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EXTRA
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 

d. prieš ketvirtą valandą 
po pietų kun. dr. J. Vaškas, 
MIC., Marianapalio Kole
gijos rektorius, pranešė 
telephonu “Darbininkui”, 
kad a. a. kun. dr. Jonas 
Navickas, MIC. yra pašar
votas Marianapolio Kole
gijos konferencijų kamba
ryj-

Sekmadienį, rugsėjo 7 
d., 2 vai. po pietų (E. S. T.) 
iš konferencijų kambario 
a. a. kun. dr. Navicko kū-! 
nas bus perkeltas į Kolegi
jos koplyčią.

Laidotuvių iškilmingos 
šv. mišios ir pamaldos į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 
8 d., 10:30 vai. rytą (E. S. 
T.) arba 11:30 vai. rytą 
(Daylight Saving Time). 
Iškilmingas Šv. Mišias at
našaus Hartfordo Vysku
pas McAuliffe. Laidotuvių 
pamaldose dalyvaus vys
kupai, prelatai, kunigai, 
vienuolės ir įžymūs valsty
bės viršininkai ir gausi mi
nia pasaulionių.

Po pamaldų a. a. kun. 
dr. Jono Navicko kūnas 
bus palaidotas naujose 
Marianapolio kapinėse, 
kurios iki šiol dar nebuvo 
įkurtos. Naujose kapinėse 
pirmas kapas bus supiltas 
pirmadienį.

Naujos kapinės Maria- 
napolyj yra tai a. a. kun. 
dr. Navicko sumanymas, 
kurių šventinimas turėjo 
įvykti kitą mėnesį.

Kataliku, kurą neremia 
katalikiftkoa spaudoj neturi 
teiste vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC

I

Prakilniam Kunigui, nuoširdžiam Lietuvos 
mylėtojui, didžiam visuomenininkui - veikėjui, 
Kunigų Vienybės ištikimam nariui a. a. Kun. 
Dr. Jonui Navickui mirus

KUNIGŲ VIENYBĖ
reiškia gilią užuojautą jo pusbroliui J. E. vys
kupui Podolskiui, jo giminėms, Tėvų Marijonų 
Kongregacijai ir jų įstaigoms

Kunigų Vienybės Centro Valdyba.

Vokiečiai Apsupa Leningradą

Pranešama, kad p. Kas
tas Stasys, įžymus Vil
niaus krašto lietuvių vei
kėjas ir buvęs Vilniaus 
burmistras, su šeima rusų 
bolševikų išvežtas į Bar- 
naulą — Sibirą ir gyvena 
barakuose. Taip pat ten 
gyvena Domicėlė Gineitie- 
nė iš Tauragnų su dviem 
sūnais; Ona Žulienė su 
trims mažoms dukterims; 
Vitutienė; Reinių šeima 
(penki suaugę ir du jau
ni); kun. P. Prunskis, bu
vęs Palūšės klebonas, virš 
60 metų amžiaus, dėl silp
nos sveikatos jau nebega
lėjęs eiti klebono pareigų.

Dideli Gaisrai Berlyne
Berlynas, rūgs. 3 — Vo

kietijos vyriausybė prane
ša, kad jų kariuomenė vis 
arčiau apsupa Leningradą 
iš visų pusių. Kai kurios 
kariuomenės dalys yra tik 
dvylika mylių nuo Lenin
grado.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų Rusijos ka
riuomenė atmušė vokie
čius nuo Leningrado. 
Pravda rašo, kad vidurinė
je karo lauko dalyje mar
šalo Timošenko kariuome
nė atmušė vokiečius ir į 
dešimtį dienų atsiėmė 22 
kaimus.

Rugsėjo 2 d. š. m. vakare Šv. Vincento ligoninėje, 
Worcester, Mass. mirė įžymus mūsų išeivijos vadas, 
LDS organizacijos Garbės Narys, TT. Marijonų Pro
vincijolas, kun. dr. Jonas Navickas, MIC.

Nors jau per kelis metus su pertraukomis sirgo 
širdies liga, bet pastarasis susirgimas ir staiga mirtis 
buvo netikėta. Antradienio naktį liūdna žinia žaibo 
greitumu pasiekė visą išeiviją, kad mirė įžymus lietu
vis patriotas, mokslininkas, visuomenininkas, litera
tas.

A. a. kun. dr. Jonas Navickas, MIC. gimė 1895 m. 
sausio 2 d. Virbalyj, kur užbaigė ir pradžios mokslus. 
Aukštesnius mokslus ėjo Vilkaviškyj ir Seinų Dvasinė
je Seminarijoje. Besimokydamas Seinų seminarijoj 
susirgo; pasveikęs į Seinų seminariją nebegrįžo, bet 
kviečiamas a. a. kun. Bukavecko, 1913 m. atvyko į 
Jung. Valstybes ir įstojo į New Yorko Katedros Kole
giją, kur mokėsi anglų kalbos.

Turėdamas didį patraukimą į dvasinį luomą a. a. 
kun. Petro Saurusaičio, tuolaikinio Waterbury lietu
vių parapijos klebono kalbinamas, įstojo į La Salette 
Kolegiją, Hartford, Conn.

Būdamas moksleiviu daug veikia jaunimo organi
zacijose — L. Vyčių ir Moksleivių Susivienyme, daly
vauja seimuose, bendradarbiauja lietuvių katalikų lai
kraščiams.

Baltimore (Md.) seminarijoj užbaigė filosofijos 
mokslus. Po to įstojo į Washingtono Katalikų Univer-

Nashua, N. H. — Šiomis jus ir tos parapijos vikaro 
dienomis kun. dr. Antanas kun.
Bružas sugrį 
Kazimiero lieti 
jos klebonas, 
jus Liutkus, 
klebonu nuo 1 
dr. Bružui užėmus rekto
riaus vietą La^Salette se- 

4 minarijoj, Altamont, N. 
į Y., rudenį vyksta į Wa- 
’shingtono Katalikų Uni
versitetą pagilinti moks
lus.

Kaip kun. dr. A. Bružas, 
taip ir kun. dr. P. Liutkus 
Šv. Kazimiero parapijoj 
labai daug gražių ir įžy
mių darbų yra atlikę. Pa- . . ..
rapijiečiai džiaugiasi, kad kaus parapijoj..
Apveizda taip sutvarko,- Linkime kun. dr. A. Bru- 
jog jiems skiria darbščius žui geriausių sėkmių pas- 
ir nuoširdžius vadus. Ne- toracijos darbe, o kun. dr. 
galima praleisti nepaminė- P. Liutkui studijose.

Juozo Bucevičiaus,
| kaipo Šv. kuris yra labai kuklus ir 

ų parapi-’darbštus.
n. Dr. Pi-’ - 
ris buvo

m., kun.
I Kun. Dr. P. Liutkus rug
piūčio 24 d. atsisveikinda
mas su parapijiečiais pa
reiškė, kad be kun. Buce- 
vičiaus pagalbos ir be pa
rapijiečių kooperacijos jis 
to nebūtų galėjęs padary
ti, kas yra padaryta.

Rugpiūčio 31 d. kun. dr. 
A. Bružas jau buvo Na- 

’ shua ir bažnyčioje pasakė 
turiningą pamokslą. Pla
čiai aiškino apie įvykusias 
permainas ir kun. dr. Liut-

Londonas, rūgs. 3 —An
glijos lakūnai smarkiai 

: bombardavo Berlyną, Vo
kietijos sostinę, ir dideli 
gaisrai kilo įvairiose mies
to dalyse. Bombarduota! 
taip pat Vokietijos indus
trijos miestai Frankfort, 
Mannheim ir kiti.

Anglijos vyriausybė pra
neša, kad jos devyni lėktu- 
vai nesugrįžo. Vokietijos 

; vyriausybė pripažįsta 
smarkų bombardavimą, 
bet teigia, kad nuostolių 
nedaug tepadaryta; dvide
šimts vienas Anglijos lėk
tuvas nušautas.

Vokietija atsimokėjo 
Anglijai pasiųsdama lakū
nus bombarduoti Londoną 
ir kitus Britanijos mies-

’tus. Tas baisus karas jau 
įėjo į trečius metus.

Suomiai Jau Atgavo Savo 
Žemę

Helsinki, rūgs. 4 — Pra
nešama, kad Suomijos ka
riuomenė jau visiškai iš
stūmė iš savo krašto So
vietų Rusijos bolševikus. 
Bet karas su Rusija nėra 
baigtas, sako suomių va
dai.

Pereitą savaitę buvo pa
skleisti gandai apie taiką 
su Rusija, bet Suomijos 
vyriausybė tuos gandus 
užginčija. Suomiai nori at
gauti ir tas žemes, kurias 
Rusija turi jau nuo seniau 

1 užgrobusi.

REIKALAUJA JUNG. VALSTY
BIŲ PASIŽADĖJIMO ANGLIJAI

Londonas, rūgs. 4 — 
nados premieras W. 
Mackenzie King siūlo, kad perijos, kad Jung. Valsty- 
Jung. Valstybės garantuo- m iii tarp natralha
tų Britanijai, taip, kaip 
trys metai atgal garanta
vo Kanadai, kad jeigu Ka- m ■ i ——------------------

J. V. lankelis Vladivostoke
New Yorke, rūgs. 4 — 

NBC sugavo Australijos 
radio žinias, kurios paduo
da, kad pirmas Jung. Vals
tybių tankeris laivas, ku
riuo vežė aliejų į Rusiją, 
jau pasiekė Vladivostoko 
uostą.

LD£ Naujos 'Anglijos Apskri
čio suvŽžiavimas įvyks rugsėjo 
7 d., “Darbininko” salėje, £$q. 

Boston, Mass.

Darbininkų Užuojauta
Nėra Amerikoje susipratusio lietuvio ka

taliko ne tik inteligento, bet ir darbininko, ku
riam nebūtų žinomas a. a. Kun. Dr. Jonas Na
vickas, M.I.C. Žinia apie jo staigią mirtį sukrė
tė kiekvieną kataliką.

Visi supranta ko neteko visu pirma Tėvų 
Marijonų Kongregacija, katalikų organizaci
jos ir visas tikybinis ir tautinis darbas išeivi
joje.

A. a. Tėvas Navickas buvo tuo asmeniu, 
kurs LDS ir Tėvų Marijonų Kongregaciją la
bai glaudžiai jungdavo ir pramogose (Lietu
vių Diena) ir visuomeniniuose darbuose.

Išeivijos lietuvių katalikų darbininkija 
reiškia gilią užuojautą a. a. Kun. Dr. Jono Na
vicko giminėms ir Tėvų Marijonu Kongregaci
jai; prašo Aukščiausiojo amžinojo atilsio 

f brangiam savo vadui ir meldžia Apveizdos glo- 
f bos Tėvų Marijonų Kongregacijai ir visai lie- 
tjivių, išeivijai.
Sm, lds. centro valdyba.

Ka- nados žemei gręstų pavo- 
L.l jus iš bile kurios kitos im-

bes teiks militarę pagalbą. 
Mackenzie King sako, 

kad tokia garancija būtų 
didelis smūgis naciams.

VOKIEČIŲ-RUSŲ KARAS ORE

sitetą, kur studijavo teologiją. 1919 m. išvyko į Šveica
riją ir įstojo į Fribourgo universitetą tęsti mokslus, 
kur ir buvo įšvęstas kunigu. Tuoj po šventimų 1920 m. 
vyksta į Lietuvą, kur rugpiūčio 22 d. laikė pirmas iš
kilmingas šv. mišias Virbalio par. bažnyčioje.

Po primicijų grįžo į Fribourgą tęsti aukštesnius 
mokslus, kuriuos sėkmingai užbaigė liepos 25 d., 1922 
m. ir gavo teologijos daktaro laipsnį.

Grįžta į Jung. Valstybes. Kun. Dr. Jono Navicko 
didžiausias troškimas buvo įkurti lietuvių mokslo į- 
staigą, kurioj būtų auklėjamas jaunimas. TT Marijo
nams pradėjus rūpintis Kolegijos steigimu, kun. dr. J. 
Navickas pereina į Tėvų Marijonų vienuoliją ir imasi 
Kolegijos įsteigimo darbo.

1926 m. įsisteigė Amerikos Lietuvių Kolegija, ku
rios rektorium ir buvo paskirtas kun. dr. Navickas. 
Tas pareigas ėjo iki šių 1941 m.

Tėvai Marijonai, įvertindami didelius nuopelnus: 
Bažnyčiai, vienuolijai ir tautai, 1939 m. išrinko jį A-! 
menkos TT Marijonų provincijos Provincijolu.

Užbaigęs aukštuosius mokslus ir grįžęs į Jung. 
Valstybes, kun. dr. Navickas stoja į visuomeninį dar
bą. Darbuojasi L. Vyčių, LDS ir kitose organizacijose; 
dalyvauja jų Seimuose ir suvažiavimuose. Būdamas 
Marianapolyj jis visą laiką buvo labai nuoširdus LDS 
ir “Darbininko” rėmėjas ir bendradarbis.

A. a. Kun. Dr. Navicko iniciatyva ir pasidarbavi
mu 1932 m. įkurta Amerikos Lietuvių Katalikų Stu
dentų ir Profesionalų Sąjunga, kuri leidžia mėnesinį 
žurnalą — “Studentų Žodį”. Toji organizacija ir buvo 
jos įkūrėjo tėviškoje globoje.

Jis yra pasižymėjęs ir literatiniais gabumais. Yra 
parašęs keletą veikalų, kurie buvo išleisti, o kiti tebe
guli rankraščiuose.

Liūdi ne tik TT. Marijonai netekę Provincijolo, 
bet liūdi ir visa išeivija, o ypač darbininkija, kuriai!/ Jeigu 
a. a. Tėvas Navickas yra tiek daug pagelbėjęs jos sun- sak0 vokiečiai, 
kiose dienose.

Iš Maskvos praneša, kad Tačiau iš Londono pra- 
virš Leningrado eina neša, kad suomiai per ra- 
smarkios kautynės ore. Ir dio paskelbė jog vokiečiai 
vieni ir kiti kovoja už pir-l užėmę centraliniame fron- 
menybę. Sovietų žinios pa-!te miestą Briansk, kuris y- 
duoda, kad raudonieji vi-’ra apie 220 mylių į piet- 
suose frontuose puola vo- vakarus nuo Maskvos, 
kiečius ir atsiima vieną po 
kitos pozicijas.

Vienas rusų leitenantas 
sunaikinęs penkius vokie
čių bomberius. Sovietų la
kūnai lekioja žemai ir 
trukdo vokiečiams į karo 
frontą pristatyti karo rei
kmenų.

Ukrainos fronte raudo
nieji sunaikinę 15 vokiečių 
tankų ir kitokių karo pa
būklų.

Suomiai praneša, kad 
šiauriniame fronte raudo
nieji visiškai sumušti. 
Suomiai atsiėmė visą Ka
reliją ir belieka tik apie 
20 mylių eiti į Leningradą. 
Paėmė 10,000 rusų į ne
laisvę ir pagrobė daug ka
ro medžiagos.

Sovietų Rusijos žinios 
nepasako nieko nauja, o 
tik kartoja, kad vokiečiai 
turėję didelius “nuosto
lius”.

Vokiečiai Turi Sutriuškinti
Trečiąjį Sovietų Lanką

Darbininkų Radio Programa

Berlynas, rūgs. 4 — Vo
kiečių karo jėgos iš pietų 
jau tik 12 mylių iki Lenin
grado. Tačiau dar liko tre
čias Sovietų apsigynimo 
lankas, kurį vokiečiai turi 
sutriuškinti, kad galutinai 
apjuosti ir izoliuoti Lenin
gradą nuo Rusijos.

i oras nepagerės, 
tai verži

mosi kampanija nebus 
taip sparti, kaip ji buvo iki

I v. .

Šeštadienį, rugsėjo 6 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa, kuiįą išpildys So. Bostono 
-jaunuolių — Wally J aso n ork“^—

Pasukite savo radio rodyk 
klausyfciite gražios -lietuviškos 
stoties, Boston, Masži ,ė . ’

Vyriausybė rūpinasi visus 
arba nors didelę dalį nepa
liečių padaryti piliečiais. 
Tam darbui pradėti šią sa
vaitę įvyko konferencija 
Washingtone.

Pilietybės darbui vado
vauti yra paskirtas Dr. 
William Fletcher RusselI, 
mokytojų kolegijos prie 
Columbia universiteto vir
šininkas. Jam pagelbės 
Teisingumo Departmen- 
tas, WPA ir kitos valsty
binės organizacijos.

Bus sudaryta tam tikros 
i organizacijos valstybėse, 

Šiomis dienomis gavome kurios vadovaus pilietybės 
iš Washingtono žinių, kad darbe, ruoš pamokas nepi- 

, Jung. Valstybių vyriausy- liečiams ir pagelbės išgau-

šiol.

Susirūpino Nepiliečiais

Ftras.
t ant 1150 kilocycles ir 
programos iš WCOP’bė susirūpino nepiliečiais, ti pilietybę.3P;bė s

■jĮ^kurių esą apie 5$M),000.

- ! J.;

Tikrai geras darbas.

JX > ' 1



Peąktadienis, Rugsėjo 5, 1941

Budeliai Sušilę, Nuvargę Nuo 
Žmonių Piūties

BARBININKĄ8

Didžiajam Lietuviui, Tautos darbuotojui

kalba

9.

