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Tautinis Jausmas 
Stipresnis Luominio

Maskva įdomią žinią pa
skelbė. Sako, 400,000 Pa- 
volgės vokiečių Stalinas 
iškrausto Sibiran — toliau 
nuo besiartinančio nacių 
karinio fronto.

Ką tas reiškia? Kokia tos 
žinios prasmė? Štai kas: 
per dvidešimts tris metus 
Pavolgėje buvo vykdoma 
komunistinė, luominė so- 
cialė revoliucija. Ten iš
naikinta visi buržujai, ka
pitalistai ir inteligentai. 
Palikta tik darbo klasės 
nariai.

Ir ką gi? Tie darbo kla
sės nariai, pasirodo, labiau 
prisirišę tautiniam vokiš
kam kraujui, negu savo 
proletarinei kilmei, negu 
savo “darbininkiškai“ tė
vynei! Fašistams besiarti
nant, komunistų partija 
nepasitiki jų ištikimybe ir 
ištremia toliau nuo kari
nio fronto.

Tai reikšmingas faktas, 
kurį turėtų atatinkamai 
pasverti visi savp tautybę 
neigią lietuviai. Tautinis 
jausmas stipresnis luomi
nio!

Ar Lenkai 
Susiprato?
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Reikmenis. - Stalinas Atmokėsiąs 
Amerikai Mineralais Vėliau

Washington, D. C., rūgs. 
18 —Jesse Jonės, Federal 
Loan administratorius, 
praneša, kad Rusijai ski
riama $100,000,000 kaipo 
paskola, už kuriuos Sovie
tų Rusija gali pirkti karo 
reikmenų šioje šalyje.

Jonės sako, kad Prezi
dentui Rooseveltui raštu 
pareikalavus, Defense Su- 
pplies korporacija jau pa
sirašė už minimą sumą su
tartį su Amtorg Trading 
korporacija, Rusijos pirki- o jau pritrūko pinigų karo 
mo agentūra šioje šalyje.

Lietuvos konsulas Kana
doje, pulk. Grant Suttie 
sakosi kalbėjosi sykį su 
lenkų generolu Sikorskiu 
ir šis jam pareiškęs lenkų 
apsisvarstymą Vilniaus 
klausimu. Lenkai, sako, a- 
teityje Vilniaus sau nebe- 
reikalaus. Sako, jie prisi
pažįsta klaidą darę.

Ši žinia lietuviams būtų 
džiugi, jei lietuvis galėtų 
lenkų nuoširdumui tikėti. 
Deja, lietuvis savo istori
joje randa daug liūdnų pa
vyzdžių, kurie jį verčia 
lenkui labiau netikėti, 
gu tikėti.

Verkia Krokodiliaus 
Ašaromis

ne-

š.

Išaiškinta, kad techni
niai nėra tai paskola, bet 
tik sutartis apsimainvti 
produktais, nes Amerika 
perka mineralus Rusijoje.

Jonės sako, kad $10,000,- 
000 jau išmokėta Rusijai. 
Kiti $40,000,000 bus išmo
kėta, kaip tik Sovietai pa
reikalaus, o likusius $50,- 
000,000 išmokėti bus pa
tvarkyta vėliau.

Vadinasi, Rusijai, kuri 
tik trys mėnesiai kariauja,

reikalams. Kas bus toliau?

BOLŠEVIKAI NEPASITIKĖJO 
MASKOLIJOS APSAUGA

-------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suomių šaltiniai infor
muoja, kad prasidėjus Vo
kietijos - Rusijos karui, 
Talino srityje, į kurią vo
kiečiai buvo suvarę raudo
nąją armiją, buvo atsidūrę

1000 Norvegų Pasiųsta 
Į Kalėjimus

i
I

Anglijoj eina didelė propaganda, kad įsigijus kuo- 
daugiausia tankų. Majoras Harry Barker, kuris kovo-
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— kimų žemėje aiškintojas, 
dieną, 

pa-Romano rašo, kad Jo Šven- kurioje visi 
tenybė Pijus XII atsišau- guosti teisingumo ir tai
kė į viso pasaulio katali- kos, vedami tikėjimo tvai
kus ir prašė jų per spalių gždės ir 
mėnesį ypatingu 
melstis išprašymui 
Gailestingojo 
per užtarymą Rožančiaus 
Karalienės karo užbaigos”.

Tas laikraštis rašo: “Ir 
taip prašoma, kad didžioji 
Krikščioniškoji šeima vėl 
sudarytų iš daugelio vieną 
balsą, iš daugelio vieną 
širdį tam taip dideliam tai-i 
kos išprašymui. Tikėkime, 
kad ši bendra malda, ku
rios Šventasis Tėvas, vy
riausias dangiškųjų troš-

I

Krikščioniškojo 
būdu gyvenimo, sudarys ben- 

“iš 
Viešpaties

dravimą tarp žemiškos tė
vynės ir dangiškosios ir 
galės džiaugtis atskirų as
menų ir visų tautų gero
ve”...

Trys Karo Laivai Sunaikinti
Stockholm, Švedija, rug

sėjo 18 — Netikėtas spro
gimas sunaikino tris dide
lius Švedijos karo laivus ir 
žuvo apie 100 žmonių. Lai
vai buvo uostuose Kaip iš
tiko sprogimas.

250,000 Raudonųjų Vokiečių 
Spąstuose

Kruviniausios kautynėsBerlynas, rūgs. 18 — Iš 
patikėtinų, bet neoficialių eina Leningrado pakraš- 

: šaltinių praneša, kad Vo-,čiuose. Sovietų raudonieji 
kietijos nacių karo jėgos, j visomis jėgomis priešinasi 
kurios apjuosė Kievą ir. stipriam vokiečių spaudi-Stockholm, Švedija, rug

sėjo 18 — Vokiečių oku- 
s sua

reštuota 1000 asmenų ir 
pasiųstą į karo kalėjimus 
Vokietijoje ir Norvegijoje. 200

apie 100,000 bolševikų ka-jpUOįoje Norvegijoje
rių ir daug lietuvių, latvių 
ir estų civilinių komunis
tų. Komunistai ir kiti rau
donieji nebėgo į Maskvą, 
bet į Estiją, nes jie nepasi
tikėjo Maskolijos apsau
ga. Bet dabar kada vokie
čiai užėmė ir Estiją, tai 
galimas dalykas, kad rau
donieji yra pristatyti dirb
ti atstatymo darbus Pa
baltijo valstybėse.

.^,^ kurios apjuosė Klevą ir,stipriam vokiečių spaudi- 
i jo Prancūzijoje ir Tobruke vadovauja tankų paradui 250 000 raudonųjų SUgavo mui. Tačiau, raudonųjų jė- 
I ir tuomi garsina reikalą sukelti fondą tankų kiekio pa- * savo spąstus> veržiasi į gos negali atsilaikyti. Vo-
didinimui.

į
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Brooklyno ragožninkų 
organas verkia krokodi
liaus ašaromis, kad “kaip 
tik Lietuvą užpuolė Hitle
rio mechanizuotos jėgos ir 
orlaiviai, tai Lietuvoj fa
šistai, buvę Geležinio Vil
ko, Šaulių ir kitų organi
zacijų nariai, dvarponių ir 
kapitalistų sūneliai, puolė 
ant Sovietų Lietuvos val
džios ir darbo unijų vadų 
gyvenamių ir juos pradėjo 
žudyti”.

Vadinasi, komunistai, 
kurie iki šiol ginčijo, kad 
Lietuvoje lietuviai nesuki
lo prieš Sovietų budelius, 
jau dabar pripažįsta suki
limą. Visi gerai žino kas 
buvo toje Sovietų valdžio
je ir kitose Sovietų įstai
gose. Lietuviai, kuriuos 
komunistėlių lyderiukai 
vadina “fašistais”, sukilo 
todėl, kad nusikratyti So
vietų budeliško rėžimo, 
kad išsilaisvinti iš to pra
garo, kurį sukūrė Sovietai 
Lietuvoje.

Komunistėliai pripažįs
ta, kad Lietuvoje sukilo 
prieš Sovietų pragaro vy
kintojus visų organiazcijų 
nariai. Mes gerai žinome, - 
kad prieš Sovietų okupaci- ’■

Krimėjos salą, kur yra' kiečiai optimistiškai žiūri 
strateginis uostas prie į karo veiksmus rytuose.

Vokiečiai nuskandino 
Sovietų du transporto lai
vus ir 11 sugadino Juodo
siose jūrose, viso 28,000 
tonų. Taipgi sunaikino 20 
mažesnių laivelių.

ŽMONIŲ PAMALDOSE Juodųjų jūrų — Sevasto-i 
polis.

Vokiečiai baigią užimti 
visą Ukrainą ir sutriuškin
ti Sovietų gen. Budeny ar
miją.

Visų tų maldų sąrašas
Arkivyskupui! bus pasiųstas šventajam 
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Chicago, III. rūgs. 18 —Rugsėjo 16 dieną saulutė
taip įkaitino žemę, kad Chicagos 
termometras pasiekė 92 vadovaujant, praeitą sek- j Tėvui.
laipsniu Bostone. Rugsėjo madienį Soldiers Field 

nesumažėjo, parke įvyko šventosios va
landos pamaldos už pasau
lio taiką.

Pats Arkivyskupas Sa-Į 
muel A .Stritch pamaldas 
vedė. Žmonių dalyvavo 
virš dviejų šimtų tūkstan- 
v • cių.

Apskaičiuojama, kad 
5,800,000 Šv. Komunijų 
priimta, 6,000,000 šv. mi
šių išklausyta, 5,000,000 
Rožančių atkalbėta už pa
saulio taiką.

17 d. karštis
Žmonės ieško atsigaivini
mo pajūriuose.

Vokiečiai Tikri Karą 
Laimėsią

v •

Atvyko Tėvas Juvenalis Liauba
Rugsėjo mėn. 15 d. Ame-| New Yorko uoste T. Ju- 

rikos Export Line laivu venalį Liaubą sutiko kun. 
Exeter iš Lisabonos, Por- B. Gauronskas ir kun. J. 
tugalijos į New Yorką at- Bogušas, su kuriais T. Ju- 
važiavo Lietuvos Pranciš- venalis nuvažiavo į Water- 
konas Tėvas Juvenalis būrį, kur kitas, nesenai iš 
Liauba, kuris šiemet Milą- Lietuvos atvažiavęs Pran- 
ne, Italijoje, baigė Teolo-! ciškonas T. Justinas Vaš- 
gijos mokslus. T. Juvena-;kys, pasekmingai veda no- 
lis, prieš išvažiuodamas į 
Ameriką, buvo Romoje ir _______ ________
turėjo audienciją pas Šv. ]aiką pabuvę pas svetingą-

veną j Šv. Pranciškų.
Abu Pranciškonai, kurį

Tėvą Pijų XII. jį Waterburio Lietuvių pa
rapijos kleboną kun. J. Va- 
lantiejų, važiuos į Pitts- 
burgą, Pa., kur Lietuvių 
parapijoje, Ascension 
Church, 1529 Metropoli
tan Str., yra naujai įkur
tas Lietuvos Pranciškonų 
vienuolynas.

ją Lietuvoje buvo lietuvių- 
organizacijos, kurių na
riais buvo lietuviai darbi
ninkai. Dvarponių ir kapi
talistų sūnelių buvo ma
žiau, kaip komunistų Lie
tuvoje.

Lai komunistėlių laik
raščių redaktoriai išaiški
na savo skaitytojams dėl- 
ko tie lietuviai darbinin
kai sukilo, jeigu taip gera 
buvo Sovietų Lietuvoje? 
Lietuviai darbininkai ge
rai žinojo, kad Hitlerio o- 
kupantai nesukurs rojaus mė Syvaerį miestą, 
Lietuvoje. Tačiau, jie su- Syvaeri upės ir perkirto 
kilo ne prieš Hitlerio oku- geležinkelį tarp Murmans- 
pantus, o prieš Sovietus!

Lietuviai, pagyvenę lais
vėje, vergais nenori būti ir 
nebus. Viso pasaulio lietu
viai, išskyrus išgamas, ko
voja ir kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais- 
ves.

Suomiai Nukirto Leningra
do - Murmansko Geležinkelį

I

Berlynas, rūgs. 18 
kietijos vyriausybė tvirtai 
tiki karą laimėti, nes A- 
merikos pagalba Anglijai 
esą duodama per vėlai iri 
neužtektinai. Rusija nuo-, 
latiniai reikalauja Angliją; 
bombarduoti ir užpulti vo-! 
kiečius vakaru fronte, bet: 
Anglija neišgali.

-Vo-

Vokiečiai Prarado 80,000
Kareivių, Sako Rusai

Rusai Sutriuškinę Vokiečių Žnyples 
Centraliniame Fronte

Vokiečiai Leningrado 
Priemiesčiuose

Maskva, rūgs. 18 — Rau- rado tris armijos pulkus, 
donoji armija centralinia- vokiečių žuvo daugiau, 
me fronte arti Briansko, kaip rusų.
230 mylių nuo Maskvos, Sovietai įrodinėja, kad 
sutriuškino Vokietijos ka- raudonoji armija laimėjo 
ro jėgų žnyples ir užmušė Jarcevo ir Briansko apy- 

Į arba paėmė į nelaisvę 80,- linkėse. Tas parodo, kad 
• 000 vokiečių, įimant ir 20.- vokiečių žnyplių viena da- 
■ 000 kareivių, kurie žuvo lis eina į Maskvą nuo Jar- 
1 kautynėse su gen. Gude- cevo, o kita dalis nuo

Berlynas, rūgs. 18 —Vo- visus prekybinius laivus į rian vadovaujama armija. Briansko, ir apsupa rusus, 
kietijos’vyriausybė pareiš-Į Britaniją ir Islandiją ir 
kė, kad naciai pasiekė Le- pamačius vokiečių ar italų 
ningrado priemiesčius ir laivus į juos šaudyti, 
sutriuškino sovietų tvir
toves.

i Vien Brianske užmušta, 500,000 Vokiečiu Pasiusta 
sužeista ir paimta į nelais-

ivę 20,000 vokiečiu, sako
Tai gali būti pradžia A- rusaį; užgrobta 500 tanku,!

merikos ginkluoto įsikiši- 70 ginkluotų vežimų, 1525

Rusijon
Londonas, rūgs. 18 —Vo

kietijos vyriausybė ištrau
kė 500,000 kareivių iš Eu
ropos nugalėtų kraštų ir 
juos pasiuntė į Rusiją.

Tačiau apskaičiuojama,

• į » • • • • vz X XX Xx 1 LX V/L, LA V VolllllA. -JLCZAarftZ

Sonetų Rus.JOS vyriau-į Europos kara akly- sunkvežimiUi 195 lėktuvai, 
sybe sako, kad jų karino- viai. Nėra abejonės, kad 35 sunkil)jų kanuolių ir 
mene privertė vokiec;usĮ vokiečiai nenorės praleisti kitokių karo įranki(J.

karo ginklus Anglijai, ir Sovietų karo vadovybė į- 
visį karas užsiliepsnos Atlan- rodinėja, kad ir šiaurinia- kad vakaru Europoie dar 

sovietų Rusijos kariuome- tiko vandenyne. Prasidė- me fronte, kur, kaip vo- palikta 800,000 vokiečių 
nes mėginimai pulti vokie-jus karui vandenyne, A- kiečiai sako, Sovietai pra- kareivių.______________
«• 1---------- v-vvr_r -------------- 1 __ -i _  — _ -----a* r i__ Į

trauktis atgal prie Smo- Amerikos laivų, kurie veža 
lensko.

Vokiečiai gi sako,
Helsinki, rūgs. 18 —Suo

mių žinios paduoda, kadi 
Suomijos kariuomenė užė- 

prie

ko ir Leningrado.

I

čius buvo didžiai pragaiš- merika turės siusti ir ka 
tingi rusams. jriuomenę į Angliją.

Smarkiausi mūšiai eina 
prie Leningrado. Kairo Skaudžiai Nukentėjo

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 20 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- 

Cairo, Egiptas, rūgs. 18, bininkų Radio programa, kurią išpildyti yra pasižadė- 
Vokietijos ar Italijos laku-: jęs muz. Rapolas Juška su savo vadovaujama Radio 
nai smarkiai bombardavo dainininkais-ėmis.

Washington, rūgs. 18 — Kairo, Egipte, ir pridarė. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilo- 
Jungtinių Amerikos vals- daug nuostolių. Anglija cycles ir klausyti gražios lietuviškos programos iŠ’ 
tybių vyriausybė įsakė lai- atkeršinimui žadėjo bom- WCOP stoties, Boston, Mass. -; 
---------- _• ------- » aa,—» i «---- /bnsa Skelbkitės Darbininkų Ralio programoje!

Naujas Amerikos Vyriausy
bės ParėdymasBudapest, Vengrija, rug

sėjo 18—Laikraštis “Nem- 
zeti Ujsag” rašo, kad Bel
grade, Jugoslavijoj, dėl 
vieno nužudyto nacio su
šaudyta 50 komunistų. 1 vynui lydėti per Atlantiką barduoti Romą...
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:sn



’Penktadfefife, Rugsėjo ' 19,' 1941'' ’ 3DARBININKAS

• • L .

F j 14o •

ĮVAIRIOS ŽINIOS
0

I

NAUJAS MOKESNIŲ BILIUS 
PERSIŲSTAS PREZIDENTUI

ne-

įteiktas

Washington, D. C., rūgs. 
18 — Naujas rekordinis 
pelno bilius — kai sukelti 
$3,553,400,000 finansavi
mui milžiniškos apsigyni
mo programos
Prezidentui pasirašyti.

Neabejotina, kad Prezi
dentas Rooseveltas pasi
rašys ir bilius bus įstaty
mu. Pagal tą bilių 5,000,- 
000 žmonių daugiau turės 
mokėti mokesnius nuo pa
jamų, negu iki šiol mokė
jo. Pažymėtina tas, kad į 
tą naujų mokėtojų skai
čių įeina darbininkai, ku-

v •

rie uždirba tik $800 me
tams.

