
Iš Maskvos (Rusijos) 
praneša, kad Sovietų Lie
tuvos komisarų delegacija 
rugpiūčio 9 d. aplankė Vin
co Mickevičiaus Kapsuko 
kapą. Prie kapo komisaras 
Justas Paleckis pasakė 
kalbą, kurioj “priminė 
svarbiausius velionies re
voliucijos veiklos nuopel
nus kovojant dėl socialis
tinės Lietuvos”.

Taigi dabar kada komu
nistai pagelbėjo tautų pa
vergėjui Stalinui užgrobti 
Lietuvą, tai ir patys komu
nistai įrodo, kad jie niekad 
nėra kovoję dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Kapsukas, kaip Palec
kis sako, kovojęs dėl so
cialistinės Lietuvos, bet ne 
dėl nepriklausomos Lietu
vos.

Komunistai buvo ir yra 
didžiausi Lietuvos ir mūsų 
tautos priešai — išgamos.

BOSTON PUBLIC LIBRARY
CIIIEF OF BOOX SELECTION 
REFERENCE D IVIS IO N
COPLEY SQ BOSTON MASS

i DABARTIES 
j BILDESIUOS L— 

Paleckio Komisarai 
Maskvoje

1915

BININKASKatalikas, kurs neremia 
katall klikos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

kBILIEJINIAI metai 1940

KAINA 5 CENTAIEINA NUO 1915 METŲ TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 6 D.. 1940 M., No. 67. TEL. SOUth Boston 2680

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Popiežius Ragina Sugrįžti

Turistei su savo “trailer” sustoję ilsisi Traverse City, Mich., kur įvyksta metinė vasarinė turistų 
geguži n p Jie vadinami — Tin Can Tourists. Savotiškas judamasis miestas.

Tame pačiame iš Mas
kvos pranešime, Paleckio 
žinios paduoda, kad toji 
Lietuvos sovietų komisarų 
delegacija nuvyko į Mas
kvą lankytis atitinkamose 
įstaigose ir gauti reikia
mų informacijų. Kokios 
tos reikiamos informaci
jos? Aišku, kad Lietuvos 
komisarai dar nėra pilnai 
apsipažinę su te budeliška 
tvarka, kuri yra Sovietijo
je, o dabar jie tą tvarką 
turi pravesti Lietuvoje. j

Paleckio “Eltos” žinios 
paduoda, kad žemės ūkio 
komisaras Mickis “atsilan
kė pas visa-sąjunginį že
mės ūkio komisarą Bene- 
diktovą ir aptarė svarbiau
sius Lietuvos žemės ūkio 
klausimus”. Kas gi tie 
“svarbiausieji Lietuvos že
mės ūkio klausimai ?” O gi 
kaip smaugti ir terorizuo
ti Lietuvos ūkininkus, ku
rie per 22 Lietuvos nepri
klausomybės metus ra
miai sau dirbo savo žeme
lę.
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Hitleris Grąsina Sunaikinti Angliję
Berlynas, rūgs. 5 — Vo- Dabar mes naktį po nak- 

kietijos nacių vadas, Hit- ties duosime jiems atsaky- 
leris, kalbėdamas į susi- mą”.
rinkusius darbininkus, pa- Apie Amerikos pasiųstus 
sakė: “Tris mėnesius aš karo laivus Anglijai, na- 
laukiau, kad Anglija nūs- ciai pasakė: “Penkiosde- 
totų nakties metu mesti šimts karo laivų, reiškia 
bombas į mūsų miestus. 50 mūsų bombnešių.” Na-

■ - ■ ciai grąsina sudaužyti tuos
vės pasirinkti darbą, nega- laivus iki jie pasieks Ang
lį mesti darbą, kaip buvo 
per 22 metus nepriklauso
mo gyvenimo, bet turi 

i dirbti kaip Sovietijoje. 
I Kada Lietuvoje nusavino 
įmones ir įvedė Stachano- 
viečių sistemą, tai pačių____ *_____
Lietuvos komisarų “EI- Pravda praneša, kad dau- 
tos” žiniomis, darbininkai1 giau kareivių bus pašauk- 
turi padaryti tarp 100 ir ta į kariuomenės tarnybą, 

iircn Pravda rašo: “tai yra pa
reiga kiekvieno sovietų pi
liečio stoti į kariuomenę”.

liją- __________

Sovietų Rusija Didina 
Kariuomenę

NACIAI IR ITALAI KOVOS
PRIEŠ RUSIJĄ

-------------- —----------- —------------------------------® 

Norį Nuversti Cardenas 
Rėžinę

-------- jr"
Mexico City, j rūgs. 5 — 

Sakoma, kad
Almazano pasekėjai atsi
šaukia į visus piliečius, ra
gindami juos nuversti Car- 
denas valdžią ir paskelbti 
gen. Almazan teisėtai iš
rinktu Meksikos preziden
tu.

Almazano pasekėjai iš-

• p -
Jpan Andreu

150 nuošimčių daugiau 
darbo, negu pirmiau pa
dirbdavo. “Elta” rašo:

“Suvalstybintų t. y. nacionali
zuotų įmonių ir fabrikų darbi
ninkai visur jau spėjo pakelti) 
darbo našumą iki 100 — 150 
nuošimčių, o daugelyje net iki 
25%, bet didžiausį rekordą spė
jo pasiekti Alytuje statomų ka
reivinių mūrininkai, kur per 10 
valandų kiekvienas mūrininkas 
padėjo po 4000 plytų, o vienas 
mūrininkas Vincas Čerekas 
rugp. 8 d. per 9 su puse valan
dos darbo dieną sudėjo 10,000 

j plytų... Senojoj kapitalistinėj

Tos pačios komisaro Pa
leckio žinios paduoda, kad 
Maskvoje lankėsi ir Lietu
vos komunistų švietimo 
komisaras Venclova su sa
vo sekretorium Liudu Gi-1 Lietuvoj vienas mūrininkas vi- 
ra ir tarėsi, kaip parvesti dutiniai per dieną padėdavo iki 
komunistinį “švietimą” 800 plytų, o Kaune iki 1 tūks- 
Lietuvoje. Kaip žinoma, tančio plytų’’.
Lietuvoje komunistinis Darbininkai, pagalvokite 
švietimas vykdomas pa- ką toks spaudimas prie 
gal Maskvos komisarų įsa- darbo reiškia? Ar tai ne 
kymus. Visoje Lietuvoje vergija! Darbininkai ne
jau dabar vedama rusifi- gauna didesnio atlygini- 
kacija (surusinimas lietu-1 
vių). Komunistų teisingu
mo komisaras Niunka, 
“Eltos” komisaras Korsa
kas, Cvirka (persivertė-J 
lis) ir kiti lankėsi pas Mas
kvos komisarus, kad gauti 
įsakymus ir juos tinkamai 
išpildyti.

Tai Lietuvos komunistei, 
kurie vergiškai parsidavė 
Stalinui tarnauti. Jie kaip 
Judai išduoda savo bro
lius tėvynėje.

Lietuvos komunistei ko
misarai, gavę įsakymus iš 
Maskvos, įvedė taip vadi
namą Stachanoviečių dar
bo sistemą (pagreitinti 
darbą). Dabar Lietuvoje 
darbininkai nebeturi’&is-

Dr. Juozas Leimonas
“Amerika” rašo, 
nas atvykusių iš Lietuvos 

Į “American Legion” J 
i matė Dr. Juozą Leimoną,) 
Lietuvos PavasarininkųBucharestas, rūgs. 5 —

Vokietijos - Rusijos santy- vadą ir Katalikų Veikimo i
» 1 _ • _ Va______ ____X____ ___________•_ J__ T__ :
Klčll 1L£LS>C11C11 U.<U~(J2>1 ČU5L1CS>“

I Vatikanas, rūgs. 5 —Po
piežius Pijus XII, kalbėda
mas į 6000 Italijos Katali
kų Akcijos Draugijos na
rius, tarė: “Reikia, kad 
žmonija, išauklėta netikė
jimo dvasioje, sugrįžtų 

! prie Krikščionybės moks
lo, nes mato, kaip be tikėji
mo sudarytosios tvarkos 
nyksta ir neša nelaimes ir 
vargus”. Jo Šventenybė 
ragino visus melstis už pa
saulio taiką. Jis sakė: ‘Tai
ka tėra galima sudaryti 

kad vie- tik per Kristų’.
■ ____ J ---------------------

laivu Japonija įdavė Ultimatumę
Prancūzijai

Vokietijos - Rusijos santy- vadą ir Katalikų Veikimo Hongkong, Kinija, rūgs, 
kiai kasdien darosi aštrės- Centro vedėją ir dr. Ig. 5 — Pranešama, kad Japo- 
ni. Vokietijos nacių vy- Skrupskelį vedant iš kalė- nijos karo vadovybė įteikė 
riausybė pareiškė, kad vo- jimo. Abu įžymūs katalikų Prancūzijai ultimatumą, 
kiečiai ir italai yra nusi-; vadai buvę suvarginti, nu- Japonai reikalauja, kad 
statę kovoti prieš sovietų kankinti. ’ 
Rusiją, jei bolševikai mė- pranešimu, 
gintų daugiau užgrobti, išgabentas į Rusiją. Ame- 
Rumunijos krašto. Iš Len- rikięčiai lietuviai, ypač ka- 
kijos pranešama, kad Ru- talijai susipažino su Dr. 
sija organizuoja lenkus ir Leimonu, kada jis lankėsi 
varys juos kovoti prieš vo-, Amerikoje 1936 m.

, kiečius.

Kito atvykusio' prancūzai be jokių trukdy- 
, Dr. Leimonas mų leistų japonams važi-

nėti Indo-Kinijoj ir turėti 
bazę Haiphongo uoste.

Prancūzijos gubernato
rius prašė ultimatumą pra
tęsti.

Maskva, rūgs. 5 — Ko-j leido visą eilę kaltinimų 
munistų partijos laikraštis Nauja Rusijos-Vokietijos 

Sutartis
dabartiniam prez. Carde- 
nas. Tačiau iki šiol amazi- 
niečių ofensyva pasireiš
kia vien žodžiais.

Cardenas šalininkai ne- ____  ________*
nori užleisti vietos Alma-' kieti ja ir Sovietų Rusija 
zanui. *

Rumunijoje Sukibai Prieš
Maskva, Rusija, rūgs. 5, 
- Pereitą penktadienį Vo-

rūgs. 5 — laikys, bet jei pradės karą,

mo, ir taip sunkiai dirbda
mi trumpina savo gyveni
mą. Nuvargę nuo darbo 
nebenori nė laikraščio, nė 
knygos paimti į rankas. 
Jeigu darbininkas turi ke
lius kartus padidinti dar
bingumą, tai galima su
prasti kaip darbininkas 
jaučiasi užbaigęs dienos 

j darbą.
Nei kapitalistinėse vals

tybėse tokios priespaudos 
nėra darbininkams, kaip 
Sovietijoje. Ten darbinin
kai dirba, kaip vergai, gy
vena, kaip vergai. Jie taip 
sunkiai dirbdami neišgali 
nei tinkamų drabužių nu
sipirkti, nes jų algos yra 
daug mažesnės, negu ka
pitalistinėse valstybėse.

Washington, rūgs. 5 — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentes Roose
veltas pranešė Kongresui, 
kad jis sudarė sutartį su 
Anglija, kuria Anglija iš
nuomoja Amerikai 99 me
tams salas įsteigimui oro 
ir laivyno bazių, o Ame
rika už tai duoda Anglijai 
50 karo laivų. Nauja Ame
rikos apsigynimo siena bus 
sudaryta nuo Newfound- 
lando iki Britų Guianą, a- 
pie 4500 mylių ilgumo. A- 
merika įsisteigs apsigyni
mo bazes Bermuda, Baha
mas, Jamaica, St. Lucia, 
Trinidad ir Antigua salose.

Turint tokią apsigynimo 
sieną bus tikrai neįmano
ma, tiesiog negalima, prie
šui užpulti Amerikos kraš-

(pasirašė Berlyne sutartį, 
'' kuri nustato naujus tų 
i dviejų diktatoriškų valsty

bių rubežius. Tokia sutar
tis buvo reikalinga, kada 
Sovietų Rusija užgrobė 
Pabaltijo valstybes.

Iš to aišku, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavergi
mui Vokietija bent dabar 
nesipriešina. Tai liudija 
pasirašyta sutartis.

to. Dėl šio Roosevelto žy
gio Kongrese iškylo smar
kūs ginčai. Laivai jau 
siunčiami į Angliją.

Wendell Willkie, kandi
dates į Amerikos preziden
tus, pareiškė apgailestavi
mą, kad prezidentas Roo-. Generolas Paskirtas

• v
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seveltas, neatsiklausęs 
Kongreso tokią sutartį pa
darė. Vokietijos vyriausy
bė pareiškė, kad jau per 
vėlu Amerikai gelbėti An- 
gliją-

Suomiai nusiskundžia Jungti
nėmis Valstybėmis. Jie sako: — 
“Jūs mums siuntėte sanitarinę 
pagalbą, vaistus, ligoninių įtai
symus, kada mes kariavome su 
rusais ,bet tuo pačiu laiku jūs 
siuntėte rusams aeroplanus, ga
zoliną, ginklus ir amuniciją".

ANGLIJA ATMUŠA
VOKIEČIŲ PUOLIMUS

_________________ ♦ —■ ■ --------------------- --------------------------------

Londonas, rūgs. 5 —Die
ną iš dienos šimtai vokie
čių lėktuvų skraido virš 
Anglijos miestų. Bet Ang
lijos vyriausybė praneša, 
kad jie mažai nuostolių te
padaro, nes Britų lakūnai 
neprileidžia jų prie svar
biųjų vietų. Anglija yra į- 
sitikinus, kad ji nugalės 

•Hitlerio galybę.

Prancūzijos Belaisviai 
| Vokietiją

Rumunijos Diktatorium

Bucharestas, Rumunija, 
rūgs. 5 — Gen. Ion Anto- 
nescu, kuris tik trys dienos 
kai buvo išleistas iš kalėji
mo, kur jis sėdėjęs už poli
tinį veikimą, paskirtas Ru
munijos vyriausybės pre- 
mieru. Gen. Antonescu yra 
nacionalistas. Jis visuomet 
kritikavo buvusios val
džios politiką. Spėjama, 
kad Antonescu valdys šalį 
kaip diktatorius. Karalius 
tik bus jo įsakymų patvir
tinto jas.

Žydai Mobilizuoja Armiją

Les Verrieres, Prancūzi
ja, rūgs. 5 — Vokiečiai ga
bena Prancūzijos belais
vius, kuriuos jie paėmė ka
ro metu, į Vokietiją. Sako
ma, kad apie 800,000 pran
cūzų belaisvių bus išvežta 
į Vokietiją.

Transyylvanijos giau ir nusilpninti visas 
Vokie- valstybes, kad paskiau ga- 

ir italams spau- lėtų jas pavergti po komu
nizmo vergija.

Bucharestas,
Rumunijoje maištai ir su-, tik kad suskaldyti Hitlerio 
kilimai kasdien didėja.' pajėgas prieš Angliją, ir 
Žmonės yra nusistatę nea- pratęsti Europos karą il- 
tiduoti
dalies Vengrijai, 
čiams 
džiant, Rumunijos vyriau
sybė, bijodama netekti vi
so krašto, sutiko Transyl- 
vanijos dalį atiduoti Ven
grijai, bet didžiuma žmo
nių yra griežtai priešingi. 
Buvo net pasikęsinimas 
nužudyti karalių Karolių.

Vokietija pažadėjo Ru
munijai militarinę pagal
bą prieš Sovietų Rusiją, 
jei ji sutiks grąžinti Tran- 
sylvaniją Vengrijai.

Rugsėjo 15 dieną, Vokie
tijos nacių kariuomenė bus 
pastatyta prie Rumunijos- 
Rusijos sienos. Sovietų 
Rusija yra tuo nepaten
kinta ir klausia Vokietijos 
ką tai reiškia?

Rumunai mato, kad so
vietų Rusija tykoja už
grobti jų visą kraštą. Gali
mas dalykas, kad dėl Bal
kanų gali iškilti karas tarp 
Rusijos ir Vokietijos.

Tačiau Rusija žino, kad 
ji prieš vokiečius neatsi-
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Anglija Pripažįsta Pralai
mėjimus Afrikoje

Londonas, rūgs. 5 — An
glijos vyriausybė praneša, 
kad jos kariuomenė neat
silaiko prieš galingesnę I- 
talijos kariuomenę ir pri
versta pasitraukti iš savo 
vietų. Italai gręsia užimti 
Anglijos Kenya koloniją, 
kuri susisiekia su Etiopia.

Italija Smerkia Roosevelto 
žygi

Roma, Italija, rūgs. 5 — 
Italijos laikraštis Giorna- 
le d’Italia, rašo: “Jungti
nių Amerikos valstybių su
tikimas duoti Anglijai 50 
laivų, reiškia Amerikos į- 
traukimą į Europos karą, 
kuris jai neturėtų apeiti”.

Londonas, rūgs. 5 — Žy
dai deda pastangas sumo
bilizuoti viso pasaulio ž^- 
dus, apie 100,000 kareivių 
ir prisidėti prie Anglijos 
prieš Hitlerį. Jie savo žmo
nes pasiuntė į Kanadą, 
Pietų Ameriką ir Jungti
nes Amerikos valstybes 
gauti žydų pritarimą tam 
reikalui. d

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 7 d. š. m., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Dainos, muzika, praneši
mai lai pasiekia visų lietuvių namus. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis lie
tuviškų liaudies dainų ir muzikos, kurių nebegali dai
nuoti Lietuvos lietuviai sovietų vergijoje. Darbininkų 
balsas iš WCOP stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Rugsėjo 6, 1940

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sovietai MoHiauja 18 jnors jie pasprings, ir pa

Metų Jaunuolius vergtos tautos išsilaisvins 
iš sovietų vergijos.