BROCKTON FAIR

Jung. Valstybių Tautinio Saugumo Bonų ir Štampų Retail krautuvėse 
pardavimo savaitę garsina nuo rūgs. 15 ligi rūgs. 20. Šalies patriotingoji visuo
menė kviečiama pirkti savisaugos Bonus ir Stampes. ____

Budeliai siaučia. Jie su- krisi ten, kur mėlynas 
šilę. Jie jau nuvargę nuo dangus. Tau nereiks be- 
žmonių šienapiūtės. Jų šir- nešti kieto vargo, kokį rei- 
dis šiandien daug žiaures- ketų pergyventi, jei tu iš- 
nė ir už Atilos, ir už Ta- 
merlano, ir už Nerono, ir 
už viso pasaulio istorijoj 
žinomas kiečiausias širdis.

Užmiestyje, kur išsidrie
kę už Žaliakalnio gražūs 
laukai, žaliuoja medžią, 
pievos, vienišos sodybos 
pasklidusios po laukus — 
ir čia budeliai suranda ke
lią. Vaikai, moterys jau 
rusiškoj motorinėj “kibit- 
koj”, bet motina laiko ap
glėbusį savo sūnų. Žiauri 
ranka ją bloškia prie že
mės. Aplinkui stovinčių s 
žmonių akis drėkina aša
ros. Budelių širdis bijo su
sigraudinti nekaltomis a- 
šaromis. Jis šaukia, ištie
sęs šautuvą:
— Jus visus, visus iki vie-l 

no išvešime į Sibirą!...
Sudunda ir traukiniai, 

Žemaičiuose, Aukštaičiuo
se, Dzūkuose ir Zanavy
kuose tas pats moterų 
klyksmas, tas pats Atilos 
siautimas. Motinos širdis, 
kuri taip moka mylėti sa
vo kūdikius ir aukoti jiems 
visas savo jėgas, — net 
gyvybę — ji neišlaiko. Oi 
gal didis, gilus ateities nu-j 
jautimas prabyla jos sie
loje? Ji savo keturių mė
nesių kūdikį meta iš vago
no ant grindinio, sušukda-j liai sėdi prie putotų alaus, bia alų, degtinę, godžiai ė- 
ma: " * i vyno taurių. Jiems skam-:da atplėštą iš lietuvio rie-
— Mirk, vaikeli! Čia tavo ba linksma muzika. Jie ra-jbesnį kąsnį... 

gimta žemė. Ji priglaus mūs, be susijaudinimo’ Taip. Jiems reikia poil- nai, ir 3. Kražių varpai, 
tave, o tu su angelais nūs- šnekučiuojasi. 1

• v

liktum gyvas ir būtum 
amžinas vergas. Amžina 
našta slėgtų tavo pečius. 
Tavo vaikystės ir jaunys
tės dienos nebūtų daugiau 
vertinamos, kaip arklio ar 
asilo...

Apstoję žmonės spėja 
sugriebti kūdikį ir grąžina 
jį vėl motinai. Bet kažin, 
jei vaikelis nenumirs iš al
kio ir vargo, ar mylinti 
motinos širdis nevilties 
skausme nepasmaugs jį 
savo rankose?...

1 O, žiūrėkite, — kalba 
žmonės, — ten moteris ei-j 
na. Ji tik trys dienos po; 
gimdymo. O ši tikrai kelio-i 
nėję į Sibirą turės gimdy- 

i ti...
Pro traukinio langą iš

kyla juoda su baltu kry
žium vėliava. Ji, trauki
niui dundant, plazda per 
žaliuojančius Lietuvos 
laukus. Ji neša baisų gan
dą, bet tai teisingas sim
bolis: mirtis skrenda per į 
Lietuvos šalį, plačiai iš
skėtusi savo sparnus. Au-;

1

‘ deliai. Namai ištuštėjo,
' žmonės išsislapstė. Tik 

kų kaulai bus išbarstyti' moterų šauksmas vis dar 
tolimose Rusijos taigose, i aidi ir šaukia dangaus 

Tris dienas siaučia bu- keršto.

Budeliai Prie Putoto Alaus
Tuo tarpu pavargę bude- tai šypsosi. Pailsę vėl siur-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
STEBUKLAI

KUN. DR. JONUI NAVICKUI, mirus,
Lietuvos Generalinis Konsulas Jonas Budrys, 
savo ir visų Generalinio Konsulato tarnautojų 

vardu, reiškia gilią užuojautą 

giminėms, Tėvų Marijonų Kongregacijai ir 
Marianapolio Kolegijai.

šalia kelio tave pasveikins tas 
lietuvių kryžius pastatytas Vi
los vyrų kieme. Kadangi toks 
kryžius J. Valstybėse atsirado 
pirmasis, tai ji reikia laikyti 
ne mažesniu stebūklu už Kre
tingos vargonus, ar Kražių var
pus. Jeigu mūsų seselės karts 
nuo karto jį papuoštų žalių rū
tų vainiku, ar skaisčiomis gėlė
mis, tai jis taptų pilnai lietu-1 
viškuoju. O pamatyti tas kry
žius yra puiki proga. Rugsėjo 7 
d. Juozapo Marijos Viloje įvyk
sta Seserų Kazimieriečių moky
klos naudai piknikas, tai visi— 
moterys ir vyrai į pikniką, prie 
tos progos pamatyti mūsų ste
buklą ir mergaičių gražią High 
School. M tikutis.

daug naujienybių.
Brockton Fair vieta vi

siems gerai žinoma, nes 
toje vietoje įvyko LDS ir 
“Darbininko” didžiulis iš
važiavimas — Darbininkų 
Diena.

Apsigynimo Įstaigos Eks- 
pBozija Užmušė 3

Niagara Falls, Ont., rug
sėjo 4 — Welland Chemi
kalų kompanijos įstaigoje 

, kilo ekspliozija ir gaisras, 
' kur užmušta trys darbi
ninkai ir 8 sunkiai sužeis
ti. Toje įstaigoje gamina 
karo reikmenis.

NEATSIŽVELGIANT 1 KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

RS 8 Proo* 70". grar neut'al sprits
WILSON DiSTILLING Co. Ine. Bristol Pa

tarpe stebuklų. Aš jų matau du. 
Pirmasis bus mūsų Akademijos 
ir Kolegija, kuriomis šiandien 
mes didžiuojamės. Kuomet ku- 

į riamos buvo parapijose pra
džios mokyklos, kilo didelė aud
ra lietuvių tarpe. Prieš katali
kybę nusistatę lietuviai visa 

tartum’šio, nes tuoj jie mano pra- stebuklais lietuviai gėrėjosi ir! burna šaukė, kad tų mokyklų 
Šaukė, varė savo pro- 

tarp nesusipratusių 
darydami visokių 

Tikinčiųjų ir idėjos

Teko man seniau girdėti ir 
skaityti, jog Lietuvoj randasi 
septyni stebuklai. Ar šiandien 
jie tebėra, nežinia. Iš jų tris dar 
atmenu, kitus pamiršau. Tie 
trys šie: 1. Šiaulių bažnyčia 
(bokštas); 2. Kretingos vargo- 

Tais

Brooklyno lietuviški ko
munizmo propagandistai 
šaukia:

“Lai Amerikos katalikų 
lyderiai pasimokina iš An
glijos katalikų nusistaty
mo šiame kare prieš hit- 
Ierizmą!”

Pareiškiame, 
pasaulio katalikų 
tymas yra lygus 
prieš hitlerizmą, 
prieš komunizmą.

Todėl patariame lietu
viškiems parsidavėliams 
pasimokyti iš viso pasau
lio katalikų nusistatymo 
prieš nacizmą ir komuniz
mą.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 
prasidės Brockton Fair, 
Brockton, Mass. Baigsis 
rugsėjo 13 d. Per visą sa
vaitę dienomis ir vakarais 
bus įvairi programa: vai
dinimai, šokiai, lenktynės, 
arklių lenktynės. Vakarais 
tarp ko kito bus ir fire- 
works.

Paroda bus tikrai įdomi. 
Bus išdėta įvairūs išdirbi
niai.

Taipgi bus ir įvairių tau
tų, tarp kurių ir lietuvių 
pasirodymas.

Kitą ketvirtadienį, rug
sėjo 11 d. dalyvaus Massa
chusetts valstybės guber
natorius, Leverett Salton- 
stall. Tai bus tradicijinė 
Gubernatoriaus ir Bostono 
Diena.

Šių metų Brockton Fair ...... .....
skirsis nuo kitų metų. Bus So. Boston, Mass.

kad viso 
nusista- 
ne tik 
bet ir

Mėty Amerikoje Kelionė 
Įspūdžiai

igražiai užbaigę sėkmin-idėti naują žmonių medžio- 
gos šienapiūtės darbą. Iklę, dar didesnę. Visa, kas

Trumpa nosimi čekistas'lietuviška, kas kilnu ir ge- 
Įsu pasididžiavimu giriasi, .ra, turi būti iššluota iš Į 
kad jis galėjęs miegoti tik,Lietuvos žemės. Bet nuo- 
dvi, tris valandas paroje, i dėmių taurė jau sklidina. 
Jam nebuvę laisvo laiko. Dar vienas lašas — ir ji iš- 
Reikėję sudaryti sąrašus, silies. 
nurodinėti žmones. Turė
jęs sušilti. Dabar jam ma- kančių ir kraujo sumišęs 
lonu vėsinti ištroškusį lie- lašas, sugaudžia, sudunda 
žuvį. Jo sąžinė tyli. Veidas žemė ir Visažinantis taria: 

| ramus. Tik akys plėšimos, 
į it vanago ar kalnų aro, ku- 
I ris, išskėtęs nagus, laukia 
l naujos aukos.

Žaliam Panemunės pu
šyne skamba džazas ir su
kasi pora už poros. Sve
timtaučiai, čekistai, ūžia 
kaip bitės. Veidai iškreip-

“Ar Jau Karas”, Klausia Kaliniai
— J. Deksnys aprašo, 

kaip politiniai kaliniai iš
sivadavo iš IX forto, kari
nio Kauno kalėjimo:

“Gražų birželio 22 d. sek
madienio rytą sutrikdė 
smarkūs sprogimai ir lėk-' 
tuvų ūžesys. Kaliniai, pa-;

I

i 
I 
i ! 
! I
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Tikrai krinta skausmo,

t

Jūs tikrai sutaupysite pinigų per
SAVINGS 
GYVYBES

BANK
APDRAUDĄ

Taupyk per paštą, 
tegu laiškanešys 
būna pasiuntinys j 

Banką.
Indėlių Nuošimčiai 

Prasideda 10-to 
kiekvieno mėnesio

•°o«Ur

-----------

Addres*

* bta-1375 W«<iti4ton St. Bestos, M*«. 
c;

didžiavosi.
Esama ir Amerikos lietuvių

— Gana, gana! Dabar jūs 
duosite savo darbų apys
kaitą.

Tiesa atėjo į mūsų žemę. 
Tamsos šešėliai, pasitrau
kite iš lietuviškosios že
mės, iš viso pasaulio. Išsi
braukite save ir iš gyveni
mo dienų skaičiaus...”

šokę iš guolių, vienas kito 
klausė: “Ar jau karas?” 
Bet lėktuvai nuskrido, 
triukšmas nutilo ir atrodė, 
kad tai buvo tik anksčiau 
žadėti rusų manevrai.

Slinko pilka, eilinė kali
nių diena, ir skeptikai iš
blaškė entuziastų viltis. 
Tik dienai įpusėjus prižiū
rėtojas Raudauskas, jau 
anksčiau įvairiais būdais 
mums daug pagelbėjęs, iš 
kameros pasišaukė gene
rolą Kubiliūną, pranešė, 
kad karas jau prasidėjo ir 
pažadėjo savo ir keleto ki
tų prižiūrėtojų pagalbą 
bolševikų teroro atveju.

Tuojau padarėme kame
ros vadinamo “štabo” pa
sitarimą ir nusprendėme 
ir toliau palaikyti komėro- 
je nuomonę, kad tai "nėra 
Ikaras, o tik manevrąiides 
bijojome žmonių išsišoki-

I

i

mo ir to pasėkoje bolševi
kų teroro. Slinko ilgos lū
kesčių ir nėrimo pilnos va
landos. Pavakaryje iš for
tų koridorių pasitraukė 
visi prižiūrėtojai. Prasidė
jo triukšmas: viena kame
ra po kitos išlaužė duris ir 
atsidūrė tamsiuose forto 
koridoriuose. Didžiausią 
triukšmą pakėlė forte bu
vę kriminaliniai kaliniai, 
kurie laužė ir daužė kas 
pakliuvo. Gi politiniai nak
tį praleido budėdami ir 
laukdami, kada bolševikai 
ateis vykdyti terorą. Tam 
atvejui buvo pasiruošta ir 
nusistatyta savo gyvybes i 
brangiai parduoti. Apie 
tai, manau, gerai žinojo ir 
bolševikai. Taip prabėgo 
pirmoji triukšminga ir ne
rami karo naktis IX forte.

Pirmadienio rytą į fortą 
atėjo keli prižiūrėtojai, 
anksčiau su mumis palai
kę ryšį, ir pranešė, kad ad
ministracija fortą apleido, 
bet jį saugo rusų kareiviai, 
kurie pasiryžę šaudyti į 
kiekvieną, kuris drįs išeiti 
iš forto.

Vėl prasidėjo laukimas ir, 
svarstymas, kas daryti. 
Staiga kažkas pranešė, 
kad rusų karininkai ir ‘po- 
litrukai’ žiūrinėja kalinių 
bylas ir sako, kad dalį ka
linių, gal, paleis, dalį pa
liks* forte, o dalį pastatys 
prie sienos. Įtempimas ir 
pavojus didelis, bet visų a- 
kyse matyti pasiryžimas 

. kiekvienų atvėįuL-. kovoti 
; dėl-gyvybės jrjaisyęs. ;

( Bus daugiau)
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nereikia, 
pagandą 
katalikų, 
kliūčių, 
žmonių pastangomis mokyklos 
augo kaip grybai po lietaus. Be 
pradžios mokyklų išdygo trys 
puikios mergaičių Akademijos, 
puošni bernaičių aukštoji mo
kykla - kolegija, kurios stebėto
jus stebina. Tarpe nesusipratu- 
siųjų ir tamsiųjų lietuvių iš vie
nos pusės ir tarpe daugybės ne
palankių tikybai išaugo milijo
ninės vertės katalikiškosios mo
kyklos. Tą stebuklą padarė iš
tikimieji Bažnyčiai lietuviai ir 
kilnios dvasios kunigai.

Norėčiau lietuvių dėmesį at
kreipti j antrą man žinomą ste
buklą. Lietuvoj laukus, kelius 
ir kiemus puošia gražūs, lietu
viškieji kryžiai. Į juos lietuvis 
įdėjo savo sielose pajėgas — 
meną. Kryžiai Lietuvoj stebina 
svetimtaučius savo menišku 
grožiu ir jų gausumu. Šiuose 
kryžiuose bene bus įdėta dau
giausia motyvų lietuviškajam 
menui. Lietuvoj kryžius gražus 
ir sykiu labai saviškas, papras
tas dalykas.

Bet Amerikoj visai kitaip. 
Važiuok skersai ir išilgai Ame
rikos J .Valstybių plačiais lau
kais, aukštais kalnais, niekur 
nepamatysi prie kelio ,ar kieno 
kieme, kad ir menkiausio kry
želio. Sutiksi nemažai pamink
lų, statulų, bokštų, bet ne kry
žių. Tačiau Pennsylvanijos vals
tybėje atsirado lietuviškas kry
žius prie kelio. Kur gi jis? Va
žiuok iš Philadelphijos Trento- 
no link didžiuoju keliu, vėliau 
■pasuk į Welsh kelią, kuris veda 
cį Įiolland Road. Tas kelias 
.trumputis. Bevažiuojant juo iš 

pamatysi Juozapo Marijos 
Vilą, būsi arti Vilos, iš kairės

a

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

Lietuvių DatMAg Sąjungos (LDS)
SEIMAS

Įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd., 1941
švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 

Hartford. Conn.

LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai ragina
mos išrinkti atstovus. Kiekvienas apskritis 
gali siųsti po du atstovu; kuopa nuo kiekvie
nos dešimties narių gali siųsti po vieną atsto
vą. Atstovų į Seimą įgaliojimai turi būti su 
Dvasios Vado ir kuopos pirmininko ir raštinin
ko parašais.

Apskričiai ir kuopos siųskite įnešimus ir 
pageidavimus Centro Valdybai, kad galėtume 
juos įtalpinti organe “Darbininke” ir perduo
ti Seimui. Pageidaujama, kad visi įnešimai ir 
pageidavimai pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d., š. m.

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius^s

Užsisakykite Tonko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni- ; 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė., Idin
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R I

gton, Mass. Tel. takam 1304-W

(
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DARBININKAS

Ar Verta Organizuoti LDS Propogandos 
Skyrius Kolonijose? I 

I
i

Ar Apsimoka Turėti Organizatorių Ar Organizatorius?
----------------- «------------------------- --------- 1 

LDS organizacija turi liktų pelno, tai nuostolių žęs iš konferencijos, savo 
prenumeratos kaina: Propagandos Komisiją, tikrai neturėtume. j padarytame pranešime

vSSrt^Sje^ei^" šiais laikais propaganda Pageidaujame, kad į šių kongresui matyti nuo sa- 
gahnigesn®i ir “J di- metų Seimą, kuris įvyksta vęs pridėjo dar porą punk- 

džiausiąs kanuoles. Krei-rugsėjo 14 ir 15 ud. F ... ...
$6« we«t Broadway, south Boston, MaM. piame dėmesį į Anglijos, Trejybės lietuvių parapi- ma apie laisvę
____________ Teiephone south Bo«ton 2«8o. ___________ Vokietijos ir Rusijos pro- joj, Hartford, Conn., šuva- Dievą garbinti.