Pavieniai asmenys 
mokės mokesnių (tax) tik
už $750, o vedusieji už 
$1,500. Asmenys, kurie tu
ri užlaikyti senus tėvus, 
vaikus ar ką kitą, kurie be 
jų pagelbos negali gyventi, 
galės atsirukuoti po $400 
nuo kiekvieno pagalbos 
reikalingo asmens.

Štai lentelė, kuri parodo kiek 
kuris turės mokėti nuo pajamų, 
kurias gauna algomis arba ko
misu. Už pajamas nuo indėlių 
turės mokėti daugiau.

__  — “ JSURitSĘS

Komunistų spauda jau 
užgiria ir maldas už Rusi
ją. Bet kada Popiežius at
sišaukė į visą krikščioniš
ką pasaulį melstis už Ru
siją, kada dar Stalinas su 
Hitleriu buvo bičiuliais, 
tai komunistai visomis ke
turiomis tą atsišaukimą 
smerkė.

Malda yra galingas gin
klas.

Melskimės ne tik už Ru
siją, bet ir už visą pasaulį; 
melskimės už taiką pasau
lyj-

Melskimės, kad ir komu
nistai išmoktų melstis. Lai 
visas pasaulis grįžta prie 

Į Kristaus, Taikos, Meilės 
Ramybės Karaliaus!

ir

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
Darbininkas” metams kainuoja $4.00 

Pusei metų ................................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
Pusei metų .................................  $1.00

u

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

L ii1 , ... : Single Persons Married Persons
t j < No Dependents No Dependents

Net Income Present Tax New Tax Present Tax New Tax
$800 $3.00
$900 " $0.44 11.40
$1,000 4.40 21.00
$1,500 24.20 69.00
$1,600 28.16 78.60 $6.00
$2,000 < 44.00 117.00 42.00
$2,500 63.80 165.00 $11.00 90.00
$3,000 83.60 220.50 30.80 138.00
$4,000 123.20 346.50 70.40 249.00
$5,000 171.60 482.50 110.00 375.00
$6,000 255.20 648.50 149.60 521.00
$7,000 343.20 824.50 233.20 687.00
$8,000 448.80 1,030.50 316.80 873.00
$9,000 558.80 1,246.50 422.40 1,079.00
$10,000 686.40 1,492.50 528.00 1,305.00
$15,000 1,476.20 2,994.00 1,258.40 2,739.00
$20,000 2,666.40 4,929.00 2,336.40 4,614.00
$25,000 4,252.60 7,224.00 3,843.40 6,864.00
$30.000 6,063.20 9,721.50 5,614.40 9,339.00
$50,000 14,709.20 20,881.50 14,128.40 20,439.00
$60,000 19,954.00 26,966.50 19,320.40 26,509.00
$80,000 31,451.20 39,736.50 30,738.40 39,249.00
$100,000 44,26&40

» »»1 □
53L214.00 43,476.40 52,704.00

Komunistai Naudojasi 
"Pro-Nacią" Žiniomis

Už Vieną Nacį 50 
Raudonąją

Paleckis Miręs Maskvos 
Bepročių Namuose

— Žymus italų dienraštis : 
“Corriere della Serą” pra- 
neša savo korespondento 
iš Helsinkio žinią, kad Jus
tas Paleckis miręs Mas- 1 
kvos bepročių namuose. 
Žinia datuota rugpiūčio 29 
d.

Pateikdami šią žinią mi
nėto italų laikraščio atsa
komybe, nes neturime ga
limumo jos patikrinti, pri
siminsime, kad pačios bol
ševikų okupacijos pradžio
je, kuomet J. Paleckis ant 
raudonosios armijos tan
kų buvo iškeltas “į liaudies 
vyriausybės” ministerio 
pirmininko ir net Respub
likos “prezidento” vietą, 
jis susirgo persekiojimo 
manija ir pradėjo rodyti 
nenormalumo žymių. Iš 
absoliutiškai tikrų šalti
nių turime žinių, kad pe
reitų metų birželio mėne
sį J. Paleckis per vieną pa
sitarimą, persekiojimo 
manijos apimtas, Prezi
dentūros rūmuose

*Z<

Vichy, Prancūzija, rūgs. 
18 — Vokiečių viršininkai 
įspėjo Parižiečius, kad jie 
bus šaudom', kaipo įkai
tai, jeigu nesulaikys puoli
mų ant nacių kareivių 

i Prancūzijoje.
I

Zagreb, Kroatija, rūgs. 
19 — Tarp Sarajevo ir 
Brod išsprogdintas gele
žinkelis ir dvi bombos bu
vo įmestos į autobusą. Vo
kiečių korpuralas ir karei
vis sužeisti. Kaltina ser
bus.

Brooklyno lietuviškai 
kalbanti komunistai savo : 
organe persispausdina iš 
lietuvių laikraščių visas 
žinias iš Lietuvos. Kaip 
keista! Komunistai šau
kia, kad visos žinios yra 
siunč;amos iš Berlyno ir 
jos yra “pro-naciškos”. 
Jeigu taip, tai kas jus ver
čia tas žinias persispaus
dinti?

Tiesa, komunistai prie tų 
žinių deda savo neva ko- 
[mentarus, bet tie komen- 
Į tarai yra taip skysti, kaip 
Sovietų buza.

Komunistai rašo, kad 
‘visi Lietuvos liaudies (ko
munistų. Red.) nepriete
liai eina iš vien su Hitle
riu prieš Lietuvos liaudį 
(komunistus. Red.)...’

Taip visi Lietuvos ir išei
vijos lietuviai eina iš vien 

. _ su visais kultūringo pa-
18 — Prezidentas šiandien skyrė komisiją tartis su saulio žmonėmis prieš tą 
pareikalavo, kad Kongre-; Jung. Valstybių ir Britani- didžiausį pasaulio slibiną 
sas paskirtų dar $5,985,-'jos atstovais,- kurių lau-1 komunizmą. Jie eina iš
000,000 dėl Lease-Lend kiama jau seniai, bet turi Lįen ir su Amerikos ir An- 
programos. Jeigu Kongre-; viltį greitu laiku sulaukti, giijos vyriausybėms, ku- 
sas paskirs reikalaujamą J Sovietų komisijai vado- jrįos taip pat pasisakė 
sumą, tai Lease-Lend su-’ 
ma susidarys $12,985,000,- 
000.

Prez. Roosevelt pažymė
jo, kad iš $7,000,000,000, 
kurie buvo paskirti perei
tą kovo mėn., jau paskirs
tyta $6,280,000,000.

Stalinas Paskyrė Komisiją 
Tartis Su J. V. Atstovais

-HTrys kadetės iš Puėrto Rico Universiteto suėju
sios parengtose iškilmėse Rio Pedroj, paminėti 43 me
tų sukaktį nuo Puerto Rico prijungimo prie Jung. Val
stybių, jos žvaigždžių ir juostų vėliavos šešėlyje apka
bino vėliavą savo švelniomis rankutėmis.

Reikalauja Daugiau Bilijonų 
Dėl Lease-Lend

_________ ♦----------------------------------  
Washington, D. C., rūgs, j neša, kad Stalinas jau pa-

• v

"Darbininką" Užrašė Kaipo 
Dovaną

Londonas, rūgs. 18 —Na
ciai sušaudė vėl 10 pran-| 
cūzų įkaitų už pasikėsini
mus prieš vokiečių kariuo
menės žmones. Marseilles 
teismas nubaudė 13 asme
nų už dalyvavimą komu
nistiniame veikime.

šaukti, kad jis visur matąs 
kraują. “O aš nesu savo 
gyvenime viščiuko paplo
vęs!” — šaukė Paleckis. 
Tuo metu jis griebė ant 
stalo buvusią bonką ir 
sviedė ją į kampe stovėju
sią spintą. Tenka pridurti, 
kad J. Paleckis buvo linkęs 
prie stikliuko ir ypač bol
ševikinės karjeros pra
džioje nevengdavo išgerti.

J. Paleckio liga buvo ne
maloni staigmena tiems 
Maskvos komisarams, ku
rie jį parinko marijonetės 
rolei. Jis buvo pastatytas 
gydytojų priežiūron, bet 
nebuvo tikra, ar jis pa
sveiks. Todėl, kai pereitų 
metų liepos 12 d. buvo su
vaidinta “Liaudies seimo” 
“rinkimų” komedija, J. 
Paleckio kandidatūra ne
buvo išstatyta, nors savai
me buvo natūralu, kad jis 
turėjo tarp kandidatų fi-

• gūruoti. Nenorėdami su-
• daryti įspūdžio, kad Pa

ėmė leckiai būtų patekę nema-

vaus komisaras premierasi prieš komunizmą.

Maskva, rūgs. 18 — Pra-

lonėn, Maskvos komisarai 
su “tovariščiais” Dekano
zovu ir Pozdniakovu prie
šakyje pastatė kandidatu 
į “liaudies seimą” J. Palec
kio žmoną, Genovaitę Pa
leckienę. Ji, aišku, buvo 
“išrinkta”. Tiktai vėliau, 
kai J. Paleckis priprato 
prie savo naujos aplinkos;

Molotovas. Tos komisijos — 
nariais esą šie: maršalas Klffl. Pr. JttŠkaitiS Išleis 
Vorosilovas, komisaras A-| 
nas I. Mikoyan, V. A. Mali- 
šeff, admirolas Nikolai 
Kuznetcov, A. I. Šakurin, 
pulk. gen. Yakoclev. I Kun. Pranciškus Juškai- 

Sakoma, kad Jung. Vals- tis, Nekalto Pras. P. Švč. 
tybių ir Britanijos atsto
vai jau pasiruošę vykti, 
bet dar nenuvyko į Mas
kvą.

Amerikos delegacijai va-j 
dovauja W. Averell Harri- 
man, o britų delegacijai — 
lordas Beaverbrook.

Maldaknygę

Senas LDS 28 kp. narys, 
; Jonas Mickevičius iš 
Brooklyn, N. Y., savo ge
ram draugui užprenume
ravo “Darbininką“ me
tams ir štai ką rašo:

“Šiuomi siunčiu “Darbi
ninko” administracijai $4.- 

Į 00 ir prašau užrašyti ‘Dar
bininką’ metams mano ge
ram draugui P. Lukui. 
Mano supratimu, kad ge- 

Roma, rūgs. 18 — Itali-Iriausia ir brangiausia do- 
jos laikraštis “Giornale! vana — tai laikraštis ‘Dar- 
D’Italia” įtalpino burmis- Į bininkas’, kuris yra tikras 
trų laišką, adresuotą Pre-’ darbininkų prietelius ir 
zidentui Rooseveltui, kurį | kelrodis. Kaip aš taip ir ki- 
jie prie Trasimeno ežero ti tokios pat minties, kad 
susirinkę priėmė, kuris ‘Darbininkas’ yra rimčiau- 
skamba šiaip:

“Roosevelt, White House, 
Washington.

“Illustrious President:
“Since you haven’t yetjri 

decided the extreme limits'spiaudo ant mūsų bran- 
of the waters interesting 
your hemisphere we would 
be grateful to you if you 
would advise us whether 
our lake is included on 
those waters”.

Italijos Burmistrai Labai 
Atsargūs

v •

sias ir geriausias laikraš
tis visoje Amerikoje. Man, 
kartais net šlykštu žiūrėti, 
kada matau katalikai skai
to tokius laikraščius, ku
rie neigia tikėjimą ir

gios tėvynės Lietuvos. To
kiems laikraščiams netu
rėtų būti vietos gero kata
liko ir patrijoto lietuvio 
namuose.

Jonas Mickevičius.

Užsisakykite Tonika Pas Mus į 
Pristatom geriausį toniką Pikni- | 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir į

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
I 

j 

« - - - I
| Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W <
| PRANAS GERULSKU, Namų Tel. Dedham 1304-R į

Sumažins Refrigeratorių 
Produkciją Pusiau

Washington, D. C., rūgs. 
18 — OPM civilės gamy
bos sekcija rekomendavo

par. klebonas, LDS Centro 
kontrolės komisijos pirmi
ninkas, Bostono provinci
jos Kunigų Vienybės pir
mininkas, ketvirtadienį, 
rugsėjo 18 d., padarė su
tartį su “Darbininko” ad
ministracija išleisti dide- 
dėmis raidėmis maldakny
gę, kurios Amerikos lietu
viai katalikai labai pagei
dauja. Numatyta malda
knygę turėti gatavą už po
ros mėnesių.

naujau DOS seKcija reKomenaavo,
ir GPU budelių liejamoj kad refrigeratorių garny-

•a KlAt HUT 
TO UtOHlA GRAVIS*

Students/

kraujo ėmė nebematyti, 
jis vėl kiek pasitaisė. Tuo
met J. Paleckis buvo pa
statytas kandidatu per 
papildomus “rinkimus” 
Ukmergės apygardoje, kur 
ir buvo “išrinktas”.

Ar minėta žinia apie Jus
to Paleckio mirtį Maskvos 
bepročių namuose yra tik
ra, reikia manyti, paaiškės 
vėliau. Tačiau žinant “ge
nialiojo” čekisto Josifo Vi- 
sarionavičio valdymo me
todus, netektų stebėtis, 
jeigu J. Paleckis būtų su
radęs mirtį ne Maskvos 
bepročių namuose, : bet 
GPU centralėje >— Lubian- 
kos kalėjimo rūsiuose.

ba sumažintų 50 nuoš., nes 
medžiaga vartojama refri
geratorių 
reikalinga 
programai.
OPM taryba priims šį pa
siūlymą.

Anglijos Lakūnai Bombar
davo Hamburgą

Londonas, rūgs. 18^-An- 
glijos lakūnai smarkiai 
bombardavo Vokietijos 
miestą Hamburgą, taip 
pat Bremeną, Wilhelms- 
haveną ir kitus.

Sakoma, kad sunaikinta 
uostai fabrikai irgeležin- 
keliai..

gamybai esą 
apsigynimo 

Tikimasi, kad

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

Laikraštis “Darbininkas” ką 
tik iš spaudos išleido labai nau
dingą 63 puslapių mažą malda
knygę — “MIŠIŲ MALDOS U2 
MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki- 
tos. Knygutė kainuoja tik 20c. 
Norintieji užsisakyti šią knygu
tę, kreipkitės į “Darbininko” 
administraciją, 366 W. Bro&d- 
way. So. Boston, Mass. Su už
sakymu prašome prisiųsti į ket
vertą ir 20c.

STANuAkv ■ 
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Diplomatinis Galvosūkis
Dies komisija pranešė Prezidentui, kad adminis

tracijos sąstate yra daug komunistų, kurių šešis net 
išvardino. Išvardytieji tai užginčyjo, bet kažkaip neiš
drįso pareikalauti, kad komisija savo apkaltinimą įro
dytų. Paprastai juk taip daroma, bet šiuo atveju kal
bamieji komunistai matomai nenorėjo iššaukti vilko iš 
girios, nes nujuto, kad Dies nebereikalo juos apkalti
no. Tardymai galėtų išvilkti aikštėn labai nepageidau
jamų jiems faktų. Washingtonas kol kas tyli. Mato
mai nenori iškelti viešo skandalo. Tačiau tylėjimas čia 
ne vietoj, nes visuomenėj gali susidaryti įspūdžio, kad 
komisijos apkaltinimas paremtas kompromituojan
čiais daviniais.

Jei taip, tai eiliniam piliečiui susidaro painus gal
vosūkis: iš vienos pusės amerikiečių ideologija su ko
munizmu nesuderinama, gi iš kitos — vyriausybė su 
komunistais sėbrauja. Bent plačiai apie tai kalbama, 
o oficijalaus užginčyjimo kaip ir nėra. Lyg taip išeina, 
kad tyla tai pritarimo ženklas. Bet kaip gi tai gali būti, 
kad tokia gudri, budri, visažinanti Amerikos žvalgyba 
nesuvoktų to fakto, kad komunistai, kur jie bebūtų, 
visuomet iš principo griauna valstybės pamatus, siek
dami nuversti esamą vyriausybę ir užvesti sovietų 
tvarką? Ką veiks nesuvokusi — suvokia. Jau kelioli
ka metų atgal, kuomet komunistų veikla buvo dar pa
čioj užuomazgoj, Amerikos žvalgyba žinojo apie jų va
dus pačias mažiausias smulkmenas: kurioj šaly gimę, 
kada atvyko į Ameriką, kur ir kaip jie čia darbavosi, 
kiek kartų buvo areštuoti, kiek nelegalės literatūros 
pas juos atrasta, kokia jų fizinė išvaizda ir tt. (Apie 
tūlą komunistų šulą net buvo paminėta, kad ant vie
nos rankos turi šešis pirštus). Ta pati žvalgyba ir da
bar nesnaudžia ir seka komunistų veiklą padvigubin
tu akylumu. Tai kodėl su jais sėbraujama, jei numato
ma, kad jie iš tariamų prietelių gali virsti griežčiau
siais neprieteliais ir net pačiu “prietelingumo” metu 
nesiliauja sabotažavę teisėtą vyriausybę ? Čia turi būti 
kokia diplomatinė paslaptis, kurią eilinis stebėtojas 
mėgina išaiškinti einamojo momento reikalavimais. 
Kitais žodžiais, žūt būt norima nugalėti Hitleris. Tam 
tikslui pirmutinė pasipainiojusi priemonė yra ne tik 
priimtina, bet ir pageidaujama. Paskui tą priemonę 
galima bus pigiai likviduoti. Ar taip jau pigiai, tai čia 
patiems vadams tenka apgalvoti. Mums palikta tik 
stebėtis, skaudžiai apgailestauti ir tikėtis, kad likvida
vimas būtų pilnai sėkmingas. K.