Maskva, Rusija, rūgs. 5, 
— Sovietų Rusijos komisa
rai išleido įsakymą, kad vi
si jaunuoliai 18, 19 ir 20! 
metų amžiaus turi stoti į 
kariuomenę šio mėnesio 
viduryje, kad apsaugotų 
“šalį nuo imperialistinio 
karo ir kapitalistinio apsu
pimo”.

Senesnieji vyrai taip pat Į 
šaukiami karo tarnybon. 
Tuo pačiu laiku kareiviai, 
kūne atitarnavo 2 metu 
paleidžiami atsargon.

Ar tik toji kariuomenė i 
kada nors neatsisuks prieš 
sovietų komisarus impe
rialistus, kurie pavergė 
mažasias tautas ir dabar 
taip žiauriai terorizuoja, ! 
Priežodis sako: “Žydas 
muša, žydas rėkia”. Tas 
palyginimas kaip tik ati
tinka sovietų komisarams.

Sovietų komisarai turi 
didelį apetitą. Bet gal kada
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Kuli Įspėja Japoniją

Washington, D. C., rūgs. 
5 — Jung. Valstybių val
džia sužinojusi apie Japo
nijos ultimatumą Prancū
zijai, pasiuntė Japonijai į- 
spėjimą, kad ji nesikėsintų 
ant Indo - Kinijos ir Olan
dijos Indo.

Tuo pačiu laiku sekreto
rius Hull reiškia pageida
vimą, kad kuogreičiausiai 
Japonija sutiktų pasirašy
ti sutartį su Jung. Valsty-i 
bėms dėl pasiuntimą Ame
rikos kariuomenės į Shan- 
ghai patruliuoti vandens 
pakraščius, iš kur Anglija 
savo sargybą turėjo 
traukti.

• v
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I Anglija Tarpininkui
Įsakyta Išvažiuoti

I

ALL 
NEXTWEEK 

STARTIHG

PUIKI PROGRAMA 
Brockton Fair yra ne- 
vien puiki vieta, bet 
čia rasite ir įvairių- 
įvairiausių prašmat

nybių.
Programoje dalyvauja į- 

žymūs artistai ir artistės 
vadovybėje George White. 

Į Programą Įeina— 
Lucky Teter 

ir jo Vairuotojai 
Auto Lenktynės 

VAKARAIS FIREVORKS 
Arklių, Šunų, Kačių ir 
Paukščių Paroda; Madų, 
Gėlių h Maisto Paroda; 
Zoo; Tarptautiški Kaime
liai; Vaikams ir Mergai
tėms Žaislai: Arklių ir Jau
čių Traukimo Kontestas — 
Plati exhibicija.

ADMISSKM
50*

RESERVED S£AT5 50M.«

r™

DARBININKAS

CAMBRIDGE, MASS.
SUSIRINKIMAS

LDS 8-tos kuopos, Cambrid
ge, Mass., svarbus susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d., 12 vai. dieną, 
bažnytinėje svetainėje. Prieš 
pat susirinkimą bus traukiami 
kuopos narių paveikslai. Laike 
susirinkimo bus renkami dele
gatai į jubiliejinį seimą. Prašo
me visų narių dalyvauti.

2
Sfifrta, madienį rug

sėjo 8 d., paskirta Jungtinių A- 
merikos Valstybių maldos die
na apsaugoti mus nuo karės ir 
prašyti Dievo, kad karas pasi
baigtų kitose šalyse. Tegul visi 
lietuviai stebi, kiek iš tų, kurie 
skelbė be bažnyčių savo lietuvy
bę, tų nebus matoma šiose pa
maldose. Šioj parapijoj pamal
dos už Ameriką įvyks vakare. 
Lietuviai turi visados dabar at- 

VoZdyba. isiminti’ kad
_ I yra tik vieni lietuviai katalikai, 

krikščionys. Kiti yra parsida
vę rusokai ir negali daugiau sa
ve vadinti lietuviais. Tegul save 
vadina sovietais, jie to norėjo, 
tegul pažiūri, kaip jiems tai sek
sis.

paduoda, dabartiniu laiku
• neįmanoma, kol “Lietuvos 
TSR Ūkis pilnai įsilies į vi
sos SSSR ūkį”. Tada, su
prantama, darbininkai bus 
priversti dirbti vergiškai 
už mažą atlyginimą, o ne
galėdami iš to vergiško už

metu pradžioje, smetoninės sis- darbio pragyventi turės 
temos surinktais daviniais kraš- j mirti badu, kaip darbinin- 
te tebuvo numatyta vos kelių; rrūr^ ir miršta Sovietų 
tūkstančių bedarbių ir dėlto bu
vo sudarytas nedidelis ‘viešųjų 
darbų fondas”.

Vadinasi, Lietuvoje ne
buvo tokio didelio vargo ir 
skurdo, kaip dabar. Po bir
želio 15 d., tos pačios ko
misarų “Eltos” žiniomis, 
bedarbių atsirado net 23, 
000 žmonių, “tuo tarpu kai 
birželio mėnesį prie viešų
jų darbų tedirbo iš viso a- 
pie 5,000 žmonių”. Didelis 
skirtumas, ar ne?

Nedarbą sumažinti, kaip 
Lietuvos komisarų žinios

šviesesnioji puse Vokietijos karo, šis vaizdas pagautas Berlyne, kur žmonės 
susirinkę parko medžių pavėsyje ilsisi ir klausosi muzikos.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuvą Valdo Žydai

Rugsėjo 15, įvyks didelis pa
rapijos piknikas. Dabar artina
si šaltas laikas, užtat gera pro
ga su Šv. Petro parapijos na
riais tarp medžių ir girių links
mai praleisti dieną su lietuviš
koms dainoms ir žaidimais. Bū
kim lietuviai ir su gerais lietu
viais sueikim ir ten linksmai 
praleiskim dieną.

Rusijoje.
DIDĖJĄS PAMALDUMAS

priklauso. Turime vieną sveika
tos ministerį žydą, seimo kandi
datų yra žydų, daugelyje aukš
tų vietų yra žydų, — Lietuva y- 
ra valdoma žydų. Taigi matai 
kokius laikus prigyvenome. Žy
das drįsta spiauti lietuviui kai
miečiui į akis, iš jo pasijuokti, 
pasityčioti. Skauda kiekvienam 
lietuviui širdį, dažnai apsiverkia

I
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Washington, rūgs. 5 — 
Sir George Paish, kuris 
kiek laiko atgal atvažiavo 
iš Anglijos į Ameriką, kad 
sudaryti geresnius santy
kius tarp tų dviejų tautų, 
gavo įsakymą tuojau išva
žiuoti iš Amerikos.

Amerikos senator i u s 
Wheeler Kongresui pareiš
kė, kad tas Anglijos žmo
gus jam štai ką pasakęs: 
“Aš pirmą sugebėjau į- 
traukti Ameriką į pasauli
nį karą ir rūpinsiuos dabar 
tą patį padaryti”.

i
i.

■ .•/ Pasikeitė Vyriausybė 
Argentinoje

Atvykusiųjų pasakojimu šiuo 
metu Lietuvoje žymiai pakilęs 
gyventojų pamaldumas. Gal 
būt. dėl to išleistas įstatymas, 
kuriuo kiekvienas kunigas turi 
gauti komisaro leidimą mišioms 
laikyti. Tie leidimai ne visados 
duodami.

Iš vienuolynų vienuoliams į- 
sakyta išsikraustyti per dvyliką 
valandų. Vienuolių laikomuose 

i vaikų darželiuose susikraustė 
; raudonarmiečiai.

Šv. Petro parapijos artinasi 
atlaidai. Atlaiduose pasižadėjo 
dalyvauti kun. Ivanauskas iš 
Clevelando, kun. Kučas iš Sa- 
ginaw, kun. Vaišnorius ir klebo- 
nos kun. Lipkus iš Gr. Rapids. 
Vietinis klebonas laukia ir kitų 
atsilankančių. Dalyvaukime visi 
šiuose atlaiduose.

Dienraštis “Draugas” į- 
talpino vienos gimnazijos 
mokytojos laišką iš Lietu
vos, kur tarp kitko štai ką 
rašo:

“Lietuvoj tėra viena komunis
tų partija. Kitokių nėra ir ne
bus. Tu nemanyk, kad visi žmo
nės ir tapo komunistais. Ne, to matydamas, kaip Lietuvoj žydų 
dar nėra. Daugiausia komunis-! niekinama viskas, kas mūsų bu- 

’į tai yra žydai ir beveik visi jų.; vo brangu, ką mes kūrėme, sta- 
Jeigu iki šiol žydas buvo tyles-įtėme. Žydai tedainuoja rusiškas 
nis. buvo priverstas nesijausti dainas, tesidomi tik tuo kas ru- 
pirmutiniu, tai dabar jis jaučia- siška. Jam lietuviškumas sveti- 
si pirmutinis, jam dabar viskas

29 d., sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, vaišingoje lietuvių kolonijoje 
Westfield, Mass., kur klebonau
ja mūsų apskr. dvasios vadas

> kun. V. Puidokas. Westfieldo ___ ___ .._________________
i vyčių kuopa irgi gražiai gyvuo- vįams girdėtas komunistų 
ja apskrity, todėl galime tikėtis, laikraščių korespondentas, 
kad mus puikiai priims. Jurgis Jurginis, kuris be-

Suvažiavimo-išvakarėse, tai y- lankydamas lietuvių kolo- 
ra šeštadienį, rugsėjo 28 d., į- jas pamylėjo tavernas ir 
vyks susipažinimo vakaras—! ----- —-—x=
bankietas ir šokiai. Kurie va-i 
žiuosite šeštadienį ir, norėsite!

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

Sesijos ir bankietas įvyks šv. gybįninkas prie bakalo a- 
Kazimiero draugijos salėje, 22 Įaus>

Į William St. Visi ruoškimės da
lyvauti!

Pranas Razvadauskas,
Apskr. Pirm.

mas”. I

Tik Maskvos Agentai 
Skiriami Tarnybon

Amerikiečiams lietu-

v •

Detroito Žinios
✓ _____

Sv. Petro Parapija

I

I

Buenos Aires, Argentina,' 
rūgs. 5 — Šiomis dienomis 
Argentinoje įvyko radika
lės vyriausybės permainos. 
Naują vyriausybę sudarė 
Castillo. Užsienių reikalų 
ministru paskirtas Roca, 
finansų ministru — Fede- 

’ riko Pinedo.
Naujoji vyriausybė yra 

nusite i k u s i bendradar
biauti su Jung. Valstybė
mis ir Britanija.

Taigi dabar nesą pavo-Į 
jaus, kad Argentina pa
kryptų prie Europos dik
tatorių.

I

L Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio Dėmesiui

Mūsų Apskrities pusmetinis 
suvažiavimas įvyks šio mėnesio

WARD MILLER
Refrigerators

14 Center St., Northampton, Mass.

F. M.andT. E. ANDREVVS
Insurance - real estate - Investments 

Lavvrence, Mass.

Cherry and Webb
1

Juozas Kasinskas
Inc.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Fashion centcr for Womens and Misses, childrens, 
infants apparal

f
Sportswear and Furs

2S7 and 241 Essex Street
LĄWRENCE, MASS. /

apie tas įstaigas prirašė 
sieksninius straipsnius, ta
po paskirtas Sovietų komi
sarų užsienių departmento 

i žvalgybos direktorium 
. Lietuvai.

Jurginis bus geras žval-

Lietuvos sovietų komi
sarų žinios paduoda, kad 

I bedarbių skaičius žymiai 
padidėjo. “Elta” praneša:

“Nedarbas Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respublikoje nau
jose sąlygose bėra tik laikinas 
reiškinys, tačiau iki Lietuvos 
TSR ūkis pilnai įsilies į visos 
SSSR ūkį ir visi energijos ištek
liai bus įtraukti į bendrą planą 
socialistiniam ūkiui ugdyti, ko
vai su nedarbu tenka imtis ypa
tingų priemonių. Šį pavasarį,

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

skelbiasi "Darbininks” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. N u* ją 1 Mlą kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENU®,
DORCHESTER. MASS.

Perkins Markei
F. Baltruiiūna* ir p. Klinga, Sav.
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINO# 6 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

Tel. Parkvvay 7273-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

105 West 6th St.. So. Boston. Mase.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė. 

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

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

antrą utamink* mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką.

*V. JONO EV. B L. PAŠALPINĖ# 
DRAUGIJOS VALDYBA

Labai liūdnas įvyko atsitiki
mas. Mirė praeitą savaitę pa
vargėlių name Karolius Lizins- 
kas. Nežinia, iš kur šis žmoge
lis. Žinom, kad lietuvis, bet tai 
viskas. Matom, kaip yra kai 
žmogus nepriklauso prie para
pijos. Kodėl mūsų žmonės taip 
kartais apsileidę.

tuvių ne komunistų, kurie nei ] 
kiek nesijaudina, kad mūsų tė
vynė Lietuva pateko Stalino ; 
vergijon. Kodėl taip ? Todėl, kad 
jie neturi stipraus tikėjimo į 
Dievą, todėl, kad jie nesupran- 

Kas gi juos 
prie to privedė, kad jie virto 
netikinčiais? Bedieviškoji spau
da ir bedieviai draugai. Žmonės, 
kurie pradėjo skaityti bedievių 
laikraščius, lankytis į bedievių 
parengimus, draugauti su bedie
viais, po kiek laiko atšalo tikė
jime, pradėjo nebepaisyti Dievo 
ir Bažnyčios įsakymų, ir štai 
virto aršiausiais katalikybės 
priešais. Kiti iš jų liko veidmai
niais. Eina į bažnyčią, bet išėję 
iš bažnyčios dirba bendrai su 
bedieviais išdavikiškus - velniš
kus darbus.

Lietuvis, kuris šiais laikais y- 
ra priešas savo parapijos, kuris 
bendrauja su Lietuvos išdavi
kais komunistais ir bendrai su 
visais bedieviais, tas yra Lietu
vos priešas - išdavikas. Taigi vi
si lietuviai, kurie brangina ka
talikybę ir tautybę, turėtų iš
skirti komunistus - bedievius iš 
visų organizacijų ir viso veiki
mo ir su jais nieko bendra ne
turėti. Nesiduokime išnaudoti. 
Neremkime bedievių spaudos, 
parengimų. Parapijų vadai kle
bonai labai gerai žino, kuris lie
tuvis katalikas ir kuris ne ka
talikas. Jeigu kuris lietuvis kal
ba prieš Bažnyčios tvarką, jos 
vadus, tai galima suprasti, kad 
tas žmogus yra suklaidintas, 
nežiūrint to, kad jis vadintųsi ir 
kataliku.

Jeigu kuriam žmogui nepa
tinka kunigo nustatyta tvarka 
parapijoj arba kuris pyksta 
ant kunigo, tai dėlto jis neturi 
šalintis nuo Bažnyčios. Žmogus 
turi prisiminti, kad ir jo tvar
ka - darbai ne visiems patinka. 
Katalikas privalo atlikti jam 
skirtas pareigas. Būti kataliku 
ne tik bažnyčioje, bet ir už baž
nyčios sienų. Katalikai negali 
veikti ir ne tik veikti, bet ir 
remti komunistų bedievių. Y- 
pač šiais laikais katalikai turė
tų būti sąmoningi ir pažinti vil
kus avių kailiuose.

Jung. Valstybių Kongresas at
sišaukė į visus šios šalies gy
ventojus, kad rugsėjo 8 dieną, 
šių metų, skirtų maldai, kad
Dievas apsaugotų šią šalį nuo ta maldos galybės, 
baisaus karo ir didelių pavojų. ] 
Ragina visus žmones, kurie tik i 
turi kokį tikėjimą, melstis. "Kaip i 
dabar gali pasielgti bedieviai, 
ypač lietuviai bedievukai, kurie 
džiaugiasi, kad jų vienminčiai 
pardavė Lietuvą.

Suprantama, bedieviai juoksis 
ir iš maldos. Bet ar juos galima 
vadinti žmonėmis. Jie tarnauja 
šėtonui. Bet yra žmonių, kurie 
vadinasi tikinčiais į Dievą, o sė
brauja su bedieviais laisvama
niais ar komunistais. Kaip Die
vas, gali išklausyti tokių tikin
čiųjų žmonių, kurie sekmadie
niais susirenka į bažnyčias mel
stis, o išėję iš bažnyčios veikia 
bendrai su bedieviais. Kada 
žmonės supras, kad bedieviai- 
laisvamaniai yra didžiausi ne
prieteliai ne tik tikinčiųjų kata
likų, bet ir tautos ir bendrai vi
sos žmonijos.

Visi tie, kurie atvirai skelbia
si bedieviais, nėra taip pavojin
gi žmonijai, kaip tie, kurie ka
talikybės vardu platina nedory
bes.

Kongresas išleido ątsišauki- 
mą, kad sekmadienį, rūgs. 8 d. 
skirtume maldai dėl ramybės ir 
taikos šioje šalyje. Suprantama, 
kad ir kongresmanai nėra visi 
krikščionys, bet jie permato, 
kad be krikščionybės, be mal
dos nėra ramybės, nėra taikos. 
Jeigu kongresmanai, kurie ne 
visi yra krikščionys, taip įverti
na maldą, tai mes katalikai dar 
labiau turime vertinti maldą, 
nes per maldą mes gauname vi
sas gerybes. Bet ar mes lietu
viai neturime tokių žmonių, ku
rie prisiklausę bedievių kalbų 
neįvertina maldos? Turime, ir 
reikia tik apgailestauti ir mels
tis. kad neva katalikai — tauti
ninkai grįžtų prie Dievo ir su
prastų maldos galybę.