~ pagandą. Ar ji neveikia į žiuotų iš visų apskričių, Churchillas savo kalboj,!
visuomenę? Anglija dau- kuopų ir tų kolonijų, kur pasakyto j praėjusį sekma- 
giausia J ‘j ‘
gandinę literatūra. Kas- viai katalikai atstovai, giją nepasakė. Daug kas 
dien išleidžia įvairius pro- Gausiai suvažiavę galėsi- dabar aiškina, kad jisai

> lapelius ir me išsikalbėti ir nustatyti taip pasielgė norėdamas į-į 
kuoplačiausia pa- veikimui gaires. i tikti Stalinui, kuris daug

LDS Narys.........................

A. L. R. Katalikų Federacijos 
Kongreso Rezoliucijos

Darbas
“šešias dienas dirbsi, septintą pasilsėsi” — tai ne

kieno kito tik paties Sutvėrėjo įsakymas. Kadangi Die- P°gandinius
juos
skleidžia. Vokietija ir Ru- 

LX»^ JCLL4VXCL XVCLOXX nailUCU^ XX XY X XXXXXX<į , £, X tXXX^l~Į . , . FTV 1 *• — -

nys amžinai nerymastauja. Net bolševikai, kurie buvo Pat- Tik pažiurę-

(Tęsinys)

X. Kongreso Priimti Federacijos 
22-jo Skyriaus, Waterbury, Conn. 

Pasiūlymai - Rezoliucijos
1. Kad Centro Sekretorijatas bei būsiantis Informa

cijos Biuras kas mėnuo informuotų Federacijos sky-
Tačiau r*us aP*e Lietuvos bei išeivijos svarbiausius reikalus 

bei uždavinius.
2. Paraginti išeivijos L. Kat. draugijas savo mene- 

kariauja propa- dar nėra LDS kuopų, lietu- dienį, nė žodžio apie reli- siniuose susirinkimuose nuo narių rinkti “Tautos cen-
1...................... • 1 ’ - tus” Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

XI. Padėka Kunigų Vienybei
Kongresas iš širdies reiškia lietuvių katalikų vi- 

tikinčiųjų kraujo yra pra^ suomenės dėkingumą ALK Kunigų Vienybei tiek daug 
liejęs. ir ta^P reikšmingai praėjusiais metais veikusiai Lietu-

“Religijos laisvės klausi- vos nukentėjusiems žmonėms sušelpti, tremtiniams 
mas šiandien yra labai ak- priglausti ir ypač sėkmingai laimėjusiai Amerikos 
tualus, nes visuose dikta- Katalikų Bažnyčios Hierarchijos moralinę ir materia- 
torių valdomuose kraštuo- ūnę paramą Lietuvai.

XII. D. L. K. Gedimino Sukakties 
kad jiei Reikalu

Turėdamas dėmesyje šiemet sukankančią 600 
metų sukaktį nuo L. D. K. Gedimino mirties, Kongre
sas kviečia visas Amerikos lietuvių kolonijas šią su-

rugsėjo 14 ir 15 dd. švč. tų, kurių viename kalba-
žmonėms

vo žodžiai nesiduoda pakeičiami, tai dirbantysis žmo
gus jaučia kažkokį natūralų pasitenkinimą, gi tingi- 

žadėję linksmą rojų, ko trumpiausias darbo valandas į?me i mūsų idėjos prie- TĮKgTJfyJO 
ir daug keptų karvelių, pasiskolino šiuos Šv. Pauliaus sus komunistus. Mažas , a 
žodžius: “kas nedirba, tegu nevalgo” ir taip juos išnau-; .. ... . , . i
doja, kad mirtinai vargina savo darbininkus viršlaiki- Ąe. sukeha triukšmo kolo-^ 
niu darbu ir organizuoja visokius “subotnikus”, “udar- niJos?- Siuntinėja lapelius,; 
nikus” ir kiek įmanydami įgyvendina “stachanovšči- ^ay° Jaikrascius, brošiūras, 
ną”, t. y. pernelyg įtemptą darbe lenktyniavimą. Tad 
vargšai komunistų^prislėgtieji baudžiauninkai privers
ti dirbti 15 ir daugiau valandų į dieną, nes kitaip neiš- 
simaitys ir paragaus komisarų bizūno, nes “piatiliet-, , . , . x .
kos” nuskirtas darbo kiekis nebeįmanomas normaliu Pats *r su omunis ų nuo- 
laiku atlikti. •dų Pllna Propoganda. Silp-

Toks pernelyg sunkus darbas ir žmogaus prigim
čiai nepakeliamas ir Dievo įstatymams priešingas. 
Darbas privalo būti normalus ir žmogaus prigimčiai 
pakenčiamas. Tada jis žmogaus pajėgumo neapsunki
na ir tikro malonumo suteikia. Persidirbimas, ar tai 
būtų fizinis ar protinis, suardo žmogaus sveikatą ir 
greit jį padaro sunegalėjusiu invalidu. Tuo būdu per
sidirbimas kenkia darbininkui ir mažina darbo vertę 
bei produktyvumą. Mechanikai teigia, kad norint su
taupyti bet kokios mašinos darbingumą ir ištvermin
gumą, nereikia naudoti daugiau kaip 35 jos pajėgumo 
nuošimčius. Jei žmogus sunaudos pusę savo pajėgu
mo, tai darbas jau skaitosi sunkus. Gi reikalauti iš jo 
100 nuoš. darbingumo, tai vis tiek ką jį visiškai iš jė
gų išvaryti ir niekam netinkamą paliegėlį iš jo pada
ryti. Be to, žmogui kartas nuo karto reikia pasilsėti. 
Jei mašina poilsio reikalinga, tai žmogus kur kas dau
giau. Poilsis būtinas ir jėgoms sutaupyti ir darbininko 
dvasiai atgaivinti. Darbininkas turi šeimą, kuri reikia 
išmaityti, aprėdyti, išauklėti. Tad jis turi būti aprū
pintas tokiu uždarbiu, koks galėtų sudaryti tinkamas 
gyvenimo sąlv^as. Tuo klausimu buvo gyvai susirū-j 
pinę Leonas XIII ir Pijus XI. Jeigu jų nurodymai būtų i^įs,‘"siuntinėji" Uit 
vykdomi, tai darbininkų gyvenimas butų kur kas ge- “Darbįninką

būrelis komunistų, o kiek LAISVĖ

sugauna adresus.
Sakoma, kad lašas po la

šo ir akmenį prakerta. Tas, 
oats ir su komunistu nuo

• v

dų pilna propoganda. Silp
nesniam darbininkui kala, 
kala ir įkala į galvą klai
dingas mintis, klaidingą 

i supratimą apie įvairius 
dalykus. Šiandien suklai
dintų darbininkų, kurie y- 
ra pažeminimu mūsų tau-į 
tai, turime nemažai. Rei
kia juos gelbėti ir dirbti, 
kad kitus apsaugoti nuo 
barbariško kruvino komu
nizmo nuodų kol dar nevė
lu.

Siūlau, kad šių metų 
LDS Seimas nutartų steig
ti kolonijose Propogandos 
skyrius. Nariais galėtų 
būti ir ne LDS nariai, ka-

“Draugas” Pastebi:
“Ne tik katalikų, bet yra laikomi kalėjimuose 

kurių tik protestantų įr net žydų vien tik dėl to,
vadai yra nusivylę, kad turi žinoti ir tą aiškiai turi 
Roosevelto-Churchillo pa- pabrėžti, kad visų kraštų, 
sitarime ir jų aštuoniuose visų rasių ir tautų žmo- 
punktuose praleista religi- nėms tikėjimo laisvė yra 
jos laisvės klausimas. Pre- pats svarbiausias ir bran-;kaktį tinkamai paminėti, 
zidentas Rooseveltas, grį- giausias dalykas 99

XIII. Padėka Marianapolio Kolegi
jos Vadovybei

Katalikų Federacijos Kongresas, posėdžiavęs jau
kioje Marianapolio Kolegijoje, reiškia giliausios pa- 

> dėkos žodį už taip malonią viešnagę Tėvams Marijo
nams su provincijolu kun. dr. J. Navicku priešakyje.

XIV. Vienybė Su Kitomis Grupėmis 
Federacijos kongresas užgiria valdybos padary

tas pastangas koordinuoti visų Amerikos lietuvių gru-
Valstvbės veiklą Lietuvos nepriklausomybei atstatyti, svei- 

y kiną jos iniciatyvą suorganizuoti Amerikos Lietuvių 
Tarybą, užtvirtina Tarybos statutą, ragina ir toliau ta 
kryptimi veikti, neiškrypstant iš statuto ribų, nestei
giant bendrų arba centraliniu fondu, bet finansuojant 
Tarybos veiklą lygia dalimi iš Tarybą sudarančių gru- 

4. Pareikšti gilią užuo- pių fondų. Katalikų visuomenės atstovais Tarybon 
jautą Lietuvos katalikų 
jaunimo — Pavasarininkų 
ir Ateitininkų organizaci- 

I jų vadams ir nariams dėl
, „ . ‘ patirtų skriaudų ir pražu-
buvo sužeisti ^ytų gyvybių, bolševikų o-

L Vyčių Seimo Priimta Rezoliucija Lietuvos Reikalu
jūrą.

3. Visomis Amerikos lie
tuvių jaunimo pastango
mis gelbėti Lietuvos lietu
viams, išsivadavusiems iš 
vandališkojo bolševizmo 
nagų, išsaugoti mūsų tau
tos tradicijas ir atsistačiu- 
sios Lietuvos 
suverinetetą į kurią jau 
kėsinasi naujas Europos 
mažųjų tautų pavergėjas 
— vokiškasis nacizmas.

29-tas Lietuvos Vyčių 
Seimas, susirinkęs Pitts- 
burgh, Pa., 1941 m., 12-14 
d.d., išklausęs Adv. Stasio 
Gabaliausko pranešimą a- 
pie dabartinę mūsų tėvų 
šalies — Lietuvos ir jos 
jaunimo organizacijų būk
lę ir lietuvių tautos pa
stangas atsteigti nepri
klausomą Lietuvos Valsty
bę ir gėrėdamasis Lietu
vos jaunimo didvyrišku
mu ir pasiaukojimu, va- 

} iš bolše- 
ivikų okupacijos, nutarė:

1. Pareikšti užuojautą 
giminėms ir draugams tų 
Lietuvos jaunuolių, kurie 
mirė arba 
kovoje su okupantais bol- kupacijos metu. 
sevikais laike didžiojo lie-J
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talikai. Kiekvienas narys duojant Lietuvą
moka vieną dolerį į metus. 
LDS Propogandos Cent
ras, Centro Valdybai pri
tariant, leidžia brošiūras,

tiems 
lietuviams darbininkams, 
kurie neišgali arba nesusi
pranta patys užsiprenu
meruoti; suranda tinka
mus asmenis — organiza
torius ir juos išlaiko.

LDS Propogandos Ko
misija veikia, ypač tos ko
misijos pirmininkas kun. 
S. P. Kneižis. Jis kas sa- 

Laisvė visų numylėtas žodis. Jį vartoja visi, kurie vaitę rašo straipsnius or- 
laisvės trokšta, ir išnaudoja tie, kurie laisvę žada, bet ganė “Darbininke”, išlei- 
prireikus ją duoti, visiškai paneigia. Visų buvusiųjų ir džia lapelius, bet nei orga- 
būsimųjų revoliucijų būtinas šūkis yra laisvė. Tenka nas “Darbininkas”, nei tie 
pastebėti, kad laisvės pošūkis yra naudojamas tik lapeliai nepasiekia minių, 
prieš revoliuciją ir revoliucijos metu. Jei revoliucija| Reikia, kad kas juos pla- 
pavyksta, tai prie laisvės prikergiama priedėlis “ne” tintų kolonijose, 
ir porevoliuciniam gyvenime laisvė virsta ko griež- mo darbą galėtų atlikti 
čiausia nelaisve. Ir jos šūkis jau nebevartojamas. Jį 
pakeičia “proletariato diktatūra” ir “revoliucijos lai
mėjimai”. Gi jei revoliucija nepavyksta, tai laisvės o- 
balsis laikinai padedama į gražių žodžių sandėlį, iš ku
rio, progai pasitaikius, jį vėl ištraukiama naujai revo
liucijai padailinti. Tad perversmų vadai tampo laisvę 
ant savo kurpalio iki visiško nusidėvėjimo, o eiliniai 
piliečiai laisvę tik sapne tegauna pamatyti.

Tačiau yra šalių bei valstybių, kuriose laisvė dar 
kiek praktikuojama. Prie tokių laimingų kraštų reikia 
priskaityti mūsiškes J. Valstybes. Čia bent teorijoj 
laisvė užvis aukščiausiai statoma. Suprantama, kad 
valstybė, siekdama apdrausti visų piliečių gerovę, yra 
priversta apkarpyti laisvę tokiems žmonėms, kurie 
norėtų kenkti savo artimų gyvybei, nuosavybei ir ge
ram vardui. Bet šiaip jau šioj šaly būdavo pilna laisvė 
sąžinei, žodžiui, raštui ir įsitikinimams. Išsireiškiau 
“būdavo”, nes šiuo momentu just, kad žodžio ir rašto 
laisvė jau tarsi apribojama ne tai kažkieno įtakos, ne 
tai kokios nematomos, amerikiečių dvasiai svetimos,; 
galios. Net tramdymas taip vadinamos “ne-amerikie-1 
tiškoš veiklos” ne visiems neamerikietiškai nusiteiku
siems dygiai pritaikomas. Nacizmo, kad nebūtų nė še
šėlio, o komunizmas... visiškai pamiršta. Paliko tik 
kažkokie vargšai sovietai, kurie kaxi ir žvėriškai yra 
puolę mažutę Suomiją ir prariję ir ko ne suvirškinę

resnis. Deja, jų neklausyta vien dėlto, kad jie buvo Po
piežiai ir rišo darbo klausimą pagal Dievo įstatymus. 
Nueita kaip tik priešingu keliu. To pasėkas visi mato
me: darbininkija vergauja, o visuomenė dejuoja nuo 
karo baisenybių. Gi karas yra kilęs daugiausiai dėl su
sipainiojusio ir susmukusio darbo klausimo. K.

kongresas įgalioja kun. Joną Švagždį, Leonarda Šimu
tį ir Juozą B. Laučką. Kongresas pasitiki, kad Fede
racijos valdybos įsteigtasis Lietuvių Informacijos 
Biuras su direktorium prof. K. Pakštu galės veikti A. 
L. T. vardu ir Jt>us tuo centru, iš kurio eis į pasaulį in
formacijos apie Lietuvą ir, be to, bus visas lietuvių 
grupes vienijančiu centru. Pabaiga.
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tuvių sukilimo dėl atstei- 
gimo Lietuvos nepriklau
somybės.

2. Moraliai ir materialiai 
remti lietuvių tautos ir 
dabartinės Lietuvos laiki
nosios Vyriausybės pas
tangas atsteigti pilnai ne
priklausomą Lietuvos Val
stybę su sostine Vilniumi 
ir laisvu išėjimu į Baltijos

29-tas Seimas pareiškia, 
kad Lietuvos Vyčiai yra 
pasiruošę, kai tik sąlygos 
leis, minėtoms katalikų 
jaunimo organizacijoms 
suteikti visokeriopą para
mą.

Dievo palaima telydi Lie
tuvos katalikiškojo jauni
mo darbus Bažnyčios ir 
Tėvynės labui.

Platini-

Propogandos skyrių na
riai. Platinant laikraštį 
“Darbininką”, brošiūras, 
lapelius susidarytų ir 
šioks toks iš to pelnas, ku
ris galėtų likti Propogan
dos Centro ižde arba LDS 
kuopų ižduose, kaip nutar
tų Seimas. Bet jeigu ir ne-

Kaip Gyvena Varšuvos Lietuvių

Šiuo metu Varšuvoje gy- roro.
vena apie 2,000 lietuvių.! Varšuvoje gyveną lietu- 
Lietuvių dauguma čia gy- viai yra gerai organizuoti, 
vena dar nuo prieškarinių Jie turi savo draugiją su 
laikų, bet nemaža yra ir 1,000 narių. Varšuvos ne
pabėgusių iš pavergtosios tuvių savišalpos draugija 
Lietuvos nuo balševikų te- <ra 8ana sKena' bu™ i'Į 

Pabalti jų, bet kurie dabar patys yra nelaimėj ir bro- Pa^au vardu ji oficialiai | 
liškos simpatijos reikalingi. Mat, vilkas kaulu užsprin- veikia ir dabar. Draugijai 
go, tad gervė turi kišti galvą į jo nasrus ir kaulą iš- yad°vauja vienuolis mari- 
traukti... Tiek to, kas paskui bus su gervės galva, bet Jonas Vencius, kuris yra 
dabar užėjo toks šiurpus momentas, kad vilkas - go- įr parapijos Var-
lubčikas kartais gali nudvėsti. Dabar jis underdog, ®uvoJe klebonas. Draugi ja 
tai buvusis ir būsimas jo plėšrumas sąskaiton neina... Į *77.77 -- 7-

Tiesa, atsiranda drąsuolių, kurie amerikietišku 7 °aznytml chorą. Po 
atvirumu griežtai pasisako prieš tokį garbės ir doro-I Pama . 5 kas sekmadienį
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siėmimo. Apie 30% narių! 
yra inteligentai, kiti gi 
daugiausia fizinio darbo 
darbininkai. Draugijos na
rių tarpe yra ir pasiturin
čių bei šiaip labiau vietos 
gyvenime prasimušusių 
bei įsigyvenusių asmenų. 
Pav. p. Mordas Varšuvoje 
turi vieną gražiausių ir di
džiausių kavinių. Joje da
bar gauna darbo apie 100 
žmonių — daugiausia lie
tuviai. P. Mordas yra dide
lis draugijos rėmėjas: jis 
apsidėjo specialiniu mo
kesčiu ir šiaip kiekvienu 
sunkesniu momentu pare
mia nelaimėn pakliuvusius 
lietuvius. Inžinierius Va-L 
liukevičius taip pat yra na

P. Kibirkštis pasižymi sa
vo įvairiais išradimais far
macijos srityje. Jis taip 
pat yra aktyvus draugijos 
narys ir rėmėjas. Be tę> 
Varšuvoje yra dar keli lie
tuviai gydytojai, dantis
tai, advokatai, kunigai (iš 
viso penki) ir šiaip įvairių 
laisvųjų profesijų inteli
gentų.