Lietuvių Kultūrinis Institutas 
Ir Jo Tikslai

Amerikos lietuvių orga
nizacijos, susibūrusios į 
A.L.R.K. Federaciją, jau 
šių metų birželio mėn. pa
baigoje buvo nusprendu- 
sios įkurti tokią įstaigą, 
kuri supažindintų Ameri
ką su lietuvių tautos kul
tūriniais laimėjimais ir jų 
politiniais troškimais. Ši
tas sumanymas rado pilno 
pritarimo ir A.L.R.K. Fe
deracijos 28-me kongrese, 
Marianapolio Kolegijoj, 
1941 m. rugpiūčio mėn. 7 
d. Naujai įstaigai parink
tas vardas: Lietuvių Kul
tūrinis Institutas arba 
Cultural Institute. Žemiau 
pasirašęs pakviestas to in
stituto direktorium ir pir
muoju organiaztorium. In
stituto buveinė numatyta 
Čikaga ,antras didžiausias 
pasauly lietuviškas mies
tas. '

Iš Kalifornijos Universi
teto persikėlęs Čikagon 
Liet. Kultūrinio Instituto 
direktorius surado savo o- 
fisui patalpas ir rugsėjo 
pradžioje pradeda Institu-, 
to organizacinį darbą. Pir

mus žingsnius pradedant 
pravartu yra prabilti į vi
suomenę apie Instituto 
tikslus ir jo artimiausių 
darbų programą. Lietuvių 
Kultūrinis Institutas sieks 
šių penkių pamatinių tiks
lų:

1. Leisti Knygas Apie 
Lietuvį

Prancūzų ir vokiečių kal
bom knygų apie Lietuvą 
ligšiol išeidavo daugiau, 
nes tų kraštų rašytojai, 
mokslininkai ir turistai 
dažniau Lietuvoje lanky
davosi, o ir patys lietuviai 
inteligentai dažniau tų 
kalbų pramokdavo. Lietu
vos universitetuose būda
vo po keletą vokiečių, švei
carų ir prancūzų profeso
rių. Lietuvos studentai 
studijų pagilinti daugiau
sia vykdavo į prancūziškus 
ir vokiškus kraštus.

Dėl atstumo ir dėl D. Bri
tanijos universitetų bran
gumo Lietuvos kultūriniai 
santykiai su anglosaksų 
pasauliu būdavo gana reti 
ir angliška literatūra apie

Lietuvą labai maža. Dau
gelis jų knygų ir žurnalų 
patiekdavo apie Lietuvą 
netikslias ir neaiškias ži
nias. Tad nors ir esame la
bai sena tauta, šnekame 
seniausių ir turtingiausių 
formų Europos kalba, tu
rime negirdėtai didelį dai
nų rinkinį, XIV-XV am
žiuose sukūrėme didžiau
sią Europos valstybę ir už 
savo laisvę kaip liūtai dra- 
skėmės plačiuose Rytų 
Europos laukuose ,bet an
glosaksų pasauly mes vis 
dar esame neatrasta, neži
noma tauta. Tad pagelbė- 
kim galingiems ir įtakin
giems anglosaksams save 
pažinti. Su Amerikos 

j Jungtinėmis Valstybėmis 
’ esame juk susirišę net 
kraujo ryšiais, nes apie 
700,000 amerikiečių yra 
lietuvių kilmės ir daugu
mas jų dar tebekalba lie
tuviškai. Kas penktas lie
tuvis, taigi bent vienas iš 
šeimos, gyvena Š. Ameri
koje. Kad mūsų giminystė 
su Amerika būtų pilnesnė 
tai reikia kraujo ryšius 
sustiprinti kultūros ry
šiais. Tuo tikslu Lietuvių 
Kultūrinis Institutas keti
na patiekti anglų kalba į- 
vairių knygų apie lietuvių 
tautą, jos kultūrinius lai
mėjimus ir jos laisvės tro
škimus. Instituto direkto
rius ligšiol yra parašęs ar 
įpusėjęs rašyti šiuos raš
tus:

1. The Destruction and 
Resurection of the Baltic 
Statės, (apie 40 pusi.).

2. The Baltoscandian 
Confederation. (apie 20 
pusi.).

3. The Problem of the 
Lithuanian Boundaries. 
(apie 100 pusi.).

4. The Historical Geo- 
graphy of Lithuania (dar 
nebaigta).

Greta šitų knygų Insti
tutas norėtų išleisti, jeigu 
kas sutiktų parašyti, dar 
šiuos veikalus:

5. The History of Lithua
nia (nuo 500 iki 700 pusi.).

6. Geography of Lithua
nia (150-200 pusi.).

7. The History of the 
Lithuania Literature.

8. Some Aspects of the 
Lithuania Art.

Gal būt kai kurie auto
riai teiksis pasiūlyt nedi
delių knygelių bet kurio
mis kitomis temomis iš 
Lietuvos ekonominio bei 
kultūrinio gyvenimo. Kaip 
matome, užsibrėžtoji pro
grama yra gana plati ir ji 
negalės būti įvykdyta vie- 
nerių metų bėgy. Kaip il
gam laikui ji teks išdėsty
ti — tai priklausys nuo au
torių pasiūlymo ir nuo lė
šų gausumo. Kol kas gi tos 
lėšos dar labai kuklios ir 
verčia laikytis didelio tau
pumo. Aukos reikalingos 
tūkstančiams nelaimingų
jų Europoje, tad mūsų 
jauna įstaiga dabar negali 
likti visų aukotojų vienin
teliu susidomėjimu.

2. Paskaitos Apie 
Lietuvį

Knygos nėra vienintelė 
priemonė susipažinti su 
Lietuva. Mažesniu mastu 
tai galima pasiekti ir gyvu 
žodžiu. Tad Instituto di
rektorius neatsisakys prie 
kiekvienos galimos progos 
pakalbėti apie Lietuvą ir 
kitus Baltijos kraštus uni
versitetuose, kolegijose, 
klubuose ir draugijose. 
Tas paskaitas jis bandys

kai kuomet pailiustruoti ir 
paveikslais bei žemėla
piais. Po tokių paskaitų 
dažnai dar esti ir įdomių 
diskusijų, kuriose irgi pra
siplečia Lietuvos pažinimo 
horizontai.

3. Lithuanistikos Seminarai
Čikagos universitetuose 

mokosi per 60 lietuvių stu
dentų. Tikimasi, kad apie 
trečdalis ras laiko beveik 
reguliariai lankyti Lithua
nistikos Seminarą, kad ar
čiau susipažintų su Lietu
va ir jos kultūra. Semina
ras žada apimti Lietuvos 
geografiją, istoriją ir kai 
kuriuos kultūrinius klau
simus. Juose bus palikta 
nemaža vietos ir laisviems! 
pašnekesiams bei indivi- 
dualei iniciatyvai iš pačių 
studentų šono. Apie semi
naro vietą ir laiką bus stu
dentams vėliau atskirai 
pranešta.
4. Santykiai Su Kaimynais
Nors lietuvių kultūra la

bai sena ir palyginti origi
nali, betgi moderniaisiais 
laikais jokia auganti kul
tūra nepasilieka izoliaci
joj. Pažindami vieni kitus 
išsiaiškiname daugelį ne
susipratimų ir sukuriame 
taikingą ūpą, kurs teikia 
geresnių sąlygų bet kuriai 
kultūrai plėtotis. Tuo tik
slu Lietuvių Kultūrinis In
stitutas palaikys santy
kius su kaimyninių tautų 

’ panašiomis institucijomis 
ir su jų kultūriniais sluok
sniais. Baltijos ir Skandi
navijos tautos sudaro la
bai natūralų geografinį ir 
kultūrinį ratą, tad su šito
mis tautomis lietuviai se
niau kultūroje bendrai dir
bo taip vadinamose meti
nėse Baltijos ir Šiaurės 
kraštų konferencijose 
(Conferences dės Pays 
Baltiques et Nordiques); 
mūsų Institutas irgi tęs ši
tas Baltoskandijos kultū
rinio bendrumo ir pagilin
to draugiškumo tradicijas.

Lietuvos imperija praei
ty tęsėsi iki Juodųjų jūsų 
ir Lietuvos administracija 
paliko gražių prisimini
mų visoje Ukrainoje ir 
Gudijoj. Lietuva ilgai gy
veno artimoje sąjungoje ir 
su Lenkija. Tad su slaviš
kais mūsų kaimynais Ins
titutas irgi vystys drau
giškų santykių taikos ir 
plataus bendradarbiavimo 
dvasioje, nes mažai mūsų 
tautai draugų niekad per
daug nebus.

Įtakingiausia Lietuvoje 
kultūrinė srovė, paveikta 
didžiojo filosofo St. Šal
kauskio ir jo draugų raš
tų, jau nuo 1922 m. pri- 
migtinai teigė, kad prie 
augančios lietuvių kultū
ros labai harmoningai de
rinasi anglosaksų ir pran
cūzų kultūriniai priedai. 
Buvo tai mano pabriežta 
“Romuvoje” (II tomas) 
1922 m., Šalkauskio “Lie
tuvių Tauta ir jos ugdy
mas” 1933 m. ir daugybė
je straipsnių “Naujoje Ro
muvoje”, “Židiny” ir ki
tuose įtakinguose žurna
luose. Dabar, kai Ameri
koje vėl tvirčiau kaip kur 
kitur skamba laisvės ir 
demokratybės šūkiai, lie
tuvių kultūrinės instituci
jos dar labiau turės ieškoti 
dvasinės giminystės ir su
artėjimo su laisvųjų žmo
nių šalimi — USA. Tad 
mūsų Instituto darbas bus 
varomas dvasioje pagilin-

to supratimo ir vertinimo 
Amerikos ir kitų anglo
saksų pastangų grąžinti 
pasauliui ir visoms kultū
ringoms tautoms laisves- 
nius, saugesnius laikus.

5. Savystovė Kultūra Galima 
Tik Nepriklausomoje Saly
Šita tiesa bus plačiau

Ką Praeitą Žiemą Iškentėjo Lie 
tuviai, Sunku Ir Atpasakoti

(Prof. J. Ereto Laiškas Kunigui J. J. Jakaičiui)

Tik padugnes laukė bolševikų. - Ko-
nušviesta pirmoje Institu- • . • v-
to knygutėje. Ten bus pa- mumstai atnese ne rojų, o pragarų.
kankamai įrodyta, kad

Penki nuošimčiai terorizavo ramiussomo gyvenimo metų savo 
kultūrai iškelti ir žmonių! 
gerovei išplėsti yra dau-j

šimtą metų svetimoje ‘glo- Katalikai bandymą išlaikė. — Lietuvybės Išnaikinimui 
Tad mūsų kuitūri- gj-fove ūkininkus. — Tai buvo baisios kovos, ir aš nenore- 

nactancrne iv macui an_i

čiau jas antrą kartį pergyventi...

gyventojus. - Parsidavėlių buvo maža.

boję’, 
nės pastangos ir masių au-l 
Įdėjimas jungsis kartu su 
laisvės ir nepriklausomy
bės šūkiais, už kuriuos 
kiekviena lietuvių genera
cija gausiai mokėjo savo 
krauju ir savo aukomis. 
Taigi mokslinis Instituto 
darbas bus ne vien teoreti
nis, bet ir praktinis: per 
kultūrą jis stiprins laisvą
jį žmogų, kurį šiandien 
taip užsispyrė sunaikinti 
komunizmas ir nacizmas.

Institutas Ieško Draugų
Auklėti brandesnes lie

tuvių kultūrines pažiūras 
ir supažindinti su lietu
viais anglosaksų pasaulį— 
tai sunkus ir vienam žmo
gui neįmanomas darbas. 
Šios kilnios pastangos ieš
ko sau talkininkų. Lietu
vių organizacijų (Kat. 
Fed.) Institutui skirtos lė
šos kol kas galės užlaikyti 
tiktai jo kuklų ofisą ir ma
žą dviejų žmonių persona
lą. Knygoms leisti lėšų dar 
beveik nėra. Tuo tikslu 
prašome 
stambesnių visuomenės 
aukų. Kas paaukos $100.00 
bus įrašytas Instituto gar
bės nariu. Kas paaukos 
bent $10.00 skaitysis na
riu rėmėju. Visi nariai 
gaus Instituto leidinius.

Visi, kurie teiksis Insti
tutui rašyti ar versti kny
gų ir straipsnių jo leidi
niams bus užskaityti Ins
tituto nariais korespon
dentais. Šiuo metu Insti
tuto direktoriui labai būtų 
pravartu žinoti kas ir ko
kius plačiai suprastos litu
anistikos veikalus rašo ar 
planuoja rašyti. Instituto 
direktorius maloniai juos 
prašo atsiliepti.

Instituto ofisui šiuo me
tu reikalingi rinkoje be
veik nebegaunami šie vei
kalai: Lalio lietuviškai-an- 
gliškas ir angliškai - lietu
viškas žodynas; Šapokos 
Lietuvos Istorija ir visokie 
istorinės Lietuvos seni že
mėlapiai (ypač Radvilos 
žemėlapis 1613 m.). Žemė
lapius užtektų tik pasko
linti, kol bus išleista Lietu
vos istorinė geografija.

Visos redakcijos prašo
mos siųsti savo laikraš- 
v • cių.

Šiuomi pradedu sunkų 
darbą labai kukliose sąly
gose. Norėtųsi, kad šitas 
darbas kitų mokslo žmo
nių būtų tęsiamas ištisas-----
generacijas. Jei lietuvių 
tauta ima iš pasaulio kul
tūrinių sandėlių, tai ji turi 
nors po truputėlį ir savo 
dalies į kultūros lobyną į- 
dėti. Karas visiškai izolia
vo nuo Amerikos lietuvių 
mokslo ir meno žmones. 
Tad šiuo metu mūsų šis 
indėlis bus nepaprastai 
kuklus. Bet tikimės geres
nių ir laisvesnių taikos lai-.

tuvy bes tvirtovės. Renega
tų kunigų tarpe buvo visai 
nedaug; visoje Lietuvoje 
begu jų buvo nors dešimts. 
Katalikai bandymą išlai
kė.

Norėdami sunaikinti lie
tuvybės pagrindą, bolševi
kai į žiemą ėmė spausti ū- 
kininkus. Stuikoms nebū

Galite įsivaizdinti kokį 
slegiantį įspūdį visoje Lie
tuvoje padarė bolševikų į- 
siveržimas praeitais me
tais. Visi jų nekentė, nie
kas jų nelaukė, išskyrus 
padugnes, valkatas, kurie 
nieko neturėdami, dabar 
tikėjosi visko gausią.

Mano profesūros fakul
tetas universitete tuoj bu-ivo galo. Mokesčius vis kė- 
vo uždarytas. Aš persike-Jė, dar gi už praeitus lai
kau į Pakorbūdžius, kurie, kus. Samdiniams liepė 
buvo žmonos nuosavybė, i duoti neįmanomas algas. 
Negalint k^tu turėti ūkį Buvo aišku, kad ir apsuk- 
ir tarnybą, žmona atsisakė riausis gaspadorius turės 
nuo mokytojavimo Šakių bankrūtyti. Kaimuose des- 
gimnazijoje, 
jus tėvų palikimą.

Padėtis vis blogėjo, nes taip baisių engėjų. Ką tą 
pašėlusi agitacija prieš in-‘žiemą iškentėjo lietuviai 
teligentus, patriotus, ūki- sunku ir atpasakoti, 
ninkus ir katalikus sukėlė 
visus i 
liai, kurių vos koki 5%, 
puolė ramius gyventojus; 
gi 95% GPU suterorizuoti 
turėjo susitraukti ir ste-

kad išgelbė- peracija augo, ir su ja au
go troškimas nusikratyti

, , . .. Nebematydami išeities,ant kojų. Nenaude- » ...įmes pasiryzome išvykti su 
iškeliamais vokiečiais iš to 
nelaimingo krašto, kur nič 
nieko nebuvo galima veik
ti. Patys žmonės mus ra- 
ginte ragino išvykti, nes 
galėjome būti suimti bile 

"momentą. Tačiau rusai 
mūsų dokumentų atsisakė 
pripažinti. Teko ištisas še- 

m . * , ’ . isias savaites su jais kovotiTai tikras stebuk-į. . . o - 4. 4.i Šakiuose, Sintautuose, 
... . i Naumiestyje, Mariampo-ganizuotu jaunimu buvo... . ,• ,®. . > , , «• • lejeir pagaliau Kaune, kurviesas dalykas. Visi mums . .r . . ®. - U-L.- u 4. i tik vokiečiams griežtai įsi-patare bėgti, bet nesiry-!. .. ®. ... .-t ® _. /. i kisus, gavome leidimą įs-zome, nes nenorėjome ki-. , ,.’ ® . , , . . ,.. , .... J .. vykti. Tai buvo baisios ko-tiems duot’ blogą pavyzdj.i .

t 4. • i 4.-— i / i vos, ir as nenorėčiau, ypač Ir taip, kenteme kartu su>, -____ __4.__
kitais.

smulkesnių ir kaip juos sistematin-
gai naikina...

Mano prieteliai, kai dr. 
Bistras, dr. Leimonas, Bi
zauskas ir kiti buvo suim
ti. Kodėl manęs nelietė, ne
žinau. ' 
las, nes mano veikla su or-1

. . . . i

v •

• v

mano žmona, antrą kartą 
•. 1941

kovo 22 d. apleidome Lie
tuvą. Galite suprasti ko- 
’ kiais jausmais... Bolševi- 
!kai keršydami mums ne
leido nieko išsivežti; išvy
kome kaip tikri vargšai... 

i' Vokiečiai, atjausdami 
lietuvių baisią padėtį, su
darė daugeliui ir nevokie- 
čių sąlygas išvykti. Tuo 
būdu daug gerų žmonių iš
gelbėta nuo tikros mirties.