Bedieviai pardavė Lietuvą, ir 
jie dabar džiaūgiasi atlikę ju- 
dišišką darbą. ’Yra ir tokių lie-

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedčldien; kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 495 
E. 7th St.. So. Boston. Mass

Šitie keli žodžiai dėl gerų ka-- r* ■ ■ m ' •
talikų.Buvo pastebėta šio kores
pondento kaip tie, kurie yra 
tarp išdavėjų Lietuvos labai 
linksmai ir mandagiai dedasi 
gerais katalikais. Ką reiškia to- 
kis dalykas. Tegul kiekvienas 
pažiūri, kas atsitiko. Lietuva 
per tokius išduota. Saugokitės 
tų, kurie kalba prieš tikėjimą ir 
mūsų bažnyčias. Tokių yra vi
sose parapijose.

Šią savaitę pradeda visos mo
kyklos mokslo metus. Kur mes 
siusime savo vaikučius? Vertė
tų kiekvienam žmogui susipras
ti, kad geriausia vieta dėl savo 
vaikučių yra katalikiška moky
kla. Mūsų valdžia jau pripažįs
ta reikalingumą maldos. Jau 
žmonija pradeda suprasti reika
lingumą morališkumo ir tikėji
mo pamokų. Kur yra duodama 
didžiausios tikėjimo pamokos 
jei ne katalikiškose mokyklose. 
Visi tėvai siųskit savo vaikus į 
katalikiškas mokyklą. Kur ne
galima siųskit savo vaikus į ka
tekizmo pamokas. Svarbus da
lykas, kad mūsų vaikai turėtų 
nors gerą pradžią tikėjimo pa
mokose. Kaip dažnai matyti 
mūsų vyrukus arba merginas, 
kurie maža žino apie savo tikė
jimą. Kaip galima užlaikyti ti
kėjimą, jeigu apie tai maža kas 
žinoma. Pasitaiko parapijose, 
kad kas antros vestuvės reika
linga pamokos apie tikėjimą. 
Kieno kaltė? Tėvų kaltė, kad ne
duoda savo vaikučiams katali
kiško tikėjimo pamokinimo.

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. #-1944
VORCESTER. MASS.

275 ; 4ain St., Webster, Mass.
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•AINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Foreign yearly _____________ $5.00
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DARBININKAS
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4.0C
Vien* kart savaitėje metama $2.00
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Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

sumanymus. Jis gali juos švel
niai pakreipti, kur tinkamas 
Net kliūtys Jo visagalėje ranko
je tampa įrankiais daiktams ir 
įvykiams tvarkyti ir protui bei 
laisvai valiai palenkti, kad tar
nautų Jo tikslams”. Malda pa
darys tai, kas atrodo negalima, 
tik reikia, kad Blitzkriego grei-

Darbas Ir Komunizmas
Minint Darbininkų Dieną, stoja prieš akis darbi

ninkų klausimas. Atrodytų, kad darant tiek visokių 
visokiausių pastangų tam klausimui išrišti, pasekmės 
turėtų būti ryškios ir stambios. Bet kur tau. Juo dau
giau pastangų daroma, juo labiau darbininkų klausi
mas painiojasi ir slysta iš diplomatų ir sociologų ran
kų, tarsi koks nesugaudomas vijurkas. Besiskelbią 
darbininkų užtarėjais ir darbo specialistais bolševikai 
ne tik nepagerino darbininkų būklės, bet padarė juos 
vergais - baudžiauninkais. Suvaržė jų laisvę, iškone
veikė religiją ir dorovę ir galų gale skurdu ir badu juos 
pavaišino. Skelbėsi padarysią pasaulį viena didžiule 
darbininkų tėvyne. Jiems tai nepavyko. Teko daryti 
bandymus vienoj Rusijoj. Tai milžiniška šalis, pilna 
visokių žemės turtų. Joje buvo galima įkurti ideališką 
darbininkų tėvynę. Ji pati būtų sau užtekusi išsimai- 
tyti ir gražiai gyvuoti. Bet komunistai viską sudarkė, 
sugadino. Sugriovė ir neįstengė atstatyti. Neišvystė 
ten nei pramonės, nei prekybos. (Kvailais komunizmo 
principais einant, jokia prekyba neįmanoma). Bet kas 
aršiausia, jie sugadino šalies ūkį. Rusija, kadaise pa
saulio aruodas, dabar pati savo derliumi neišsimaitina 
ir gan dažnai visiškai badauja. Tuo būdu komunistai 
pastūmėjo darbo klausimą ne pirmyn, o atgal ir tai 
labai toli atgal.

Kokios tam priežastys? Yra jų daug, bet stam
biausios ar tik nebus šios dvi: 1, komunistų vadai patys 
nesupranta darbo klausimo ir griebiasi jį rišti pagal 
fantastiškai išsvajotas teorijas, ir 2, darbo klausimą 
jie išnaudoja kaipo šūkį savo tikslui, nieko bendro ne
turinčiam su darbininkų likimu. Aiškiau tariant, jiems 
darbininkai tai tik bedvasė minia, vien tinkama jų po
litikai panaudoti, panašiai kaip kad Napoleonas ka
reivius vadindavo “mėsa kanuolėms”. Komunistai-ko- 
misarai tai rinktiniai vadai, o darbininkų masės tai 
mėsa revoliucijos bomboms.

Kad sovietų vadai nesupranta darbo klausimo, tai 
jau aišku vien iš to, kad per tiek metų jie neįsitikino, 
jog komunizmas jau esme pakerta žmonėms norą dirb
ti. Tai dėlto, kad komunizmas panaikina nuosavybę, 
kaipo stipriausi darbo akstiną. Sykį darbininkas žino, 
kad jis nieko neturi ir niekad nieko neturės; net ir so
taus valgio ir kiek padoresnių drabužių; kad ir jo vai
kai bus amžini vergai - baudžiauninkai — žodžiu, kad 
jo ateitis tokia pat tamsi kaip ir dabartis, tai jis dirba 
tik botago verčiamas, kaip tas nusikamavęs vos kojas 
pavelkąs arklys bei jautis. Gerai tokiems komisarams 
šūkauti apie komunizmą, kaipo apie moderniškąjį ro
jų, nes jie ponauja ir plaka. Gi pačiam darbininkui ko
munizmas tai tik gyvulio jungas. O dar kad darbinin
kai nesusiprastų pareikalauti geresnės būklės, ar, kaip 
komunistų sakoma, svajoti apie kokią ten kontr-revo- 
liuciją, tai jiems prie sunkaus darbo dar pridedama 
bado, vadinasi, ne tokio bado, kad nuo jo numirtų — 
kas gi tada dirbs? - 
pusbadžio. “Sakote,
nebašnikas Zinovjevas. — O aš sakau, dar daugiau ba
do! Tada išrūks jiems iš galvos streikai ir kontr-revo- 
liucijos, nes vien rūpės, ką šiandien į burną įdėti”. Reik 
pripažinti, kad Zinovjevas buvo savo rūšies psicholo
gas. Bet juk ne tokiomis priemonėmis rišama darbinin- 
kų klausimas.

Jei pridursime, kad komunizmas sukūrė valstybi
nį kapitalizmą ir iškėlė klasių privilegijas (“čin ciną 
počitaj)” — caro išrastas, bet dabar bolševikų uoliai 
palaikomas šūkis); kad jis pažingsniui vysto rusišką, 
taip pat nuo carų paveldėtą, imperializmą, siekiantį 
pavergti mažasias tautas (“ką mūsų tėvai užkariavo, 
tą mes turime palaikyti” — prasitarė viens raudono
sios armijos karininkas)”; kad komunizmas išperi ir 
auklėja militarizmą, apgaulę, smurtą ir įžūlų nachališ- 
ką laužymą pasižadėjimų bei sutarčių — tai turime 
daryti išvadą, kad komunizmas ne tik kad neįstengia 
išrišti darbininkų klausimo, bet atsigabena su savim 
viduramžių feodalinę vergovę ir, iš viso, neša žmonijai 
atožangą ir barbarizmą. K.

Jungtinių Amerikos valstybių 
prezidentas Rooseveltas pasky
rė sekmadienį, rugsėjo aštuntą 
dieną, tautos maldos dieną. Jis 
ragina visus šios šalies žmones 
prašyti Dievo palaimos kraštui 
ir taikos visam pasauliui. Visi 
geros valios žmonės su džiaugs
mu sutinka šį prezidento paskel
bimą, nes gerai supranta, kad Į tumu ir galybe ji užkariautų 
Visagalis Dievas gali sugrąžinti l visų širdis ir protus. Kada mes 
taiką pasauliui ir šią šalį apsiu- ■ sujungsime savo maldas, kiti 

milijonai ir milijonai žmonių 
prisidės prie mūsų. Jei visa tau
te ir viso pasaulio nesuskaitomi 
milijonai žmonių pakels Dieviš
kąjį Blitzkriegą, tada mes ne tik 
visai nugalėsime tą ar kitą dik
tatorių, bet patį karą. Mes turi
me priemonę - maldą. Mes turi-

I

goti nuo karo nelaimių. Bet visų 
pirma, reikia žmonėms sugrįžti 
prie Dievo.

Pasipūtęs bedievis pasakys: 
“Jūsų malda nieko nereiškia 
prieš diktatorius”. Bet mes tu
rime paties Dievo žodžius: ‘Pra
šykite ir gausite’. Malda yra at
sišaukimas į Visagalį Dievą, Jisjme tikinčiųjų skaičių; mes turi- 
“laiko savo rankoje ne tik tautų, me reikalą melstis. Kas mums 
laimę ir likimą, bet ir žmonių neleidžia ?

I
I

Popiežiaus Žodžiai
Popiežius Pijus XII, savo en 

ciklikoje “Summi Pontificatus”, 
sako: “Todėl, Garbingieji Bro
liai, nuolat melskitės, ypač mel
skitės, aukodami dieviškąją 
meilės Auką. Maldaukite Dievą 
jūs visi, iš kurių drąsus tikėji
mo išpažinimas reikalauja sun
kių, dažnai nežmoniškų aukų; 
maldaukite ir jūs, kenčiantieji 
ir liūdintieji Bažnyčios nariai, 
kada ateina pas jus Jėzus su 
guodžiančia meile jūsų skausmų 
nuraminti. Nepamirškite tikrą 
atgailą ir atgailos vertais dar
bais padaryti savo maldą malo
nesnę akyse To, kuris palaiko 
visus krintančius ir pakelia vi
sus sulaužytus, kad Jis iš Savo 
gailestingumo sutrumpintų ban
dymo dienas ir kad išsipildytų 
Psalmininko žodžiai: “Jie šau-

kėši Viešpaties savo nelaimių 
dienose ir Jis išgelbėjo juos iš 
jų vargų”.

Jei mūsų maldos lieka neiš
klausytos, tai dėl to, kad tan
kiai jos yra tik lūpų maldos. 
Nereikia užmiršti, kad mūsų 
maldos ant tiek bus pajėgingos 
ant kiek mūsų gyvenimas su
tiks su jomis. Malda, kaip ir ti
kėjimas, be gerų darbų, yra mi- 

Į rus. Jei mes mylime Dievą ir no- 
; rime gauti Jo palaimą, tai turi
me pildyti Jo įsakymus. Neuž
tenka vien maldos, bet reikia 

Į maldos žodžiais gyventi. Jei 
prašome, kad ateitų Dievo ka
ralystė, tai gyvenkime tos ka
ralystės įsakymais; jei prašo
me taikos, tai gyvenkime taiko
je su Dievu, su savo artimais ir 
visais žmonėmis.

Amerikos gyventojai prašorikoje buvo renkamos aukos 
Dievą palaiminti šią šalį ir ap
saugoti nuo karo nelaimių; pra
šo taikos pasauliui. Tas visa 
gražu. Bet ar Amerika neprisi
dėjo prie dabartinio karo pratę
simo? Faktas yra, kad Japoni
jai paskelbus karą Kinijai, 
Jungtinės Amerikos valstybės 
pardavė Japonijai karo ginklus 
kiniečių žudymui. Tuo būdu A- 
merika prisidėjo prie sunaikini
mo ir išžudymo nekaltų Kinijos 
gyventojų. Japonai neteisingai 
užpuolė Kinijos kraštą. Kinie
čiai turi tikrą teisę ginti savo 
kraštą nuo užpuoliko. Japonai, 
norėdami pateisinti savo užpuo
limo karą, paskelbė pasauliui, 
kad jie nori apginti Kiniją nuo 
komunizmo. Jie ir tai būtų tei
singa, ir tai būtų Japonų prisi
pažinimas, kad jie kišasi į sve
timos valstybės reikalus. Fak
tas yra, kad Kinijos vyriausybė 
dėjo visas pastangas komuniz
mo neįsileisti. O antra, jei Kini
jos žmonės norėtų komunizmą 
įsileisti, tai jų dalykas, ne Japo
nijos. Taigi Japonija neteisin
gai užpuolė Kiniją. Jei taip, tai 
ką reikia manyti apie tuos Ame
rikos gyventojus, kurie pardavė 
Japonijai įvairius karinius gink
lus ir taip padėjo jai tęsti žudy
mo karą Kinijoje? Tiesa, Ame-

nuo karo nukentėjusiems Kini
jos gyventojams, bet tuo pačiu 
metu parduodami karo ginklai 
Japonijai, kad žudytų kiniečius.

Kada sovietų Rusija užpuolė 
nekaltą, mažą Suomiją, Jungti
nės Amerikos valstybės parda- 

; vė Stalinui už milijoną dolerių 
karo ginklų. Amerikos laikraš
čiai reiškė užuojautą Suomijos 
gyventojams, siuntė jiems au
kas, bet ir Stalinui ginklus par
davė. Ar negalima sakyti, kad 
jei Amerikos'pramonininkai ne
būtų pardavė karo ginklų Japo
nijai ir kitoms tautoms, mažiau 
būtų kraujo praliejimo ir karas 
greičiau užsibaigtų?

Amerikos vyriausybė teisingai 
pasmerkė sovietų Rusijos už
grobimą Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos. Bet už poros dienų lai
kraščiai pranešė, kad šios šalies 
vyriausybė vedė pasitarimus su 
sovietų Rusijos atstovu suda
rymui geresnių santykių.

Teikimas materialinės pagal- 
• bos, pardavimas karo ginklų 
i tautoms, kurios veda kerštingą 

užpuolimo karą, yra nusikalti
mas šaukiąs Dievo bausmės, 
kurios šis kraštas visu savo ga
lingu apsiginklavimu negalės 
pašalinti.

i

Kad žmonės nepražudytų savo 
sielų, Gailestingas Dievas kar
tais skaudžiai juos baudžia, nes 
kitaip jie nedarytų atgailos. Pi
jus XII sako: “Gal būt — Die
ve duok, kad tai įvyktų — šita 
didžiausio skurdo valanda yra 
valanda, kurioje keisis nuomo
nės ir nuotaikos tų, kurie su 
aklu pasitikėjimu, neapdairiai 
ir neišmintingai vaikščiojo pla
čiais paplitusių klaidų keliais. 
Daugybė tų, kurie visai nepaisė 
Bažnyčios išminties ir jos rū
pesčių, kurie ramiais laikais 
niekais vertė jos įspėjimus, da
bar, gal būt, geriau juos supras 
ir įvertins. Kartais nemalonaus 
prablaivėjimo ir nusivylimo va
landos yra ir malonės valandos 
— Viešpaties perėjimas, kada 
Viešpačiui tarus: ‘Štai Aš sto
viu prie angos ir beldžiu’, atsi
daro 
Jam

durys, kurios kitados buvo 
uždarytos”.

Sugrįžkime

4 Amerikos Gyvenimas
Pastaromis dienomis visi A- 

merikoje pradėjo giedoti “Die
ve, palaimink Ameriką” (God, 
bless America); gerai; Dievas 
iš tikrųjų Ameriką palaimino, 
suteikdamas neapsakomai di
džius turtus ir gerybes, apsau
godamas ją nuo karo, bado ir 
didžių nelaimių. Bet reikia pa
klausti, ar Amerika, šios šalies 
gyventojai, laimina ir garbina 
Dievą ?Dievas yra su mumis, tuo 
nereikia abejoti, bet ar mes esa
me su Dievu? Ar mūsų gyveni
mas sutinka su Dievo įsaky-. Povilo žodžiai, pasakyti Romė- 
mais? Ar Amreikos gyventojai, ’ nams, kurie sakę tikį į Dievą, 
kurie gieda taip garsiai: “Dieve,

palaimink Ameriką”, garbina 
Dievą savo gyvenimo darbais?

Pirmiausia, ar mes tikrai ti
kime į Dievą? Galima pasakyti, 
kad didžiuma Amerikos gyven
tojų išpažįsta tikėjimą į Dievą. 
Bet reikia paklausti, ar tas ti
kėjimas į Dievą yra tik protinis 
Jo pripažinimas, ar jis pasireiš
kia gerais darbais, ir Jo įsaky
mų pildymu? Juk negyvenimas 
pagal tikėjimo tiesas yra tų pa
čių tiesų išsižadėjimas. Ar Šv.