Tenka pastebėti, kad 
dirbančiųjų uždarbiai yra 
maži, o pragyvenimas ga
na brangus. Draugija gi 
neišgali iš savo lėšų visų 
neturtingųjų lietuvių pa
remti, tuo tarpu paramos 
iš niekur negauna. Draugi
jos didžioji išlaidų dalis ei- 

l lietuvių invalidams, 
gerai įsitaisęs lietuvis, ir, tarnavusiems lenkų ka- 
kiek galėdamas paremia riuomenėje, šelpti, 
draugiją ir atskirus lietu-j Draugija nepraleidžia 
vius. Varšuvoje yra ir ži- progos paminėti lietuvių 
nomas farmaceutas provi-1 tautinių bei bažnytinių 
zorius Kibirkštis. Jis priešu švenčių. Ji labai gražiai 
tris mėnesius Varšuvoje į-1 paminėjo Vasario 16 d., o 

■steigė gydomųjų žolių [taip pat Velykų šventės, 
bendrovę vardu “Rūta”? Išeivių Draugas”.

!
I
1

I

turi savo lietuvišką para-

I_______  ___ ........ _ ..........
vės sunegalėjimą, bet tie drąsuoliai tik išskirtis. Eili-| draWJa ^aro say° narių 
niai piliečiai klusniai glaudžia savo ausis, mėgindami susirinkimus. Draugija 
pasiteisinti, kad šiais karų ir sukrėtimų laikais kitaip turi savo gydytoją.. kuris 
elgtis nebeįmanoma. Vis dėlto tenka gailėtis, kad tų n?mokamai rūpinasi drau- 
drąsuolių, palyginti, neperdaugiausia. Ar gi laisvės ^os narių sveikata. 
šūkis jau tiek būtų nusmukęs, kad tenka jo sarmaty
tis?

Draugijos nariai yra į- 
K. įvairaus išsilavinimo ir už-

Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 
5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn.

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonė
kite išrinkti kuodaugiausia atstovų. Be to ir visus blai
vybės prietelius prašome dalyvauti skaitlingai. Seimo 
dienotvarkė tilps vėliau spaudoje.

Kun. J. Padvaiskas, Pirmininkas, 
V. J. Blavackas, Raštininkas.
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TRILYPEI PRAŪŽUS

Sekmadienį, rugp. 31 d., išau
šo miglotas rytas. Juk tai turi : 
įvykti Trilypis piknikas, bet čia 
kabo kaip maiše. Rodos, pra- ’ 
truks dangus ir pradės bučiuoti 
sierą žemelę. Ir jau šlapias že
mės paviršius irgi netraukia į 
žalias Romuvos lankas. Ot, kad 
pečius kūrentųsi, tai, rodos, bū
tų lyg ir maloniausias “good 
time”. Na per anksti dar taip 
galvoti, nes busai į pikniką iš
eis apie vidudienį. Traukiam į 
bažnyčią. Abejingumas dėl lie
taus nenustoja savo rimtumo... 
Rengėjų miegas neįma. Jie jau 
ankstu rytu, kaip pranašai, nu
sako, kad piknikas bus ir visi, 
kas tik gyvas traukite busais, 
automobiliais, dviračiais arba 
orlaiviais. Jie tur būt gimę to-;

?! :■ .____________t

Tohau komitetas pasiskyrė pa
reigomis sekančiai: — pirmi
ninkais išrinkti advokatas Gri
gaitis ir p. Romanas, raštininku 
— advokatas Young ir iždinin
ku p-nia Nemaksy.

Komitetas nutarė kalbėtojais 
kviesti Kun. Dr. Kazimierą Ur
bonavičių, Miesto Mayorą Mau
rice J. Tobin, Housing Adminis
tracijos Viršininką John A. 
Breen ir kitus.

Kad padengti iškilmių išlai
das, komitetas nutarė kreiptis 
pas mūsų profesionalus ir biz
nierius, kad jie padėtų tas išlai
das padengti. J. J. R.

—Pirk Defense Bonds ir 
Stamps—

Remk savo Valdžią šiame 
tautiniame pavojuje. Pa
statyk apsigynimo sieną 
pirkdamas Defense Sav- 
ings Bonds ir Stamps.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps —

Jūsų įdėti pinigai į 
Defense Savings Bonds, 
Serijos E, per 10 metų pa
didės 33 ir vienu trečd ’’ 
nuošimčiu.

—Pirk Rt-fcnse Bonds ir Stamp

Šio tautinio pavojaus 
tu jūsų . Jis reikalauja 
sų pagalbos. Pirk Defense 
Savings Bonds ir Stamps 
reguliariai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

'kaip iš viedro Lindo visike' Court Reikalu Susirinkimas Sudarė Komitetą
( kur gali. Slėpėsi piknikieriai, I T

mitetą iš devynių asmenų . 
pilnomis teisėmis. J šį komitetą 
išrinkti, advokatai Jonas J. Gri- 
galus, Antanas J. Young, Juo
zas Cunys, p-nai Povilas Zuro- 
lis, Juozas Lekys, Juozas Arlau
skas, Simonas Jakubauskas, 
Pranas Razvadauskas ir Jonas 
J. Romanas.

kauskienė, Žekevičienė, 
džionienė ir k.

Orkestras groja daugiau pol- bet su ūpu ir malonumu, kad ! -----------
I Trečiadienio vakare, rūgs. 3, 

, Stepono Dariaus Posto namuo-
buojasi p. Vincas Valatka, p. K.Ka* kur trūkęs, vis 1 salę ir du j pasilinksminti. Taip. Jie ir go Bogtone įvyRo pasiUri. 
Grigas. Gi panelė Marijona Kil- P^1^0 k<> “oka. Tai laisvas linksminosi, bet nauji tai jau mag dėJ dedikavimo gatvės iš. 
monytė visus paragina ir pasiū- sportas. Dirbk, kaip molį min- nebeatėjo. Žemė paplūdo. Atro- kilmių kurją Bostono miesto 
lo laimės giliuką išbandyti. Įkydamas, nieks tavęs čia nepa-'dė, kad mes plaukiame kaip No- Taryba nutarė pavadinti DA. 

isigailės, jeigu pats nesusiprasi.1 jaus arkoj su visu kalneliu. Tur RTrq roTTRT virinki
Tik muzikantai supranta to pražūt mes pirmiej, paleidom savo 
kaito reikšmę ir jie tik žiūrėk balandį iš parko ir sprukom Uetuvių orgaai2acijų nariy iš 
strakt ir sustojo. Net lengviau link Bostono. 'south
ant širdies, nors neva lūpomis; .............. - *
ir pasakai: “kad juo6 bala jau’ 
aptingo...”

i Pievoje sportas buvo neįma
nomas. Žolė buvo pasipuošus, 
kad ir nedidele, bet šlapia rasa.

Taip pačiame pikniko įsisma-

kantas ir p. Balevičius. čia pri
žiūri tvarko* ir smarkiai Ha r. kūtes ir matosi turi koštumerių. dabar bus dar geresnė proga vi-

Kas kas, bet Cambridžiaus 
šeimininkių virtuvę aplankius 
negalima jų pamiršti. Štai po
nia Baeinskienė duoda leidimą 
klausti šeimininkių skaniųjų 
valgių. Ir tik žiūrėk lietuviškų 
kopūstų su kilbasais lėkštė ir 
po nosių. Pigiai ir gerai. Kas gi 
ten gamina?! O gi Cambri
džiaus garsioji kopūstų virėja 
ponia Sundukienė. Nors imk ir, 
užpatentuok tokį išradimą. Ko- ginime pratrūko dangus. Pra
pūstai skanūs, kaip vaikui šal- dėjo plauti prakaitą nuo sušilu- 
ta-košė. Jai vikriai patarnauja šių kaktų ir rodosi dangus pa-

kioj planetoj, kad jie jokio abe- svečiams ir viešnioms PP- reiškė dideI* bučk* žemelei- Lijo maionus sapnas

i ,
i — Ar geras piknikas buvo? — 
I klausia vienas kitas ant ryto
jaus. Atsakymas aiškus, — dėl 
'tokios dienos, tai piknikas buvo 
■ pusėtinai geras. Rengėjai sako, 
Į kad jie nesitikėjo tokio pikniko, 
i Bet kaip juos suprasti? Ar jie 
j tikėjosi geresnio, ar jie tuomi 
pasako, kad tai buvo geras. Į 

Žodžiu, trilypis piknikas nuū-Į .
žė su audra. Ir paliko tik kaip'-'0*'

;. Buvęs. Nutarta išrinkti veikiantį ko-

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė dedikacijos iškilmes ruošti 
sekmadienį, spalių 5-tą dieną. 
Pirmą valandą visos organiza
cijos su savo vėliavomis susi
rinks prie Stepono Dariaus Pos
to namų iš kur pusė po pirmos 
paradas eis iki Darius Court, 
kur įvyks dedikacijos ceremoni-

SU

Iš dalyvių kalbų buvo matyti, 
kad lietuviai nori gražiai ir iš
kilmingai pasirodyti ir užak
centuoti tą garbę, kurią Miesto 
Taryba suteikė lietuvių tautai, 
užvardindama gatvę lietuvio 
vardu.

Tuojaus po bendro susirinki
mo įvyko veikiančiojo komiteto 
susirinkimas. Komitetas nuta
rė pakviesti į komisiją p-nias 
Nemaksy, Perinienę ir Winchus.

jingumo nemato dėl pikniko 
pasisekimo. Tai taip buvo su vi
sais, tik ne su manim.

Mes su ponais Januškevičiais 
jų gražiame naujame automo-; 
bilyj traukiame, kaip milijonie-, 
riai į trilypį pikniką. Čia nerei-į 
kia nei pečiaus, čia ne baisus 
nei lietaus gąsdinimas, mes irgi 
jaučiamės kaip turėdami tai 
dienai apdraudą. Štai ir žalios 
Romuvos parko lankos ir aukš
tas audros išdraskytas pušų 
kalnelis. Žmonės matosi rinkti
niai. Tikrai anų, kurie turėjo 
abejingumo, palikta pečius šil
dyti. Čia matome daug darbi
ninkiškos aristokratijos ir biz
nierių. Štai sveikinu p. Ašmens- 
ką, ponus Nevierus, pp. Razva- 
dauskus, pp. Peldžius, pp. Ple- 
kavičius, pp. Akstinus, pp. Raš
kauskus, pp. Komenčius, p. An- 
tanėlienę, p. Janulevičių, pp. 
Baltrušiūnus, pp. Jeskelevičius, 
p. M. Kilmonytę, pp. Kumpus, 
pp. Balevičius, pp. Dr. Kvara- 
ciejus, pp. Jakavoniai, pp. Bu- 
katai, pp. Medoniai, ir ištisa 
eilė mūsų nuoširdžių rėmėjų.

Dvasiškių eilėje matosi LDS 
Centro pirmininkas Kun. Jonas 
Švagždys, Kun. Juozas Petrau
skas, Kun. Antanas Baltrušiū- 
nas ir k.

Čia matosi daug ir jaunimo. 
Matyti veidai, bet nevisi man 
pažįstami. Štai sukas, kaip ra
tukas : P. Kupraitis, panelės 
Katiliūtės, p. Zaveckaitė, kiti 
žiūri, treti valgo, dar kiti flir
tuoja, dar kiti mamoms giriasi 
su savo laime. Tikrai gražu, ka
da matai anuose veiduose tiek 
pasitenkinimo.

Rengėjų patarnavimas irgi 
nuoširdus ir mandagus. Jie triū
sia kiekvienas prie savo darbo. 
Štai prie laiptelių priėmimo ko
misijos nariai p. Tamulevičius 
ir p. Sinkevičius sveikina visus 
ir pasiūlo dovanų progai įsigyti 
ženklą. Ten toliese troškulį ma
sinti patarnauja p. Savickas, p. 
Griganavičius, p. 
Baronas.
noms ženklus p. Antanas Dau-

Radaitis, p. 
čia pat siūlo dova-

A. Robins 
Provides Laughs

Much of the coneėy of the-*H,sUr 
stage revue at Brockton Fair, Sept. 
7 to 13, will be supplied by A. 
Robins, known as the one man with 
one th'iusand ideas. Robins, a 
Veteran of Europe’s or.ce $ray sho* 
business. comes to Brockton direct 
frozr. ac> engarement he ha» jvst 
concluded ūj the Casine Atlantico 
ū> Šio dę Jyoeira

*

DABAR A & P KRAUTUVĖSE VISOJE
AMERIKOJE DARBININKAI DIRBS

\

5 DIENAS SAVAITĖJE
Krautuvės Bus Atdaros Šešias Dienas Savaitėje, Kaip Ir Paprastai, 

Bet Darbininkai Tedirbs Tik Penkias Dienas Savaitėje
Du mėnesiai atgal, ši kompanija darė eksperimentą keliose rytinėse valsty
bėse penkių dienų darbo savaitėje detalėse krautuvėse. Dabar mes turime ga
limybės paskelbti, kad šį planą— 5-kių dienų darbo savaitėje kaipo tautinį 
nusistatymą.

• Šis penkių dienų darbo savaitėje patvarkymas ir sutrumpinimas darbo va
landų, manome, kad bus pirmutinis visoje didžiųjų maisto krautuvių indus
trijoje.
• Šis darbo savaitėje sutrumpinimas palies A & P maisto krautuves tūkstan
čių kolonijų visoje šalyje. Jis bus išplėstas taip toli ir taip greitai, kaip tik ga
lima. Atvirai kalbant, nežiūrint į mūsų pastangas, keliose valstybėse ir tam 
tikrame miestų skaičiuje priimtas mūsų nusistatymas gali būti suvėluotas į- 
vesti arba sutrugdytas valstybės, lokalių darbo įstatymų arba lokalių susita
rimų.

• A <& P maisto krautuvėse įvedus darbininkams dirbti penkias dienas savai
tėje, nežiūrint į tai, krautuvės bus atidarytos kaip paprastai šešias dienas sa
vaitėje. Mūsų nusistatymas yra gerinti darbininkų būvį ir algas. Nors įvesta 
bus penkių dienų darbas savaitėje, bet jų algos nebus sumažintos. Pereitais 
metais darbininkams buvo pakeltos algos ir sumokėta kompensacijų daugiau 
kaip $4,000,000.

• Daugelis žmonių yra nustebinti nauja žema kaina ir puikia kokybe maisto 
A & P Super Marketuose. Pirkėjai A & P krautuvėse gauna daug ge
resnį maistą ir žemesnia kaina ir už tai jie stebiasi, kaip tą mes galime pada
ryti. Atvirai kalbant, tai yra paprastai— dėlto, kad A & P Super Marketai su
rado būdą kaip ekonomiškiau ir taupiau žmones maistu aptarnauti.

• Šis naujas darbo valandų sutrumpinimas duoda ir tolimesnį nurodymą, kad 
A & P Super Marketuose, pirkdami groserį, mėsas, šviežius vaisius, daržoves 
ir kitus produktus sutaupysite daug pinigų. Turime pasakyti, šios krautuvės 
pigiau parduodamos įvairius daiktus neskriaudžia darbininkų, kurie pas juos 
dirba, bet nupigintai parduoda dėlto, kad moka ekonomiškai sutvarkyti par
davimo jėgą.

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUK SALOM
83 L ST., SO. BOSTON, MASS. 

Tel. ŠOU 4645
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MES galime pasididžiuoti, kad per daugelį metų 
mes galėjome mokėti didesnes algas darbinin

kams ir sutrumpinti darbo valandas, kurios, darbi
ninkus vargina. 1916 m. mes pirmieji įvedėme as
tuonių valandų darbo ir nuo to laiko palaipsniui 
trumpinome darbo valandas, kėlėme darbininkams 
algas ir suteikėme darbininkams atostogas.

Kadangi mūsų krautuvėse prekės parduodamos 
žemomis kainomis, tai mes gavome daug rėmėjų, 
kurie duoda galimybės sumažinti operavimo išlai
das ir pagerinti darbininkų būvį.

Tuo pačiu laiku tūkstančiai šeimų paliūdis, kad 
jos perka sau maistą mažesnėmis kainomis A & P 
Super Marketuose negu kur kitur panašiose mais
to krautuvėse. Šiandien, kada praleidi dolerį, pirk
damas mūsų krautuvėse, visuomet daugiau už jį 
nuperki, dėlto, kad mūsų krautuvėse aptarnavimo 
išlaidos yra mažos.

Čia nėra konflikto tarp žemų kainų ir darbo są
lygų. Mes esame suradę metodas kaip paimti pro
duktus iš gamintojų ir perduoti juos vartotojams, 
sumažindami aptarnavimo išlaidas visokiais žvilgs
niais.

Nauji A & P Super Marke tai dabar duoda tiek 
galimybės sutaupyti, kad penki metai tam atgal 
mes patys nebūtume tam tikėję. Šiais metais mes 
mokame aukščiausias algas, trumpiausiai dirban
tiems darbininkams maisto industrijoje, o vienok 
mūsų klijantai visoje šalyje, pirkdami mūsų krau
tuvėse maistą sutaupys $50,000,000 palyginus kas 
buvo penki metai tam atgal.