Dabar esame Pomerani-

m.Dideliai džiaugėmės žmo- 
nių sąmoningumu. Parsi
davėlių buvo maža. Bolše-- 
vikams pritarė tik tie, ku
rie tikėjosi iš jų medžia
giškos naudos. Bet ir tų 
daugumas greit apsivylė,, 
nes pamatė, kad ir darbi
ninkams ne rojų, o praga
rą atgabeno.

Bažnyčios netik kad ne- 
ištuštėjo, bet dar labiau 
prisipildė; nes ir drungnes- 
nieji dabar suprato, kad . . 
bažnyčios tvirčiausios lie- Dancigo, kur

kų, kuomet lietuvių talen-J 
tai plačiau praskleis savo 
žiedus didžiajam pasau
liui.
Prof. Kazys Pakštas,Ph.D.

Lietuvių Kultūrinio! 
Instituto direktorius.

1941 m. rūgs. 10 d. 
6017 South Kenwood Avė. 
Chicago, III.

laukiame kas bus toliau.
(Bus Daugiau)

Piety Amerikoje Kelionės 
{spūdžiai

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

Blaivininkų Seimas
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.



Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Kristaus Vardu Bažnyčia

DiRBINlNKlB

1

kad kuni-

k

pramogos. ARLINGTON TRUST COį

Washingtono, Virginijos kraš- tli 6 metų tarnybos jis vėl čia

PRIMINIMAS

LAVVRENCE, MASSACHUSETTS

i 
I

ALRK PILNŲJŲ BLAIVI
NINKŲ KUOPOMS.

kad darbuotųsi nemarių 
išganymui.

■ 1 ■

NUOTRUPOS

lyvauti Philadelphia ir tenais, 
jį paskyrus kariuomenės vadu, 
jam reikėjo netik šią malonę 
vietą apleisti, bet ir jos nematy
ti per 6 metus ir tik rezignavus; 

šešios mylios į pietus nuo iš kariuomenės vado vietos po į

A. A. PETRAS ROKUIŽA
Ne vieną lietuvį baltimoriefį 

nustebino pereitą sekmadienį 
liūdna žinia, kad visiems gerai 
žinomas ir visų gerbiamas biz
nierius Petras Rokuiža mirė. 
Visų buvo manoma, kad kalnuo
se jo sveikata gerėja, tačiau 
štai šeštadienį nelaboji, negai
lestinga mirtis išplėšia dar vie
ną asmenį iš mūsų tarpo. Ka
dangi artimiausieji giminės 
Baltimorėje yra Jasaičiai, ir jo 
švogeris kun. Juozas Jasaitis 
vikarauja Šv. Petro parap. baž
nyčioje, tai Petras Rokuiža, 
nors per visą gyvenimą priklau
sė prie šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos ir buvo labai artimas 
klebono kun. Lietųvniko priete- 
lis, buvo palaidotas iš Šv. Petro 
svetimtaučių bažnyčios, antra
dienį, rugsėjo 16 d. Kurie tik 
pažino velionį arba turėjo ko
kius reikalus su juo, neužmirš 
jo gailiaširdingumo per ilgus 
laikus. Su visais buvo manda
gus, malonus. Visiems atjautė 
nelaimėje ir ne vieną sušelpė 
reikale. Todėl a. a. Petro Rokui- 
žos atsiminimas turėtų visuo
met būti sujungtas su malda už 
velionio vėlę. Lai gerasis Vieš
pats teikia jam tą amžinąjį a- 
tilsį, kurį jis tikrai užsitarnavo 
savo labdaringais darbais!

Maryknoll Seminarijoje, New 
Yorke įvyko atsisveikinimo ą- 
peigos. 15 jaunuolių įšventintų j 
kunigais pereitą birželio mėn. Į 
gavo pasus vykti Kinijon ir ten 
garsinti linksmą žmonijos at
pirkimo žinią. Tarp misijonie- 
rių buvo kun. Madison, kurs 
tarnavo mūsų parapijoj per 
rugpiūčio mėn. Jis paskirtas į 
pietinę Kinijos dalį, kur Maryk
noll tėvai darbuojasi jau daugel; 
metų. Išleistuvių apeigose mūsų J 
parapija buvo atstovaujama pą-j 
neles Kotrynos Kuhlburn ir pa-' 
neles Lilės Valčečkaitės. Abi 
grįžo pilnos gražiausių įspū
džių. Joms teko matyti tikreny
bėje visuotiumą Kristaus Baž
nyčios. Kaip pirmais amžiais 
misijonieriai buvo siunčiami į į- 
vairius Europos kraštus, taip 
šiandien jie vyksta į tolimą Ki
niją, 
sielų

Darbininko9’ Metiniai

Šeštadienį

Spalių-Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

8 Magazine, St Cambridge, Mass

PAGERBĖ SAVO GLOBĖJĄ
Parapijos tretininkės trečia

dienį, rugsėjo 17 d., užprašė šv. 
mišias ir gausiai susirinko va
kare į pamaldas, kad tinka
mai prisimintų savo dvasios tė
vo patriarko Šv. Pranciškaus, 
penkių žaizdų gavimo dieną. Dė-. 
ka Sesučių rūpesčio, Šv. Pran-' 
ciškaus stovyla buvo gražiai 
papuošta ir nevienas buvo pa
skatintas prie didesnės Kris
taus meilės, matydamas Išga
nytoją atvaizduotą, apkabinant 
Šv. Pranciškų nuo Kryžiaus. 
Kun. dr. Mendelis savo pamoks
le pabrėžė ,kad visuomet, bet y- 
pač šiandien .pasaulis reikalau
ja šv. Pranciškaus dvasios as
menų, šventųjų, kurie savo pa
vyzdžiu atšildytų sustingusias 
žmonių širdis ir jose uždegtų 
karštą Dievo ir artimo meilės 
liepsną.

MISIJONIERIŲ ATSISVEIKI
NIMO APEIGOSE

Sekmadienį, rugsėjo 14 d.,

Sekmadienį po visų mišių prie 
'mūsų bažnyčios durių stovėjo 
Dievo Apvaizdos negrės sesu-į 
tės rinkdamos aukas. Kadangi! 
negrai taip dažnai yra baltųjų! 
Žmonių niekinami ir skriaudžia-' 
mi ir kadangi retai kas juos su
šelpia, tai mūsų kunigai pakvie- 
tės tas sesutes ir prašė žmonių 
joms pakelbėti jų garbingam 
darbe. J. V. randasi 13 milijonų 
negrų. Tarp jų galima suskaity- 
tį katalikų tik 250 tūkstančių. 
To mažo skaitliaus Katalikų 
priežastimi yra tai, 
gai ir sesutės neturi užtektinai 
lėšų, kad praskleistų Katalikiš
kos akcijos darbą. Mūsų lietu-' 

Iviai žmonės gražiai atjautė se- 
jsučių reikalus.
I 
I

I 
j 
I 
I

Šiame baliuje bus renkama karalius, karalienė, karalaitis ir karalaitė 
Kandidatus galite statyti iš anksto. Gros Wally Jason & Orchestra

buvo prie Dievo Stalo per ryt
metines mišias .

______________________

Pirma RUDENS vakarienė y- 
ra ruošiama antram sekmadie
niui spalių mėn. Tai bus spalių 

, 12 d. Rengėjai jau daro planus 
iš anksto. Numatoma apie 500 
dalyvių. Visi laukia šios links
mos

Hyginas Pečiulis, Notre Dameį 
Universiteto mokinys, grįžo at
gal prie darbo. Jis specializuo
jasi anglų kalboje. Jam ypač! 
sekasi rašyti. Gal kurią dieną' 
mes Baltimoriečiai susilauksimi

— - - — -

ĮSPŪDŽIAI Iš EKSKURSINĖS KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

te, yra mažas bei žingeidus mie- sugrįžo ir gyveno, kol buvo iš- 
stelis, vadinamas Alexandria.. rinktas Jung. Valstybių prezi- 
Jame irgi glūdi daug istorijos dentu. Pasitraukus iš šios tar- 

i liekanų. Tarp kitų dalykų, čia nybos, jis vėl sugrįžo prie ra- 
matėme Christ Church, kuri pa- maus gyvenimo ir čia gyveno i-j

. . . z. . . . 1.: ____ __ ______________ t A J !Brangieji blaivybės my- statyta Colonial peri jode, 1773 savo mirties gruodžio 14 d.
(savo viengenčio, kurs atsižymės! lėtojai, kuopų valdybos ir metais ir kur pirmas preziden- 1799- 
anglų spaudoje. nariai, štai ir vėl skaitome tas George Washington su savo .

Vitrified Wheel Company
VVESTFIELD, MASS.
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

WasNngtoflo Namas į
Mount Vernon yra 475 akerai 

žemės su įvairiais namais bei 
gėlinyeiomis: — Matėme jo na
miškių darbininkų bei daržinin
kų atskirus kvartalus, įvairų 

_____________ w a „ daržą, ledauninį namelį, verpi- 
Dalyvavo daug jaunimo, kurie 5\a buvęs pirmutinis jos jr įdėti 1818 metais, dar te- mo ir audimo namą, kur dabar 

1 linksminosi gražiai i 
! nakčio. Ilgiausių metų mūsų
Juozeliui!

_______ laikraštyje Darbininke , šeima sekmadieniais Dievą gar-
Juozo Kvederos, sūnaus, gim-^ad šaukiamas Blaivinin- bindavo. čia ir gi buvo dirma- 

tadienis įvyko pereitą savaitę.' kų Susivienijimo metinis votas Robert E. Lee 1853 me- 
Juozo mamytė ,ponia Kvederie- seimas Blaivybės lopši- tais. Matėme 
nė, su pagelba Jaunimo Klubo, Waterbury, Conn.,

Juozui sekmadienį sPapy 5 d- Waterbury bu- Bažnyčios stiklai bei varpas, 
baliuką. vo įsteigta pirmoji kuopa, kurje buvo pargabenti iš Angli-

surengė
i “surprise birthday”

u
bei sėdėjome jų 

•> rezervuotuose tų laikų suoluose. 
1— *V v. - •« • • « •i bei varpas,

Ford and Mercury Sales and Service

Nashua Auto Company, Ine
283 Main Street, Nashua, N. H.

IV/ę Iv •" Ą J'-'V UV , LlClMai

iki vidur- Blaivininkų susivienijimo bėra tie patys. Kieme yra se- stovi tylinčios, oro tinklais ap-
seimas. Po to blaivybe bu- nas kapinynas su įvairiais bei augę staklės primenančios pra-
vo plačiai paskleista po j- brangiais paminklais. Seniausią eities laikus ir daug kitų įvairių 
vairias kolonijas ir skait- ra(jome kapą Isaac Pearce, ku- namelių, kaip pieninę, 
lingos kuopos dirbo dėt, - ■ - 77-

Atvėsęs oras daug pagelbėjo. Tautos ir Bažnyčios gero-’minklo dar 
id vvn> hriri cntranVtii _ ______ . J ® «linK10 dar

|

kad didelį vyrų būrį sutrauktų 
Švč. Vardo dr-jos mėnesiniai 
komunijai sekmadienį, 
rai numačiau,

>e. |Telephone 2750, Lewiston, Maine

EAST BOSTON SAVINGS 
BANKmėsos 

rūkymo, drabužių plovimo su 
senoviniais kubilais bei lento
mis, karietos pastogę su origi
nale karieta bei gyvulių tvartą. 
Patsai Washingtono gyvenimo 
namas yra pastatytas pačiame i 
centre žemės, dviejų ir pusės ■ 
aukštų iš senoviškos medžiagos1 
Georgian styliaus. Be kitų kam-1 
barių, čia yrą didelė bankietų' 
salė ir muzikos kambarys. Nors' 
namas ir nepasikeitė, bet Wa-! 
shingtono moteriai mirus 3 me
tus vėliau jo, jos baldus buvo 
išsidalinę jo bei jos giminės, 
bet laikui bėgant, jie vėl buvo 
surankioti taip, kad visi baldai 
pirmame aukšte ir Washingtono 
miegamam kambary yra tikri 
ir originalūs. Matėme lovą, ku
rioje jis mirė bei megztą lova- 
tiesą, kurią jo moteris Martha 
numezgė dėl jo lovos ir jam do
vanojo kaip dovaną.

(Bus daugiau)

lingos kuopos dirbo dėl rįg mjrg 1771 jr raidės ant pa- 
išskaitomos. Šion! 

bažnyčion ir šiandien Protestan- 
nų Episkopalai ląiko savo pa- 

» maldas.
„ _, . , _ Washingtono privatūs namąi,mmgiau veikti Blaivybes žlnom! Mou‘nt Vcm)n ran. 

.idėjai. Pagal praeitų sei- krant0 Potomac
Imu, nutarimus pageidau-;, 16 Iių nuo 
įjama, kad gyvuojančios; Namo _ Capitol. sią nuosavy- kuopos priklausytų prie 
centro, primokant po 25c,,1 
nuo kiekvieno nario į me
tus dėl Blaivybės reikalų. 
Kurios kuopos to neišpil-j 
dė, malonėkite tai padary-; 
ti, kad jūsų kuopos vardas! 
skambėtų seime gražiai/ 
kaip veiklios kuopos.

O. Sidabrienė, 
Blaiv. Centro Ižd.

vės. Tikimasi, kad ir šis 
seimas atgaivins blaivinin- 

.. suras būdus

Incorporated 1848

Jei ge" kų dvasią, suras būdus, 
tai arti 200 vyrų. kurįaįg galjma būtų pasek- 

• * - • _ 11 T^l--- ? ■ I t ** I

Day’s, Jewelers and Opticians
84 Lisbon Street

NEW ENGLAND PROVISION
COMPANY., Ine

23—29 FULTON STREET, BOSTON. MASS.
» -• .......................

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

f

. bę įsigijo George Washingtono 
tėvas Augustine nuo savo tėvu
ko (grandfather) 1755 m. Tė
vui mirus, šioj vietoj apsigyve
no George Washington su savo 

■ broliu Lawrence, 1747 m. Per 
I pirmus 5 metus jam reikėjo tar
nauti kariuomenėj, tad ir mažai 
jis šion vieton lankydavosi, bet 
septynis metus vėliau jam su
kūrus šeimos židinį su našle 
Martha Curtis, jis čia apsigyve
no ir vedė ramų gyvenimą per 
15 metų, iki jį išrinko vykti į 
antrą Continental Kongresą da-

10 Meridian Street, East Boston, Mass.

177 Granite Street, Manchester, N. H.

►VM»

Silver Brothers Company, Ine
Fruits, Groceries, Beer and Ale

MIDDLESEX SUPPLY CO.
Pąints, Plumbing, Heating, Hardware and 

Electrical Supplies

Telephone 6811,104-112 Middlesex St.
Dial 2-3441. 534 Merrimack St., Lowell, Mass.

< 
r <
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
4. Vienybė Su Šv. Sostu

LDS Seimas Pasisakė Už Lietuvos Nepriklausomybę

Norėdami, kad visų Katalikų vienybė su Vyriau
siuoju Ganytoju diena iš dienos pasidarytų tvirtesne,* 
tuo reikalu, Garbingieji Broliai, Mes maloniai atsikrei
piame į jus. Mes karštai jus raginame, kad kunigišku 
uolumu ir ganytojišku susirūpinimu žmonių širdyše Anksti sekmadienio, rug- 
uždegtumėte tikėjimo meilės ugnį, taip, kad jie būtų 
labiau prisirišę prie tiesos ir teisingumo Sosto ir su di
džiausiu atsidavimu ir paklusnumu priimtų visą Kris
taus mokslą, atmesdami visas nuomones, nežiūrint 
kaip plačiai išsiplatinusias, kurios yra priešingos Baž
nyčios mokslui. Turėdami mintyje šv. Povilo žodžius: 
“Žiūrėkite, kad niekas neapgautų jūsų pasaulio išmin
timi ir tuščia apgaule einant žmonių padavimu, pasau
lio pradžiamoksliu, ne Kristumi” (Kol. 2, 8). Popiežiai, 
Mūsų pirmtakūnai, ypatingai Pijus IX, Vatikano su
sirinkime, niekuomet neapsileido, kada buvo reikalin- 
mu jas pasmerkti. Taigi, sekdami Mūsų pirmtakūnų 
ga, sudrausti dienų klaidas ir su Apaštališku griežtu- 
pėdomis, Mes pakartojame iš Apaštališkojo tiesos Sos
to visus tuos pasmerkimus ir tuo pačiu sykiu karštai 
maldaujame Šviesos Tėvo įkvėpti tikintiesiems vieny
bės dvasią, kad jie vieningai su Mumis protautų ir kal
bėtų. Tai yra jūsų pareiga, Garbingieji Broliai, dėti 
visas pastangas, kad dangiškojo mokslo sėkla būtų 
plačiai Viešpaties vynuogyne pasėta ir kad Katalikų 
tikėjimo dėsniai anksti prigytų tikinčiųjų siėlose, gi
liai įleistų šaknis ir taip jie išvengtų užsikrėtimų klai- Į 
domis.

Pareiškė Lojalumą Šios Šalies Vyriausybei. - Reikalauja, kad Sovietų Rusija 
Atnaujintų Pabaltijo Valstybių Nepriklausomybes Pripažinimą.- 

Reikalauja, kad Sovietų Rusija Išlaisvintų Lietuvos Tremtinius.

Dr. Pranas Galinis, kuris 
sėjo 14 d. rytą iš visų Nau- buvo pasižadėjęs skaityti 
jos Anglijos lietuvių kolo- paskaitą, prieš seimą sū
niju suvažiavo LDS aps- sirgo ir negalėjo dalyvau- 
kričių ir kuopų atstovai ir ti. Jo vardu seimą pasvei- 
svečiai. 11 vai. rytą daly- kino Antanas Kneižys. 
vavo iškilmingose šv. mi- Perskaičius pereito sei- 
šiose, kurias atnašavo pre- mo protokolą, pirmoji se- 
latas J. Ambotas. Pamoks- sija užbaigta 4:30 vai. po 
lą pasakė kun. J. Kripas.'pietų. 
Priminė Katalikų Bažny- _ , 
čios mokslą darbininkų iCderdCljOS Centro 
klausimais, ir pažymėjo, Valdy b0S Posėdis 
kad LDS yra vienintele 
katalikų darbininkų orga
nizacija, kurios organu y- 
ra gražiai vedamas laik
raštis “Darbininkas”.