Dievo Rykštė

bet nuolatinio nedavalgymo bei 
žmonės badauja? — kalbėdavo

bet Jo negarbino ir Jo įsakymų 
nepildė, netinka Amerikos gy
ventojams? “Todėl Dievas juos 
padavė jų širdies geismams, į 
susitepimą, kad patys sau ap
terštų savo kūnus, tuos, kurie 
pamainė Dievo tiesą melu, gar- 

| bino ir tarnavo geriau sutvėri-

pabaigoje buvo uždrausta 
viešai atlikti katalikų a- 
peigas. Katalikai laikėsi, 
nors teko pergyventi sun
kesnių ir lengvesnių laiko
tarpių. Kai XIX šimt. imta 
aštriau persekioti katalikų mui kaip Sutvėrėjui. Nes Dievo 
mokyklas ir seminarijas, rūstybė apsireiškia iš dangaus 
l.,i~ -iooa kiekvienoje bedievystėje ir ne

teisybėje tų žmonių, kurie Dievo 
tiesą laiko neteisybėje” (Rom. 
1, 18, 24).

i

KATALIKŲ BAŽNYČIA
OLANDIJOJ

(KSB). Pirmieji misijo- 
nieriai į Olandiją atvyko 
m šimt. Viduramžiais O- 
landijoje puikiai veikė ka
talikų mokyklos. Tomas a

Kempis, “Kristaus seki
mo” autorius, buvo vienas 
iš olandų mistikų. Refor
macija Olandijoje rado sti
prų atgarsį ir XVI šimt.

kilo 1830 m. revoliucija ir 
pietinės daugiau katali
kiškos provincijos atsi
skyrė, sudarydamos naują 
Belgijos valstybę. Tačiau 
greit katalikų mokykloms 
grąžinta laisvė ir net iždo 
parama bei jų teisės suly
gintos su valstybinėmis. Iš 
bendro gyventojų skai
čiaus (8,640,000) katalikų 
yra daugiau kaip 35%. O- 
landijoje yra 1 arkivysku
pija, 4 vyskupijos ir dau
giau kaip 1300 kat. parapi
jų. Labai išsiplėtę vienuo
lynai. Pvz., 1932 m. vien 
moterų vienuolių buvo a- 
pie 25,000. Olandija—švie
sus kraštas. Čia katalikai 
turi net savo atskirą uni
versitetą Nimvegene. Kat. 
aukštoji prekybos mokyk
la yra Tilburge. Puikiai 
pastatytas katalikų dien
raštis “Maasbode”.

Šių dienų žmonės nori tikėji
mo be Dievo. Jie gyvena, pas
kiau nori tikėjimo, kuris sutiktų 
su jų gyvenimu. Jie pildo tikėji
mo tiesas, kurios jiems patinka, 
o kurios ne, tas nori užmiršti. 
Žmonės nori savotiško Dievo, 
Dievo kuris, matydamas jų blo
gus darbus, nusišypsotų, palai
mintų jų savotišką tikėjimą, 
padėtų jiems susikrauti daugiau 
žemiškų gerybių ir turtų, bet 
nenori Teisingumo ir Meilės 
Dievo, nenori Dievo, kuris sa
ko: “Imk savo kryžių”. Žmo
nės prašo Dievą palaiminti A- 
meriką, bet šešios dešimtas nuo
šimtis šios šalies vaikų yra au
klėjami be jokios dorovės ir ti
kėjimo pagrindų. Ar tie tėvai ir 
vaikai garbina Dievą?

Jungtinių Amerikos Valsty- yra paneigti ir atmesti lygiai 
bių buvęs prezidentas, Abrao
mas Lincilnas, yra pasakęs, kad 
karas, tai yra Dievo bausmė už 
tautos nuodėmes. Jis sakė: “Ži
nodami, kad Dievas baudžia 
tautas, kaip ir atskirus asmenis 
už nusikaltimus, ar mums nerei
kia teisingai bijoti, kad civili
nis karas, dabar naikina mūsų 
kraštą, yra bausmė už mūsų 
tautos nusikaltimus? Mes pa- 
daugėjome gyventojais, turtu ir 
galybe, labiau kaip kitos tautos, 
bet mes užmiršome Dievą. Mes' 
pasidarėme, rodos, toki galingi, | 
kad Dievo malonės nebeprašo
me; mes pasidarme toki puikūs, 
kad nebesimeldžiame į Dievą, j 
kuris mus sutvėrė. Reikalinga 
mums nusižeminti prieš Visaga
lį Dievą, kurį įžeidėme, išpažin- Jėzų 
ti savo nuodėmes ir prašyti Jo 
pasigailėjimo ir atleidimo”.

Neišprašysime mes taikos, 
jei nesugrįšime prie Dievo. Mū
sų maldos nebus pajėgingos, jei 
mes nedarysime atgailos už sa
vo tautos nusikaltimus ir nesu
grįšime prie Dievo įsakymų pil
dymo.

Karas yra Dievo rykštė už 
žmonių nusikaltimus. Pranašas 
Jeremijas sako: “Štai ką Vieš
pats pasakė: ‘Mano žmonės pa
pildė dvi blogybes. Jie apleido 
gyvojo vandens šaltinį ir išsi
kasė sau šulinius, kurie neturi 
vandens’.” Užmiršimas Dievo ir 
gyvenimas, rodos, kad Jo nebū
tų yra visų blogybių priežastis. 
Pats Viešpats Jėzus pasakė, 
kad karas yra bausmė už nuodė
mes. “Nes ateis tau dienų, kad 
neprieteliai apves tave pylimu, 
apguls tave, suspaus tave iš vi-

visiems galiojanti dorovės dės
niai, kitaip sakant, nepripažįs
tamas ar pamirštamas Viešpats 
Dievas. Tas aklas ir pasipūtęs 
netikėjimas išveja Atpirkėją iš 
dabarties gyvenimo, ypač iš 
viešojo gyvenimo. Dabartiniu 
metu priešingai, nesantaikos 
kyla ne vien iš prasiveržiamų 
maištingų aistrų, bet iš gilios 
dvasinės krizės, išgriovusios 
privačiosios ir viešosios dorovės 
pagrindus. Atsitraukdami nuo 
Bažnyčios mokslo jie taip toli 
nuėjo, kad net Krikščionybės 
pagrindą, Jėzaus Kristaus Die
vybę paneigė ir tuo paskubino 
visuotinį dvasios suirimą. Evan
gelijos žodžiai: “Pasidarė tamsu 
visoje žemėje, kada jie prikalė 

prie kryžiaus”, pildosi
šiandien”. Taigi, jei karas yra 
Dievo rykštė už tautų nusikalti
mus, ar nereikia mums padary
ti sąžinės sąskaitos ? Ar mes dar 
nesuprantame, kad nepaisymas 
Dievo įsakymų yra visų blogy
bių priežastis?

Jei Dievo užmiršimas ir Jo į- 
sakymų nepaisymas yra visų 
blogybių priežastis, tai kad jų 
išvengus, būtinai mums reikia 
sugrįžti prie savo Dangiškojo 
Tėvo ir tikslaus įsakymų pildy
mo. Mums reikia melstis ir da
ryti atgailą už tautos nusikalti
mus, kitaip Dievo rykštė palies 
ir Ameriką. Ar ne didžiai mes 
esame savo geriausiam 
nusikaltę? Ar nereikia 
rykštės ?

Melskimės, ne dėl to,
gauti, bet kad pasidaryti geres
niais, kad atsižadėti savotiško 
gyvenimo ir persiimti Kristaus 
meile ir tiksliu Jo įsakymų pil
dymu. Pakelkime maldos 
kriegą, bet ir gyvenkime 
maldos žodžius ir dvasią.

Rugsėjo 8 dieną yra
Dangiškosios Motinėlės — Ma
rijos, Taikos Karalienės, nusi
dėjėlių Prieglaudos, gimimo 
diena. Lai mūsų nuoširdus pasi
žadėjimas tikrai krikščioniškai 
gyventi būna Marijai dovana. T.

Dievui 
mums

kad ką

blitz- 
pagal

mūsų
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Vila Juozapo Marijos 
Didelis Piknikas

Jvyks 
SEKMADIENĮ 

Rugsėjo-September 15 d., 1940 m. 
Newtown, Bucks Co. Penna.

Šiame piknike bus laimėjimas $100! Bus žaidimų, 
skanių valgių, gardžių gėrimų, ir gera muzika. Visi a- 
pylinkės Lietuviai važiuokime pasisvečiuoti ir pasi-

sur, parblokš žemėn tave ir te- linksminti gaivinančiame Vilos ore. Smagus laikas yra 
vo vaikus, kurie yra tavyje, nes 
tu nepažinai savo aplankymo 
dienos, kas neša tau ramybę, o 
dabar paslėpta tavo akims” | 
(Luko 19, 43). Ką mes sėjame,* 
tą ir piausime. Jei išlupsime sa
vo akis, būsime neregiai; jei ne-1 
pildysime sveikatos įstatymų, j 
susirgsime; jei nepildysime Die-j 
vo įsakymų užsitrauksime Die-i 
vo bausmę.

Popiežius Pijus XII sako: 
“Dabar varginančių visuomenę 
blogybių šaknis glūdi tame, kad 
taip atskiro žmogaus, taip ir 
visuomenės gyvenime, lygiai 
kaip ir valstybių santykiuose,

užtikrintas.
Nuoširdžiai kviečia Jus RENGĖJAI.

V

LDS JUBILIEJINIS SEIMAS 
pyks Rugsėjo 19 ir 20 dd., 1940 

šv. Petro Lietuvių Parapijoj 
So. Boston, Mass.

LDS apskričiai ir kuopos nuoiirdžiai raginamos įtrinkti 
atstovus. Kiekvienas apskritis gali slysti po du atstovus; 
kuopa nuo kiekvienos dešimties narių gali siųsti po vien* 
atstovą.

Kun. Jonas Švagždys, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius. S.
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y.

\ ------------Kun. J. Baltrušaičio 
Sekundicijos

Rugsėjo 1 d. Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj įvyko naujai įšvęsto 
kun. Jono Baltrušaičio, MIC. 
sekundicijos. Jis primicijas lai
kė Maspethe lietuvių par. Ka
dangi kun. Baltrušaitis yra ki
lęs iš šios parapijos, tai jam 
kaip tik buvo malonu šioje baž
nyčioje, kurioje yra krikštytas 
ir ilgą laiką buvęs altoriaus tar
nautojas, atnašauti iškilmingas 
šv. mišias. Šios iškilmės tikrai 
buvo žavinčios. Sesučių gražiai 
išpuoštas altorius, rodos, sakyte 
sake, kad šiandie įvyksta nepa
prastos iškilmės. Choro žavė- 
jantis giedojimas, specialiai pri
taikintos giesmės, kaip, Tu es 
sacerdos in actorinem — tu esi 
kunigas per amžius, Vivat! vi- 
vat!, ir Avė Maria, Gounod, ku
rią išpildė solo p. B. Brundzie- 
ne ir choro grupė, bei iškilmin
gos mišios, darė gražaus įspū
džio, už ką patsai asmeniškai 
jaunasis kunigėlis dėkojo cho
rui ir jo vedėjui muz. J. Brun- 
dzai. Tikrai gražų ir iškilmėms 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kleb. kun. Paulionis, nurodyda
mas sunkias, bet saldžias ir gar
bingas kunigo pareigas. Smul
kiai išdėstinėjo reikšmę, naujo 
kunigo įšventinimo iškilmėse, 
kuomet gauna Vyskupo įšventi
mus. Iškilmėse dalyvavo kun. J. 
Balkūnas. Kun. Baltrušaitis tei
kė kiekvienam atsilankiusiam 
palaiminimą.

Testiprina, Tave, kun. Jonai, 
Aukščiausias, Tavo pareigose.

P.

Lietuvių Diena Pasaulinėj 
Parodoj Gražiai PSvįki'
Lietuvių Diena Pasaulinėj 

New Yorko Parodoj, kuri įvyko 
rugpiūčio 24 d., 1940, tikrai gra
žiai pavyko visais žvilgsniais. 
Oras pasitaikė labai palankus, 
diena buvo graži, tik į vakarą 
gana atvėso, tad publikos, ypač 
iš lietuvių, skaitlingai atsilan
kė, užpildė visą erdvę aikštę, 
kurios galėjo būti apie keletas 
tūkstančių. Programa buvo įvai
ri, nenuobodi ir gražiai išpildy
ta. Šią Lietuvių Dieną rengė 
“American Common”, tad jos 
direktorius P. H. Anderson ir a- 
tidarė programą, pasakydamas 
gražią kalbą apie lietuvius ir 
Lietuvą. Sveikinimus pasakė W. 
Laukaitis iš Baltimorės, Metro
politan artistė Ona Katkauskai- 
tė (tik pasveikino lietuviškai), 
o gerb. kun. K. Žvirblis, O. P. 
tikrai puikiai nušvietė, tik tru

putį ilgokai, apie Lietuvos isto
riją, papročius, dainas ir apibu
dino labai turiningai apie Ame
rikos lietuvių nuveiktus darbus 
šioje šalyje. Jo kalba, rodos, bus 
atspausdinta. Kalbėjo angliškai, 
kad supažindintų svetimtaučius 
apie Lietuvą ir čia esančius lie
tuvius. Jo maloni, aiški kalba 
darė gražios nuotaikos. Tai ga
bumais apdovanotas žmogus. 
Daug iš jo galima ko tikėtis. 
Virš 100 žmonių suorganizuotas 
muz. J. Brundzos choras tikrai 
gražiai pasirodė. Dainavo 8 dai
nas, dvejais atvejais. Choras ge
rai disciplinuotas, daboja vedė
jo nurodymus. Choristės pasi
rėdę tautiškais rūbais tikrai 
gražiai atrodė. Choro vedėjas 
susilaukė visą eilę sveikinimų 
už choro gražų paruosimą, ir 
tai buvo muzikai, kurie tai die
nai iš toliau atvažiavę, nekal
bant jau apie dainininkus, prie
šaky su artiste Katkauskaite.

Dainininkas A. Vasiliauskas 
padarė gražaus įspūdžio, jo sti
prus balsas gražiai skambėjo. 
M. Sadauskas pagrojo skudučiu 
ir paskambino liaudies dainelių 
jo paties padirbtomis kanklė
mis. P. L. Antanavičienės šokė
jų grupė pasirodė gražiai, pa
šokdami keletą lietuviškų šokių. 
P. Andersonas viešai — publi
kai nepašykštėjo komplimentų' 
už taip gražią, paruoštą progra
mą. Vakare buvo vieši šokiai, 
atvirame ore, kurie visiems pa
tiko.

Jaunas, gabus smuikininkas 
L. Buinis, bostonietis, žavėjo vi
sus savo artistišku smuiko gro
jimu. Jis daug yra žadantis mū
sų tautai. Programo vedėju bu
vo p. J. Valaitis. Daugiausia šios 
dienos surengimu rūpinosi p. E J 
Mulbokienė - Vizytč. Tad ir šiais; 
metais lietuviai gražiai pasirodė 
surengdami šią Lietuvių Dieną. 

Svečias.

NEW BRITAI^ CORN.
Iš Darbininkų Gyvenimo

Mūsų kolonijoj darbininkų gy
venimas šiomis dienomis lyg 
pakrypęs į geresnius laikus, nes 
dirbtuvės po truputį vis dau
giau pradeda dirbti, nors atlygi
nimas už darbo valandas, nei 
kiek nepakeltas, tik darbo va
landos pailgintos. Žinoma ir 
tuomi žmonės džiaugiasi. Pra
gyvenimo sąlygos žymiai kyla, 
namų savininkams miestas pa
kėlė kelis centus į mėnesį, o sa
vininkai nuomas kėlė po kelis 
dolerius į mėnesį. Gerai ir kelti, 
nes yra nuomų trūkumas, šiuo 
kartu Bankai skubiai parduoda 
namus, kuriuos buvo atėmę nuo 
žmonių bedarbės laike. Tuo tar-

J. Rogosz.

DKRfiiNtNkKS

Stiprus, Skanus, 
Putojantis

1 1J"*"'! ||^b ' * i K
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Kranuose ■ Buteliuose ir aklinai 
uždarytuose kenuose

STAR BREWMG CO., BOSTON 
Išdirbėjai ir Murphy’s Ale 

ir Star Prize Lager.

proga atlankė ir paviešėjo pas 
vietinį kleb. kun. J. V. Kazlaus
ką.

“Darbininke” tilpo žinutė iš 
mūsų kolonijos, kur buvo apra
šyta parapijos vaikučių išva-

pu miestas pradėjo statybą na
mų su valdžios pagelba, kur 
bus, sako, nustatytos prieina
mos nuomos dėl darbininkų.

Bedarbių irgi matosi daugybė 
apstoję apie darbdavių ofisus.
Sulig miesto pranešimu, miestas žiavimas, ir apleista viena pa- 
šelpia 300 šeimų. Miesto prieg
lauda irgi pilna pavienių bedar
bių bei paliegusių.

Šią savaitę sulig pranešimu 
eis per dirbtuves valdžios agen
tai tyrinėdami šios šalies penk
tos kolonos darbininkus. Keista, 
kad mūs kolonijoj lietuviški 
Maskvos agentėliai taip glūdi 
dabar, kai tarakonai už pečiaus. 
Mat jie dabar bijo pajudėti, 
kad Dėdė Šamas nepasiųstų į 
Maskvos rojų.

vardė, kuris patarnavo su auto
mobiliu tai p. Daugielos, Jr.

Jau prie bažnyčios ir apylin
kėje valdžia pradeda tvarkyti 
senus namus ir statyti naujus. 
Kalėdoms turėsime gražią apy
linkę su gražiais namais.

A. Stanišauskas važinėjo N. J. 
pajūryj, kur atlankė savo senus 

į pažįstamus, p. Alseikus ir Šid
lauskus.

Oras labai atšalo.

I 
I

o.