Mes esame daugiau negu susirūpinę dėti visas 
galimas pastangas pagerinti Amerikiečių pragyve
nimo sąlygas. Mes žinome, kad mes duodame gali
mybės šeimoms nusipirkti daugiau ir geresnio 
maisto už tokią pat sumą pinigų negu kur kitur, 
kad galėtumėte nupirkti.

Mums yra malonu ir džiugu pasakyti jums, kad 
jūs galite pasidžiaugti dideliu su taupymu pinigų, 
pirkdami mūsų krautuvėse, žinodami, kad žmonės, 
kurie jums patarnauja detalėse krautuvėse yra 
daugiau aprūpinti negu kada nors buvę. Tas reiš
kia, kad jums pragyvenimo sąlygos geresnės ir 

Jtiems, kurie jums aptarnauja.

Šis krautuvių valandų nustatymo planas bus paskelbtas vėliau atskirose vietose. Mes 
nuoširdžiai prašome savo klijantų ko-operuoti ir padėti įvykdinti nustatytą planą.

A & P FOOD STORES
Įsteigta 1859
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ARKLIŲ 
LENKTYNĖS

Mados, maistas, 
gėlės, rankų iš
dirbiniai; arkliai, 
Suneš, gyvuliai ir 
paukščių paroda. 
* Marine Teat
ras * Arklių len
ktynės ir jaučių 
traukimo kontes- 
tas 0 Ilgiausia 
paroda. * Zoo ~ 
Tarptautiški kai
meliai * Daugy
bė juokų ir prie
tikių.
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TETEK
Rll 

LEROY

MKTETTES

VAKARAIS

Didelis Patrijotinis 
Spektaklis
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T> v V* • ••. Bažnyčia ir Civilizacija

Yra visiems gerai žinoma, Garbingieji Broliai, kad 
civilizacija neturi tvirto pagrindo, jei ji nėra pagrįsta 
amžinaisiais tiesos dėsniais, nesikeičiančiais teisybės' 
ir teisingumo įstatymais, ir jei nėra nuoširdaus drau
giškumo tarp žmonių, kuris tvarkytų tarpusavius san
tykius. Kas gali paneigti, kad Bažnyčia, skelbdama 
tautoms Evangeliją atnešė žmonėms tiesos šviesą, 
žmonėms, kurie pirmiau buvo be jokios apšvietos, pa
skendę prietaruose? Ar ne Bažnyčia juos atvedė prie 
Dieviškojo visų daiktų Kūrėjo pažinimo, ar ne ji iš
mokė juos savigarbos? Iš tikrųjų, kas gali sakyti, kad 
ne Bažnyčia, panaikinus vergiją, atšaukė žmoniją į 
pirmykštę prakilnios prigimties vertę?

Ar ne Bažnyčia, iškeldama Išganymo ženklą vi
suose pasaulio kraštuose, paimdama į savo apsaugą 
ir globą meną ir mokslą, suorganizuodama pagirtinas 
labdarybės įstaigas, kurios teikia pagalbą kiekviena
me reikale, ir įsteigdama savitarpinės pašalpos orga
nizacijas, visur, privatiniame ir viešame gyvenime, 
kultūrina žmones, pakelia juos iš pažeminimo, ir su 
didžiu rūpestingumu veda juos, atitinkančiu žmo
gaus vertei ir vilčiai, gyvenimo keliu. Ir jei kas protin
gai pagalvojęs palygintų mūsų amžių — amžių taip 
priešingą religijai ir Jėzaus Kristaus Bažnyčiai — su 
anais amžiais, kada Bažnyčia buvo gerbiama kai Mo

ta, tai jis bus priverstas pripažinti, kad mūsų amžius,, 
p nelaimių ir įvairių blogybių prislėgtas, tiesiogi- 
ti ir greitai bėį . į sugriuvimą. Toliau, jis turės pri
minti, kad praeities amžiuose, ant kiek žmonės buvo 
iau atsidavę Jažnyčios valdžiai ir jos įstatymų pil

dyme, ant tiek visos jų įstaigos geriau gyvavo, žmo
nių gyvenime buvo sutikimas ir jų civilizacija neše 
gausesenes bendruomenei gerovės vaisius.

Taigi, jei visa tai, ką Mes paminėjome, priklauso I iams, komercijos mokslo patal- 
Bažnyčios veiksmui ir jos išganingai įtakai, ir žmoni- pas su įvairiomis biznio kur- 
ja gali didžiuotis tokia civilizacija, tai jokiu būdu ne- sams mašinomis, rūbų siuvimo 
galima teigti, kad Jėzaus Kristaus Bažnyčia nepaken-Į iaboratorija, namų ruošos kurso 
čia civilizacijos ir trukdo jos pažangą. Priešingai, Baž- reikmenis, tinkamą mergaičių 
nyčiai priklauso visa garbė, nes ji yra civilizacijos ne- sportams aikštę, ir kitas įeng- 
šėja, palaikytoja ir globėja — Motina. I vatas aukštosios mokyklos kur-

1 sams.

NAUJASIS PASTATAS 
MODERNIŠKAS

Atsilankiusieji naujoje moky
kloje pastebės gerai apšviestus 
klasių kambarius, ilgus terrazo 
koridorius, puikiai įrengtą di
delį knygyną, talpinantį arti 
8000 knygų, modemiškai ir sko
ningai įrengta kafeteriją, kur 
mokinės galės sau pasirinkti
patinkamus užkandžius, chemi- mokinių pažangą. Šį skyrių ve
jos ir biologijos laboratorijas, 
įrengimus krutamiems paveiks-

draugijas, dalyvauti katalikiš-j gyvenančios bendrabutyj, yra 
koje veikloje savo parapijoje, 
apaštalauti. Jos atlieka uždaras 
rekolekcijas, ir yra mokomos 
pažinti ir pamilti Šv. Pranciš
kaus dvasią ir gyvenimo princi
pus.
LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS
yra dėstomos kasdien, pagal

pilniausiai patenkinamos. Ats
kirai nuo akademijos bendrabū-' 
čio yra vedamas kitas bendra
butis, vienuolyno patalpose, Į 
toms mergaitėms, kurios turi 
troškimą stoti vienuolynan, už
baigus akademiją. į aspirančių 
skyrių yra priimamos mergai- 1

Rytiniu Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN Cernauskienė, A. Girdzijauskie

nė, A. Stankevičienė ir kiti.

v —

da Seserys, studijavusios Lietu
voje. Lietuvaitės akademikės 
puikiai dainuoja lietuviškas 
daineles, sužavi svečius gracin
gais lietuvių tautiniais šokiais, 
rengia teatrėlius akademijoje ir 
apylinkės parapijose, rašo

PRANEŠIMAS
LDS 5 kuopos narių nepapras

tas susirinkimas yra šaukiamas 
tės, baigusios aštuntą arba auk- 7 į. rugsėjo mėnesio, pirmą vai. 
štesnį skyrių, turinčios nedau- po pietų, paprastoje vietoje, rei- 
giau kaip 16 metų. Bendrabuty- kaje LDS organizacijos Seimo, 
je gyvena ir akademijoje moko- kuris įvyks 14-15 d.d., Hart-
si lietuvaitės iš sekančių valsty- ford, Conn. 
bių: Pennsylvania, Michigan,
Ohio, Connecticut,
New Jersey,
Iowa.

Rugsėjo 14 d. įvyks Labdary
bės draugijos piknikas Petro 
Krugerio ūkyje, Highland avė. 
Ponai Krūgeriai visuomet savo 
patalpas užleidžia labdarin
giems tikslams. Prašome šį pik
niką visuomenės paremti, nes 
pavargėliai ir našlaičiai visuo
menės paramos yra reikalingi. 
Jei patys neremsite. tai nors ki
tus paraginkite dalyvauti.

Apgaulinga Civilizacija į akademija yra ^alsty- ;
Toliau, civilizacija, priešinga Bažnyčios šventam mokslo departa- 

mokslui ir jos įstatymams yra tik civilizacijos pa.vi~\MENT0 AKREDITUOTA- 
dalas, tik vardas be esmės. Tikriausį to įrodymo mes Čia įgyti kreditai būna perke- 
turime iš žmonių, kurių Evangelijos šviesa dar nepa- liami j kitas įstaigas ir abitu- 
siekė. Jų gyvenime gal ir matosi išoriniai kultūros žen- rientės turi teisę stoti į kolegi- 
klai, bet tikrų ir tvirtų civilizacijos vaisių nėra. Mes jas ir universitetus be įžanginių 
negalime sakyti, kad atkaklus visos teisėtos valdžios egzamjnų Kursai yra trejopi: 
paneigimas yra bendruomenės gyvenimo tobulumas, akademiškas, arba kolegijai 
Ir mes negalime laisves vardu pavadinti tų begėdiškų prirengiamasis komercijos, ir 
ir liūdnų įstatymų, kurie nevaržomai leidžia skleisti bendrasis (Academic, College. 
klaidas, kad patenkinti žemiausias žmonių aistras, Preparatory. Commercial, and 
leidžia be nusikaltimo jausmo pildyti nedorybes ir General). Prie šių dar priside- 
varžyti žmonių laisvę. Tai yra labai klaidingi ir pra- |de pamokos muzikoje (Orches- 
gaištingi dėsniai. Jie tikrai nepatobulins žmogaus pri- tra Piano violin. Crorai. ir 
gimties ir neduos žmonijai gerovės, nes ”nuodėmė pa- Voice) virimo ir siuvimo kur- 
daro tautas nelaimingomis” (Priež. 14,34). Priešingai,Lai piešimo (Art)> kūno kuItaJ 
tikrai yra neišvengiama, kad toki dėsniai, sužaloję ra (Physical Cuiture). 
žmonių protus ir širdis, savo prigimtiškąja įtaka į- 
trauks juos į visokias nelaimes, suardys teisėtą tvarką) 813 aukštosios mokyklos kur-

v •

ir, ankščiau ar vėliau, sugriaus valstybę ir panaikins j sų šiemet pridėta vidurinės mo- 
bendruomenės ramybę. kyklos kursai — 7, 8, skyriui, 

o kad patenkinus daugelį apy- 
r> • v* • • • • Įlinkės gyventojų prašymas ta-Popiežiai ir Civilizacija L ir pradžios mokykla^ 

Iš kitos puses, jei pažiūrėsime į Šventojo Sosto 1-mojo ir 2-jo skyriaus jaunuo- 
nuveiktus darbus, tai pamatysime kaip vertai ir gar- liams.
bingai Popiežiai yra užsitarnavę civilizuotų ^mon^\TiKYBOS PAMOKOS 
pagarbos. Norėdami prisidėti prie žmonių gerovės,
Mūsų pirmtakūnai kovojo visose gyvenimo srities ko- Kolegijos pamokoms vadovau-Į 
vose, patyrę skaudžiausių smūgių, bet niekuomet ne- Ja Tėvai Pranciškonai iš netoli-' 
sidro ve jo išstatyti save į didžiausius pavojus žmonių mo vienuolyno, pagal diecezijos 
gerovei ir naudai. Pakėlę akis į dangų, jie niekada ne-ĮRUStatyt^ tvarką. Be kasdieni- 
palenkė galvų blogųjų žmonių grąsinimams ir nepasi-, - - - -

Prašome visus narius-res at- 
New York, silankyti į susirinkimą. Kurie 

Massachusetts, esate skolingi už “Darbininką”, 
malonėkite atsilyginti prieš Sei-j 
mą. Valdyba.

_____________________

Rugpjūčio 31 d. įvyko Šv. Juo
zapo parapijos piknikas. Žmo
nės dalyvavo skaitlingai. Pikni
ko programoje dalyvavo parap. 
choras ir švilpukų benai. Nors 
tą dieną buvo komunistų pikni
kas, bet kaikurie bolševikai da.’?0^^ sal^e‘ 
lyvavo parapijos piknike, 
kydami: “Pas tuos melagius ne-j reikalais ir išrinkti 
norime daugiau dalyvauti . Ma-| būsiantį LDS seimą, kuris įvyk- 
tyti žmonės pagaliau pradėjo 
suprasti bolševikų melus. Žino
mas dalykas, jei žmogus skai
tys tik komunistiškus laikraš
čius tai jis niekad nesupras bol
ševikų melų, jis visuomet tikės 

šmeiž-
kitų 
tuo-

NEW BRITAIN, CONN.

straipsnelius. ir studijuoja Lie- S0C1ALĖVEIKLA 
tuvos istoriją ir literatūrą.

Seserims mokytojoms šią va
sarą lietuvių literatūros kursus 
dėstė iš Lietuvos atvykęs p. A. 
Vaičiulaitis.

Mergaitėms, negyvenančioms 
Pittsburghe, yra palaikomas 
bendrabutis prie pat akademi-

____~ ~____nių religijos pamokų, mokinės ir aprūpinamas. Ti- 
davė iškreipti iš pareigų kelio prižadais ar pagyrimais. yra lavinamos visose katalikiš- kybos, lietuvybės, 
Apaštališkasis Sostas surinko senovės sugriuvusios Į koše pratybose, mokomos vesti sveikatos dalykuose mergaitės, 
bendruomenės liekanas ir ją atstatė. Tas Sostas buvo 
taip pat vadovaujanti šviesa, kuri nušvietė Krikščio
nybės amžių civilizacija, tai buvo apsaugos inkaras 
baisiausioje audroje, kuri baisiai blaškė žmoniją, tai 
buvo sutikimo šventas ryšys, kuris rišo tolimas įvai
rių kultūrų tautas, ir, iš tikrųjų, tai buvo bendras cen
tras, kur žmonės ieškojo patarimo ir taikos prižadų, 
nemažiau kaip tikėjimo mokslo ir religijos išlavinimo. 
Dar daugiau, tai buvo Popiežių garbe, kad jie nuolati
niai buvo kai siena ir tvirtovė, kuri sulaikė žmoniją 
nuo sugrįžimo į senovės prietarų ir barbarizmo paže
minimą.

mokslo ir

IR SPORTAI
Prisilaikant Šv. Pranciškaus 

idealų, akademijos mokinės yra 
auklėjamos socialėse dorybėse, 
kurias jas darytų tinkamomis 
visuomenės narėmis ir pratintų 
jas taikintis prie gyvenimo ap
linkybių ir mokytų sugyventi us 
žmonėmis.

Mergaičių sporto programa y- 
ra pritaikinta prie valstybės 
užgirtų kūno kultūros ir sporto 
kursų.

Daugiau informacijų prašyki
te: Principai

St. Francis Academy 
Hamilton Road

South Hills, Pittsburgh. Pa.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskrido Metinis 

Suvažiavimas

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip Bažnyčia prisidėjo prie žmoni jas civilizacijos?
2. Ar religija yra priešinga mokslui?
3. Koks turi būti tikros civilizacijos pagrindas?
4. Kaip atsakyti į užmetimą, kad “Bažnyčia yra prie- 

: šinga mokslui ir civilizacijai?”
5. Ar Popiežiai daug prisidėjo prie žmonijos civilizaci

jos?•r

bolševikų melams ir 
tams, bet jei jis paskaitys 
krypčių laikraščius, tai jis 
jau supras tikrą tiesą.

Nors pikniką sutrukdęs 
vakarą lietus, bet piknikas buvo 
labai pasekmingas.

LDS 36 KUOPOS NARIAMS 
■ Kuopos “extra” susirinkimas 
; įvyks šį sekmadienį rugsėjo 7 
| d., tuojaus po trečiųjų mišių, 
į kurios įvyksta 9:30 vai. ir bai- 
1 giasi apie 10:30 vai., tad ir su- 
I sirinkimas apie tokį laiką įvyks

Kviečiami visi nariai atsilan- 
sa*jkyti, nes bus pasitarta kuopos 

i. lč.l..I.ti atstovai į 

sta rugsėjo 14 d.. Hartford, Ct. 
Taipgi bus proga atsilyginti už 

; “Darbininką", kad nebūtų sei
mo laike skaitomi suspenduo
tais. Tad dar kartą primenu —■ 
atsilankykite visi į susirinkimą 
tuojaus po trečiųjų mišių.

Kp. raš-kė B. M.

NUOŠIRDI VIEŠA PADĖKA
Reiškiu širdingą lietuvišką a- 

čiū. p.p. B. ir A. Tamošaičiams, 
bei jų sūneliams už suteiktą 
malonų man pasivažinėjimą jų 
nauju automobiliu, kuriuo bu
vom nuvykę pereitą šeštadienį 

1 met į Maine valstybę į Old Or- 
Į chard Beacn ir grįžom pilni 
gražių įspūdžių pirmadienį po 
pietų. Kelionė buvo maloni ir 
laiminga. Ačiū.

Didieji Old Orchard Beach ir 
, jų apylinkė pilna vasarotojų, 

visi Sekmadienio ryte aplankėm Šv.

Rugsėjo 7 d. įvyks Federaci
jas skyriaus piknikas. Linden 
Park, Union City, Conn. Visas, 
pelnas skiriamas Lietuvos ats
tatymo fondan. Prašomi 1 
skaitlingiausiai šiame piknike Margaritos bažnyčią išklausyti 
dalyvauti. Dėl pikniko prisiruo
šimo daugiausia darbuojasi: — 
komp. A. Aleksis, p. Jakubaus
kas. A. Šambarys, M. Alubaus- 
kaitė, M. Kašėtaitė, 
tienė. M. 
Šmotienė, 
Zailskienė.