' Atstovai ir svečiai visur 
labai maloniai ir vaišingai 
buvo Hartfordiečių priim-* 
ti.

Po pietų sesijos parapi
jos mokyklos svetainėje.: 
1 Pirmoje sesijoje sudary
tas prezidiumas, kurios są- 

Juo didesnės tikėjimo priešų yra daromos pastan- statas jau buvo paskelb- . ..... - • ■—• -i-. £ag “parbinįnke’\

Turiningą įžanginę kal
bą pasakė LDS Centro Pir 
mininkas, kun. J. Švagž 
dys. Seimą sveikino ir gra-į 
žią kalbą apie Lietuvą pa-!

Auklėjimas

Toje pačioje svetainėje, 
užbaigus LDS seimo sesi
ją, įvyko ALRK Federaci
jos Centro Valdybos posė
dis. Dalyvavo šie Centro 
Valdybos nariai: kun. J. 
Švagždys, pp. J. B. Lauč- 
ka, K. Vilniškis, A. F. 
Kneižys, kun. P. M. Juras, 
kun. J. Balkūnas.

Taipgi dalyvavo keli sve
čiai vadai, kurie suteikė 
rimtų patarimų Lietu os 
gelbėjimo reikalu.

Pirm. J. B. Laučka paaiš
kino susirinkimo tikslą ir 

i pasiūlė dienotvarkę, kuri 
buvo vienbalsiai priimta.

Kun. J. Balkūnas labai

gos, neprityrusiems asmenims, o ypač jaunimui, įskie
pyti mokslą, kuris aptemdo jų protus ir pavergia šir
dis, tuo uoliau jūs turite veikti ne tik, kad įsteigus 
gerą ir tvirtą auklėjimo būdą, bet ypatingai, kad tąsi 
auklėjimas moksle ir drausmėje atitiktų Katalikų ti-l 
kėjimui. Ypač tai labai svarbu dėstant filosofijos mok- Į _ ____  __________
slą nuo kurio, didžiumoje, priklauso kitų mokslų tei- ^kė kun "jonarBalkūnas''plačiai ir išsamiai refera- 
singas kelias. Tikras filosofijos mokslas ne tik nepa- Mth_ L t n Y lietu’*vo apie Lietuvos geloėji- 
neigia Dieviškojo Apreiškimo, bet prirengia jam kelią . kleįOnas jr Kuni- mo ir lietuvių tremtinių
ir apgina jį nuo priešų. Tam įrodyti Mums užtenka pri- vienybės Sekretorius I šelpimo reikalus. Lietuvos 

Taipg. Seimą sveikino p | gelbėjimo reikalu kun. J.
; Juozas B. Laučka, “Ame-; Balkūnas buvo nuvykęs į 
rikos” redaktorius ir Fe-; Washington, D. C.. Kur ta- 

‘ ’deracijos Centro Pirminin-, rėsi su įžymiaįsj, vyriausy-
Tačiau, užtikrinimui tikrojo tikėjimo, religijos ir,kas; p p Ambrosienė, L. bes pareigūnais ir Pabalti- 

dorovės, reikalinga, kad jaunuomenės auklėjimas bū-d g g kp pirmininkė; p. J° valstybių 
tų pradėtas nuo jauniausių metų ir įnešamas į pačios ([> Averka ‘Amerikos’ ad- Pabaltijo nepriklausomy- 
šeimos židinį. Šeima, taip apgailėtinai sukrėsta mūsų! ministratorius ir LDS
laikuose ,tegali būti atstatyta į savo prakilnumą ne Centro Kontrolės Komisi-! 
kitokiu būdu, kaip tik įstatymais, pagal kurių Dieviš- jos naryS; p. Antanas F.' 
kasis Kūrėjas Pats ją įsteigė Bažnyčioje. Iškėlęs Mo- Kneižys, “Darbininko” re-' 
terystės apeigas į Sakramento prakilnumą Jėzus Kris- daktorius; p. Antanas Pel-| 
tus norėjo, kad jis būtų pavyzdžiu Jo vienybės su Baž- džius “Darbininko” admi- 
nyčia. Už tai Jis ne tik paskelbė Moterystę esą svarbią nistratorius; p. B. Mičiū- 
ir nesuardoma vienybe, bet tėvams ir vaikams duoda nįenė LDS Garbės Narė 
savo pagalbą, kad jie geriau galėtų atlikti savo ben- LDS įonn apskričio rašti- 
dras pareigas ir susilauktų laikinį ir amžiną džiaugs- nįnkė iš New Britaįn Ct.; 
mą. Bet kuomet bedieviški įstatai, be jokios pagarbos p>r. M .Colney iš Waterbu- 
tam didžiam Sakramentui, palygina moterystę su ei- ry, Conn.; p. A. Krikščiū- 
viline sutartimi, tikrai apverktinos yra pasekmės. Ir nas Washington Depot, 
taip Krikščioniškos moterystės prakilnumas yra iš- Conn.; prelatas J. Ambo- 
niekintas. Vietoje teisėtos moterystės įsigalėjo lega- ^as Lpg Garbės Narys ir 
lizuota paleistuvystė; susituokusieji neišlaiko ištiki- vįetįnės parapijos klebo- 
mybės, vaikai nerodo pagarbos bei paklusnumo savo nas. kun k. Rėklaitis ' 
tėvams, naminiai sąryšiai nutraukiami, ir baisiausias įvįjc TT. Marijonų Pn> 
bendruomenės dorovei pavyzdys yra tas, kad po vincįjolas; mokytojas p. A.

siminti Šv. Augustino ir kitų Krikščioniškojo mokslo 
vyrų pavyzdžius ir raštus.

Šeima
I mirt'eteriais

smerktinų ir apgailėtinų persiskyrimų vėl leidžiamaVaičiulaitis, “Studentų Žo-i
sueiti į bendrą gyvenimą. Tikrai, Garbingieji Broliai, 
šita apverktina blogybė turėtų pažadinti jūsų uolumą 
ir paskatinti jus rimtai ir nuolatiniai kalbėti savo ti
kintiesiems, kad jie klausytų Bažnyčios mokslo apie 
Moterystės šventumą ir prakilnumą ir taip pat jos į- 
sakymų apie tėvų ir vaikų pareigas.

Taip darydami jūs įvesite permainas į kiekvieno, vaįkas> Blaivininkų Susi- 
žmogaus gyvenimą, nes kaip blogas medis išleidžia vienymo pirmininkas, iš 
nesveikas šakas ir išduoda blogą vaisių, taip netvarka \Vorcester Magą ; Dr. A. 
šeimose užkrečia kiekvieną narį nedorybės ir nuode- Rakauskas MIC.
mės liga. Priešingai, jei šeima yra tvarkoma pagal Telegramomis ir laiškais 
Krikščioniškojo gyvenimo įstatymus, kiekvienas jos sveikino seimą p. Benedik- 
narys įpras branginti tikėjimą .ir pamaldumą, su bai- tas jakutis, ALRK Fede- 
me bus paklusnus autoritetui ir suvaldys egoizmą, ku- racijos Naujos Anglijos 
ris taip pažemina ir nusilpnina žmogišką prigimtį. Tik- apskričio vardu; p. M. Jo- 
rai būtų labai naudinga turėti visa tai prieš akis orga- kubaitė iš New Haven, Ct.; 
nizuojant ar vadovaujant draugijoms, kurių tikslas y-!p pranas RaZvadausk’as iš 
ra rūpintis Katalikų gerove. • §o. Boston, Mass., Lietu-

“ — ~ | vos Vyčių Centro Pirmi
ninkas, organizacijos var
du; Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys iš Elmhurst, Pa.; 
Šv. Cecilijos choras, Hart
ford, Conn.

džio” redaktorius; kun. A. 
Petraitis iš Worcester, 
Mass.; kun. M. Urbonavi
čius, MIC. iš Chicagos; 
kun. K. Vasys iš Worces- 
ter, Mass.; kun. J. Pad-

• X

• v

I^PS 6 kp. Seimo rengi
mo komisijai ir parapijos 
kunigams — prel. J. Am- 
botui, J. Kripui ir J. Vil- 
čiauskui išreiškė nuošir
džią padėką už Seimo ir 
šeiminių pramogų suren
gimą ir už vaišingumą. 
Reikia pažymėti, kad Sei
mo antrą dieną šeiminin- 

jkės pavaišino atstovus ka
rališkais pietais ir už tai 

mokės tik neimdamos jokio atlygini- 
“Darbi- mo>

arba 25 centus į j LDS 26-sis Seimas užsi- 
. baigė prieš 3 vai. po pietų 
malda, Lietuvos ir Ameri
kos himnais. Visi dalyviai 
skirstėsi pakilusioje 
taikoje. Pasižadėjo 
giau padirbėti, kad 
organizacija išaugtų 
riais ir “Darbininkas 
skaitytojais.

bininkas’ metams $2.00.
LDS nariai kaip iki šiol, 

taip ir toliau i_ 
$3.00 už organą 
įninką” 
mėnesį.

Taigi dabar lietuviams

čiūnui, kuris pasirodė la
bai sumanus tokios prog
ramos vedimui.

Kalbas pasakė šie atsto
vai ir svečiai: kun. J. Švag- 
ždys, kun. K. Vasys, Dr.
Ažiukas (Allen), kun. J.’ 
Vilčiauskas, kun. P. Juras, katalikams yra proga įsi- 
p. A. Peldžius, kun. J. Kri-rašyti į LDS. Nėra jokių 
pas, kun. Vaškys, kun. dr.! suvaržymų ar sunkumų į- 
J. Vaškas, p. Zablaitis, šv.’sirašyti. 
Jono draugijos atstovas, 
kuris pasveikino seimą su’ 
$5.00 čekiu, Dr. M. Colney, 
A. F. Kneižys ir kiti. Visų 
kalbas apvainikavo para
pijos klebonas prel. J. Am
botas.

Šeimininkių vardu kal
bėjo p. Špelienė.

Dainų ir muzikos prog
ramą išpildė šie solistai ir 
solistės, vadovybėje varg. 
J. Balsio: pp. Mališauskai- 
tė, Jankauskaitė, Jonukas š 
ir Mikutis Kripukai ir jų 
tėvelis p. Kripas. Dainos 
visiems geriausia į 
ir kadangi jos buvo įpin
tos kalbų tarpuose ,tai ir 
kalbų visi klausėsi ramiai.

Galima tikrai pasakyti, 
kad Hartfordiečiai — LDS 
nariai-ės įdėjo daug darbo 
ruošdami ne tik Seimą, bet 
ir šeimines pramogas. 
Garbė jiems!

Seimas Pirmadienį
Pirmadienį, rugsėjo 15 

d. Seimo sesijos prasidėjo 
šv. mišiomis Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažny
čioje 8 vai. rytą. Šv. mi
šias atnašavo LDS Centro 
pirmininkas, kun. J. Švag-I 
ždys LDS narių intencijai. ' 

10 vai. rytą prasidėjo 
■ seimo sesijos svetainėje. 
' Suregistravus atstovus ir 
svečius, eita prie Centro- 

. Valdybos raportų, kurie

4

I
i

nuo- 
dau- 
LDS 

na-

I

Reikia tik išpil
dyti aplikaciją ir užsimo-į 
keti mokesnius. Aplikaci-i 
jų galite gauti pas kuopų 
raštininkus arba LDS Cen
tre, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Seimas atsiminė ir šiais 
metais mirusius LDS Gar
bės Narius, būtent, a. a. 
Motiejų Žobą, pirmąjį LDS 
Centro pirmininką, ir a. a. dalyvavęs jame negaliu su 
kun. dr. Joną Navicką, Gerb. Skaitytojais pasida- 
MIC. Už jų vėles sukalbę- linti

t

Koncertas
Vakare įvyko koncertas. 

Programą išpildė parapi
jos choras, vadovaujant 
muz. J. Balsiui. Spėju, kad 
koncertas pavyko, bet ne

to koncerto įspū-
• džiais. Tikiuos, kad Hart-. jo poterius.

j Seimas pagerbė prel. Jo- fordo korespondentas pa- 
patiko in4 Ambotą, LDS narį, ku- rašys plačiau apie to kon-

ris tą dieną minėjo 29 me- i cert° programą, 
tų klebonavimo sukaktį 
toje parapijoje. Prel. Am
botas gavo nuo parapijos 
šeimininkių 29 rožes, ku
rias laike pietų išdalino 
kaikuriems atstovams. Vi
si sveikino prelatą ir linkė
jo jam ilgiausių metų.

Hartfordiečių malonu
mas ir vaišingumas pasi
liks ilgai atmintyje. Lai 
Dievulis jus laimina visuo
se jūsų darbuose, o ypač 
LDS organizacijos veiklo
je.

^>000000000000000000000000000000000000000000000000006^

' Story’s |
Brockton’s Leading Women’s Store $
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• Standard Clothiers t
bių reikalu.

Federacijos Centro Val
dyba apsvarstė pakeltus 
kun. J. Balkūno klausi
mus Lietuvos atstatymo ir 

I šelpimo reikalu ir įgaliojo 
pirm. J. B. Laučką ir kun. 

i J. Balkūną tęsti pradėtą 
darbą, būtent, pasitarimą 
su Pabaltijo valstybių mi- 
nisteriais ir atstovais, J. V. 
vyriausybe ir kitais įžy
miais asmenimis; kviesti 
įžymius asmenis, Lietuvos' 
prietelius, pagelbėti iško
voti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai nepriklausomybę ir 
laisvę.

Plačiai kalbėta apie Lie
tuvai Gelbėti Fondo vajų. 
Nutarta kviesti kun. K. 
Barauską LGF organizato
rium. Tikimės, kad plačiau 
apie įvykusį susirinkimą 
parašys Federacijos Se
kretoriatas.

LDS Seimo Bankietas
7:30 vai. vakare parapi

jos mokyklos didžioje sve
tainėje įvyko šaunus ban
kietas, kurį suruošė LDS 
6 kp. Seimo Rengimo ko
misija. šaunios šeiminin
kės, vadovybėje pirminin
kės p. P. Ambrasienės, vai
šino atstovus ir svečius 
skaniais valgiais ir gėri
mais.

Programą pradėjo p. P. 
Ambrasienė. Ji, pasveiki
nus atstovus ir svečius, 
programos vedimą pavedė 
LDS 6 kp. nariui p. J. Mon-

i

Tautų Gerove
Iš tikrųjų, begalinės ir žmogaus jėgos viršiją yra 

Mūsų viltys ir troškimai, bet kai Dievas įsteigė savo 
Bažnyčią žmonių išganymui ir pažadėjo jai pagalbą 
iki pasaulio pabaigos, taip Mes esame tikri, kad žmo
nija, tokių blogybių ir nelaimių spaudžiama, dėka jūsų 
pastangoms, ieškodama taikos ir gerovės, sugrįš prie 
Bažnyčios paklusnumo ir Apaštališkojo Sosto.

Baigdami šį laišką. Mes norime jums pareikšti, 
Garbingieji Broliai, savo džiaugsmą, kad tarp jūsų 
yra tas pagirtinas sutikimas ir taip visiškai esate su
sijungę su Šventuoju Sostu. Mes esame įsitikinę, kad Mums didžiausiu malonumu.

šita tobula vienybė yra ne tik tvirtovė prieš mūsų prie
šų puolimus, bet pranašaują geresnius Bažnyčiai lai
kus. Tai yra didelis Mums džiaugsmas ir taip tas pa
kelia Mūsų dvasią, kad Mūsų pareigos sunkumas, nuo
vargis ir darbai Dievo Bažnyčios gerovei, pasidaro 

----  ,------ ,-------- . UŽBAIGA.

Part Payment Plan

218 - 220 Main St., Brockton, Mass.

, J , Y . •000000000000000000000»0000000000000W900fc%30lk%500k:
buvo vienbalsiai priimti. Is ? 
raportų Seimo dalyviai su- $ 
žinojo, kad LDS finansi
niai yra žymiai sustiprė
jus, tik reikia daugiau pa
sidarbuoti kolonijose įku
riant naujas kuopas ir gy
vuojančias sustiprinti. Sei
mas nutarė šiais metais 
daugiau padirbėti organi
zacijos 
riais.

Seimą 
Juraitis 
įteikia $5.00 auką LDS or
ganizacijai. Taipgi sveiki
na seimą p. J. Stačiokas, 
Atholio lietuvių par. var-( 
gonininkas.

Plačiai kalbėta apie jau-! 
nimą; buvo įvairių pasiū-į 
lymų jaunimą įtraukti į 
LDS.

Už nuoširdų pasidarbavi
mą LDS organizacijai bei 
jos organui “Darbininkui” 
LDS Seimas pakėlė Gar
bės nariais šiuos ilgame
čius narius: p. Antaną Ma
šiotą ir Kastantą Tamo
šiūną, LDS 6 kp. narius, ir 
p. Petrą Jakubauską, LDS 
5 kp. narį. Sveikiname!

Kadangi šio karo metu 
pabrango laikraščio išlei
dimui reikmenys — popie- 
ra ir kiti, tai Seimas vien-Į 
balsiai nutarė, kad Centro' 
Valdyba laikytųsi seniai 
nustatytos “Darbininko” 
prenumeratos kainos $4.00 
metams; pusei metų $2.00. 
Vieną kartą į savaitę ‘Dar-

išauginimui na-

sveikina kun. P. 
iš Athol, Mass. ir

I Caroline - Becker, Ine
Montello, Mass.