Broad St. Pasukti į dešinę ir va
žiuoti tiesiog apie pusę mylios 
iki Division Avė., pasukti į kai
rę ir Division Avė. važiuoti ke
lis blokus į pikniko vietą. Iš E- 
lizabeth ir Linden reikia važiuo
ti route 28 į Cranford, N. J. ir 
paklausti apie Meadov Grove, 
kur kiekvienas žmogus parodys 
kelią. Iš Nevarko autobusas eis 
nuo bažnyčios 11 vai.; kelionė ir 
į parką bilietas 75 centai; įžan
ga bus 35 centai.

Nuoširdžiai kviečiu visus savo 
parapijiečius ir kaimynus at
vykti į minėtą pikniką, nes šis 
išvažiavimas bus paskutinis, už
baigiant visaros linksmybes lau
kuose.

Kun. I. Kelmelis, klebonas.

Iš paskelbtų ALRK Fe
deracijos Tarybos suvažia
vimo, įvykusio rugpiūčio
9 d. š. m., Pittsburghe, re
zoliucijų, matome, kad ten 
padarytas rimtas pasiruo
šimas darbui ir kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės. Federacija pasiryžo į- 
traukti į bendrą darbą vi
sas lietuvių grupes ir pa
vienius asmenis, kurie tik 
nori atsteigti nepriklauso
mą Lietuvą.

Federacija pasiūlė suda
ryti Lietuvai Gelbėti Tary
bą, sudarė veikimui pro
jektą ir išrinko tris asme
nys, būtent, pp. L. Simutį, 
“Draugo” redaktorių, Juo
zą B. Laučką, “Amerikos” 
redaktorių, ir kun. J. Švag- 
ždį, LDS Centro Pirminin
ką, tartis su kitų nekatali
kiškų grupių veikėjais.

Ši komisija jau turėjo 
pasitarimą su tautinin
kais - sandariečiais rugp.
10 d., Pittsburghe. Iš tau
tininkų - sandariečių įėjo 
trys asmenys — Petras 
Pivariūnas, Kazys Kar
pius ir M. Vaidyla, kurie 
taip pat sutiko dirbti dėl 
bendro projekto įgyvendi
nimo.

Komisija pasiskirstė pa
reigomis šiaip: pirm. L. Ši
mutis, rašt. K. Karpius, 
ižd. kun. J. Švagždys.

Jeigu kitų grupių, išsky
rus komunistus, atstovai 
norės įeiti į Lietuvai Gel
bėti Tarybą, tai yra atda
ros durys.

Lietuvai Gelbėti Taryba 
nutarė štai ką:

“Kad nesusiklaidinti ir kad 
nekiltų tuščių ginčų, kurie ga
lėtų pakenkti svarbiam ir vie
ningam tautos darbui, iš anksto

DAUG LIGONIŲ
Tarp ligonių yra ir pavojingai 

sergančių, būtent, sunkiai ser
ga J. Ivanauskas, Kunčienė ir 
M. Blažauskienė, kuri yra New 
Britain General ligoninėj. Ponia 
M. Blažauskienė yra uoli rėmė
ja katalikiškos spaudos ir yra 
skaitytoja “Darbininko” ir ‘Lai
vo’. Reiškiame jei gilią užuojau
tą jos sunkioj ligoj. Linkėtina 
susilaukti dar stiprios sveikatė
lės, taip pat ir kitiems ligo
niams. T.M.

BM06EP0RT, CONN.
Praeitą savaitę lankėsi mūsų 

kolonijoje kun. Jutka iš Chica- 
gos, kuris čionai turi brolį. Ta

NEĮTARK, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių parapi

jos piknikas rugsėjo pirmą die
ną neįvyko, buvo labai didelis 
lietus, kas pakenkė visam veiki
mui. Minėtas piknikas yra at
keltas į 8 dieną rugsėjo, toje pa
čioje vietoje. Tat visi kas turit 
tikietus nusipirkę, jų nenumes- 
kite, galėsite juos panaudoti se
kantį sekmadienį. Pikniko vieta 
yra labai graži: “Meadow Gro
ve”, Cranford, N. J. į šią vietą 
galima privažiuoti įvairiais ke
liais: kaip tai — Iš Newarko 
automobiliais važiuoti route 29 
į Union, pervažiuoti “Flagship” 
iki pirmos trafiko šviesos, pa
sukti į kairę pusę, važiuoti tie
siog Springfield • Avė. iki E.

VATERBURY, CONN.
Rugsėjo 8 d. CLC Connecti

cut Lithuanian Catholics, arba 
Connecticut lietuvių katalikų 
jaunimo organizacija, kaip kas
met taip ir šįmet ruošia didelę 
sporto šventę — pikniką, suva
žiavimą “Field Day”, kuris į- 
vyk8 Hanover Park”, Meriden, 
Connecticut.

Šitoks metinis lietuvių suva
žiavimas Connecticut valstybėj 
yra iš eilės devintas, kuris per 
paskutinius metus sutraukdavo 
tūkstančius lietuvių netik iš 
aplinkinių miestų ar lietuvių 
kolonijų, bet net ir iš kitų vals
tybių. šį kartą irgi yra paruošta 
gera programa suvažiavimui,

nuo 1:30 valandos prasidės 
sporto žaidimai ir tęsis iki vėlu
mos, o nuo 8 vai. vakare prasi
dės šokiai, kur grieš Al. Jarus 
orkestras.

Suvažiavime be gerų sporti
ninkų dar teks pamatyti iš Wa-' 
terbury, Sv. Juozapo parapijos 
garsųjį skudučių orkestrą, ku
ris grieš ir maršuos laike minė
to suvažiavimo.

Komisiją šio parengimo suda
ro Adam Kvider, Jedvyga Stul- 
ginskas, Vincas Klimas, Juozas 
Sylvester.

Programoj dalyvaus, tiek 
sporte ir kituose dalykuose iš 
sekančių miestų: Torrington, 
Waterbury, Bridgeport, New 
Britain, New Haven, Ansonia, 
Meriden, Bristol, ir Stamford.

P. Bernotą.

norima pabrėžti ir išsiaiškinti, 
kaip jau buvo pranešta ir kaip 
tarybos projekte pasakyta, Lie
tuvai Gelbėti Taryba dirbs iš
imtinai tuos darbus, kurie turės 
aiškų ryšį su kovomis dėl atsta
tymo Lietuvos nepriklausomy
bės. Taryba nesteigia fondų, 
nesteigia savo skyrių. Vyriau
sias jos rūpestis bus — santy
kiaujant su šio ar kitų kraštų 
vyriausybėmis atstovauti visus 
Amerikos lietuvius ir, taip pat, 
reikalui esant, užlaikyti centra- 
linį biurą, kurį turės finansuoti 
tarybą sudarančios grupės to
kia dalimi, kokią reprezentaci
ją jos turės Lietuvai Gelbėti 
Taryboje”.

Iš to kas pasakyta, su
prantama, .kad atskirose 
kolonijose dabar nereika
lingi bendri grupių komi
tetai, nes Lietuvai Gelbėti 
Tarybos darbus finansuos 
sudarančios grupės tokia 
dalimi, kokią reprezentaci
ją jos turės.
- Dabar yra lygiomis dali
mis katalikai ir tautinin
kai, tai lygią dalimi ir fi
nansuos visą tos Tarybos 
veikimą.

Gali būti atsitikimų, kad 
kolonijose, ruošiant masi
nius susirinkimus, susida
rys bendras komitetas, bet 
tuo turėtų ir užsibaigti ko
mitetų darbas. Kitaip, gali 
kilti bereikalingi ginčai, 
kas pakenktų visam veiki
mui, ko nė vienas tikras 
lietuvis nenori.

Todėl Lietuvai Gelbėti 
Tarybos gairės turėtų bū
ti visiems priimtinos.

ALRK Federacijos Ta
ryba nuoširdžiai ragina 
lietuvius katalikus pri
klausyti prie katalikiškų 
organizacijų, remti ir skai
tyti katalikišką spaudą, 
remti katalikiškas mokyk
las, tapti Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriaus nariais ir 
per jį mokėti tautos reika
lams mėnesinį arba nors 

• metinį mokesnį.
Lietuvai Gelbėti Fondas 

iš surinktų mokesnių ar 
aukų finansuos darbus dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo.

Lietuviai, katalikai, dirb
kime Federacijoje ir per 
Federaciją veikime lietu
vybės ir katalikybės sri
tyje.

Šio gyvenimo laime sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Vos tik pasirodė ir prie jos prisiartino, 

pradėjo ji skubiai kalbėti:
— Tegul ponas ant manęs nepyksta, kad jį 

vėl užpuolu, bet gali būt tai paskutinis kar
tas... Turiu karštą prašymą; o atsakymas ko
kį iš Tamstos gausiu, nulems visą mano gy
venimą... ponas Stasy, jo neatmesi?

Jaunas žmogus pažiūrėjo į ją nustebusio
mis akimis.
— Tikrai neatsakysiu, bet pirma turiu žino

ti, ko nuo manęs norėsi?
— Aš noriu apsikrikštyti.
— Apsikrikštyti?... o ar gerai apgalvojai 

tai, ką manai daryti? Tokį žingsnį lengva 
žengti, bet kokios bus to pasėkos?
— Viskas Dievo rankoje... bet mano pasiry

žimas yra nepalaužiamas. Aš, ponas Stasy, 
tavo tikėjimą taip tikrai myliu, aš į jūsų Baž
nyčios skelbiamas tiesas taip giliai tikiu, ir

nuo mano sumanymo niekas manęs neati
trauks. Noriu iš čia išbėgti kogreičiausiai... 
nors kad ir šiandien...

Stasio veidas labai surimtėjo.
— Bijau, kad kartais staigaus žingsnio ne- 

sigailėtumei, — rimtai tarė, — bet nuo tavo 
sumanyto pasiryžimo atkalbinėti nemanau. 
Daryk, ką tau tavo sąžinė daryt liepia. Bet 
klysti Handzia, manydama, kad aš čia tau 
galiu kuo padėti. Tuo svarbiu sielos dalyku 
turi nueiti pas mūsų kunigą kleboną, tas ta- 
vę ištirs, supras ir tuomet tau jis pasakys, 
kaip toliau pasielgti. Man pačiam negalima į 
tai kištis.
— Negalima?
— Taip, mokytojas yra valdininkas, kitoje 

jam valstybės skirtoje srityje, o valdinin
kai į ne jiems skirtų sričių dalykus neturi 
kištis. Bet eik pas kleboną, eik tuojau, o jei 
paskui kuomi prigelbėti galėsiu, mielu noru 
tai padarysiu.

— Ačiū Tamstai už tai, ponas Stasy, šimtą

kartų ačiū! O kad šiandien mano motinos 
namieje nėra, nes išvažiavo į miestelį ir grįž 
tik rytoj, gi tėvas užimtas smuklėje, tai galė
siu tuoj nueiti pas kleboną. Iki pasimatymo, 
ponas Stasy, ir prašau nepamiršti, ką paža
dėjote.
— Būk sveika, sudie Handzia!

Lauko takais nubėgo link klebonijos, kuri 
tarp kirptų gyva tvorių, aukštais medžiais 
apaugusi, matėsi dešinėje.

Kunigas Silvestras vaikščiojo po savo 
kambarį su brevijoriumi rankose, pusbalsiai 
meldėsi savo kasdieninius, kunigiškus, vaka
rinius poterius. Pro atvirą langą plaukė ty
ras laukų oras, pilnas kvapo žydinčių jazmi
nų ir kitų žiedųr kurių apie kleboniją buvo 
ištisi gėlynai.

Kambaryje buvo tylu. Viename narvelyje 
užmigo šnekutis - varnėnas, antrame kanarė
lė, o sieninio laikrodžio švytuoklės judesys 
buvo taip vienodai nuobodus, kad jiems sap
nų visiškai netrukdė.

Klebonas sustojo, nes durys prasivėrė ir 
įėjo vargonininkas.
— Kunigas klebonas manęs reikalavote? — 

užklausė naujai atėjęs, gana neaiškiai, prie

pat sienos susilaikydamas, tarsi norėdamas 
ją pečiais paremti.
— Reikalavau. Rytoj aštuntą valandą turi

me giedotines mišias. Norėčiau, kad Jonas, 
šiuo kartu atliktum gerai savo pareigas. Bet 
kaip matau, Tamstos nosis vėl paraudona
vusi, — pridūrė artyn prieidamas.
— Tai nuo kukulių, atsiprašau kunigas kle

bonas, nuo kukulių, — atsikirto vargoninin
kas.
— Nuo kukulių? kaip gyvas, pirmą kart gir

džiu, kad kam nuo kukulių nosis paraudonuo
tų. Ar tu tik per klaidą tų kukulių ne užpylei 
kuo stipresniu?
— O, ne! neturiu to nė vaistams. Aš atsipra

šau kunigo klebono, ne gerčiau, kad man kas 
net prievarta į gerklę piltų. O! aš žmogus 
blaivus, o romo — turiu tik dėl svečių. Bet 
žmona man kukulius apipylė aguonom, sako, 
turi būt stiprių dalykų, kad net mažiems vai
kams dėl miego jas duoda.
— Gerai, jau gerai, Jonai, bet labai tavęs 

prašau, kad rytoj, prieš šventas mišias kuku
lių nevalgytumei, ypač su “aguonom”. Dabar 
sudievu, labanakt.

(Bus Daugiau)
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IK STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

“SUMMI PONTIFICATUS 
ENCIKLIKA

15. Kalba Haiti Atstovui 
Lapkričio 10, 1939 m.

Jo Šventenybė priėmęs Haiti valstybės atstovą, 
Nicholas Abel Leger, Šventajam Sostui sakė: “Šian
dien Mes džiaugiamės jus priimdami, bet liūdime dėl 
tų įvykių, kurie dedasi pasauly. Karo pasekmės yra at- 
jaučiamos labai skaudžiai visame pasauly. Didžiosios 
žmonijos šeimos, ypač į Kristų tikinčiųjų, yra pareiga 
susirūpinti tais, kurie kenčia karo nelaimės ir padau
ginti savo maldas į Gailestingą Dievą, kad Jo visagalė 
Ranka sugrąžintų tvarką ir taiką pasauliui.

Bet, kaip Mes daug sykių jau esame sakę, pasaulis 
tegalės džiaugtis taika ir tvarka tik tada, kada vyriau
sybės vadai atsižadės ginkluotos jėgos, pripažins ir pa
gerbs kitų teises; kada jie, supratę, jog gyvenimo tei
sės, pagrįstos grynai žmoniškais sumetimais nėra už
tektinos, pripažins Aukščiausiojo Dievo valdžią, kaip 
pagrindą viso gyvenimo; atiduos Dangiškajam Tėvui 
priderančią pagarbą ir atsižvelgs į žmones, kaip į Vie
no Tėvo vaikus ir brolius Kristuje.

Tik tada jie tegalės sudaryti ir palaikyti pastovią, 
vertingą tarptautinę sąjungą, kurios visi geros valios 
žmonės taip karštai trokšta; sąjungą, kuri gerbdama 
Dieviškąsias teises, galės užtikrinti mažoms ir dide
lėms tautoms nepriklausomybę, užtikrinti pasitikėji
mą sudarytoms sutartims, apsaugoti laisvę ir žmo
gaus asmeninę vertę, ir dės visas pastangas visuome
nės gerovei. yra visų didelių ir mažų, galingų ir silpnų tautų gyvy

binių teisių ir nepriklausomybės užtikrinimas. Kada 
ta teisių .lygybė yra paneigta, suvaržyta ar įstatyta į 
pavojų, tada teisėta tvarka reikalauja, kad būtų pada
rytas atlyginimas, kurio saikas ir laipsnis neturi būti 
matuojamas kardu ar savymylos neapribotu sprendi
mu, bet teisingumo ir sangrąžinio dėsniais.

Pijus XII pagyręs Belgijos karaliaus Leopoldo iri 2. Kad tuo būdu atstatytoji tvarka būtų pastovi ir 
Olandijos karalienės Wilhelminos pastangas sudaryti lydima rimties, tautos turi išsivaduoti iš jas spau- 
taiką pasauly, sakė: “Mes didžiai įvertindami Belgijos Į džiančios ginklavimosi vergijos ir to pavojaus, kad 
karaliaus ir Olandijos karalienės pastangas užbaigti i medžiaginė galybė, vietoje apsaugoti teises, nebūtų 
tą baisų karą ir sugrąžinti pasauliui taiką, norime pa- žiauri jų naikintoja. Tokios taikos sutartys, kurios ne
sakyti, kad Mes prašysime Viešpatį, kuris Savo Ran- teiktų pagrindinės reikšmės organiškai tolydžio ple- 
kose laiko visų žmonių širdis ir tvarko visus reikalus, čiamam nusiginklavimui lygiai medžiaginėje, lygiai 
kad iš Savo begalinio Gailestingumo Jis nurodytų tau- dvasinėje srityje, ir kurios nesiektų ištikimai įvykdyti 
tų vadams kelią į pastovią taiką. Į pilno nusiginklavimo, ankščiau ar vėliau pasirodys e-

sančios netvirtos ir nepastovios.

Kalba Belgijos Karaliui Leopoldui 
Lapkričio 14 d. 1939 m.

Kalba Italijos Atstovui 
Gruodžio 7 d. 1939 m.