I

K. Jasai-
Karinauskienė, A. 

N. Janušaitienė. M.
M. Digimienė. A.

šv. mišių. Kurioje tą rytmetį 
buvo atnašaujamos aštuonios 
šv. mišios. Nors ruiminga baž
nyčia bet per paskutines mišias 
11 vai. žmonės netilpo į bažny
čią ir lauke apie bažnyčią stovė
jo grupės maldininkų. Toks 
vaizdas priduodavo daug malo
numo, kad daugybė žmonių 
garbina Dievą. B. M.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
1 vai. p. p., “Darbininko” 

1 salėje, 330 E St., So. Bos- 
!ton, Mass. įvyks metinis 
suvažiavimas. Prašome vi
sų kuopų atsiųsti savo ats
tovus ir atsivežti gerų su- 

Į manymų bei įnešimų.
Kun. Pr. Juškaitis,^

Dvasios Vadas
.4. Zaveckas. pirm:, i 
T. Versiackas, rašt. i



Pirmiau—Pope Opticat Co.

Compliments of

Vitrified Wheel Company
Westfield, Mass.

W00NS0CKET, R. I.

Compliments of

r a

Lambson Furniture Co.

Kada Juma reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mass.

TCoonsocket Institution

VVESTFIELD LAUNDRY AND GENERAL
CLEANING COMPANY |

41 Jefferson St., Telephone 128 VVestfield, Mass. p

• ’*. X
’fV

Cor. Elm & Thomas Sts., Tel. 22 

Westfield, Mass.

For Savinas
r ! 1 o *-144 Main Stęeet Wodnsockdi?R.T.
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Parduodame — CHRYSLER — PLYMOUTH
I ; *■ ’ S

1-15 Oxford St. Tel. 2-4522 Lavvrence, Mass. J
• ’ t1, ' 5

z
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Aušros Vartų Parapija

WASHINGTON, D. C

M

Cambridge, Mass

LAWRENCE, MASS.

Lai ilsisi amžinybėje!

PIKNIKAS206 BAY STATĖ BUILDING

ATSIŠAUKĖ

264 ESSEX STREET LAVVRENCE, MASS.

Jums visuomet dėkingos.

F. M. & T. E. Andrew

Lawrence, Mass.

■MXJtWXXWX\MlVXVXXVV\XXXWXXXXXXXXXXWX\XX\\XW

C. V. Dillon

smai išsiskirstė namo.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

dreliūnas. Pabaigoje kun. P. 
Juraitis visiems nuoširdžiai pa
dėkojo. Užbaigus bankietą, su
kalbėjo maldą ir sugiedojo Lie
tuvos himną. Dalyvavęs

• •<■** ■

k. L

Rugsėjo 1 d. mirė Viktorija

Ponas Bernardas Esunas. 
aukštas lietuvis iš Washington.

Pagerbė Kun. P. Juraitį

taria šir-
A.D.

Insurance—Investments—Real Estate

I

( r
triukšmingai delnų karną amžių, svorį ir aukštį dėl 
Pasveikinimo dainą kariuomenės lakūnų kadetų 

jungtinis “Aušros” (tuojau gavo antrąjį leitenanto
1 »• t 1— : 4- a mm « 4-X Z

duktere Janina iš Lowell, Mass.
Viešo Knygyno raštininkė,

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Sekmadienį, rugsėjo 1 d.,

Cambridge N. P. bažnyčioje ap
sivedė p-lė P. Narmontaitė, su
p. I. Lukošių. Jaunavedžiai pri- ATGARSIAI 
ėmė moterystės sakramentą per IŠ TRILYPĖS 
Šv. Mišias. Sutuoktuvių metu,' Rugpjūčio 31 d. neprašytas 
p-lė M. Grybaitė giedojo solo lietutis, daug svečių sulaikė 
“Avė Maria” ir kitą pritaikintą nuo vykimo į trilypę gegužinę.

k z2 X* Į
į f

i

Pas choristę B. Spirkevičiūtę 
ir jos tėvelius kelioms dienoms

BayViewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lidirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demon-itravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką- 
Savininkai.

•■žlteig

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE

NAUJA PORELE

Athol, Mass.
Rugp. 24 d., Šv. Pranciškaus 

parapijos svetainėje įvyko šau
nus bankietas pagerbimui kle
bono kun. P. Juraičio, jo 10 me
tų darbavimosi šioje kolonijoje 
proga. Dideliam būriui atlydint 
kun. P. Juraitį, visi sustojo ir' D. C., kuris kaip tik pasiekė tin- 
pasitiko 
plojimu, 
sudainavo 
choras iš Gardner, Mass., ir vie- J laipsnį ir paskirtas tarnauti į 
tinis Šv. Pranciškaus parapijos Barksdale Field, Shrevesport, 
choras. Vakarą vedė kun. V. La. nuo rugpiūčio 15 d. Jis yra 
Puidokas. Sveikinimų kalbas Texas Universiteto alumnas ir 
pasakė šie: kun. Dr. J. Navic-' buvo visuomet pasižymėjęs 
kas, kun. P. Juras, kun. J. Si-1 sporte. Prieš kariuomenę jis 
monaitis iš Elizabeth, N. J., geologas Byrd - Frost kompani- 
kun. K. Vasys, kun. Rėklaitis, joje, Texas ir buvo instrukto- 
kun. dr. J. Starkus, kun. J. Kri- rius tame pačiame Air Field. 
pas, ir dar keletas, kurių ne
teko sužinoti pavardžių.

Jo brolis Vladislovas, kuris 
buvo taip pat Baltic Club narys 

Daugiausia pasidarbavo Są- tarnauja 175 pėst. pulke, 29 di- 
jungietės, surengdamos tokį vizijoje. Šiuo metu jis išvyksta 
gražų bankietą. Dovaną įteikė 2*2 mėn. manievrams į Virginia 
visų parapijiečių vardu J. An- ir Carolina. H. V. S.

GEGUŽINĖ | giesmę. Didysis altorius buvo
Rugsėjo 7 d. Grasemere par-1 išpuoštas labai gražiai, būtent, 

ke, Bedford, Mass. įvyksta1 ružavomis ir baltomis gėlėmis. 
Cambridge parapijos N. J. Se- Po sutuoktuvių jaunavedė pali- 
selių mokytojų naudai geguži- ko savo vestuvių gėles, prie N. 
nė. Gegužinė bus puiki, nes ne- P. P. Šv. stovylos kojų. Sutuok- 
truks gardžių valgymų ir viso- tuvėms liudijo sekančiai: A. 
kių gėrimų, be to bus ir šaunus Narmontas, A. Lukošiūtė, T.

!

orkestras, ir visiems bus proga Lukošius. R. Grigiūtė. F. Barta- 
smagiai pasilinksminti. Atsilan- kas. B. Vaišviliūtė, S. Rasulis. 
kydami skaitlingai į šį Seselių A. Laučiūtė, V. Dirsa. B. Ma- 
parengimą, mes paremsime jų žutaitytė. Šaunus bankietas į- 
darbus ir sykiu parodysime vyko P. A. svetainėje, ant 
joms savo gerą širdį. Dar rei- Springfield g-vės. Bankiete da- 
kia nepamiršti, kad jau šis iš- lyvavo labai daug gražios pub- 
važiavimas yra paskutinis šiais likos, ir svečių iš tolimų koloni- 
metais, tai dabar geriausia pro- jų. Svečių matėsi net iš Detroi- 
ga atsisveikinti su žaliais miš- to. Dalyvavo ir parapijos kleb.’ 
kais iki kitų metų. Bušai išeis kun. P. J. Juškaitis su kunigu 
nuo bažnyčios tuoj po paskuti- svečiu G. M. Jaunavedžiai pra- 
niųjų mišių, t. y. 12 vai. i leidžia “medaus mėnesį” Que- 

bec Kanadoje ir Detroite. Lin
kime jaunavedžiams ilgiausių 
ir laimingiausių vedybinių gy
venimo metų.

Iš priežasties ‘Darbo Dienos’ 
Mot. S-gos 69 kps. mėnesinis 
susirinkimas liko perkeltas į se
kantį pirmadienį. Seimo atsto
vės žada išduoti įdomius rapor
tus.

liau iki gruodžio m. <
P.- Stasei Antanavičienei buvoI

įteikta dovana, kadangi p. An- 
natavičienės gimtadienis suka- 

y ko rugp. 21 d.
sa-

Dvylika narių laimėjo dvyli
ką gražių gėlių ryšelių. Kiek
vienai buvo įteikta po mažytę 
“birthday cake” su žvakute. 
Bingo žaidimai buvo po užkan
džių.

i

I

lauke, tai salėje, nes čia pat 
ra gražiausia ir patogiausia 
lė.

Kaip visuomet Aušros Vartų 
parapijos piknikas būna turi
ningas ir turtingas, taip pat bus 
ir šiais metais. Čia galima bus 
rasti įvairių daiktų, užkandžių, 
gėrimų, pasiklausyti muzikos 
ir dainų. Bet prie to viso dar 
šiais metais bus prijungtos 
kartu politinės prakalbos. Šiais 
metais eina įvairių miesto val
dininkų rinkimai. Kandidatai 
norės mums pasirodyti, o mes 
norėsime juos pamatyti. Ypa
tingai svarbu lietuviams pasiro- Rugsėjo 29 d. po mėnesinio 
dyti, ką mes galime, kaip stip- susirinkimo bus metinis vyrų 

1 riai stovime. Taigi jei norime vakaras. Rengėjos yra ponios 
, Joana Kuda- 

Besivaišin- kaiP tik yra svarbu visiems rauskienė, Jeva Balsavičienė,

Rugsėjo 9 d., antrą valandą 
po pietų, p. Amelios Jankaus
kienės namuose, 171 A. Vernon 
St. įvyks “Luncheon - Bridge”. 
Įžanga 50 centų. Pelnas skiria
mas parapijos virtuvės fondui.

Rugp. 28 d. pas p. Čižauskienę 
buvo pakviestos abiejų Vvorces- 
terio Mot. S-gos kuopų 20-to 
Seimo atstovės, būtent: 5-tos 
kuopos pirm. p. M. Vaitekūnie- 
nė, ir p. Urmonienė, 69-tos kps. 
fin. rašt. p. A. Vaškelevičienė 
ir gerai žinoma p. T. B. Mažei
kienė. Sykiu buvo ir mokytoja 
G. Vaitekūnaitė. Iš Baitimorės 
atstovės parvežė “glebius” labų ką nors reikšti ir ką nors Sauti’ Marė Struckienė, 
dienų Čižauskams. Besivaišin- tai kaiP tik yra svarbu visiems rauskienė, Jeva 
damos dalinosi seimo bei kelio- susirinkti į tą pikniką ir paro- Ona Jonitienė ir Teresė Balu- 
nės įspūdžiais. Nejučiomis atė- dyti savo galybę, kad mes esą- konienė.

.......... : vie-'
ningi. Be to čia patys lengvai tuos profesio.
galėsite viens su kitu sueiti, naĮug ir biznierius, kurie 

šeštadienį, rugp. 30 d., Aušros Pasikalbėti ir šposus pakrėsti.
Vartų parap. bažnyčioj 8 vai.! Rengėjai ragina jus nepamir- 
per mišias, kleb. kun. K. Vasys šti šio sekmadienio ir laukia jū- 
moterystės ryšiu surišo Emiliją SU visų metiniame Aušros Var- 

i Patašaitę su Jonu Labanausku. tU parapijos piknike. R.
—

Aušros Vartų parap. Moterų 
ir Merginų Socialio Klubo mė- 

surišo Oną Salatkaitę nesinis susirinkimas įvyko rug
piūčio 25 d., parapijos svetai
nėje.

Nutarta rengti komediją ir
i rišo klebonijoj Dorothy Pers- šokius spalių mėnesį. P. Mari- 
ison su Jonu Lukošių.
I
I —————

jo vidurnaktis, kada visos link- me susiPrat£ * politikoje

Ponia M. Čižauskienė giedojo 
Shuberto “Avė Maria”.

Devintą valandą kun. J. Jut- 
kevičius 
su Vincu Thompson, per mišias 
giedojo jaunosios draugė.

Dešimtą valandą, klebonas su-

Sekmadienį, per visas mišias nienė 
parapijos vikaras kun. J. Jutke- 
vičius karštai ragino tėvus siųs
ti savo sūnus ir dukteris prie 
parapijos choro, kad jaunimas 
daugiau domės kreiptų į parapi- 

Mattapan7p.‘ Snaputi Pažinti.
•- V- j i - -i-, -« xt j kad tėvo Jutkeviciaus gražusis Roslindale, ir Pr. Cvilikas iš Norwood.

pp. Vincas ir Eugenija Kudirkai nuo pat jaunų die- pavyzd™ ne
------ tik jaunimą, bet ir senesnius 

parapijiečius sujaudino.
Šio sezono pirmos choro pa

mokos įvyks šį penktadienį tuoj 
po pamaldų. Muz. Čižauskas žy
miai pasveikęs jau stoja į dar- 

Į bą prirengti chorą prie 40 vai. 
atlaidų, kurie mūsų parapijoj į- 
vyks kitą mėnesį.

pp. Vincas ir Eugenija (Valatkaite) Kudirkai, 
kurie apsivedė liepos 6 d., Šv. Petro lietuvių par. baž 
nyčioje, So. Bostone. Liudytojais buvo šie: p. Bronius 
Kudirka, jaunojo brolis, ir p. Anelė Valatkaitė, jauno
sios sesuo, ir palydovais buvo šie: p. A. Guzevičius iš

pp. Vincas ir Eugenija Kudirkai nuo pat jaunų die- iLf
nų pasižmėjo veikimu parapijose, ypač L. Vyčių kuo
pose. 1

Jaunasis p. Vincas yra sūnus LDS Garbės Nario,
p. Vinco Kudirkos gyv. Norwoode, o p. Eugenija yra 

' duktė pp. Valatkų, gyv. Roslindale, kurie taip pat yra 
nuoširdūs LDS ir “Darbininko” rėmėjai.

pp. Vincas ir Eugenija Kudirkai, sugrįžę iš vestu
vinių atostogų apsigyveno Norwoode, Cedar St.

Sveikiname ir linkime malonaus ir laimingo vedy
binio gyvenimo.

LAWRENCE CO-OPERATIVE 
BANK

A. M. V.

savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

William J. Chisholm :
[ GRABORiUS
i "Asmeniškas Patarnavimas" j

į 331 Smith St, !
J PROVIDENCE. R. L
1 Telephone: ,
! Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286 (

MERRIMACK 
CO-OPERATIVE BANK

: joną Čižauskienė — direktorė. ! 
Po susirinkimo p. Ona Macho- 

‘ ” su pagelbininkėms: p.
Paulina Lakiene, p. Emily Jan
kauskiene, p. Eleanora Lubinie- 
ne, ir p. Agota Keršiene pakvie
tė visas nares, kurios gimė sau- 

' šio m. užimti vietas prie “Sau
sio” m. stalo, kitos, gimusios 
vasario m., užėmė vietas prie

■ “Vasario” m. stalo ir taip to- I------------------------------------- ------

Albert R. Barter

VVESTFIELD, MASS.

Oldsmobile — Chevrolet

William H. Fenton C o.

70 Main St., Tel. 48 VVestfield, Mass.

Jaskūnienė, gyv. 33 Spring St.,jv’e®eJo P'n*a Kopynskienė su 
Somerville. Mass. Palaidota iš
kilmingai ketvirtadienio rytą.
rugsėjo 4 d., iš Nekalto Prasi- Placidą V ileikytė savaitei atos- 
dėjimo P. Švč. lietuvių parapi-;

' jos bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis.

Bet nemanykit, kad gegužinė 
neįvyko. Gegužinė įvyko pui
kiausia. nes lietus tik gązdino, 
be nelijo. Taigi ir prisirinko pu
sėtinai daug puikios publikos, 
tiek, kiek rengėjai ir nesitikėjo. 
Numatyta sporto programa ne
įvyko. nes svečiai ant kalnelio
tiek linksminosi, kad jų niekas PaIiko dideIiame nuliūdime 
nebūtų galėjęs į pievą nukviesti.' ir trig dukteris< vyresnioji 
Sporto prizai, išleisti laimėji-' siau<,ė 
maras. Publikos dalyvavo apie 
300 žmonių. Monteliškiai turėjo 
pasirūpinę labai šaunų orkes
trą. tai svečiai turėjo progos 
prie polkutės melodijos smar
kiai patrepsėti. Gegužinei vado
vavo p. A. Zaveckas.

Rugpjūčio 17 d. Cambridge 
lietuvių katalikų klubo geguži
nėj buvo išleistas laimėjimui 
foto aparatas (Camera). Lai
mingas numeris buvo šis ax64. 
Šį laimingą numerį turėjo p. J. 
Morkūnas, kuris ir atsišaukė. 
Bet p. J. Morkūnas savo laimė
tą dovaną padovanojo klubo 
naudai. Klubo valdyba p. J. 
Morkūnui už dovaną reiškia šir
dingiausią ačiū.

Rugsėjo 7 dieną. įvyks didelis', 
piknikas. Gracemere Park, Bed- 
ford. Mass.. Cambridžiaus mo
kyklos ir Seselių mokytojų nau
dai. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus dalyvauti. Linksmai pralei
site laiką ir savo pribuvimu pa- 
remsite gerą tikslą.

togoms išvyko į Cape Cod.
Jonas ir Elarija (Džiaugytė) 

Petraičiai po kelių dienų atosto
gų New York apylinkėse jau su- 

Į grįžo.
Dam. F. Merril Worcesterie- 

čiams gerai žinomas svetimtau
tis, kuris gerai vartoja lietu
vių kalbą, dabar apsigyvenęs 

įNew Yorke, kelioms dienoms 
(buvo atvykęs į Worcesterį. Vie- 
, šėjo pas muz. Čižauskus.
i

Šią savaitę į svetainę ir klubo 
fondo rėmėjų eilę prisirašė, po
nai Brazdžiūnai. suteikdami 
statybos fondui paramą $25.00 
sumoje. Klubo valdyba pp. Bra
zdžiūnams už paramą 
dingą ačiū.