42 School Street, Brockton, Mass.
Opposite City Hali

5w00^%j0l»»0000000000000000000000000»0000000000000aK-

%

, ra0000©0000©00000©0000000000000»©00000000000000»««s0gi
į

Brockton Wallpaper and Paint Co.
Wholesale and Retail

Your Pharmacy ;
686’/2 Main Street, Brockton, Mass.

P0000000tt00000000000000000000000000a0B0000£XX30SKXXXX>

10000000000000000000000000000000000000000000000009000'

Cappy’s, Ine.
ROUTE 138

A. Taymor Shoe Company
47—49 Montello Street, Brockton, Mass.

:S3000000000000«5000000000000S«0000000000000000000000©«*

I

See Our Windows for Values

♦
Main and Legion Parkway Brockton, Mass.

E ASTON, MASS.

1
9000W

Besse - Baker’s
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KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS NORWOOD, MASS.
I I 

Sodalietės nutarė autobusu —«---------------.---------------
važiuoti į jų metinį sąskridįj Pirmadienį, rugsėjo 22 d., va- 
kuris įvyks spalių 19 d., Brock- kare, bažnytinėje svetainėje, 
ton, Mass j St. James Street, Moterų Są

jungos 27 kuopos kursai tikrai 
įvyks. Komisija tikisi, kad vi
sos narės dalyvaus. Ta proga 
primename narėms atsilyginti 
paskirtą mokesnį — 10 centų.

Kv.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

pagerbri. Dalyvavo daug drau-i 
gių. Visos linkėjo p. Jasonytei 
džiaugsmo ir laimės įžengus į 
vedybinį gyvenimą, p. Jasonytė 
ištekės už VVorcesterio, p. Juo
zo Zumos sekmadienį, rugsėjo 
21 d., Moterystės Sakramentą 
priims šv. Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje, 12:30 vai. vi-! 
dudienį. Linkime laimingo ir 
malonaus vedybinio gyvenimo.

pp. Jasioniai yra LDS nariai 
ir “Darbininko” skaitytojai.

a

Kaip kitais, taip ir šiais me
tais mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, išsiuntinėjo laiškus savo 
parapijiečiams prašydamas pa
aukoti dienos uždarbį Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčios . _ . . , x. i Vėl viena Sąjungiete, būtent,
skolų naikinimui. į „ *.■ . .. - , . --Į p. Marijona Čiubatiene laimėjo 

i Raudonojo Kryžiaus špilkutę už
100 valandų siuvimo. Siuvimo 
darbai atliekami Balch mokyk
loje. Vadovauja laimėtoja p. M. 
Čiubatiene.

Į mokyklas grįžo J. Andruške- 
vičiūtė į Emmanuel College ir 
Juozas Puišys į St. Anselms, 
Manchester, N. H.

Prasidėjo vaikučių katekiza- 
cijos pamokos, kurioms vado
vauja ir mokytojauja tėvelis J. 
Skalandis. Jam gelbsti keletas 
mergaičių.

Paulynai Remeitienei padary
ta operacija General ligoninėje. 
Sveiksta.

Kolektorius p. Petras Grina 
su šeima sekmadienį rugsėjo 21 
d. minės 25-kių metų moterystės 
gyvenimo sukaktį.

Iš LDS Seimo laimingai su
grįžo pirmadienio vakare pp. B. 
Adomaitienė, A. F. Kneižys, ir 
p. VI. Paulauskas iš Lowell, ku
ris kartu važiavo su Norwoodie- 
čiais. p. T. Mitchell’ienė pasili
ko viešėti pas gimines Hartfor
de. Grįš šios savaitės pabaigoje.

p. Anelė Versiackaitė, gyv. 
Pleasant St., pp. Jurgio Versiac- 
kų, LDS narių duktė, ruošiasi į 
vedybinį gyvenimą.

Antradienio vakare ,rugsėjo 
9 d. p. Versiackaitės darbo 
draugės suruošė “shower” Ver-į

N

Prisimeruokite Kailinius Savo Namuose!
Pereitą mėnesį I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, skel

bė didelį August Sale. Šiuo dideliu išpardavimu daugelis Naujosios Anglijos mo
terų ir merginų pasinaudojo — įsigijo nebrangiai ir geromis sąlygomis naujausios 
mados kailinius, bet taip-gi dėlei susidėjusių tam tikrų aplinkybių, daugelis moterų 
ir merginų negalėjo atvykti į mūsų krautuvę ir pasinaudoti nupigintomis kaino
mis. Kad patenkinus visas klijantes, I. J. Fox kompanija nutarė leisti savo atsto
vą Bernardą Koraitį ap^mkyti lietuvių kolonijas su dideliu kailinių pasirinkimu, 
100 mylių Bostono apylinkėje, kad patenkinus tas ponias ir paneles, kurios negali 
atvykti į Bostoną. Taigi, kurios norite įsigyti kailinius ateinančiai žiemai, rašyki
te p. Bernardui Koraičiui laišką ar atvirutę, užsikviečiant jį į savo namus su dide
liu kailinių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis yra pasirengės maloniai jums patar
nauti. Nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius ar ne, p. Koraitis už atvažiavimą nie
ko neskaitys. Taigi, pasi
naudokite šia proga, nes p. 
Koraitis važinės į koloni
jas tik dvi savaites.

Kailinius galėsite įsigy
ti su mažu įmokė jimu, o li
kusį balansą mokėti leng
vomis mėnesinėmis mokes
tines.

Ali WA$HINGTON STREET. 
Boston, Mass.

V

Trečiadienio vakare, rūgs. 11
d. pp. K. Naujokaičių namuose, 
Pleasant St., įvyko ‘ shower p. ne jnn Norwoode. Jai buvo tik-
Kaziulytę. p. Naujokaitienės 
dukrelę pagerbti. Dalyvavo 
daug p. Kaziulytės draugių, ku- 

irios sveikino ją ir apdovanojo 
dovanomis .

p. Kaziulytė spalių mėn. ište
kės už p. Jono Perekšlio, gyv. 
St. James Avė.

Sąjungietes p. Estelos Sykes 
mamytė, p. A. Raudeliūnienė, 

Waverly St., Brighton,

ras surprizas, nes ji nieko apie; 
tai nežinojo. Įėjusi į vieškamba- 
rį ir pamačiusi visas savo darbo 
drauges, iš džiaugsmo apsiver
kė. p. Versiackaitė gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nų.

Vestuvės, rodos, įvyks spalių 
19 d. Ji ištekės už lietuvio jau
nikaičio iš Providence, R. I.

A. a. Petras staigiai mirė, 
New Yorke, kur su savo jauna 
žmona buvo išvažiavę praleisti 
vienų metų vedybinio gyvenimo 

į sukaktį. Velionis dideliam nu
liūdime paliko Motiną, žmoną, 
keturis brolius (visi policinin
kai) ir tris seseris.

patraukė širdis esančių bažny-' 
čioje susikaupti.

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

Wm. Roberts ir Eleanora Jak- °’VV'
. .. Mass. šiomis dienomis turėjo susiriso J

ryšiu * PavoJ^n&^ operaciją Bostono 
|Miesto ligoninėje. Ligonė pa- 
I lengva sveiksta. Linkime p. 
' Raudeliūnienei greito pasveiki
mo. pp. Raudeliūnai yra LDS 
nariai ir “Darbininko” skaity- 

; tojai.
Aušrelė.

I Pereitą savaitę p. Pranės Ja- 
sionytės, gyv. Sturtevant Avė., 
draugės suruošė “shower” jąją 

i 
i

štytė, rugsėjo 13 d., 
Moterystės Sakramento 
mi.

Laidotuvių direktorius Petras 
Karalius pagirtinai rūpinosi, 
virš minėtomis laidotuvėmis.

Beje Petras Karalius dabar 
turi įrengtą gražią koplyčią ir 

į laidotuvėms kambarius, 3 Win- 
throp St., skersai savo gyveni
mo buto. Dabar lietuviams bus

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
Rūgs. 14 d. įvyko L. Vyčių N. 

A. Apskričio išvažiavimas, Mai
ronio parke, Shrewsbury, Mass., 
prie Worcesterio. Oras buvo 
gražus, publikos daug. Labai 
džiugu, matant jaunimą susibū
rusį po L. Vyčių vėliava ir gra
žiai darbuojantis.

L. Vyčių Apskričio suvažiavi
mas įvyks rugsėjo 28 d., Šv.
Jurgio lietuvių par. svetainėje, daug patogiau pas jį, kreiptis

Broliukas Jurgis Povilonis 
viešėjo keletą dienų pas savo 
tėvelius Lawrence, atvažiavęs 
iš Washington, D. C.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

i

St. James Avė. Vietinė L. Vy
čių kuopa suvažiavimo išvaka
rėse ruošia šaunius šokius 
naberg svetainėje, Wilson St. 
Kviečia jaunimą ir senimą da
lyvauti. Rugsėjo 27 ir 28 visas 
jaunimas iš visų Naujos Angli
jos lietuvių kolonijų turėtų da
lyvauti. Vyčių šokiuose ir suva
žiavime. CSN.

nuliūdimo valandoje.

Ru- Sv. Kazimiero Parapija

Worcester, Mass.
Aušros Vartų Parapija kortų ir beano paren«imai klū- 

_____ * r' biečių namuose. Paskutinis į-
Mokslą tęsti Grand Seminari-f vyko Emilijos Jankauskienės 

joj, Montreal .Canada, išvažia- prie namų sodne; diena buvo

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Main SL, Webster, Mass.

vo Petras Aikšnoras ir Mykolas’^’ atsilank€ skaitlingas bū- 
Tamulevičius. Į Quebec sugrįžo fV* viešnių. ^Virtuvės fc=±x 
Alfonsas Volungis. Virš minė- žymiai padidėjo.

1 tiems studentams giminės buvo j 
surengę išleistuvių puotą. |

vakarus, kaip tai, Minstreal 
! show, operetes, šokius ir t. p.
Bet dabar yra rengiamas toks 
vakaras, kokio Worcesterio lie-

I

tuviai dar nėra matę. Klūbietės 
pasikvietė dain. M. Čižauskienę, 
kuri jau mokina būrį gabių klū- 
biečių nepaprastai juokingą 
veikalą su dainomis, veikale 
randasi prasikaltusieji, liūdi- 

Kas juo-

Parapijos Moterų Klubas už' 
sibrėžė sekančiam sezonui pasi-i 
darbuoti, kad įrengus tinkamą 
parapijos virtuvę. Tam tikslui į 
jau surengta keli pasekmingi

United Cooperative Society 
of Norvvood

fondas

Mūsų jaunimas dažnai rengė

Šv. Kazimiero parapijos Mote
rų klubo susirinkimas įvyko 
rūgs. 10 d. Nutarta užprašyti 
šv. mišias už a. a. kun. Dr. Jono 
Navicko sielą, paskirta $10.00 
auka. Dėl parapijos vakarienės 
išrinkta reikalingos darbuoto
jos. Valdyba pranešė, kad yra 
atvykusios Šv. Kazimiero Sese
lės mokytojos, jų reikalams pa
skirta auka $15.00.

Pirm. A. Milienė pranešė, kad 
Beano party parapijos naudai 
įvyks spalių 22 d. Kvietė visas 
nares pasidarbuoti, platinant ti- 
kietus. Po susirinkimo buvo žai
dimas Beano ir užkandžiai, ku
riuos pagamino ponios Degutie
nė, Daubarienė, Ivaškienė, Jur- 
gelionienė, ir Jogminienė.

PARAPIJOS VAKARIENE
Šv. Kazimiero parapijoj visi 

tik kruta, bruzda .ruošiasi prie 
metinės ir jubiliejinės vakarie
nės., Visos dr-jos svarsto, mąs
to, kaip prisidėjus geriausiai. 
Geresniam sutvarkymui yra 
šaukiamas susirinkimas rūgs. 
22 d., 7:30 vai. vakare, pobaž- 
nytinėje salėje. Visi darbuotojai 
kviečiami dalyvauti tame susi
rinkime.

Valdyba sekanti: Gąrbės pir
mininkas — klebonas kun. A. 
Petraitis, rengimo pirm. — Elz. 
Kupstienė ,pagelb. — M. Ščiu- 
kienė, rašt. — M. Delionienė, 
pagelb. — J. Thompson, ižd. — 
P. Bačinskienė. Visos vakarie
nės šeimininkas kun. J. Padvai- 
skas. Koresp.'

Avė Maria Valanda

LAWRENCE COOPERATIVE
BANK

SHARES ON SALE

21 Lawrence Street, Lavvrence, Mass.

Division Cash Market
PIONEER STORE

Telephone 6999, 526 Main St., Brockton, Mass.

SALĖM COOPERATIVE
BANK

SALĖM, MASS.

I
Union Coal Company

51 Freight Street, Brockton, Mass.

I
i
I
i
i

Ateinantį sekmadienį* rugsėjo 
21 d., 6:30 vai. vakare, bus 
transliuojama apie Šventąjį Ca- 
nute IV, Danijos kankinį ir ka
ralių, kuris daug savo šventais 
darbais užsipelnė Bažnyčiai ir 
visuomenei pagarbos. Jis pirma
sis įvedė savo krašte Kristaus 
mokslą ir pats dėl Kristaus 
mokslo daug dirbo.

Avė Maria valanda transliuo-1 
jama kiekvieną sekmadienį iš 
stoties WMEX Bostone 6:30 v. j 
vakare ir iš daugelio kitų mies
tų stočių.

Peters Home Lunch
26 Main St., Brockton, Mass.

Compliments of

Blaivininkų 25 kuopos susi
rinkimas įvyko rūgs. 12 d. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Dalyvavo ir vietiniai centro val
dybos nariai, būtent: kun. J. 
Padvaiskas — centro pirm., Pr. 
Monkus — pagelb., V. Blavec- 
kas — rašt., O. Sidabrienė, — 
ižd. ir J .Svirskas — ižd. globė
jas. Nutarta prisidėti auka prie 
parapijos vakarienės. Plačiai 
kalbėta apie Blaivybės reikalus. 
Sulaukus rudenio, nutarta turė
ti parengimą Beano.
delegatai į 30-jį Blaivininkų 
seimą, kuris įvyks Waterbury, 
Conn., spalių 5 d. Delegatai: O. 
Sidabrienė, P. Blaveckienė, A. 
Zubavičienė, R. Kantakevičienė, 
P. Grigienė. Vyrai prižadėjo or
laiviu skristi, kad moteris pra
lenktų. Visi pasimatysime sei-

Iį ninkai, teisėjai ir tt. 1
(Į kingiausia tai visas roles (mo

terų bei vyriškių) atliks vien 
i ir panelės. Vakaras į- 

vyks kitą mėnesį, spalių 23 d., 
Aušros Vartų parapijos audito
rijoj. Worcesteriečiai jau pradė
jo šiuo vakaru domėtis, klausi
nėja bilietų.

COOPERATIVE BANK47 Savin Avė., Norvvood, Mass.

Išrinkta LAVVRENCE, MASS.r būdu —

I

me.

į/

y
ponios

-

MERRIMACK

Omimi Bellevue Monumentai Works
W. E. REDFERN, Prop.

Granite and Marble Memorials

nUNUtKLANU

MAMA

Hammond Bakery
37 Park Street Adams. Mass.

Old Colony Service
Authorized Frigidaire Sales and Service

E. C. HAROLD
28 Court Street, Telephone 33 Brockton, Mass.

Biznierius Kazys Vaitkevičius 
; su žmona sugrįžo iš atostogų, 
kurias praleido New York, 
Washington ir kitose vietose.

Ona Mikolaitienė, kuri važi
nėjo Baltuose kalnuose jau su- 

i grįžo .Taipgi V. Shea jau sugrį- 
j žo iš atostogų.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą., nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku 
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Lincoln Gas Station |
PHIL MYERS, Manager |

Drive in for a Tankful of Performance
Corner of Court and No. Montello

Brockton, Massachusetts

D. Blumenthal,
Radios — Hardwares — Paints

Danielson, Connecticut

Rūgs. 9 d. įvyko iškilmingos 
ir nepaprastai skaitlingos Petro 
Šimkaus laidotuvės. Nors kūnas 
buvo pašarvotas motinos na
muose arti Aušros Vartų par. 
bažnyčios, laidotuvių pamaldos 
įvyko Šv. Marijos airių bažny
čioj. Holden, Mass., kur velio
nis gyveno ir priklausė.

Nors Šv. Vardo Marijos Pri
puola 12 d., bet Marijos Vardo 
dr-jos šventė šią šventę 14 d., 
9:45 vai. ryte turėjo užsiprašę 
šv. mišias ir skaitlingai dalyva
vo “in corpore” prie Šv. Komu
nijos. Mišias atnašavo klebonas 
kun. A. Petraitis, pamokslą sa
kė kun. J. Bakanas. Laike mišių 
įspūdingai sugiedojo solo Avė 
Maria, p. Sofija Biekšienė. Jos

| stiprus ir kartu malonus balsas

n i ū .
64 Manchester Street, Lawrence, Mass.
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[vietinės žinios
s/ Naujos Anglijos L Vyčių 

Apskrido

“Darbininko” Baliaus Komisijų 
SUSIRINKIMAS

f

DARBININKO METINIAI 
ŠOKIAI

žįstamų, tai čia ir bus geriau- užtektinai karo laivų apgi
nęs tik- gynimui. Jūs galite pagel

bėti juos statyti, padary
dami savo papročiu, pirkti 
apsigynimo taupymo bo
nus ir ženklus (Stamps).