Jo Šventenybė priėmęs Italijos atstovą, Dino Al- 
fieri, Šventajam Sostui, pasakė: “Savo kalboje jūs pa
kartojote Mūsų enciklikos mintis, būtent, kad teisin
gumas turi būti tikrosios taikos pagrindas. Tie žodžiai 
sukėlė Mūsų širdyje džiaugsmą ir davė Mums supras
ti, kad ir tolimesnis Mūsų darbas taikos reikalu suras 
nuoširdų Italijos žmonių pritarimą. Kadangi jų vadų 
išmintis ir jų pačių jausmai nedaleido iki šiol įvelti 
kraštą į pasaulinį karą, tai jie dabar turi geriausią pro
gą darbuotis sudarymui tikrosios taikos, pagrįstos 
teisingumo ir žmoniškumo dėsniais.

Kalba Italijos Karaliui
Gruodžio 21 d. 1939 m

Jūsų didenybei, visai karališkajai šeimai, valsty
bės vadams ir visiems čia susirinkusiems Mes prašo
me, Kalėdų išvakarėse, gausios Dievo palaimos. Lai 
Visagalio Dievo Ranka tvarko visus Italijos žmonių 
reikalus, žmonių, kurie yra taip artimi ir taip Mums 
brangūs. Mes prašome Dievą, kad Italijos vadai dar
buotųsi ne tik išlaikyti taiką savo krašte ir taikingai 
sugyventi su kitomis tautomis, bet įvykdyti garbingą 
ir pastovią taiką tarp kitų tautų.

Taikos Sąlygos 
Gruodžio 24 d. 1939 m.

Kalbėdamas susirinkusiems Kardinolams, Pijus 
XII palietė dabar einantį karą, nurodydamas būtiną 
reikalą taiką atstatyti. Pažymėjęs, kad karas iki šiol 
skaudžiai palietė Lenkiją ir Suomiją, jis pabrėžė tuos' 
milžiniškus socialinius, ekonominius ir dvasinius pa
vojus, kuriuos sudaro karo tęsimas. Jis ragina visų 
tautų “sveikąją dalį” apsigalvoti apie tą karo pateisi
nimą, kurį ši dalis savo viduje ieško tam laikui, kai pa
galiau ateis laikas sudaryti teisingos ir garbingos tai
kos pagrindus, ir neatmesti derybų, jei joms susidary
tų proga. Jis nurodo kokios sąlygos reikalingos tikra
jai taikai:

1. Pagrindinė prielaida teisingai ir garbingai taikai

DARBININKAS "

Sekmadienį, rugsėjo 1 d. įvy
ko Šv. Jurgio par. bažnyčios

šventinimas. Šventinimo apeigas 
atliko monsignoras Heir. Mišias 

iškilmingas atlaikė klebonas 

kun. J. A. Karalius. Diakonu bu-

*4^ a4a ^4^
"B* ^4^^4^

SHENANDOAH, PA.

SEARS, ROEBUCK CO.

Northampton, Mass.

Dėmesio
LYNN FIVE CENTS SAVINGS BANK

112 Market Street Lynn, Mass.

WARREN FIVE CENTS SAVINGS BANK

Organized 1854. Deposits over 10,000,000
Peabody, Mass.

CROCKER INSTITUTION FOR SAVINGS 
“The Bank with the chimes” Turners Pails, Mass.

Deposits go on interest first day of every month

Dividends dedared Jan. 1st and July 1st.

Big Value Table Model 
with OVERSEAS WAVE-BAND 
Another sensational new Philco value 
with Overseas Wave-Band, Brand New 
Radio Circuit, Built-in American and 
Overseas Aerial System, Improved 
Spealcer. F.asy-to-read Horizonal Dial, 
Handsome Walnut Cabinct. See it . • , 
hcar it!

Kun. J. Karalius,
Šv. Jurgio lietuvių par. klebonas, Kunigų Vienybės 
Centro iždininkas, atstatęs pasapijos tvarką, parapi
jiečiams remiant, atnaujino bažnyčią, kurios iškil
mingas pašventinimas įvyko rugsėjo 1 d., š. m. 1941’PHILCO

MIDDLESEX SUPPLY CO.

104 Middlesex Street Tel. 7050 Lovvell, Mass.
534 Merrimack Street Tel. 6039 Lowell, Mass.

C. E. VVHITTEN AND SONS 
Buick Agency New and Used Cars 

See the 1941 Buick
40 Centrai Avė. Lynn, Mass.

ARNOLD LUMBERCO.
Lumber and Mason Supplies 

Hardware 
Worcester, Mass. 

FITCHBURG SAVINGS BANK

745 Main Street

FITCHBURG, MASSACHUSETTS
r <• 7

* g

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

Samuel Kaufman, Prez- ir Kasininkas

 5
vo kun. P. C. česna, šv. Juozą- L 
po, Mahanoy City klebonas; I i 

subdiakonu kun. Albinas Neve- j 
rauskas iš Girardville, Pa. Pa- ; 
mokslą pasakė kun. Klevinskas, 
Šv. Pranciškaus. Minersville, 
Pa. klebonas.

Šis bažnyčios pašventinimas 
buvo nepaprastai iškilmingas, 
nes bažnyčia, kaip jau daug kar
tų buvo rašyta, yra labai gra
žiai išdekoruota, atnaujinta. Jos \ 
atnaujinimas kainavo $20,000. Į 
Dabar Shenandoah lietuviai ka-1 
talikai tikrai turi kuo pasigėrė-1 
ti.

Parapijos klebonas kun. Kara- Į tis žymesnės dekoracijos paauk 
liūs pranešė, kad dabartinė ak- suotos. žodžiu bažnyčia papuoš 

meninė bažnyčia buvo pastatyta 
11915 metais ir viso kainavo a- 
pie $150,000. Po visų naujų pa
taisymų, bažnyčia galutinai me
niškai išdekoruota gerai žinomo 
dailininko Paul H. Dauber iš
Philadelphia. Dailininko bendra
darbiavimas su klebonu davė

geriausius rezultatus ir šiandien 
ši gotų stiliaus bažnyčia yra 
gražiausias papuošalas ir bran
gūs Dievo namai lietuvių šir
dims. Ji dabar yra viena iš gra
žiausių Pennsylvanijoje ir viena 
gražiųjų daugelio Amerikos ša
lies bažnyčių.

I
Bažnyčios dekoracija pasižy-Į 

mi ypatingai gražiai suderinto-! 
mis spalvomis ir lietuviškais1 
motyvais.

■ Kiekviena iš 40 bažnyčios 
i stovylų yra atnaujinta ir perda
lyta. Altorių dekoracijos ir ki-

metais bažnyčia buvo perstaty
ta iš plytų. Galiausiai bažnyčia 
vėl atnaujinta ir perstatyta 
1915 metais granito akmens.

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

ta gražiausiai ir skoningiausiai.

ši Šv. Jurgio parapijos lietu
vių bažnyčia buvo pirmoji, pa
statyta 1891 metais. Ji buvo 
medinė ir daug mažesnė.

Kun. Abromaitis buvo pirma
sis tos bažnyčios klebonas. 1907'

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

Exdusi»e Inventions

Bring 1°u

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

stronger, clearer! And, too, enjoy 
glorious new tone on American sta- 
tions! Plug in anvwhere and play. 

Philco brings you sensational in- 
ventions—a new kind of Overseas 
Wave-Band . . . Brand nc-w Radio 
jCircuit . . . Built-in American and 
Overseas Aerial System . . . Philco 
XXL Noise-Reducing Tubes . . . 
Electric Push-Button Tuning with 
On-Off Button . . . built to receive 
Television Sound and FM the 
Wireless Way. 
features. And 
them! Come in 
—see the beau- 
tiful Philco 
29OX—only.

Many other new 
only Philco has

užjūrio - užsienio programai
DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 

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

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



DARBININKAS
t. ■ ■ »

Linkime geriausių sėkmių.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WESTFIELD, MASS.

Jurgis J. Naudžius, 
nuoširdus “Darbininko” 
bendradarbis, išvyko į Tė
vų Marijonų Seminariją, 
Hinsdale, III. baigti moks
lus. Linkime pasiekti tiks
lą.

ATOSTOGAUJA
Petras Minkus iš Waban, 

Mass. atostogauja pas savo tė
velius Petrą ir Prancišką Min
kus, 22 Mechanic St.

Išvažiuoja Mokytis
Jurgis Jonas Naudžius, gyv. 

Dubois St., išvažiavo rugsėjo 4, 
į Hinsdale, UI. baigti mokslą.

Ligonės
Alena Gedminienė, gyv. 115 

Main St., sugrįžo iš ligoninės, 
kur buvo dėl trumpo laiko. Da
bar namuose sveiksta. Linkime 
sveikatos.

Petronė Cvirkienė, gyv. 19 
William St. buvo išvežta į Wes- 
son Memorial ligoninę. Buvo 
užsinuodijus koja ir manė, kad 
gal reikės piauti koją. Bet gal 
dabar nereikės. Ji priklauso prie 
Šv. Onos draugijos. Pageidauja
ma, kad narės ją aplankytų. Jos 
sūnus Labor Day priėmė Mote
rystės Sakramentą, bet ji nega
lėjo dalyvauti. Linkime sveika
tos.

SUGRĮŽO

Bernardas Vallius sugrįžo iš 
atostogų ir dabar pradės savo 
mokslus Springfielde.

- Mokysis
Patrikas Jutkus, gyv. Meadow 

St. išvažiavo į Detroit mokytis 
į universitetą studijuoti “tech- 
nical engineering”.

SLAUGE
Marijona Teresė Dvareckaitė,

NASHUA GUMMED AND 
COATED PAPER COMPANY

44 FRANKLIN STREET

NASHUA, NEW HAMPSHIRE

NASHUA BUICK COMPANY

BUICK’us parduoda ir patarnauja
270 Main St: Tel. 2450 Nashua, N. H.

1 Centas Sutaupys 200 Mailių Kelionės

B Bernardas Koraitis

a

Šiais laikais kiekvienas brangina centą ir laiką. Sugaištas laikas ir-gi yra pinigas. 
Kad sutaupyti kelionės lėšas ir laiką, I. J. FOX, didžiausios moteriškų kailinių kompa
nijos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, gavo sutikimą iš I. J. Fox krautuvės prezi
dento, aplankyti lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėje su plačiu ir dideliu vė
liausios mados kailinių pasirinkimu. Tik parašykite Bernardui Koraičiui atvirutę, pažy- 
mėdamos kailinių dydį (size) ir jis pribus į jūsų namus su plačiu kailinių pasirinkimu. 
Už atvažiavimą p. Koraitis nieko neskaitys, nežiūrint ar kailinius pirksite ar ne. Tagi, 
kam gaišti laiką ir mokėti kelionės išlaidas, kad galite prisimieruoti puikiausius kaili
nius savo namuose? Neatidėliokite — rašykite atvirutę šiandien, pareikšdamos pagei
davimą, kad norite pamatyti vėliausios mados kailinius.

Kailinius galite pirkti su labai mažu įmokėjimu ir prieinamais mėnesiniais išsi- 
mokėjimais. Per B. Koraitį, pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10% nuolaidos. B. Ko
raitis yra pardavęs tūkstančius ir reikia pasakyti, kad visos jo patarnavimu ir kailiniais 
yra patenkintos. Patenkintos ir Tamstos būsite.

411 WA$HINGTON STREET.
Boston, Mass.

Nashua Mfg. Co.
Incorporated 1823

NASHUA MILLS
Išdirbėjai Nashua Blankietų ir tt.

JACKSON MILLS
Išdirbėjai Inidan Head audeklo

FACTORY ST, NASHUA, NEW HAMPSHIRE

CITY COOPERATIVE BANK

Holyoke, Mass.380 High St.

SAMUEL BAIL, Pres. S. J. BONVOULOIR, Ižd.

gyv. Day Avė. išvažiuoja į 
Springfield ligoninę mokytis 
slaugės mokslus. Ji išvažiuos 
rugsėjo 10. Marijona gimė 
Westfielde ir gyveno čia, bet 
mokslus ėjo Šv. Trejybės par. 
mokykloje, Hartforde, kur jos 
tėveliai persikėlė gyventi. Pa
baigus lietuvišką mokyklą ėjo į 
Hartford Public High School 
per tris metus. Tėveliai vėl grį
žo į Westfield gyventi, tai ji čia 
užbaigė mokslą. Dabar važiuoja 
į Springfield mokytis, ypatingai 
“X-ray”. Geriausių sėkmių.

VESTUVES
Alena Mereškaitė ir Gaetono 

Teodore priėmė Moterystės Sa
kramentą Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioj. Kleb. kun. Puidokas 
suteikė Sakramentą. *

Bobutė Marijona.

LOWELL, MASS.
Lietuvių Protestas Prieš 

Rusijos okupavimų.

Rugpiūčio 23 d., penktadienį, 
8 vai. vakare, Šv. Juozapo lietu
vių parapijos salėje įvyko ma
sinis lietuvių susirinkimas pa
reikšti protestą prieš Rusijos 
okupavimą Lietuvos valstybės.

Susirinkimą atidarė vietinio 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos skyriaus pirmininkas V. 
Paulauskas. Susirinkime kalbė
jo Šv. Juozapo lietuvių parapi
jos klebonas kun. Pranas V. 
Strakauskas ir “Darbininko” 
redaktorius Antanas Kneižys. 
Kalbėtojai faktais nušvietė Lie
tuvos padėtį ir jos neteisėtą o- 
kupavimą. Susirinkime buvo 
priimta rezoliucija, kaipo pro
testas prieš Rusijos neteisėtą ir 
neleistiną žygį ir kad komunistų 
partija būtų panaikinta Ameri
koje. Rezoliucija pasiųsta Ame
rikos Vyriausybei ir nariams.

Raporteris.

SVEIKSTA Į prasikaltimus. Vienas iš Na-
Damas Steponavičius, susižei- shua, N. H. už girtą važiavimą 

dęs koją dirbtuvėje, išgulėjo ke- užsimokėjo $100.00 bausmės.
lėtą savaičių ligoninėje. Sugrįžo Kitas iš Malden, Mass. už grei- 
į namus ir pradeda po biskį kas- tą automobilio vairavimą užsi-
dien išeiti iš namų. mokėjo pabaudos $25.00.

IŠ KUBOS
Slaugė p-lė Julijona Belevi- 

čiūtė, keletą savaičių praleidus 
Kubos saulės spinduliuose, su
grįžo į namus.

PRIE ALTORIAUS
Pereitą savaitę bažnyčioje iš

girdome, kad p-lė Antanina Vil- 
kišiūtė vęs Petrą Tutkų iš Dor
chester, Mass. prie altoriaus. 
Geriausios laimės.

ALTORISTŲ IŠVAŽIAVIMAS
Parapijos Altaristai, rugpiū

čio 28-tą turėjo savo metinį iš
važiavimą į Canobie Lake Park. 
Visą dieną pasimaudę ir pasi
linksminę, grįžo atgal į namus 
nuvargę, bet atgaivinti dienos 
įspūdžiais.

ATOSTOGAUJA
Moterų Sąjungos Kuopos pir

mininkė p-lė Juozapina Narin- 
kaitė šiomis dienomis atosto
gauja New Yorko apylinkėje.

VYKSTA Į GEORGIA
Antanas Jurevičius, šios ko

lonijos gabus futbolo žaidikas 
vyksta į Georgia Valstybės U- 
niversitetą žaisti futbolą.

IŠLAIKĖ VALSTYBES 
KVOTIMUS

Alphonsas Palubinskas sėk
mingai išlaikė Civil Service kvo
timus. Pradės raštininko dirbą 
Bostone valstybiniame name.

SVEČIAI
Šią savaitę aplankė mūsų 

miestą greiti svečiai. Du lietu
viai vaikinai vietiniame teisme 
užsimokėjo bausmės už viešus

VILKAS IŠ GIRIOS
Šiame mieste turime komunis

tinę draugiją, kokia tai Brolių 
ir Seserų pašalpos draugiją. Vi
suomet ta draugija atsižymėjo 
savo raudona dvasia. Pereitą 
savaitę paimu į rankas komu
nistinį lietuvių laikraštį ir skai
tau korespondenciją apie šią 
draugiją, kaip ji pasiuntė rezo
liuciją, pagirdama Lietuvos ko
munistinę valdžią. Rodos, dides
nio pašiepimo niekas negalėjo 
duoti mums patriotiniams šios 
kolonijos lietuviams, kaip toks 
viešas degridavimas visų gerų 
Lowellio miesto lietuvių. Vos 
tik surūgęs komunistinis tuzi
nas randasi toje draugijoje, ir 
kaip jie viešai šmeižia visą šią 
koloniją. Skaudžiausia, kad toje 
draugijoje priklauso nemažas 
būrelis katalikų. Kada jūs kata
likai susiprasite ir mesite šį iš
gamų lizdą? Kitos pašalpinės 
draugijos turėtų šluoti lauk iš 
savo tarpo visus komunistus ir 
visi katalikai turėtų susiprasti 
ir mesti Lietuvos Judošių drau
gijas. Žaslietis.

Kanados Lietuvių Komitetas 
Atsteigti Lietuvos Nepri

klausomybei

Box 53, 324 Queen St.,
W., Toronto, Ont., Canada.

1940 m. rugpiūčio 17 d.
Šiuomi turime garbės 

pranešti, kad Toronto, 
Ont. Canada, šių metų 15 
dieną rugpiūčio susikūrė 
iš 5-kių įvairių srovių ko
mitetas išvystymui plačios 
kovos už atsteigimą Nepri
klausomos Lietuvos ir kar
tu remti Kanados vyriau
sybę jos karo žygiuose.