Darbo dienoj mūsų bažnyčioj 
9 vai. ryte kun. K. Vasys mote-; 
rystės sakramentą suteikė pa
nelei Marijonai Tamošaitei su 
S. J. Salėk. Altoriai buvo gra
žiai gėlėmis papuošti. Jonas ir 

| Marijona Čižauskai išpildė spe- 
Seselės, icia1'1 Bažnyčioj bu-'

vo atsilankę daug jaunąjį gimi
nių ir pažįstamų.

Visi virš minėti jaunieji išva- 
i žiavo į tolimus kraštus “medaus 
mėnesį” praleisti.

___________

Z
✓ 
z 
✓ 
✓ 
z 
Z 
Z 
z 
z 
Z 
z
Z 
z 
z 
Z 
z 
Z 
z

z 
z

Complete Home Furnishings 
Funeral Directors

Šiais metais Aušros Vartų 
parapijos metinis piknikas į- 
vyks sekantį sekmadienį, rug-’ 
sėjo 7 dieną. Vieta ta pati kaip 
visados, Gedimino kalne, prie 
pat Aušros Vartų bažnyčios. 
Nepaisant koks būtų oras, ar 
tai šalta ar šilta, ar lytų ar gie
dra būtų, piknikas įvyks, jei ne
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VIETINĖS ŽINIOS
Sportininkas Juozapas Zapus- 

į tas yra susidomėjęs Marianapo- 
Rugp. 31 d. apsivedė Vilimas1“ Megij* futbolo rateliu. Jia 

Casey su Ona Kavaliauskaite,'/“ siun«a sav° moklnlus- 
gyv. 363 Quincy St., Dorches-’ . ................
ter. Liudijo Karolis Calnan trl Rugs' 3 d- ‘««iadi“b >vXka 
Amelija Kavaliauskaitė. 'nau)ų mokinlų užsiregistravi-

________ i mas Boston College High 
Rūgs. 1 d. apsivedė Alfonsas ! Schoolėj, Harrison avė., Boston, 

Smetona, exprezidento A. Sme-’Mass. Užsirašė keli lietuviai 
tonos giminaitis, su Joana J.!
Tačkevičiūte (Točko), gyv. 444 
E. 8th St., So. Boston, 
Liudytojais buvo jaunojo 
Benjaminas ir jaunosios 
Julia.

ŽINUTES

jaunuoliai.

Mass. 
brolis 
sesuo

Rūgs. 3 d. devyniolikos metų 
sodalietės ir altorių puošėja pa
maldi Albinutė Jociūtė, gyv. 
116 Silver St., So. Bostone, iš
važiavo į Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserų vienuolynan, Elmhurst, 
Pa. Ji seks pėdas savo draugės 
Stakutytės, kuri, rugp. 16 d., 
ten priėmė vienuolės įžadus. Al
binos tėveliai, Šv. Petro parapi
jos darbuotojai, sesutė ir brolis 
parodo krikščionišką širdį au
kuodami Albinutę Dievo tarny
bai. Gaila, kad nieks nespėjo 
Albinutei suruošti viešas išleis
tuves.

Rūgs. 4 d. buvo klausomos iš
pažintys prieš pirmą mėnesio 
penktadienį. Kunigai, sekmadie
nį, prašė, kad jaunimas ir jų ar
timieji pasimelstų ir priimtų 
Šv. Komuniją jaunimo naudai 
mokslo metus pradedant. Jie 
ragino pradėti mokslą ir jį baig
ti Dievo vardan.

Tą vakarą įvyko vyčių susi
rinkimas.

Rūgs. 5 d., 7:30 v. v., bus lai
koma Šv. Valanda. Po tam į- 
vyks Maldos Apaštalystės drau
gijos susirinkimas.

Rugp. 30 d., grįžo South Bos
tonan 9 sodalietės iš rekolekci
jų, atliktų Seselių Jėzaus Nu
kryžiuoto vienuolyne, Elm
hurst, Pa. Jos keliavo abien pu
sėn vienuolyno sunkvežimiu, 
kurion southbostoniečiai pridė
jo daug drabužių našlaičių nau
dai.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo «:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatonus nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TRKET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Mine L rJ’f 
(Lietuvė gydytoja), 

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryte Iki 12 vai. diena.

Dr.LCLanOB 
(Seymour) 

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

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

534 Broadway,.A
So. Boston, Mass.

UŽUOJAUTA
Perdaug ankstyva mirtis 

išplėšė mums artimą drau
gą, o Tėvams Marijonams 
ir lietuvių visuomenei su
manų vadą. Liūdėdami Tė
vo Navicko, prašome Auk
ščiausiojo, kad Jis būtų 
gailestingas jo nemirtin
gai vėlei ir padėtų Tėvams 
Marijonams užpildyti jo 
vietą.

Kun. Virmauskis
Kun. Juškaitis
Kun. Jankus
Kun. Abračinskas 
Kun. Žuromskis 
Kun. Daunis 
Kun. Kneižis

par. bažnyčios, rūgs. 6 d., 9 v. 
ryte, Naujos Kalvarijos kapuo
se.

Į

i

Rūgs. 5 d., 8 vai. ryte, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje, įvyks egzek
vijos ir Šv. mišios su asista už 
Tėvo Jono Navicko, MIC., D.D., 
vėlę.

Rūgs. 6 d., 10:30 vį v., iš So. 
Station, išvažiuos traukiniu su 
maldininkais į Jėzuitų Kankinių 
šventovę, Auriesville, N. Y. pa
simelsti. Maldininkai pasieks 
šventovę sekmadienio rytą. Ten 
išklausys šv. mišias, pamokslo 
ir priims Šv. Komuniją. Po tam 
turės pusryčius. Lankys šven
tovės apylinkes. Po pietų turės 
pamaldas, vakarienę ir grįš na
mo. So. Station pasieks vakare 
apie 10 valandą.

Kun. Jonas Žuromskas, kuris 
dabar atostogauja, vyks kartu 
su maldininkų ekskursija.

Norintieji prisidėti prie 
kilnios kelionės tepamato 
parapijos vieną iš kunigų, 
na į abi pusi $5.00.

šios 
savo 
Kai-

Šv.

Didysis Kailinių Išpardavimas
PRATĘSIAMAS

delegatai iš Seimo, išduos ra
portus, apie įvykius ir nutari-- 
mus, Pittsburgh, Pa.

Laike Direktorių susirinkimo, 
buvo nutarta samdyti busus va
žiuoti į Naujos Anglijos Apskri
čio metinį išvažiavimą, kuris į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo-Sept. 

Trečiadienį, rugsėjo 10 d., 14 d., 1941, Maironio parke, 
7:30 vai. vakare, “Darbininko”; Worcester.
salėje įvyks veikėjų ir “Darbi-1 Tad, nariai, tėmykite datas: 
ninko” prietelių susirinkimas,į rugsėjo 4 — susirinkimas; rug- 
pasitarti “Darbininko” metinių sėjo 14 — išvažiavimas, Wor- 
šokių reikale. Šiame susirinki- cester, Valdyba.
me bus sudaryta įvairios komi
sijos ir vakaro rengimo valdy
ba. Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti.

A. F. Kneižys, red.,
A. Peldžius, adm.

KVIEČIAME
1 SUSIRINKIMĄ

Rūgs. 7 d., sekmadienį, 
Petro parapijiečiams pakeista 
šv. mišių tvarka.

Šv. Petro parap. lietuvių baž
nyčioje sekmadieniais šv. mi
šios bus laikomos valandomis: 
7, 8:30, 10 ir 11.

Kadangi, iš priežasties valsty
binės naujos statybos, daug 
lietuvių persikėlė gyventi už 
Dorchester St., J. E. Kardino
las leido lietuviams laikyti šv. 
Mišias parapijos salėje, 492 E. 
7th St.

Taigi apart ketvertų Šv. mi
šių, bažnyčioje, dabar bus laiko
mos dar dvejos šv. mišios salė
je: valandomis 8 ir 9:30.

• ii

I. J. FOX, didžiausia moterišku kailinių kompanija, kuri paskel
bė AUGUST SALE — DIDELI KAILINIU IŠPARDAVIMA, šį IŠ
PARDAVIMĄ DAR PRATĘSIA.

Atėję į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad jums patarnautų 
šios firmos atstovas lietuvis p. Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių ekspertas. Kadangi kainos rugsėjo mėn. daug pakils, todėl visos 
ponios ir panelės iš Naujosios Anglijos pasinaudokite šia geriausia 
proga šiomis dienomis ir įsigykite pigiai geriausius kailinius. Per
kant kailinius nėra reikalo už juos visos sumos sumokėti — galite 
pirkti lengvais išsimo- 
kėjimais, ir nupirku- 
sios galite padėti į sto- 
rage iki žiemos, o už 
storage mes nieko ne
skaitysime — duosi
me dovanai. Naudoki
tės proga!

O4Č
411 vashington street.

Boston, Mass.
i/

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

KAS KUR?

Vyčių N. A. Apskričio pirm J jau po sumos, Šv. Petro parapi-’ 
Br. Kudirka iš Norwood, buvo

I išvykęs su savo sužiedotine, fin. 

rašt. Ona Razvadauskaite iš So.
Boston ir josios tėveliais į Vir- 
ginia, pasisvečiuoti pas pp. Raz- 
vadauskų gimines. Gražiai pra-' 
leidę atostogas grįžo į namus 
šeštadienį, pilni kelionės 
džių. Virginijoje, sako, 
karšta.

Vyčių 17-tos Algirdo 
mėnesinis susirinkimas 
ketvirtadienį, rugsėjo- 

8:00 valandą 
Vyčių kambariuose.

Liet, 
kuopos 
įvyks 
Sept. 4, 1941 m., 
vakare,
Prašome visų narių atsilankyti 
į šį svarbų susirinkimą. Taipgi,

jos bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., So. Boston, Mass. įvyks Ma-1 
rijonų Rėmėjų skyriaus svar
bus susirinkimas. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti.

Valdybos vardu p. Pinelis.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

įspū-
labai
Rap. į

Jonas Zaikis,

LANKĖSI

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d.,' 
“Darbininke” lankėsi studentas 

kuris studijuoja 
Loyola universitete Medicinos 
fakultete Chicago, III.

Paviešėjęs pas savo tėvelius

I 
I t

Darbo dienos šventėje 
atvykę pas savo tėvelius 
dienų panelė Anelė Šmigelskiū- 
tė iš Nek York, slaugė, su gimi
nėms iš New Jersey, Ona ir A- ponus Zaikius. gyv. So. Bosto- 
lena Milinevičiūtėms. Pirmadie
nį, grįžo atgal į New York. Rap.

buvo
porai

ne, Jonas vėl netrukus grįš į u- 
niversiteto suolą.

I Linksmų atostogų! P.
Ponia Marksienė su duktere 

Anele ir anūku Pranu buvo nu-

Adv. Juozas Cunys ir ponia 
su dukrele buvo išvykę į New 
Yorko valstybę praleisti atosto
gas. Tačiau vien New Yorko i 
valstybe nepasitenkino. Iš New
Yorko vyko per New Jersey į į vykę į Connecticut, valstybę 
Vermont valstybę, o iš ten į praleisti porą dienų atostogų. 
New Hampshire ir į namus.

Tikrai maloniai praleido sa-’ žinoma 
vaitę kelionėje. Padarė apie 700 Kartu važiavo 
mylių. Grįžo laimingai. Neturė- kaitė, ir apsistojo pas savo gi-j

Ponia Ieva Marksienė yra gerai: 
parapijos darbininke., 

ir B. Raskaus-;

Pereitą ketvirtadienį, "Darbi
ninke ” lankėsi iš Detroit. Michi- 
gan p. Emilija Kerbelienė su 
ponia Em. Plekavičiene. Atsi
lankymo proga, p. Plekavičiene 
užprenumeravo Em. Kerbelienei 
metams “Darbininką”.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

■■ ■ ■ ■ ■■■■■■

ję nei “flat tire”.
Adv. Juozas Cunys yra LDS 

narys ir Suffolk County proku
roro legalio departmento narys.! 
Ponia Cūnienė yra nuoširdi 

PARSIDUODA 2-jų šeimynųir “Darbininko” rėmėja.’ 
namas ] 
maudynės ir visi patogumai. 
Parduosiu pigiai. Telefonuokite 
Trowbridge 1799. (5-9-12)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

minės.
re.

Grįžo pirmadienio vaka
rop PUPŲ PRAMOGA

po 5 ir 6 kambarius,; jaug kartų labai nuoširdžiai
dirbo “Darbininko” parengi
muose.

Šiomis dienomis bažnyčioje ir 
klebonijoje lankėsi labai daug 
svečių kunigų vienuolių ir pa- 
saulionių.

Šią savaitę, kun. P. Virmaus- 
kis buvo išvažiavęs į pajūrį po
rai dienų tyru oru atsikvėpti.

Teko sužinoti, kad rengiasi 
moterystės luoman Tadas Moz- 
rimas su Ona Kudrevičiūte, 
gyv. 307 Bolton St. Laimingo 
gyvenimo.

Rūgs. 7 d., sekmadienį, 7:30 
v. v., po vakarinių pamaldų, 
bus rodomi garsaus kun. Hub- 
bardo krutamieji paveikslai, 
bažnytinėje salėje, Federacijos 
skyriaus vadovybėje. Pelnas eis 
Lietuvos Gelbėjimo Fondan. 
Bus kalbų apie Lietuvą.

Rūgs. 2 d., mirė, savo namuos,
3 Baemass Place, So. Bostone, 
metus pasirgęs, Juozapas Aliu- 
konis, 36 metų. Jis paėjo Onuš
kio parapijos. Amerikoje pragy
veno 41 metą. Paliko moterį 
Mari$Bžą7(Vilkaaskaitę) ir tris 
sūnus. Laidojamas iš Šv. Petro

PAIEŠKO
Katarina Žukauskaitė kilus 

nuo Kauno, ieškau Jurgio Žu
kausko gyvenančio Šiaurinėje 
Amerikoje. Prašau rašyti 
adresu:

K. Žukauskaitei 
Santo Andrė 

Caixa postai 25 
ėst. Sao Paulo BRAZIL.

šiuo

p. A. Grabijoliūtė, So. Bosto- 
nietė, atostogas praleido Elm
hurst, Pa. Džiaugiasi gražia 
vieta. Grįžo laimingai ir pailsė
jus. Tikimės, kad p. Grabijoliū
tė kada nors savo balseliu pa
linksmins klausytojus Darbi
ninkų Radio programoje.

VISŲ DĖMESIUI
Naujos Anglijos Vyčių Aps

kričio išvažiavimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 
14 d., Maironio parke, Worces- 
ter. Tad tėmykite dieną ir visi, 
o visi, seni ir jauni. į Vyčių iš
važiavimą. Ten bus visokių į- 
vairenybių, kas tik ką norės. 
Mat, metinis Vyčių išvažiavi
mas buvo atidėtas iki rugsėjo 
mėnesio, kad oras būtų atvėsęs, 
ir visi sugrįžę nuo vakaeijų.

A. E. L.

įdomi ir linksma pupų pramo
ga (Beano žaidimas) įvyks ant-' 
radienį, rugsėjo 9 d., 1941, Baž-

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIUS 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

mo pataisymo, kreipkitės 
pas mane. Darbas bus pada
rytas patenkinančiai ir pri
einama kaina.

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

- September n3linė> salėje, W. Fifth St., So.

REIKALINGA šeimininkė a- 
pie 30 metų amžiaus. Turės sa
vo kambarį ir savo vanią. Ge
ra šeima. Geras atlyginimas. 
Atsišaukite BIGelow 1685.

(22-26-29)

Taipgi atostogavo Elmhurst, 
Pa. ponia Gailienė, adv. Juozo 
Gailiaus žmona, su dukrele, p. 
Gailienė taip pat gėrisi gražia 
gamta.

MARIJONŲ RĖMĖJŲ 
SKYRIAUS SUSIRINKI

MAS

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., tuo- kyti.

Boston, Mass. Prasidės 7:30 va
landą vakare.

Šią pramogą ruošia Lietuvos' 
Dukterų po globa Motinos Švč.1 
draugija. Tuoj po susirinkimo, 
kuris įvyks pusvalandžiu anks
čiau, t. y. baigsis prieš 7:30 vai.

Į šį beano žaidimą kviečiami 
ne tik narės, bet ir šiaip visi lie
tuviai. Atsilankiusieji bus pa
vaišinti arbata ir gardžiais už
kandžiais. Rengėjos turi daug; 
brangių dovanų, kurios žaidė-: 
jams bus išdalintos.