Į —Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

šia laimėjimui proga, 
ras susilaukti daug balsų. Gal 
Tamsta nori būti kandidatu, ar 
perstatyti kitą? Jei nori tą da

iryti, tai siųsk kandidato vardą 
Spalių 25 d., Cambridge Eikš antrašą “Darbininkui”, ir nori-j 

Ballroom svetainėje, 8 Magazine'mą skaičių balsų. Vienas balsas 
St., įvyksta laikraščio “Darbi- kainuoja lc. Perstatęs savo kan- 
ninko” metiniai šokiai. Šie šo- didatą. ragink, kad ir tamstos 

įkiai įvyksta kasmetai, bet šiais draugai bei pažįstami už jį—ją 
metais juose bus kas tai neti- balsuotų. Perstatytas kandida- 
kėtai naujo. Šiuose šokiuose bus tas turi turėti iki šokių apie 500 
išrinkta karališka šeima.
tent: Karalius .Karalienė, Kara- vakarui dalyvauti šiame kontes-; 
laitis ir Karalaitė. Bet nemany- te. Dabar pats geriausias metas 
kit, kad čia jau reikalinga ka- išstatyti savo kandidatus, kol • 
rališkos kilmės. Visai ne. Tei- dar yra užtenkamai laiko, nes. 
singai sakant, čia bus rinkimas tamstos kandidatas finale turės

■ 
viškų porelių, viena vedus, ant- PASTABA. — Kandidatų me- 

Bet nėra reikalo, tų skaičius neribotas nuo pen- 
žmona, šio kių metų ligi šimto. Visi gali 

i lauro gali siekti ir pavieniai as- siekti karališko vainiko.
mens. Turi daug draugų bei pa-‘ A. D.

pusmetinis Suvažiavimas
įvyks sekmadienį, rugsėjo- Rugsėjo 10 d. mirė S. Lauko- 
September 28, 1941, Nor- njg. Velionis rugsėjo 13 d. iš N.

Runaberg p. parap. bažnyčios palaidotas 
Hali, Wilson St., 2:00 vai. i
PP-
Anglijos dvasiški ją, dele- sūnų. Palikusiai 
gatus, narius ir svečius at
vykti į šį svarbų suvažia- užuojautą, 
vimą.

B. Kudirka,
Pirmininkas.

' wood, Mass.,
I

Penktadienį, rugsėjo 19, 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St., So. Bostone įvyks “Darbinin
ko” metinių šokių rengimo komisijų ir valdybos susi
rinkimas. Prašome visų dalyvauti.

Dr. J. Antanėlis, pirm., 
Regina Glineckaitė, sekr. 

F. Tuleikis, kasininkas.

Šv. Mykolo kapuose. Velionis 
Kviečia visos Naujos pajįįo nuliūdime dvi dukteris ir - - *

i nuliūdime ve
lionio šeimai reiškiame giliausią

BANKIETAS

Susižeidus automobilio nelai-: 
mėje ponia R. Matusevičienė 
sveiksta namuose.

ŽINUTĖS

Šiomis dienomis lankėsi Šv. 
Petro lietuvių par. bažnyčioje ir 
klebonijoje kunigai Tėvai Mari
jonai — Malinauskas, Šmigels- 
kis, Mičiūnas, Šiaulys ir Dr. Ra
kauskas. Taip pat kunigai J. 
Skalandis ir J. Žuromskis.

• Jaunimas jau pradeda 
ruoštis į “Darbininko” me
tinius šokius, kurie įvyks 
ateinančio mėnesio 25 d., 
Eikš Ballroom, Cambrid-

Sekmadienį, rūgs. - Sept. 21, 
1941, Moterų Auxiliary Stepono 
Dariaus Posto 317, rengia pir
mą metinį bankietą. Bankietas 
įvyks Lietuvių svetainėje E St.,

Albertas P. Kiburis

ge, Mass. Šokiai bus labai go. Boston, 6 vai. vakare. Komi- 
įdomŪS, nes juose bus.ren- tetą sudaro: pirm. — ponia M.

Didžiausia gera pagalba, 
kurią pilietis gali duoti 
Dėdei Šamui, tai pirkimas 
apsigynimo taupymo bo- 

,nų ir ženklų taip dažnai,
bū- balsų, kad būtų galiojantis tam. kaip galima.

—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

ATIDARO OFISĄ j dviejų populiariškiausių lietu- geros progos būti laimėtoju.

Rūgs. 15, 1941, Antanas Jur
gelaitis, padarė amžinus įžadus 
Dominikonų vienuolyne, 1___
shington, D. C. Vienuolyne jis 
yra vadinamas brolis Antoni- 
nus. Katalikai pasimelskime, 
kad šis daug žadąs jaunikaitis 
taptų geru misionieriumi —ku
nigu.

kaina karalius, karalienė, 
karalaitis ir karalaitė. 
Kandidatus galima iš ank
sto statyti į šias aukštas 
vietas.

Penktadienį, rugsėjo 19 
... d., 7:30 vai. vak., “Darbi- 

ninko” salėje įvyks “Dar
bininko” metinių šokių 

Į rengimo komisijų ir valdy
bos susirinkimas.

A. Winchus, asistentės — M. 
Ross, Paulįne Sliazas ir F. Do- 
wulis.

Visi dalyvavusieji turėsite 
užtikrintą “good time”.

Rengėjos.

•>
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mišių tvarka Šv. Petro lietu
vių parapijoje dabar yra seka
ma: 7, 8—vaikams, 9, 10 suma, 
ir 11:30. Vėlyviausios yra tai
komos tiems, kurie nemoka lie
tuviškai.

Salėj Šv. mišios yra laikomos j 
— 8 vai. ir 9:30 vai. ryte.

Rinkimai Į KaraKškies Ofisus 
Prasidės Prieš Šokius

Kaip jau buvo rašyta, 
(“Darbininko” metiniai šo
kiai įvyks šeštadienį, spa- 

i lių 25 d. 1941, Eikš Ball
room, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. Tuose 
šokiuose, kaipo pridėčkas, 

• Andrius Zaleckas, kuris bus išrinkta keturi asme- 
dalyvavo LDS seime, Hart- nyS į karališkus ofisus. Ki

tais žodžiais tariant, lai
mės tuos ofisus populia- 
riškiausi apylinkės asme
nys. Kas jie? Štai turime 
pasižvalgyti į visas puses, 
o kas žino gal ir aš ar tam
sta, ar gal jis ar ji. Taigi 
visi prie darbo. Rinkimai 
prasidės tuojaus, tai yra 
nuo šiandien. Kaip pradė
ti? Prisiųsk, ar atnešk ir 
priduok šokių komisijai 
“Darbininke” tiek centų, 
kiek perki balsų ir pada
ryk pareiškimą, kad statai 
kandidatu ta ar kitą asme
nį — panelę ar vaikyną, 
vedusį ar nevedusį, ir štai 
jam ar jai užrašai šiuos 
balsus, gi pats gausi pa
kvitavimo ženklus, o ko
misija persvarsčius tinka
mumą asmens įrašys į 
rinkimų rekordus ir pa
skelbs laikraštyj. Kandi-! 
datų skaičius neribotas. 
Tik kandidatų tinkamu
mą nusprendžia rinkiminė 
komisija. Gali būt kandi
datas ir nepriimtas. Tai 
komisija pasilieka sau tą, 
teisę.

Antra pastaba, tai ta, 
kad jeigu kandidatas ne- 
surinks ligi šokių 500 bal
sų, tai šokių vakare jis ne
bus užrašytas ant lentos 
kaipo kandidatas išrinki
mui. Pradėti galima su de
šimts balsų, bet ligi šokių 
reikia surinkti mažiausiai 
penkis šimtus ir tuomet 
laike šokių ant scenos var
dai bus išstatyti galuti
nam užbaigimui balsavi
mų.

Taigi, kas jaučia savo ar
timą ar pats jaučiasi, gali 
išmėginti savo populiariš- 
kumą. Koresponduoti šiuo 
klausimu reikia “Darbi
ninko” adresu. Kandida
tais gali būti nevien iš Bos- 

^tono Metropolijos, bet iš

ford, Conn. seimuojant 
buvo susirgęs: Dabar jau 
išsveiko.
• “Darbininko” krautuvė 
gavo iš General Electric 
gražių laikrodžių ir puikių 
radios. “Darbininkas” turi 
platų pasirinkimą savo 
krautuvėje įvairių dalykų.

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 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Lutackas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
8*kmadl*nlai* pagal sutarty.

r J

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakar*
Seredpmis:—ocicukHM*..— , . , tono • Atetropou
n*I**™*-Amerikos.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prižiūrėti du vaiku, ku
rie eina į mokyklą. Nebus sun
kaus darbo. Turės savo gerą 
kambarį. Šeimyna lietuviška. 
Atsišaukite: 19 Oakland St., 
(pirmo aukšto), Roxbury, 
Mass. (19)

PARSIDUODA šešių šeimynų 
namas, trijų aukštų, su visais į- 
taisymais. Atsišaukite į “Dar
bininką”. (12-16-19).

Res. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local < Long 

Dlstanoe 
Movlng

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

TeL SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Ponas Albertas Petras Kibu- ra nevedus, 
ris gimė Brooklyn, N. Y. Pra-į ^sd būtų vyras su 
džios mokslą baigė Bigelow mo- į 
kykloje, So. Boston, Mass. Po to 
2 metu lankė Boston Latin 
School ir baigė St. John’s Prep. 
School Danner, Mass. Buvo ak
tyvus įvairių sportų narys, kaip 
football, baseball, hochey ir k.

Kadangi Albertas Petras Ki- 
burys buvo gerai pasižymėjęs 
football žaidime, gavo stipendi
ją Georgetown Universitete. 
Washington, D. C. Vėliau persi
kėlė į Boston College, Newton, 
Mass., ir 1932 metais šią moky
klą baigė, gaudamas A. B. laip
snį.

Nors ponas Kiburis įėjo į biz
nio pasaulį ir yra savininkas 
Pine Tavern, 892 Washington 
St., Boston, 
aukštesnio mokslo ir 1938 m. į- 
stojo į Beacon Institute of Po- 
diatry, kurį baigė šiais metais, 
ir gavo kojų daktaro laipsnį 
(Dr. of Surgicąl Chiropody Po- 
diatry). Specializavosi Long 
Island ligoninėje, Ęoston’e, J. B. 
Adam" ligoninėje, Chelsea ir N. 
E. Foot Clinic’s.

Julius Smetona New Yorke
Kartu su juo iš Brazilijos atvyko žmona Birutė 

ir du mažamečiai sūnūs

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių ISdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St,
80UTH BOSTON, MASS.

Pirkdami apsigynimo 
taupymo bonus ir ženklus 
reguliariai, jūs galite pa
gelbėti vykdyti apsigyni
mo programą ir tuo pačiu 
pagelbėti sau ir savo šei
mai.

—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšie* 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

lo kuriam nors nariui vie- 
neriems metams. Julius 
Smetona penkerius metus 
buvo Vytauto Didžiojo U- 

' niversiteto mokslo perso-

Pirmadienį, rugsėjo 8 d., 
į New Yorką iš Brazilijos 
atvyko Julius Smetona, 
Lietuvos buv. prez. sūnus. 

[Su juo kartu atvyko ir jo 
žmona Birutė, kartu du nalo narys. Baigęs Vytau- 
sūnūs, kurių vienas Anta- to Didžiojo universitetą, 
nas 3 metų ir antrasis, profesūrai ruošėsi Sorbo- 
Juozas, vienerių metų, gi- nos universitete, Paryžiu- 
męs Šveicarijoje, kada je.
Smetonai turėjo pabėgti Brazilijoje gyvena kele- 
nuo bolševikų. tas lietuvių pabėgėlių, jų

Į Pietų Ameriką Julius tarpe Julius Smetona pa- 
Smetona atvyko kartu su minėjo pik. Jurgutį ir A. 
savo tėvais, bet dėl vaikų'Vaitkevičių, su kuriais jis 
nesveikatos turėjo ten lik- dažniau susitikdavo. Gy
ti ilgiau gyventi. Gyveno, vendamas Brazilijoje Ju- 
Rio de Janeiro mieste.!liūs Smetona gerai išmoko 
Braziliją gyvenimui pasi- portugalų kalbos. Mat, jis 
rinko ir todėl, kad ten pra- moka prancūziškai ir loty- 
gyvenimas labai pigus, o niškai, tad jam buvo leng- 
neišmokęs anglų kalbos va išmokti portugališkai, 
nesitiki gauti atitinkamo Kartu, atsidėjęs, mokėsi 
darbo. Dabar atvyko į čia j angliškai ir gerai susikal- 
šaukiamas savo tėvo, ku- ba.
ris gyvena Sodus, Michi- Ten Smetona gyveno 
gan. New Yorko uoste Ju-t tremtinio gyvenimu. Mo
lių Smetoną ir jo šeimą kėši naujų kalbų, kurių 
sutiko Lietuvos generali-: pagalba tikėjosi sukurti ’ 
nio konsulato sekretorius sau gyvenimą. Susitikda- 

ir kitais

I

tačiau jis siekė

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
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

Iš pirmo karto išlaikė valsty
binius egzaminus.

Dr. Kiburis atidaro savo 
ofisą rugsėjo 22 d., 1941, 
479A Broadvvay, (kampas 
3roadway ir Dorchester 

St., So. Boston, Mass.
Ponas Kiburis yra uolus cho

ristas, L. Vytis, Lietuvių klubo 
narys. Sveikindami p. Dr. Al. 
P. Kiburį, linkime jam sėkmin
giausios darbuotės šioje profe
sijoje.

Tel. ŠOU 4645 !

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

GERIAUSIUS I 
PERMANENT WAVE ; 

GALITE GAUTI UZ JŪSŲ ! 
PINIGUS ;

S BEAUK SALOM
SO. BOSTON, MASĮB-'

LANKĖSI
d.

pagarsė- 
fotografas A. Klimas iš

16

nio konsulato sekretorius sau gyvenimą. 
Simutis, Stašinskienč, pul- vęs su lietuviais 
kininkas Aloyzas Valiušis, pabėgėliais. Su Lietuva, 
A. S. Trečiokas ir kiti. kaip ir galima suprasti, po

New Yorke Julius Sme-' pabėgimo jokių ryšių ne- 
tona ir jo šeima buvo porą galėjo turėti. Susirašinė- 
dienų. Jis pasimatė su davęs tik su kitais pabė- 
Rockefellerio fondo vienu 
direktorium. Mat, Rocke- 
fellerio fondas yra pasky
ręs dvi stipendijas Lietu
vos universitetui, bet jau 
antri metai ta stipendija 

' • • * ' ; . Sti-

kaip ir galima suprasti, po

Vokieti-
Antradienį, rugsėjo

“Darbininke” lankėsi
f

jęs
Binghamton, N. Y., turįs savo
puikiai įrengtą studiją, 315
Clinton St. Atsilankymo proga,! niekas nesinaudoja. Sti- 
p. A. Klimas užsiprenumeravo pendija duodama tik uni- 
laikraštį “Darbininką”. Iversiteto mokslo persona-:

- - ______________________  - i

i
I
I

I
I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Ma**.
Tel. So. Boston 1298 

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

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

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

TeL Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West Bth St, So. Boston. Masa. 
Tvarkdarė — Ona Miztirdienė,

1512 Columbia R d., So. Boston 
Kasos GL—Marijona Aukštikalzuenš,

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

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

Vlaais draugijos reikalai* kreipkttls 
paa orotnkolu raštinink*

•V. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 491 i *'
E. 7tb SL. So. Boatou. Manu Z

geliais, esančiais 
joje.

Besikalbant su 
Smetona, kuris 
nas, berods, 
stebi tą nuolatinį jį vargi
nantį susirūpinimą ateiti
mi, mažais vaikučiais, ben
drai, šeima. Jį vargina tie 
patys rūpesčiai, kokie sle
gia kiekvieną pabėgėlį, 
tremtinį. Tačiau jis, būda
mas jaunas, išmokslintas, 
energingas ir gabus, tikisi 
sukurti savo gyvenimą 
naujose sąlygose. VI. B.

“V.”

Julium 
dar jau- 

30 metų, pa-

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierių* mėsą, vaisiu*, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, ne* Jie parduoda šviežius produktu* Ir ma
loniai patarnauja. Nutjg J bilų kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
*nat*te “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. B«ltrušlūna» Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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 —4thSt,
SO. BOSTON, MASS.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karu* Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mas*.

Mes turime apsiginkiuoti 
prieš pavergėjus ir sunai
kinimą. Jūs galite tai pa
gelbėti, pirkdami apsigy- 

inimo taupymo bonus ir 
ženklus.

— Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

Apsisauojimui ir apsau
gojimui Amerikos ateities, 
pirk apsigynimo taupymo 
bonus ir ženklus.

—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Amerikos valstybės lai
vai niekuomet nebus skan
dinami, jei mes turėsime

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
, BALSAMUOTOJAS 

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537 J
CASPER

FUNERAL HOME
187 Dorchester Street, 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 

Koplyčia šermenims Dykai 
ToL ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

F. E. Zaletskas

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

1 ;

'J



Fenktadienis, Rugsėjo 19, 1941

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN.