Komitetan įėjo socialis
tai, katalikai, valstiečiai, 
liaudininkai ir tautininkai. 
Komiteto sudėtis ir valdy
ba: Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopa — 
Jonas Novogrodskas ir Jo
nas Jakubynas; Aušros 
choras — Pranas Kondro- 
ta ir Jonas Samulevičius; 
Cooperative Common- 
wealth Federation Lietu
vių skyrius (CCF — socia
listų) — Augustas Frenze- 
lis ir Viktoras Dagilis; Šv. 
Jono Krikštytojo Pašalpi- 
nė Draugija — Stasys Bal
čiūnas; ir Tėvynės Mylėto
jų Draugija — Alfonsas 
Augutis ir Karolis Kazys 
Bure. Komiteto prezidiu
mas ir sekretorijatas: Au

gustas Frenzelis — pirmi
ninkas ir Stasys Balčiūnas
— vice pirmininkas; Karo
lis Kazys Bure — sekre
torius ir Pranas Kundrotą
— vice sekretorius; ir Jo
nas Jokubynas — iždinin
kas.

Komitetas nutarė laikyti 
dabartinę Lietuvos Atsto
vybę Amerikoje priešaky 
p. Povilo Žadeikio, Lietu

vos ministro įgalioto Wa- ? 
shingtone, D. C., kaipo vie
nintelę ir teisėtą Lietuvos 
ir jos liaudies atstovybę ir 
kooperuoti su ja visais Ne
priklausomybės Laisvos 
Lietuvos atstatymo reika
lais.

Nutarė ruošti kuogrei- 
čiausiai masinius mitingus 
Toronte ir Montreale kvie
čiant kalbėtojais vieną ku
rį iš Lietuvos atstovybės. 
Kadangi Komitetas dar 
nesuspėjo sudaryti reika
lingą iždą, tad mes pagei
daujame, kad atstovybė 
nors dalinai prisidėtų prie 
kalbėtojo kelionės išlaidų.

Suminėtas komitetas 
ryžtasi plėsti savo darbą 
visoj Kanadoj, vedant 
griežtą kovą su visokiais 
Lietuvių mulkintojais Ka
nados ir Lietuvos išdavi
kais. Jam teks šiuo reika
lu užmegsti ryšius su vi
somis Kanados Lietuvių 
kolonijomis ir steigti jas 
skyrius. Mes net numato
me ateity šaukti visos Ka
nados Lietuvių Kongresą, 
kuris ryžtųsi suburti visas 
tikrų lietuvių pajėgas ko
vai už atsteigimą Lietuvos 
nepriklausomybės.

(pasirašo) K. Bure 
KLKALN sekret.

FERRY STREET GARAGE

CHEVROLET’ai — ekonominiam važinėjimui
Ferry St. Tel. 197 Hudson, N. H.

HERBERT C. LINTOTT

Chevrolet... Oldsmobile... LaSalle... Cadillac
25 Main St. Tel. 77 Nashua, N. H.

FARM SERVICE COMPANY
»»

-** - • w

Grūdai ir pašarai visokios rūšies
10 Railroad Sq. Tel. 1470 Nashua, N. H.

PRODUCERS’ DAIRY

Viršgrietinis Pienas
24 Merrimack St. Tel. 793 Nashua, N. H.

HOVVARD JOHNSON’S GRILLE

Howard Johnson’s Telefon 1914-M

Daniel Webster Highway Nashua. N. H.

NASHUA TRUST COMPANY

Narys Federay Deposit Insurance Corporation
194 Main St. Nashua, N. H.

INDIAN HEAD NATIONAL 
BANK

Įsteigtas 1851
| Turi šiuos skyrius: Prekybinį, Taupymo, Skolina

mąjį, Apdraudos slėptuvės, ir tt.
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

146 Main St. Nashua, New Hampshire

SPEARE S
Departmentinė krautuvė. Užlaiko reikmenis — 

vyrams, vaikams, moterims, merginoms ir tt.

138-140 Main St. Telefon 194 

4-6 Temple St. Nashua, N. H.

I TAUPYK PAS V

SE ARS
S E AR S. R 0 E B U C K AND CO.
186 Main St. Tel. 3910 Nashua, N. H.
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VIETINĖS ŽINIOS
•*

LDS 1-MOS KUOPOS 
FOTOGRAFIJOS

LDS 1-ma kuopa aną dieną 
nusifotografavo. Daugelis narių 
fotografijas jau atsiėmė, bet 
dar daug jų ir nematė. Taigi 
kviečiame užeiti į “Darbininko” 
administraciją ir įsigyti vieną 
fotografiją, kuri skiriama LDS 
Jubiliejinių leidinių įrekordavi- 
mui. LDS Narys

(Šidlauskaitės) Vestfildų vardu 
Magdalena. Kūmai buvo Petras 
Kazlauskas ir Pranciška Šidlau
skaitė.

Panelė Jogmtfiaitė šiomis: die
nomis išvažiuoja į Cenade vie
nuolyną, panelė Kniupai^ė į 
Marijos Nekilto Prasidėjimo 
Vargdienių Seselių vienuolyną, 
Thompson, Conn. Abiem kandi
datėm linkime Dievo malonių 
ištverti. Joms, ketvirtadienio 
vakare, 492 E. 7th St., artimie
ji rengė viešas išleistuves.

Kutinus Pripažintas Kaltu

Į

ŽINUTES
Rugp. 31 d., Alena Smolskytė 

ištekėjo už Vilimo Carmody, 
gyv. 12 Oakland St., Dorches
ter. Liudijo jaunosios sesuo O- 
na ir brolis Juozas.

Rugp. 30 d., mirė, Carney li
goninėje, metus sirgęs, Klemen
sas Pranašas, 59 metų, gyv. 476 
E. 4th St. Jis paėjo Joniškės pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
33 metus. Paliko seserį ir 3 bro
lius. Palaidotas rūgs. 2 d., 9 vai. 
ryte, iš Šv. Petro par. bažny
čios, Naujos Kalvarijos kapuo
se.

Tą dieną jaunasis Paulauskas,! 
buvęs altaristas išvažiavo į Į 
Duxbury, Mass., prie misionie-j 
rių Tėvų Dieviškojo Žodžio, Pa-Į 
lydėkime šį aspirantą maldomis.

i

Rūgs. 1 d., Juozas Stankus ap
sivedė su Pranciška Palubickai- 
te, gyv. 22 Layfield St., Dor- 
chestery. Liudijo Pranas Stan
kus ir Grasilda Jumontaitė. Jau
nosios tėvai iškėlė vestuvių di
delį balių.

Rūgs. 2 d., apsivedė Aleksan
dras Punys su Ona Uždavinyte, 
gyv. 190 D St. Liudijo Vincen
tas Kaselis ir Ona Valatkaitė. 
Šliūbines šv. mišias jiems atgie
dojo kun. A. Abračinskas.

Rūgs. 1 d. buvo pakrikštyta 
Marijona Ona Felikso ir Mortos’ 
(Volungevičiūtės) Kraunelių 
duktė. Kūmai buvo Petras Gri- 
mavičius ir Marcelė Trainavi- 
čiūtė.

Tuo pat laiku tapo pakrikšty
ta duktė Prano ir Magdalenos

Tėvai Jėzuitai, J. E. Kardino
lui pritariant, vykdo maldininkų 
kelionę į Jėzuitų Kankinių šven
tovę, Aurilsville, N. Y. Keliau
ninkų tarpe bus Šv. Petro para
pijos Sodalietės ir parapijiečių, 
kun. K. Jenkaus vadovybėje.

Jų traukinys išeina iš No. 
Station, rūgs. 7 d., 10:30 vai. v. 
Pasieks šventovę rūgs. 8 d., 
6:30 vai. ryte.

Ten išklausys šv. Mišių, pri
ims Šv. Komuniją, turės proce
siją, ir užkąs pusryčių. Atlankę 
įdomias vietas, vaikščios Staci- 

įjas, pasveikins relikvijas. 12 v. 
gaus pietų. 1 vai. p. p., išklau
sys pamokslo ir gaus palaimini
mą su Švč. Sakramentu. 3 vai. 
p. p. maldininkai grįš į traukinį, ( 
kurs pasieks No. Station 10 vai. 
vakare, sekmadienį. Laimingos 

Į kelionės.

Rūgs. 3 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, apart vietinių kunigų, 
laikė Šv. Mišias kun. A. Ignotas, 
MIC., ir kun. J. Vosylius, MIC.

Rūgs. 4 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje, apart vietinių kunigų 
laikė šv. mišias — kun. Baltru- 
šiūnas, kun. Naudžiūnas, 
ir kun. J. Daunys.

PADĖKA

MIC.,

Šiuomi nuoširdžiai reiškiu sa
vo padėką visiems, prisidėju- 
siems prie mano vyro, Petro 
Meškausko, palaidojimo, miru
sio š. m. rugpiūčio mėn. 23 d. 
Ypatingai tariu padėką parapi
jos kunigams, graboriui ir vi
siems geradariams už užprašy
tas šv. mišias, už gėles 
siems, kurie kokiu nors 
prisidėjo prie laidotuvių 
mano liūdesio valandoje.

Anelė Meškauskienė.

ir vi- 
būdu 
šioje

Labor Day naktis p. B. F. Ku
biliui. buvo nerami. Jis buvo už- 1 
ėjęs į Strand valgyklą. Automo
bilį paliko gatvėje. Policija, ra
dus automobilį pastatytą tolo
kai nuo šalygatvio, laukė savi
ninko. Sulaukė. Kada Kubilius 
atėjęs prie automobilio, tai po
licininkas pradėjo jo klausinėti 
dėlko jis palikęs automobilį pa
vojingoje vietoje. Sakoma, kad 
Kubilius šiurkščiai pradėjęs su 
policininku kalbėtis, ir net pa
vadinęs policininką “pra... me
lagiu”. Policininkai buvę du, ir 
jie už pažeminančių žodžių var
tojimą Kubilių areštavo ir nu
vežė į policijos nuovadą, kur be 
užstato- neišleido. Padėjus pini
ginę užstatą išleido.

Bet rytojaus rytą, rugsėjo 3 
d. turėjo ateiti į teismą, kur 
teisėjas, išklausęs liudininkų, 
pripažino Kubilių kaltu už var
tojimą pažeminančių žodžių 
(profane language).

B. F. Kubilius yra metodistų 
ministeriu So. Bostone. Pasta
raisiais laikais, kada Sovietų 
Rusija pagrobė Lietuvą, jis kar
tu su komunistais reiškė viešai 
pasitenkinimą. Komunistai jo 
neskaitą rimtu žmogumi, bet 
šiais laikais jis jiems naudin
gas, nes jis užgiria Sovietų gro
bį. Rap.

VEDYBINIO GYVENIMO 
25 METŲ SUKAKTIS

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
80. Boston, Mass.

TEL ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 8 Iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki C vai. vakare 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrMge 8330.

Mm Repshb, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET,

Kampas Inman arti Centrai SqM 
Camorklge, Maso.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Dr. J. C Landžius 
(Seymour) 

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

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

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD. 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. dianoz <*

IŠ LRKSA 94 JAUNIMO 
KUOPOS VEIKIMO

Kas sako, kad išvažiavimai 
jau atgyvenę savo dienas, kad 
nieks į juos nebevažiuoja? Te- 
atsižvelgia sakytojai į LDS tri
jų kuopų išvažiavimą, Romuvos 
parke, pereitą sekmadienį, la
bai sėkmingai įvykusį.

Šv. Petro parapijos pajėgus 
choras priima Federacijos aps
krities pakvietimą sudainuoti 
panelės artistės Katkauskaitės 
koncerte, lapkr. 24 d.

Šis choras dabar rengiasi, lai
kydamas pratybas trečiadienių 
ir penktadienių vakarais, bažny
tinėje salėje, W. 5th St.

Šiuom tarpu choras priima ir 
naujus narius. Pageidautina jų 
kuodaugiausiai.

Ponai K. Valatkevičius ir jo 
žmonelė, gyv. 159 H St., So. 
Bostone, rugsėjo 2, (Labor i
Day) dienoje minėjo savo vedy
binio gyvenimo 25 metų sukak
tį. Jiedu augina gražią šeimynė
lę. Viena iš jų dukrelių ilgesnį 
laiką dirbo “Darbininko” admi
nistracijos ofise, pp. Valatkevi- 
čiai yra nuoširdūs LDS ir “Dar
bininko” rėmėjai. Mes linkime 
jiems ilgiausių metų! Rap.

Sekmadienį pripuola Panos 
Marijos Gimimo didelė šventė. 
Šis sekmadienis taipgi yra Pre
zidento Roosevelto paskirtas 
visai Amerikai maldos diena už 
taiką.

Toji katalikams didelė šventė 
bus labai iškilmingai apvaikš
čiojama Šv. Petro par. So. Bos
tono lietuvių bažnyčioje. Pasku
tinėse trejose šv. mišiose bus 
sakomi pamokslai.

11 vai. ryte, sumą su asista 
giedos kun. Tėvas Aukštikalnis, 
S. J. Jis pasakys ir misionieriš
ką, iškilmei pritaikomą pamoks
lą.

7:30 vai. vak., bus laikoma 
vieša Šv. Valanda, išprašymui 

| taikos.
Šv. Valandą laikys su asista 

Įkun. Andrius Naudžiūnas, MIC. 
I ir pasakys pamokslą. Deakonu 
bus kun. Geraldas, C. P., sub- 
deokonu kun. M. Šmigelskis, 
MIC.

Pereitą sekmadienį vietiniai 
kunigai užprašė visus iškilmin
gai apvaikščioti rūgs. 8 d. Kas 
turi ausis teklauso.

Vietiniai kunigai taip pat pra
šė parapijos pagelbėti, malda ir 
kitais būdais, jaunimui laimin
gai pradėti tinkamose mokyklo
se tinkamus mokslus. Tam kil
niam tikslui atsiekti kvietė tė
vus ir patį jaunimą prie maldos 
ir sakramentų.

cele Gshnienė, Domicėlė Mar- 
čiulaitienė. Taipgi gražiai sudai
navo linksmų dainelių keturios 
damininkės: ponas — Nanarta- 
vičienė, Caplikienė, Janušonienė 
ir Žardeckienė. Taipgi nuošir
džius sveikinimus sudėjo jų 
dukrelė Veronika ir sūnus Al
bertas.

Jubiliejatai paeina iš Lietu\os i bininke” lankėsi Jėzaus Nukry- 
iš Merkinės parapijos. Julius:.......................................... .... -
Merkinės miestelio, gi Karolina 
iš Samūniškių kaimo. Jiedu la
bai myli savo kraštą ir dažnai 
prisimena savuosius. Karolina: 
tik pora metų atgal važinėjo tė
viškėn. Ji priklauso prie dauge
lio bažnytinių ir pašelpinių . kurios’išeina laikraštis “Darbi- 
draugijų ir Šv. Petro parapijojį ninkas”_ 
visuomet nuoširdžiai darbuoja-j 
si. Ji žinoma, kaipo dainininkė 
ir artistė. Mes Jubiliejatams ir
gi linkime ilgiausių metų! Rap.

dolerių (dešimkę). Jeigu kas 
rado, prašome atsišaukti “Dar
bininke”. Būtų gražus ir girtinas 
darbas grąžinti svetimus pini- 

Nukentėjęs būtų dėkingas.

jie saVĄskelionėje atliko kartu ir 
pasninko bandymą. Gražu, ar 
ne, kuomet vienu šūviu du zui
kiu...

gus.

LANKĖSI
Trečiadienį, rūgs. 3 d., “Dar-

Į žiuotojo Vienuolyno Motina Bo
neventura ir Cambridge lietu
vių parapijos mokyklos viršinin
kė Sesuo Anunciata. Apžiūrėjo Į

’ spaustuvę ir džiaugėsi, kad lie
tuviai katalikai darbininkai tu
ri tokią modernišką įstaigą, iš

Grįžo į ofisą ir “Darbininko” 
administracijos pagelbininkė O- 
nutė Overkaitė. Ji savo “week 
end” praleido New Yorke. 
Džiaugiasi grįžus. Sakosi, kad 
jai buvo ilgu namiškių. Kurių?..

Su South Bostono Sodai icijos 
maldininkų ekskursija, kurį iš
važiuos šeštadienį rūgs. 7, teko 
patirti vyksta ir motinų, tarp 
kitų ir p. Marksienė. Su ja vyk
sta ir jos dukrelė Nelle. Linki
me laimingos kelionės.

ŠIDLAUSKO 
PAREIŠKIMAS

vie-p. Kastantas Šidlauskas, 
tinis biznierius, užėjęs į “Darbi
ninką” prašė įdėti jo pareiški
mą, kad jis nedavęs p. John E. 
Powers, kandidatui į represen- 
tatus, savo vardo ir jo vadovau
jamų draugijų naudoti rinkimi
nėje propagandoje. Tai esą pr

aryta be p. Šidlausko atsiklau- 
simo ir žinios.

Motina Boneventura ketvirta
dienį iš So. Bostono išvyko į 
Vienuolyną, Elmhurst, Pa. ir 
kartu išsivežė du našlaičius auk
lėjimui. Jėzaus Nukryžiuotojo 
vienuolyne yra nemažai našlai
čių ir senelių, kuriuos prižiūri 
ir globoja Seserys.

KAS PAKLYDĘS?’..

f

KAS RADO?

Rugsėjo 1, Romuvos parke, 
Montello, Mass., Trilypyj pikni
ke, pametė tūlas asmuo dešimts

Kiek laiko atgal, So. Bostone 
susiorganizavo Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo Ameri
koje jaunimo kuopa. Šita kuopa 
vasaras laiku neparodė daug 
veikimo, bet dabar jau užsibrie- 

■ žė veikimui gaires.
Pirmiausia apkalbėta naujų 

narių vajus, kurį Susivienijimas 
dabar skelbia ir nutarta smar
kiai pasidarbuotf prie Kat. Su
sivienijimo.