Todėl visi kviečiami atsilan-l 
Rengėjos.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAU8KAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—

Local & Long 
Dlstaneu 
Movlng 

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

u

Bronls Kontrim 
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL » u

i

p. Valerija Kaunietytė, daini-i 
ninkė iŠ Hartford, Conn., nu
vyko net į Kaliforniją praleisti 
atostogas. Ji nuvyko į Los An
geles, Cal., kur penkias dienas 
praleido pas savo tetą, ponią B. 
Gridlan.

p, Kaunietytė išvyko North- 
em Raute, o žada grįžti į namus 
Southern Route. Turi visą mė
nesį atostogų. Tai laiminga pa
nelė. Tikimės, kad ir p. Kaunie
tytė, sugrįžus iŠ Kalifornijos 
atsilankys į So. Bostoną, kur 
turi labai daug pažįstamu ir ta 
proga dalyvaus Darbininkų Ra
dio programoje.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 3ixth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

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

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

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
DM protokolu raštininke

4V. JONO EV. BL. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

S.Bara$evidu$irSūnu$
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VV’infield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49J
E. 7th SL. So. Bostou. Mam.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

nąktį, 
grįžo

Pirmadienio vėlyvą 
traukiniu iš New Yorko 
po trumpu vakaeijų iš Jersey 
City ponai Juozas ir Marijona 
Jeskevičiai. P-nas Jeskevičius 
pilnas įspūdžių apsakinėja a- 
pie to miesto įvairius matytus 
dalykus.

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

tkelblasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
•nlal patarnauja. Nuiją J bilę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
natete “Darbininke”.

v

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL A VENĮE.
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, IŠ A 88.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermeninis dykai 

NOTARY PUBLIO -
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. SOŲ Boston 2609

*
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Rašo Kun. K. Jenkus.

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE

DjLRBININ^ĄS p ž.

kompanijų apskaičiavimo me
džiaginės žalos ir nuostolių pa
daryta virš keliolikos šimtų mi
lijonų dolerių. Nukentėjusiems 
pagelbėti susibūrė šalies ka
riuomenė, labdaringos draugi
jos, privatūs asmenys ir Wa- 
shingtono iždas. Tik tokiu būdu 
apsaugojo nuo bado ir mirties. 
Kai ugnis visa prarijo nelaimin
gieji žiūrėjo į degėsius ir ges-Į 
tančias liepsneles; verkė, tur
būt, kaip tas žilas senovės pra
našas, žiūrėdamas į sunaikintą 
Jeruzalę.

Ant griūvėsiu išaugo naujasis 
lovos, miestas. Reikia suprasti narsą 

lyg plunksnos, vėjo ir pasiryžimą tų kurie ryžtingai 
vietos į atstatė miestą. Šiandien didingi 

namai, įspūdingi

(Tęsinys)

Balandžio 18, 1906, šiurpulin
ga, neužmirštama nelaimė išti
ko San Francisco miestą. Juo
doji žemė nekantriai pasipurtė, 
it žmogus neramų sapną sapna
vęs, išgąstingai sudrebėjo šešis 
kartus. Žymiausias ir smarkiau-1 
sias drebėjimas įvyko 5:15 va
landą ryte pačiam miesto cent
re ir slinko ten kur tirštai žmo
nių apgyventa. Miegančius pa
žadino krintančios iš aukšto ( 
plytos, staigus kaminų griūvi-Į 
mas. Siaubas visus sukaustė. 
Didžiuliai namų rakandai, sun
kiausi pianai, stalai, 
dundėjo,
pučiamos, nuo vienos 
kitą: kieti rąstai sutraškėjo;!moderniški namai, įspūdingi 
langų stiklai skardžiai skilo.. dangoraižai ir meniškos įstai-i 
Gyventojų, dabar tikrai išsigan-igos užima pirmųjų kuklesniųjų 
dusių, klyksmai didino negirdė- pastatų vietas. Lyg kareivių ei
tą ūžėsi, ^agal rekordus gam- lės medžiai vėl žaliuoja ir puo
tos observatorijoje užrekorduo- šia šaligatvius. Prie namų pul
ta, kad smarkiausias visų šešių kiai derinasi įvairiaspalvės gė- 
drebėjimas tęsėsi nuo 28 iki 40 lės. Viskas dvelkia skoniu ir 
sekundžių. Milžiniški paminklai prabanga, 
prie rotušės liko išsukti iš vie
tos. Maži ir dideli vandenvamz- 
džiai trūko. Tarp plytų gatvėse 
ir akmeniniuose mūruose pasi
rodė žiotys. Geležinės prie na
mų tvorelės, lyg su replėmis bu
vo susuktos. Gatvėse tramvajų 
bėgiai iškelti keletą pėdų aukš-j 
tyn.

Tučtuojaus po žemės nera
maus drebėjimo išsiveržė iš 
krintančių namų ugnis; prasi
dėjo milžiniškas gaisras, kuris, 
gruobonišk.ais nagais draskė 
namus, lūšneles, rijo visa kas 
tik pakeliui. Kruvinos, karštos 
liepsnos nupiešė pragarišką vai
zdą. Bandyta užsmaugti tą rau
doną, negailestingą, nuožmų 
slibiną. Nebuvo galima gaisrą 
užgesyti, kadangi visi vamz
džiai sutriuškinti; vandens ne
galima privesti. Visos pastan
gos bergždžios! Pats ugniagesių 
viršininkas. Dcnnis Sullivan gu
lėjo užkritusiu ant jo rąstu, 
mirtinai sužeistas. Dar ir smar
kus vėjas, kai kerštingas prie
šas nepaliaujamai ūžė. Per tris 
dienas ir dvi naktis ugnis, liep
snos ir dūmai siautulingai vieš
patavo. Sudegė trečdalis mies
to; sunaikintas visas biznio ir 
pramonių kvartalas; suparali- 
žuotas susisiekimas. Du šimtai 
tūkstančių darbininkų nustojo Dr. Juozas B. Končius, įvyko 
darbo; pusė milijono žmonių li
ko be pastogės ir duonos kąs
nio. Apie 435 asmenų nelaimė
je žuvo; 3,500 nepagydomai bu
vo sužeisti. Sulig apdraudų
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kos! Rašėjui šių žodžių, mačiu-i Remkite tuos prfrfėslonalus ir biznierius, kurie savo 
šiam marguojančius benus, pa-1 skelbimais remia “Darbininką”.
sirodė, kad Massachusetts vals-1
tvhS no crt/mioiicioi ic V

Sparkling dance routines of Hal LeRoy, screen and stage star, will b« 
an added attraction to the spectacular revue “Echoes of Broadvay* 
to be presented each aftemoon and evening at Brockton Fair, Sept. 7 
to 13 inclusive. LeRoy recently appeared in the motion pieture “Too 
Many Girls” and in the Broadvvay Musical of the šame name. He vas 
featured in Al Jolson’s pieture “Wonder Bar” and with Jimmie Donate 
in “Start Cheering.”

tybė pasirodė žymiausiai, nes iš 
Boston, Mass., buvo ambulato
rijos automobilis ir policijos 
automobilis. Publika daugiausia 
plojo jų puikiam benui. Diena 
pasitaikė labai šilta - graži, žiū
rovų pripildė gatvėse tūkstan
tinės minios. Ypatingai prie 
miesto rotušės (City Hali), 
kur buvo priruošta net ligoni
nės. Paradas žiūrovams taip pa
tiko, kad daug parodavusių at-.

i kartojo maršavimą. Paradoj da- 
; lyvavo ir 1941 metų iš Fort Dix 
j kareiviai su savo benu. Vetera
nų buvo matoma šie ženklai:— 
V. F. W. reiškia Veterans of 
Foreign War. Matęs.

Southbridge Finishing Company

Finishers, Bleachers and Mercerizers
also

Dyeing and Printing

SOUTHBRIDGE, MASS.

VASAROS ATOSTOGOS JAU 
BAIGĖS, — 
PARAPIJINĖS MOKYKLOS 
PRASIDEDA

Vasaros linksmybės jau bai
gės, visi mokiniai grįžta prie sa
vo knygų. Mokslas visados yra 
labai naudingas, bemokslis žmo
gus šiais laikais mažos vertės— 

Gatvės vėl kupinos antkapių vienų ir antrų vaikš- MIC., kun. Dr. Vaškas, jnc. J P^^^dėlis. F*risimena pasaky- 
grausmingo krykštavimo ir už- tinėja įvairių luomų žmonės, o ponas Milinkevičius, kun. San- žodžiai prof. K. Pakšto -—

sidegimo o 1906 metų žemės medžių šakose meilūs paukšte- džio moksladraugis, kun. Dr. Jei yien4 kalbą moki, tai vie- 
drebėjimas ir tragiškas gaisras liai savo nerūpestingą giesmę Končius; primicijanto mamytė nas *r dvi kalbas moki,,
liko istoriniu įvykiu. jčyrena. Čia palaidota visa eilė susijaudinusi tarė širdingą a- ta* atstovauJi du žmones, kiek

Slankiojau tomis gatvėmis, įžymių Ispanų. Parašai antka- čiū. Galiausiai kalbėjo pats pri- moki, tai tiek žmonių ga-,
kurių pavadinimai mena man piuose primena krašto apgyven- micijantas. Savo gražia lietu-,k atstoyauti • Apsvarstant vi- 
garsius miesto įkūrėjus ir tra- dinimo laikotarpį. Ten stypso viška kalba visiems padėkojo geriau mokykla pa-į

gingą praeitį. Beeidamas atra- kryžiai, atkeliavusių aukso at- už parodytą pagarbą ir patir-
Į

dau senas kapines. Mano dėme- radimo laikais. Prie bažnyčiose tus malonumus. Po bankieto vi- 
sį traukė granito ir marmuro sienos ilsisi, sunkius darbus at- si dalyviai gavo progos su nau- 
paminklai, kurių parašai kuk- likę, misijonieriai. Kapinės gera ju kunigėliu asmeniškai pasi- 
liai nusako kas ten ilsisi. Lau- vieta mąstymui. Žemiškoji ke- sveikinti ir jį apdovanoti, 
kiniai augalai meiliai puošia lionė šiems jau baigta. Baigtos 
akmenis, kurie tyli, bet ir kai- ašaros, šypsenos dingusios, 
ba praeities kalba. Šalia antka- Baigti vargai, žiaurūs skausmai 
pių amžinai žalios palmės ir ki- ir neprotingi lėbavimai. Geri 
ti medeliai atrodo pajaunėję darbai amžinybėje vertės tetu- 
švelnaus lietaus išprausti. Ka- 
puošė šalia turtuolių, perteku
sių visu kuo, ir atbukusiais pa
reigų jausmais, guli ir vargdie
niai sunkiųjų gyvenimo vargų 
palaužti. Mirusių karalijoje vi
sas skirtingumas dingęs! Tarp

I
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res. Kaž kur skaitytos eilės 
mintin atėjo —
švento žmogau* kapa*—tai aukuras 

Skausmas—amžinas paminklas. 
Ašarų daina—pergali* ženklas.

Jojo kapas niekuomet neapaugs 
Žilomis užmiršimo samanomis 
Besi keičią amžiai jo neišdildins.

(Bus daugiau)

Pennsylvanijos Žinios
PRIMICIJOS

Mt. CARMEL, Pa.
Rugpiūčio 24 d., 1941,

Kryžiaus parapijoje, Mt. 
mel, Pa., kur klebonauja

Šv. 
Car- 
kun.

iškilmingos Kun. Antano P. 
Sandžio, MIC., primicijos. Tai 
buvo pirmos tos parapijos 50 
metų gyvavimo primicijos.

Ilgą laiką ruošėsi parapija

Tel. 1180

No. Attleboro

NO. ATTLEBORO, MASS

rapijinė - lietuviška, nes parapi
jinė lietuviška mokykla visados 
panaudoja dvi kalbas. Jauni-;

: imas, baigęs parapijinė mokyk- 
! lą, išeina iš mokyklos su dviems

Trumpai pasisvečiavę savo tė-!kalboms’ tai tas Jau ^a11 atst°- 

viškėje, kitą mėnesį kun. Anta-‘vauti du žmones; kaiP sako Pro; 
nas išvyksta į garsųjį Lavai U- ^esorius K. Pakštas. Būtų labai 
niversitetą, Quebec City, siekti sveika lietuviams leisti į para- 
aukštųjų mokslų ir laipsnio. Ipijines mokyklas. Tėvai paliktų

SUKAKTUVES
Kitą 1942 metais, gerb. kun.

t •, •

Dr. Juozas B. Končius, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, minės 
savo sidabrinį jubiliejų. Taipgi 
tais pačiais metais Šv. Kryžiaus 

, lietuvių parapija minės savo

pijines mokyklas. Tėvai paliktų 
savo anūkams gražią prigimtą 
savo tėvų kalbą - papročius.

K. D.

AVĖ MARIA VALANDA

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 7 d., Avė Maria radio valan- 
dos metu, iš stoties WMEX

auksinį jubiliejų Parapijonai ir a daugelio kitl} mics.
ruošiasi prie tų iškilmių ir lau
kia tų Dievo malonės metų.

Sayles Dairy Farms 
Grietininiai ledai ir užkandžiai 

Kampas High ir Ellis Rd. 
Parduoda: So. VVashington St.

s

PHILADELPHIA, M.
750,000 VETERANŲ PARA

DAS ĮVYKO PHILADEL- 
PHUOJE

Rugpiūčio 26 d., 1941 m. Phi- 
ladelphijoje įvyko Veteranų

tų stočių, 6:30 vai. vakare, bus 
transliuojama apie šventąjį 

Koresp. gjage Armėnijos vyskupą. Šis 
{šventasis buvo žymus gydyto
jas ir kankinys. Šalia misijų 
darbo jis daug pasiaukojimo 
parodė gydydamas pavojingiau
siai sergančius ligonius.

PHONE
So. Boston 

2271

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

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

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

60 El!sworth SL 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

! 
!
:
! 
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[priimti naujai įšventintą kuni- 
j gelį. Išaušo gražus saulėtas sek- • 
madienio rytas, pradėjo rinktis

'žmonės į gražiai išpuoštą baž
nyčią. Vaikeliai, mergaitės gra
žiai pasipuošę, ministrantai iš
sirikiavę, kunigų eilės — asis- 
ta įeina į bažnyčią; choras už
traukia Ecce Sacerdos Magnus.
Prasideda Mišios. Asistoje daly- milžiniškas paradas. Rytmetinis 
vau ja archikunigu kun. Dr. kle- anglų laikraštis “Inąuirer” rug- 
bonas Juozas B. Končius, dia- piūčio 27 d. aprašė, kad parado j 
konu kun. Jonas Jančius, MIC., dalyvavo: 750,000. Paradavi- 
subdiakonu kun. Antanas Mi? mas prasidėjo dar prieš 12 va- 
ciūnas, MIC., ceremonijų ma-. landą, ir tęsėsi ligi vakaro. Pa- 
gistru kun. Andrius Naudžiū- radas buvo labai įdomus. Vele
nas, MIC. Patarnautojai klieri-1 ranai dalyvavo iš visos Ameri
kai — S. Laurinaitis ir Vladas '
Karaveckas ir gražiai prirengti' Įvedė 5 Dienų Darbą i 
altoristai. Pamokslą iškilmėms* 
pritaikintą pasakė kun. dr. Juo
zas Vaškas, MIC., Marianapolio 
Kolegijos rektorius. Šventoriu
je matėsi kun. Juozas Karalius, 
Shenandorio klebonas, kun. 
Lunskis, vietinis vikaras, kun.
Pobleschek, lenkų parapijos

I
klebonas, kun. Marcinkevičius 
iš Kulpmont, ir klierikas Dr. A. 
Rakauskas, MIC. Choras giedo
jo šiam įvykiui pritaikintas mi-

; šias. Po mišių įvyko palaimini- 
i mas Šv. Sakramentu. Po pamal

dų naujas levitas, jaunasis 
Benjaminas. suteikė visiems 
savo kunigišką palaiminimą.

Tuojau po pietų įvyko primi- 
ci jantui surengtas bankietas, 
Šv. Kryžiaus mokyklos salėje. 
Daugybė žmonių dalyvavo, jau- 
nutėlių choras dalyvavo prog
ramoje. Iškilmių vedėju buvo 
Dzūkų Karalius, Kun. J. Kara
lius. Kalbėjo klierikas Dr. Ra
kauskas, MIC., kun. Miciūnas?

Ii
i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoslnal dCI visokių reikalų.

I
I

JOHN A. HARTFORD
New York — John A. Hart

ford, prasidentas Great AtMntic

HOLYOKE, MASS.

Pasteurized Milk and Cream

ATHOL, MASS.

Holyoke Prcducers Dairy Co., Ine.

į't ■ i

172 Sargent St., Tel. 8228 Holyoke, Mass.

Į

General Mills, Ine.

& Pacific Tea Company, prane
šė, kad ši įstaiga .vedė visuose 
savo skyriuose 5 valandų darbą 
savaitėje.

Penkių dienų, 48 vai. savaitė
je darbo įvedimas yra istorinis 
dalykas maisto industrijoje.

Šis naujas patvarkymas A & P 
krautuvėse bus įvestas dar 
prieš Labor Day. Darbininkai 
dirbdami penkias dienas savai
tėje, gaus atlyginimą už šešias 
dienas.

Šios kompanijos nusistatymas 
— mokėti darbininkams dides
nes algas, pagerinti darbo są
lygas ir sutrumpinti darbo va
landas. Neatsižvelgiant į j
ninkams sutrumpintas valan- * 
das, šėrininkai dėlto nenuken
tės, nes ši įstaiga gauna prita
rimo visuomenėje. Kada visuo
menė remia, tuomet galima pi-■ I 
giaų produktus parduoti ir tu-j 
rėti tam tikrą pelną. Pakėlimas! 
darbininkams algų sieks į me
tus’$4,000,000. (SklbT

-FDO va- 
į darbi-

MAYNARD, MASS.

United Co-operative Society 
of Maynard
MAYNARD, MASS.

Loveli Bus Lines, Ine
Great Road Tel. 340-VV-2 Maynard, Mass.

FITCHBURGH, MASS.

Filc/iburg Savings Bank

745 Main St. Tel. 146 Fitchburg, Mass.

Farm Service Division — Wholesale and Retail 
GRAltt/ĖtčUR and FEED

Htchburg, Mass.