C. L. C. Connecticut apskričio 
metinis išvažiavimas pereitą 
sekmadienį. Hanover Park, gra
žiai pavyko. Dalyvavo daugu
moje jaunimas, nes tai jų buvo 
metinis žaislų sąskrydis. Nevv

Pereitą sekmadienį jaunimo 
išvažiavime, Meriden, Conn., 

Britainiečiai jaunuoliai links- teko vienam jaunuoliui, pereitą 
muciai grizo, laimėję pirmą do
vaną už įvairius žaislus. Valio 
New Britaino jaunimas! Šiame 
jaunimo sąskrydy rūpestingai 
darbavosi iš New 
advokatas Algirdas Politis, iaj. visuomenei pasišventusio dva 
dotuvių direktorius A. P. Kar- sios vado kaiP a- a- kun- Dr- Jo* 

uolus no Navicko. Sako yra skaudu 
netik lietuviams, bet visai ka-

Britainiečių
i

lonas, ir A. Kvedaras,
mūsų kolonijos darbuotojas.
Žaidime pasižymėjo ir dovaną talikiškai visuomenei, ir jis pa-j 
laimėjo sekantieji: M. Češkytė, reiškė ,kad jie laikė pamaldas 
V. Laimanskaitė, A. Kavolytė, savo bažnyčioj už jo vėlę. Kaip 
O. Karlonaitė, K. Šarpetis, A. £ražu- malonu išgirsti, kad ir 
Linikas, J. Shilingas, J. Rut-! svetimtaučiai taip gražiai atsi- 
kauskas ir J. Eseliūnas. Kuni- bepia apie mūsų brangų vadą, 
gas P. P. Karlonas uolus jauni
mo vadas irgi dalyvavo šiame 
sąskrydy.

nininkai žaviai palinksmino va
karienės dalyvius. Mūsų išeivi
jos vadų kalbos visų dalyvių 
mintis bei širdis patraukė prie 
uolesnės darbuotės. T.M.

metą lankiusiam Marianapolio 
Kolegiją, susitikti su airiu ku
nigu iš Meriden, Conn., kuris 
pareiškė didelį apgailestavimą, 
lietuviams netekus uolaus bei

I

I

HARTFORD, CONN
Rugsėjo 21 dieną, 8:30 vai.! 

bus atlaikytos Šv. Mišios inten-i 
! A. * — —. Z * — I. 1 ** 1^ ™ A.

Pereitą savaitę užbaigė sėk
mingai slaugių mokslą. New cijai Šv. Elzbietos draugijos. Tą 
Britain General ligoninėj .pane- dieną narės “in corpore” priims 
lės M. Akelaitytė ir A. Grimai- 
laitė. Sveikinam jaunuoles to
kiam kilniame darbe.

DARBININKAS

Iš giliųjų vandenų pargrįžęs laivas S. S. Ramon de Larrinaga ilsisiIš giliųjų vandenų pargrįžęs laivas S. S. Ramon de Larrinaga ilsisi 
Delaware Bay, Philadelphijoj. Laivas, kurio vaizdas čia matosi buvo ap
virtęs Atlantico pakraščiuose pereito Vasario mėnesy ir tik dabar iškel
tas iš “numirusiųjų”.

Delaware Bay, Philadelphijoj. Laivas, kurio vaizdas čia matosi buvo ap
virtęs Atlantico pakraščiuose pereito Vasario mėnesy ir tik dabar iškel
tas iš “numirusiųjų”.

BRIDGEPORT, CONN. ...
Pereitą savaitę pas A. Stani- 

šauską Connecticut provincijos 
vargonininkų buvo susirinki
mas, kuriame dalyvavo Vargo
nininkų Sąjungos Centro pirmi
ninkas komp. A .Aleksis, muz. 
J. Balsis, muz. A. Stanišauskas 
ir kiti. Buvo labai svarbus pasi
tarimas dėl ateinančio rudens 
chorų provincijos koncerto. 
Kur bus trys chorai sujungti į 
vieną didžiulį chorą Bridgepor- 
to, Hartfordo ir Waterburio. 
Choras susidarys didelis iš ko- 

i kio pusantro šimto dainininkų. 
Dainų programa nustatyta ir 

i chorai pradės tuojaus mokintis, 
į Bridgeporte numatoma turėti 
lapkričio 23 d., parapijos salėj, i -------- —-- .---------------------

I

8
Kitos kolonijos nusistatys 
kitas dienas._____ _ ę

Sekmadienį, prąąidės 40 vai. 
atlaidai. Vakarais bus iškilmin
gi mišparai, pamokslus sakys 
kun. Meslys, jėzuitas; taipgi bus 
daug svečių kunigų per visus 
atlaidus. Choras pasirengęs 
gražiai giedoti mišparus. Bus 
svečių ir vargonininkų iš Conn. 
valstybės ir iš Brooklyno, N. Y.

Ateinantį mėnesį prasidės pa
rapijos metinis bazaras, kuris 
bus tik keturis vakarus, bet 
bus labai iškilmingi. Vakarai 
bus penktadieniais ir šeštadie
niais ,tai yra spalių 17, 18 dd. 
ir 24, 25 d.d. Manau visi žinos ir 
niekas tais vakarais nieko ne
rengs. O.

)
)

4 4

AMSTERDAM, N. Y.AMSTERDAM, N. Y. miestą, choras susiorganizavo
j ir žmonės laukė
(tos progos.

Rugsėjo 21 d. bus Šv. Kaži-; Ketvirtadienio 
miero parapijos choro piknikas, žiavo skaitlingas būrys lietuvių, 
paskutinis šį metą, nes turėjo visi choristai, išskyrus tuos, 
įvykti šis parengimas rugpiūčio kurie negalėjo pasiliuosuoti iš 
31 d., bet užpuolė lietus ir buvo darbo. Paslaptingoje rudens 
perkeltas į rugsėjo 21 d. Ta vakaro tyloje, erdvioje bažny-

šios nepapras-
PIKNIKAS

vakare šuva-
CAMBRIDGEPORT SAVINGS 

BANKŠv. Komuniją. Valdyba labai 
pageidauja, kad visos narės da
lyvautų.

Nuo 12 vai. iki vakaro bus į- 
domus piknikas ir ‘clambake’. 
Bus pagamintas tikras lietuviš
kas kugelis ir visokių įvairių 
gėrimų. Geras bus orkestras dėl j 
jaunų ir senų. Užtikrinam, kad; 
turėsite gerą laiką atsilankę.

Bušai eis nuo mokyklos sve
tainės 1:30 vai. tiesiai į parką. 
Piknikas įvyks Lietuvių Sąryšio 
parke, East Hartford, Station 

: 24, Glastonbury Road.
Nes esame viena iš seniausių 

ir didžiausių pašalpinių draugi
jų. Prašome jūsų paramos. 
Kviečiame merginas ir moteris 
prisirašyti prie mūsų draugi
jos.

I

A Mutual Savings Bank

Pereitą savaitę pp. Edvardo ir . 
Onos Zdančiukų padidėjo šei
ma. susilaukė pirmagimio svei
ko sūnelio. Ponia O. Zdančiukie- 
nė yra uoli darbuotoja lietuviš
kam katalikiškam veikime.' 
Linkėtina laimingo auklėjimo 
bei sveikatos.

king maudyklių, N. J. ir metinį 
išvažiavimą į Coney Island, N. 
Y. Be to įvyko metinis kuopos 
piknikas prie Belle Mead, N. J.,1 
kuriame buvo daug svečių iš 
Harrison - Kearney 90 kuopos, 
p-lė M. Brazauskaitė iš Chica- 
gos ir K. Basanavičius iš Jersey 
City.

Mūsų kuopa taria nuoširdų a- proga kviečiu visus brangius čioje pasklido švelnūs vargonų 
čiū Great Neck kuopai 109 už lietuvius dalyvauti ir smagiai balsai, iš geraširdžių parapijie- 
jų nuoširdų priėmimą savo pa- pasilinksminti. Nepraleiskite čių širdžių plaukė nužeminta 
rengime. Mūsų kuopa mano progos, dalyvaukite, nes bus ir malda, iš jaunų lietuviškų krū- 
taip pat turėti savo išvažiavi- svečių iš kitų miestų: Albany,‘tinių žavingai pasklido Sosnau- 
mą į Bear Mountain Park, N. Y.

CENTRAL SQUARE, CAMBRIDGE, MASS.
VSJS.’SJSJS.S.

Rugsėjo 13-ta, šeštadienio ry
tą, Šv. Andriejaus parap. baž
nyčioje, kun. P. f*. Karlonas su
žiedavo A. Radzevičiukę su F. 
J. Preneta. Panelė M. Radzevi- 
čiukė buvo uoli sodalietė, Šv. 
Cecilijos choro narė ir šauni lie
tuvaitė, bet vyrą pasirinko len
kiškos kilmės. Laimingo gyveni
mo.

Rast

NEWARK,N.J.
LDS SEIME ATSILANKIUS
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 

14 d., teko lankytis LDS Seime, 
kuris įvyko Hartford, Conn. 
Seimo atidarymas buvo malo
nus ir įspūdingas, nes iš sveiki
nimo kalbų teko daug naujo iš
girsti bei pasimokyti. Hartfor- 
diečių malonus atstovų sutiki
mas, padarė malonų įspūdį. De
legatų garbei vakarienė buvo 
tikrai karališka, matyt, kad 
Hartfordas yra laimingas, tu
rintis tokias šaunias šeiminin
kes. Jaunos dainininkės bei dai-

Gilmetti’sBinghamton, Cohoes, 
Plain, Gloversville, Schenecta- džiai: 
dy, Herkimer, Utica, Troy ir 
Saratoga. Lietuviai visi į šį pa
rengimą. Bus daug įvairumų, 
geri muzikantai. Muzika nuo 3 

i valandos iki pat vėlumos; ska
nūs valgiai ir gėrimai paruošti__ r _ __ ______  _____
visiems. Prie gėrimų stovės nuotaikoj. Už valandėlės choras 
merginos, o vyrai prie saldai-; galingai užgiedojo Suplikaci- 
nių. Neapleiskite tos progos ir) 
dalyvaukite visi. Choras padai-I 
nuos gražių dainų, o vėliau dai
nuos choras ir publika drauge.

Reporteris.
Kuopa nuliūdusiems vyčiams, -----------------

Vincui, Jonui ir Kaziui Ken- LIETUVIŠKA GIESMĖ 
niams iš So. Hackensack, N. J.J GARSIOJE ŠVENTOVĖJE 
mirus jų tėveliui reiškia gilią Šv. Kazimiero parapijos kle-
užuojautą. Taip pat reiškiame bonas, kun. J. Židanavičius ku- 
užuojautą ir vyčiui Basanavi- Ū laiką sirguliavo ir gydytojų 
čiui iš Jersey City tragiškai žu- patariamas buvo išvykęs mėne- 
vus jo šeimos nariams. si° laikui atsilsėti ir sustiprin-

------------- ti savo sveikatą. Dvi savaiti at- 
Įvyk”.siame susirinkime, rug- gai, grįžus namo, jo sveikata 

sėjo 8 d. kuopos delegatai išda- rimtai pablogėjo ir kuogreičiau- 
vė raportus iš metinio Vyčių sja buvo nuvežtas ligoninėn.

- - _ • Kitos dienos ryte, vikaras, kun.
I Kuopa vėl pradės greitai bow- j. ^^18 suteikė paskutinį

Kuopos metiniai šokiai įvyks 
šeštadienio vakare, lapkričio 8 
d., Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
180 New York Avė. Gros May- 
wood orkestras.

________
Vedusiam kuopos nariui p. A. 

Laukžemiui, ir greitai apsive- 
siantiems — p-lei Jonei Jočiūtei 

i ir Jurgiui Tatoriui — linkime 
laimingiausios ateities . Be to 
sveikiname ir susižiedavusius 
J. Drackaitę su Jurgiu Mažeika.

Švč. Trejybės lietuvių parapi-į 
jos rudeninis išvažiavimas į 
Cranford, N. J. įvyksta sekma
dienį, rugsėjo (Sept.) 21 d., 
1941 m. Šis paskutinis išvažia-l 
vimas bus labai įdomus. Prog
rama susidės iš įvairių dalių. 
Kviečiami visi New Jersey lie
tuviai ir iš kitur dalyvauti šia
me

i

išvažiavime.
Klebonas Kun. I. Kelmelis

ir Komisija. sejmo> įvykusio Pittsburgh.

Fort sko jaudinančios giesmės žo- 
“Mes klystanti žmonės, 

maldaujam malonės, Marija 
maldų neatmesk”. Darnus, mal
dingas choro giedojimas tikrai 
sugebėjo žmonių sielas sužadin
ti prie dangiškos laimės troški
mo, ir juos nuteikti šventoj

i

i jas, maldaudami pagelbos iš 
(dangaus ne tik savo dvasios va- 
, dui, bet taipgi ir mūsų tėvynei 
(Lietuvai, kurią jis taip karšai 
myli ir sielojasi jos padėtim. 
Labai gražiai sugiedota “Veni 
Jesu Amor mi” ir kelios kitos 
giesmės.

Šiose pamaldose taipgi daly
vavo nemažai svetimtaučių. Jie 

lietuviškomis 
išlavintais 
pageidavi- 

dažniau da-

Gas Nu-Blu Sunoco Oils
A to Z Lubrication — Expert Tire Repairing
No. Main and Wyman Sts., Brockton, Mass.

Dr. W. A. Loud, D.M.D
North Abington, Mass.

Telephone 977 39 Ames St, Brockton, Mass.
i

Compliments of

M. F. Perry and Son
BEER AND ALĖS

Collins Motor Sales Co.

gėrėjosi mūsų 
giesmėmis, gražiai 
balsais, ir pareiškė 
mą, kad šis choras
lyvautų pamaldose šioje bažny
čioje. Tenka pasveikinti parapi
jos chorą ir vadą, kad taip gra
žiai užsirekomendavo svetim
taučių tarpe.

CHEVROLET and OLDSMOBILE

Moosup, Connecticut
i i Laucių tarpe.
! Patepimą ir bažnyčioje laike §jų jautrių giesmių ir maldų 
mišių viešai meldėsi, kad gera
sis Dievulis grąžintų sveikatą I 
šios parapijos įsteigėjui ir daug 
nusipelnusiam vadui. Per kelias 
dienas jo gyvybė buvo kritiš
koj padėty. Silpną ligonį nebu
vo niekam leista lankyti, išsky
rus artimiausius gimines ir 
draugus - kunigus. Visi apylin-

L. V yčių 29 kuopa turėjo pui- j sezoną apskričio lygoje. 
.............. ..................

i!
i!
i!
i!
i!

i

kų išvažiavimą prie Mantalo-i K. V.

J

Telefonas
Worcester, 5-4335

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

HARRISON-KEARNY.N.J.
Neseniai čia įvyko Šv. Vardo 

Draugijos susirinkimas. Susi
rinkime išreikšta gili užuojauta 
dėl a. a. kun. Dr. Jono Navicko 
mirties ir atsistojimu ir malda 
atiduotas jam paskutinis atsi- kės ’netuviai "kunigai parodė; 
sveikinimo ir pagarbos ženklas. daug nuoširdumo. Gavę žinią

Susirinkime nutarta spalių 12Įtuoj skubinosi tėvelį aplankyti,
|!d. iškilmingai švęsti D-jos pami- suraminti ir palaiminti" Jų tar- 

nėjimą, dalyvaujant visiems matėsi kunigai: B Molekai- 
1 <<• _______ ______99__________ > JI_____ _ •__ -tAi 1 *

!
l“in corpore” pamaldose ir eiti 
prie Šv. Komunijos. Šio parengi
mo komisiją sudaro: K. Alek
navičius, A. Paulikaitis ir K. 
Jeruševičius.

Jaunųjų orčestras šįmet labai 
padidėjo, yra 43 nariai. Prie šioj 
parengimo nutarta pakviesti ir 
Vyčių kuopą.

Draugija nutarė nupirkti De
fense Savings Bonų už $750. 
Tai pasirūpinti palikta valdy
bai.

Iš D-jos išėjo kariuomenėn šie 
jaunuoliai: V. Meilinaitis. A. 
Tarasevičius ir S. Kauklis. Lin-j 
kime jauniesiems baimingos ir 
linksmos tarnybos.

* J .Stanilionis.

r*'
tis, K. Strimaitis, J. Bakšys, A. 
Orvidas. B. Liubauskas ir daug 
svetimtaučių kunigų, kurių var
dų neteko sužinoti. Bet didžiau- 
sį malonumą jam suteikė J. E. 
vyskupo Gibbons apsilankymas 
ir palaiminimas.

žodžiai prasiskverbė pro tūks- 
i tančius mirgančių žvaigždžių 
takus, pro plačius 
skliautus ir pasiekė gailestin
gojo Dievo Sostą. Paskutinėmis 
dienomis gerb. klebono sveikata 
žymiai pagerėjo, jaučiasi links
mesnis ir gal neužilgo galės 

] grįžti namo. Nuo savo pažįsta
mų ir draugų klebonas susilau
kė daug užuojautos ir nuošir
dumo, maldų ir gėlių už ką jis 
visiems prašo Dievo gausiai at
lyginti. Estrellita.

dangaus

WATERBURY, CONN
va-

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienio 
vakare, artistas J. Olšauskas 
buvo Tėvų Jėzuitų pakviestas 
su choru dalyvauti Šventos Va
landos pamaldose garsioje Au- 
ruesville Shrine (Penkių Ame
rikos Kankinių Koplyčioje), 
šios pamaldos buvo specialiai 
lietuviams skirtos, išprašymui 
sveikatos savo parapijos vado. 
Per dvi dieni žinia pasklido po

■\ * r ' • .

Mūsų miestas pagarsėjęs 
rio ir misingio dirbtuvėmis. 
Šiuo metu dirbtuvės dirba dieną 
ir naktį be pertraukos. Dirbtu
vėse dirba daug darbininkų, 
privažiavusių net iš kitų miestų 
ir valstybių. Daugelis ’arbinin- 
kų negali net gauti gyvenimui 
kambarių. Pragyvenimas žy
miai pabrango.

Tačiau nors darbai eina gerai, 
bet viena didžiausių kompanijų 
Scouill Mfg. Co. dirba tik 4 die
nas. Žmonės ateitimi turėtų su
sirūpinti ir pradėti taupytis da < 
har._____________ SuntuikinM

BANK

COR. E and W. BROADVVAY

South Boston, Mass.

CXXXXX«XS«%XXX3t3B»BSXXXXXXXXXX3OOS»0WSO»^^

SOUTH BOSTON SAVINGS

z

Brockton Sand and Gravel
BROCKTON, MASS.

3SXX»SXMXXXXXXXXXX3SXMX%S«SW3OMX3S3«»S3SX3^

BOSTOCK FURNITURE CO.

Radios, Home Furnishings for the entire home

E
✓ >ne u Taunton, Mass. 
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