Nutarta prieš Kalėdas sureng
ti šokiai ir, po Kalėdų suvaidin
ti lietuvišką teatrą. Į komisijas 
įgaliota kp. valdyba. Pr

ATOSTOGOS

Darbininkų šventės (Labor 
Day) proga, pp. Jonas ir Julija 
Raškauskai ir dukrelė Bronė, 
gyv. 340 K St., So. Bostone ir 
Juozas ir Marijona Raškauskai 
ir duktė Marijona, gyv. 225 L 
St., S. B., praleido šventes New 
Yorke.

Gauta žinutė iš Dayton, Ohio 
šio turinio:—
“Gerbiamas Redaktoriau,

“Štai tamstoms pirmo pusla
pio žinia? Iš gero autoriteto su
žinota, kad ponas J. V. iš South 

i Bostono esąs paklydęs Daytone. 
Iš jo išvaizdos atrodo labai pa
sitenkinęs. Kaip sužinosiu dau
giau žinių apie jį, vėliau prane
šiu. Spėti jalis Korespondentas.”

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
South Boston Garage

BROLIAI 8TRAKAUSKAI, Sav.

Grįžo iš ilgos atostoginės ke
lionės pp. Kupraitis, Bernatonis 
ir Janušonis. Jie parsivežė gra
žių įspūdžių. Teko nugirsti, kad j Automobilistai! Jei jūs norite,

kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

>*• ».

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Juozas M. Dilis
,. _ Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Telephone
80. BOSTON 

1058

Sidabrinis Jubiliejus

Bay View Mot or Service
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

L

ETaborate displays in the Massacbusett3 Statė building and tha 
Lithuanian. French, Irish and Italian buildings at the Brockton Fair 
will attract thousands of visitorg to the annual fall show from Sept. 
8 to 14 inclusive. In the Massachusetts building the Commonwealth 
vili present a picture of itg resources while in the nationality group 
there vili be eshibits portraving the art, eustoms aud iuduslriee of 

z thelr respectiv* homelaods,

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Inrared and 

Bonded 
Local A Long 

Distanca 
Movlng

326- 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618 šeštadienį, rugp. 31, š. m. po
nai Julius ir Karolina Čiurlio- 
nai, gyv. 1936 Columbia Rd., So. 
Bostone, minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį. Ta 
proga buvo parengtas Bankie- 
tas, kuris įvyko tą pačią dieną, 

16 vai. vakare, Šv. Petro parapi 
jos salėje, 7th St., So. Bostone. 
Į bankietą atvyko svečių ir vieš
nių iš So. Bostono, Brocktono, 
Harrison, N. J., Stoughtono, 
Cantono, Somerville, Bridgewa- 
ter ir kitur. Arti trijų šimtų as
menų linksmai praleido laiką ir 
sudėjo jubiliejatams nuošir
džius linkėjimus. Vedėju prog
ramos buvo J. Kumpa. Sveikino 
artimiausi giminės — Sesuo 
Kristina Savilionienė iš Brock
tono ir įteikė gražias dovanėles; 
sveikino ir dovanas įteikė — A- 
gota Švedienė, Agota Jocienė, 
Marijona Volungevičienė, Ado
mas Miškinis iš Bridgewater, 
ponai Žuromskai ir sūnus, Mar-

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

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

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS

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

Telef. ŠOU 0346

Fair Buildings in New Dress

Peter P. Plevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengtjaa.
SodewaU, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
r E L. 8OU 1452 

ApskalUlavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

IBaraseviaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 Ir 
BAL8AMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyvas. vieta: 838 Borchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

JosephV.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Resldence: 198 M St., So. Bostoa. 

TeL ŠOU Boston 1437 
TaL ŠOU Boston 3960.
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Rugpiūčio 18 d. turėjome ne- įsigyti savo bažnyčią, kad galė- 
paprastą dieną — pikniką. Ren- tume nevaržomi kitų tautų, su- 
gėjos buvo mūsų darbščios mo- sirinkti į pamaldas, kada mums 
terėlės. ’ patogiau ir kad turėtume savo

Po pamaldų, kurios įvyko Šv. salę, kur susirinkę galėtume 
Povilo bažnyčios skiepe, 4112 laisvai pasikalbėti, o kartas nuo 
W. Washington Blvd., visi nu- karto padaryti pramogėlę,
važiavome į Arroya Seco park,! Jau suradome labai gražią vie- 
kur radome nemažai susirinku- tą, kuri pilnai atitinka mūsų 
šių lietuvių iš įvairių Kaliforni- reikalavimams ir mūsų kišenei, 
jos miestų ir miestelių. Turėjo- Reikalinga yra tik J. E. Arki
me net svečių iš San Francisco. vyskupo pritarimas ir leidimas 
Jaunikaitis Antanas Pociūnas, turėti lietuviams savo bažnyčią, 
kuris per Šv. Mišias giedojo Tuo reikalu buvau nuvykęs su 
kartu su mūsų choristais, užim- profesorių Pakštu į Arkivysku- 
ponavo savo gražiu balsu. No- po kanceliariją ir kalbėjome su 
rėdami, kad ir toliaus Pociukas Kancleriu apie įrengimą atski- 
savo vyrišku balsu mūsų chorą ros lietuviams bažnyčios. Paaiš- 
stiprintų, padarėme žygių, kad kino mums, kad tai priklausys 
tas jaunikaitis gautų darbą Los nuo pačių lietuvių. Jei skaitlin- 
Angeles, ir turime viltį, kad gai rinksis į pamaldas, tai ir 
mūsų pastangos nebus bergž- bus leista lietuviams turėti sa- 
džios. Į

Galiu su džiaugsmu čia pažy
mėti, kad mūsų choras p-nios maldas Šv. 
Bronės Starkienės vedamas, skiepe, o už poros mėnesių iš
kas karts daro pažangą ; klau
sant giesmių, per mišias šv. visi 
persiima dievotumu - maldingu
mu.

Dabar visi Los Angeles lietu
viai - katalikai susirūpinę, kaip

Prel. Julius Macijauskas, 
naujos organizuojamos lie
tuvių parapijos klebonas 

į Los Angeles, Cal. Darbas 
sunkus, bet kilnus. Linki
me J. M. Prelatui Macijau
skui geriausių sėkmių.

vo bažnyčią.
Tuo tarpu pasakė laikyti pa- 

Povilo bažnyčios

spręs tą klausimą.
Svarbiausias dabar yra daly

kas, kad lietuviai per tuos du 
mėnesiu skaitlingiausiai rinktų
si į lietuvių pamaldas, kad įro- 
dytume Los Angeles, Cal., lietu-

BLAKE’SCREAMERY

Geriausias Pienas ir Smetona
394 So. Main St. Tel. 809 Manchester, N. H.

BATCHELDER BROS.

YELORIPE
Tel. 3412 Manchester, N. H.

HERMAN C. STACHE
Gėlininkas

683 Second St. Tel. 1261 Manchester

Pienas —Grietinė
Tel. 3670 Manchester, N. H.
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R. TtfflODORE

GELINASCLEANER
Sausas Išvalymas

566 Somerville St. Tel. 6300 Manchester, N. H.

HUBBARD SASH & DOOR FACTORY
Fred. G. Holbrook, Sav. 

Durys, feęmai langams ir tt. 
Fir St. ' Manchester, N. H.

EDDIE'S LUNCH
Eddie J. Pouliot, Sav.

Specialiai pagaminami valgiai kasdiena
35 Armory St. Manchester, N. H.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 EHsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

DARBININKAS ____________ __________
pie^SO dolerių, Vad valgant res
torane būtume {Užmokėję už to
kius pietus nemažiau vieno dole
rio. Tai čia rengėjų “sekretas". 
Pasirodė, kad visos mūsų gar
bingos šeimininkės ir rengėjos 
netiktai dirbo - rengė, bet ir au
kavo ką kuri galėjo. Todėl pa
reiškiu mano giliausią padėką 
visoms pikniko įrengėjoms, šei
mininkėms ir aukotojoms, kad 
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laimę, viena poniutė laimėjo net 
du .fantų, gražiai išsiuvinėtą 
poduškėlę (padedamą ant so
fos) ir didelį sūrį.

Girdėjau, kad už kokio mėne
sio vėl mūsų kolonijos moterys 
žada rengti pikniką, per kurį 
netiktai pavaišins skaniais val
giais, bet ir bus laimėjimų.

Todėl Brangieji ir Brangio
sios dar skaitlingiau susirinki
te į ateinantį pikniką, iš anksto Į taip uoliai ir sumaniai dirbote ir 
bus pranešta visiems, kada ir ■ paaukavote bažnyčiai tą pirmą- 
kur piknikas įvyks, o žinokite, ją gražią auką, 
kad nuo pikniko pelnas eina
Jūsų pačių naudai, įrengimui dėką ir visiems, kurie dalyvavo- 
Los Angeles lietuviškos bažny- te piknike, o ypač Didž. Gerb. 

Ičios. j profesoriui Pakštui, kad savo
Pelno iš šio pikniko liko 48 trumpa prakalba paįvairino mfi- 

dol. su centais, o ateinančiame sų 8^9 susirinkimą.
Į piknike turime viltį, kad ir ap-' Prelatas Julius Macijauskas, 
Į valų šimtą turėsime bažnyčios 1940, 19/Vin.
nupirkimui. 1726 So. Bronson avė.

Gal kam mintis užėjo iš kur Los Angeles, California 
gi galėjo palikti nuo pikniko a- Teleph. Rochester 6037.

E. H. CLOUGH'ČOAL CO.

Angliai, Koksai, Aliejuš\urenti pečiams 

1061 Elm St. Tel. 214 Manchester, N. H.
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Turiu pareikšti dar mano pa-
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GABRIEL PROULX HARDWARE STORE 
Geležies reikmenys, Dažai, Aliejai, Kalkės, ir tt. 
156 Wilson St. Tel. 4049 Manchester, N. H.

COLE’S OUALITY DRY CLEANSING & DYEING
Moderniškas valymas ir dažymas

953 Union St. Tel. 661 Tel. 804 Manchester, N. H.
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HANOVER HILL GARAGE
CHEVROLET — Parduoda, Taiso, peržiūri ir tt.
716 Hanover Se. Tel. 5470 Manchester, N. H.

GEORGE’S CLEANING and PRESSING SHOP
Prityrę Valytojai ir Prosytojai

13 W. Centrai St. Tel. 5377-W Manchester, N. H.

vių katalikų skaičių. Todėl ragi- ; 
nūs vardu Bažnyčios ir Tėvy
nės visus lietuvius susirinkti 
sekmadieniais į mūsų provizo
rišką bažnyčią.

Bažnyčiai nupirkti lėšų už
teks, nes yra žmonių, kurie ga
na turtingi ir supranta bažny
čios svarbumą. Todėl jie ir pa
aukuos iš savo sutaupytų dole
rių nemažą dalį, nepasiliks ir 
tie, kurie neturi bankose tūks
tančių nei šimtų, bet iš savo už
darbio paskirs dalį ir susirinks 
sumą, kuri reikalinga bažnyčios 
nupirkimui, bet negalutinam 
užmokėjimui už bažnyčią ir že
mę, nes Amerikoje sunku rasti 
bažnyčią, kuri būtų be skolos. 
Net seniausios bažnyčios apsun
kintos skolomis.

Todėl ir mes įmokėsime vieną 
ar pusantro tūkstančio dolerių 
už bažnyčią, o paskui per ilges
nį laiką išmokėsime ir kitus pi
nigus.

Visi žinome, kad bažnyčią į- 
rengti pamaldoms tai neužtenka 
loto (pleciaus) ir namų. Dar 
reikia įtaisyti altorius, vargo
nus, suolus ir t.t., bet ir čia jau 
turime gerą pradžią; vargonus, 
kieliką, arnotą (tuo tarpu vie
ną), bet turime pažadėtą vieną 
baltą arnotą, kurs kaštuos tarpi 
50—75 dolerių. Tas arnotas bus 
mums prisiųstas iš Chicagos, II- 
linois, kurį pažadėjo aukoti p. 
Rozalija Lekavičienė. Daug yra 
lietuvių, kurie davė aukas kitų 
kolonijų lietuviams, kad jie ga
lėtų užlaikyti bažnyčią, vienuo
lynus. ir mokyklas. Todėl aš ne
nustoju vilties, kad ir mūsų pa-1 
dėtis sužadins kitose kolonijose 
norą mums pagelbėti, nes ir čia Į 
tie patys lietuviai gyvena.

Noriu su skaitytojais pasida
linti įspūdžiai iš mūsų pikniko. 
Pirmiausia turiu pagirti mūsų 
tautiečius, kad labai kultūringai 
užsilaikė piknike. Svarbiausia 
dalykas, kad visi buvo blaivūs, 
nors p. Jasielskis “užfundijo” 
trijų metų vyno savo išdirbys- 

i', tės, bet tikras įrodymas kultū- 
i! ros, kurią pasekė mūsų tautą 

tas demokratizmas ne žodžiuo
se, bet praktikoj parodytas gy
venime. Piknike buvo įvairių 

, žmonių: turtuolių ir vargšų, 
j universiteto profesorių, dakta-

norThampton, mass.

80 Main St. Tel. 1070

NONOTUCK SAIVNGS BANK

Pirkite pas SEARS ir sutaupysite

Sears, Roebuck and Co.

652 Elm St. Tel. 3901 Manchester, N. H.

SEARS, ROEBUCK and CO.
Pirkite pas SEARS, o sutaupysite

652 Elm St. Tel. 3901 Manchester, N. H.
f i .. i,

u; Manchester die co.
Išdirbėjai avalinės formų

134 Maple St. Tel. 119 Manchester, N. H.

C. A. ŠMITH GARAGE, INC.

International Trokai
435 Elm Št. Tel. 6040 Manchester, N. H.

HAMEL AUTO BODY CO.

Prityrę pertaisyto jai ir kainos prieinamos
321 Chestnut St. Tel. 4903-R Manchester, N. H.

CRYSTAL LAUNDRY CO., INC.
Pilnutėlis skalbimas ir prosinimas

108 Lake Avė Tel. 1042-W Manchester, N. H. 
213 Union St. Tel. 4515 Manchester, N. H.

FELLOVVS&SON, INC.
Išdirbėjai

90 Pine St. Tel. 3490 Manchester, N. H.

SUNDEEN LUMBER CO.
Statybinė medžiaga — Durys, Langai, stogo plytos.
271 Mammouth Rd. Tel. 3650 Manchester, N. H.

DOUGLASS, INC.
Patarnavimas Automobilistams

25 Stark St. Tel. 653 Manchester, N. H.

MANCHESTER DAIRY SYSTEM, INC.
Pasterizuotas Pienas ir Grietinė 

Pienas geriausias — turtingas grietine 
226 Second St. Tel. 5640 Manchester, N. H.

STATĖ — PALACE —-STRAND — CROWN
THEATRES

Manchester, N. H.

GOODWIN FUNERAL HOME
Laidotuvių Namas

607 Chestnut St. Tel. 161 Manchester, N. H.

GENERAL ICE CREAM CORPORATION
“Fro - Joy” 

šaltakošė iš Grietinės
Granite St. Tel. 5560 Manchester, N. H.

SOCONY • VACUUM OIL 
CO., INC.

176 Baker St. Tel. 7000 Manchester, N. H.
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rų ir tt. Bet čia nebuvo skirtu
mo — visi grupavosi — kalbė
josi, dainavo, šoko, kaip vienos 
šeimos, tikrai vienos motinos 
Lietuvos vaikai.

i j Mūsų garbingos pikniko ren-
i gėjos nepamiršo, kad palaikyti 

gerą ūpą, reikalinga ir gerai pa
valgyti. Todėl apkrovė stalus 
skaniausiais valgiais ir tais 
skanumynais visus sočiai pavai
šino. Todėl po tokių iškilmingų 
pietų pikniko dalyvių ūpas pa
didėjo, ir nors artinosi vakaras, 
bet niekas nenorėjo pirmasis 
apleisti tą jaukią vietą, kurioje 
taip smagiai praėjo laikas. Pik
nike buvo prega išmėginti-savo
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SIBULKIN SHOE CO., INC.
Išdirbėjai moteriškos “Compo” avalinės

477 Silver St. Tel. 7320 Manchester, N. H.

GRANITE STATĖ ELECTRIC 
SUPPLY CO.

MANCHESTER RENDERINGCO.

“Dirbtuvė Muilo”

Hancock St. Tel. 25 Manchester, N. H.

GATE CITY CLEANSING CO.
Valymas ir Dažymas

107 Hanover St. Tel. 4475 Manchester, N. H

KIMBALL’S FLOWER SHOP
“Gėlės įvairioms progoms”

14 Brook St. Tel. 4530 Manchester, N. H
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W. E. DUNBAR SONS
Angliai, Koksai, Malkos, ir tt.

Tel. 452 Manchestėr, N. H.
•> ; \ ' -

632 Massabesic Tel. 453 Manchester^ N. H. ■

59 Hanover St,
. '.B.

•

1072 Elm St. Tel. 374 Manchester, N. H.

“Wholesalis ir Retaileris”
Elektrikiniai reikmenys, lemputės ir kiti dalykai.

FERRETTI GRILL
“Geriausi Gaminiai visame mieste” 

Kasdien specilūs gaminiai pasirinkimui

1157 Elm St. Tel. 2033 Manchester, N. H.
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NORMANO BROTHERS, INC.
“Twist Loaf”

LEONCK NORMANO. Prez.; LEO J. MANSEAU, iid. - vedėjas
MRS. OEO. NORMANO, vfce-prez.; RAPHACL. NORMANO, ižd.-pag. 
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25 Lavai St Tel. 152 Mahchester, N. H.


