney,NJ). '

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

odos ligų.

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

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass,

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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APLANKIUS MARIANAPOLĮ
Pereitą sekmadienį, spalių 27 

d., Kristaus Karaliaus šventėje, 
keletas asmenų iš New Britain 
dalyvavo Marianapoly, mūsų iš
eivijos lietuviško pobūdžio jau
nuolių auklėjimo įstaigoje, Ma
rijonų kunigų rėmėjų metinia
me seime. Suvažiavime dalyva
vo gražus būrelis atjaučiančių 
kolegiją rėmėjų. Malonu buvo 
girdėti, kad šiame seime buvo 
iškelta ir priimta mintis, kad 
čia Marianapoly, kuris Dievo 
apdovanotas gražia gamta, bū
tų įtaisyti Kryžiaus Keliai arba 
Stacijos prisiminimui mūsų 
brangios tėvynės Lietuvos. Čia 
pat atsirado ir asmenų, kurie 
jau pasižadėjo įtaisyti po vieną 
staciją.

Taipgi susirūpinta ir Lietu
vos pabėgėliais, kad juos bent 
dalinai aprūpinus * drabužiais. 
Nutarta, kad kiekvienoj lietu
viškoj kolonijoj būtų padaryta 
senų drabužių rinkliava, ir pa
siųsta į Marianapolį, kurie bus 
rūpestingai pertaisyti, ir pa
siųsti pabėgėliams broliams Vo- da savo pasiruošimu prie pa
klėti jo j. * i

Gerbiamas provincijolas, kun. liau.

Parapijos bazaras jau užsi
baigė pereitą šeštadienį ge
riausioms pasekmėms. Įeigų 
buvo arti poros tūkstančių dole
rių. Visas dovanas suaukavo ge
ros širdies parapijiečiai. Visos 
parapijos draugijos ir klubai
dalyvavo bazare ir prisidėjo au- ( 
komis. Daug buvo darbininkų 
per visus vakarus, kaip jaunimo, 
taip ir suaugusiųjų, kur sunku 
visų pavardes sutalpinti. Pa-I 
liksiu tik taip, primindamas, 
kad tikrai ne tik suaugusieji, 
bet ir jaunimas gražiai darba
vos. Taipgi daug darbavos pa
rapijos kunigai: kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir vikaras V. Ra
žaitis. Buvo atsilankęs ir sve
tys kun. B. Gauronskis.

I

Parapijos choras turės savo 
metinį vaidinimą ir koncertą 
lapkričio 24. Jų tikietai plati
nami, ir visi įsigykite. Chore 
jaunimo yra daug, bet pagei
dautina, kad būtų dar daugiau, 
nes čia yra jaunimo, kurie my
li dainuoti, ir giedoti. Visi yra 
kviečiami kas penktadienį į pa
rapijos salę, 8 vai. vakare, kur 
būna choro pamokos.

Jau ir kitoa draugijos prade-

'OR PBfSfOfRT

Willkie pasižada sutvar- 
j kyti savo administraciją, kuri dirbs 

žmonių ir šalies gerovei. Jis nori, 
kad dabar leidžiamos nežmoniškos 
pinigų sumos, kurios bus sukelia
mos, apkraunant piliečius dideliais 
taksais, būtų skubiai sulaikyta. Jis 

pažada duoti progą varyti visokius 
biznius, nesikišant vyriausybei į jų 
reikalus; jis suteiks lygias teises 
žemdirbiams ir biznieriams; duos 
tokią pat progą ir teises 
viams ir darbininkams.

yiO^

darbda-

Į—

Jis dės pastangų,n- „ Pastangų, kad šalis pil. 
mausiai pasiruoštų apsigynimui 
nuo užpuolikų, bet kad neįs^i™ 
*arą, ; kurĮ RooseveIto UukJ 

daba^nSia " Jis^k^
^dmin neVeikli^ ir nesugebančią 
admimstraają, kuri veda šalį prie 

kios katastrofos, kuri ištiko Eu- 
sau7rZ Taigi’ ^norite

ktte u/T V Serov§s ~ balsuo-klte už S]uos kandidatus

Anthony


