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LDS Narių, 'Darbininko' 
Skaitytoji) Ir Visų Lietuvos 

Rėmėjo Dėmesiui

v
Katalikas, kurs neremia 

katalikiško* spaudo*, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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EINA NUO 1915 METŲ

Lietuvių Diena Pasauli
nėje Parodoje čia pat. Lie
tuvių Dienos komitetas 
pakartotinai atsišaukė į! 
visas organizacijas, drau
gijas ir pavienius asmenis, 
kad paremtų to komiteto 
kilnų darbą aukomis. Ko
mitetas parūpino Lietuvių 
Dienos ženklelius ir išsiun
tinėjo visiems, kas tik jų \ 
reikalavo, pardavinėjimui. 
Be to, Lietuvių Dienos ko
mitetas prašo, kad organi
zacijos, draugijos ir pavie
niai asmenys taptų Lietu
vių Dienos rėmėjais, skir
damos tam tikrą auką.

Lietuvių Dienos komite
to atsišaukimas turėtų bū
ti visų nuoširdžiai priim
tas. Išlaikyti Lietuvos pa
viljoną, suruošti Lietuvių 
Dienos programą susida
ro didelios išlaidos. Lietu
vių Dienos komitetas ne
gauna pinigų iš Lietuvos. 
Visa našta gula ant to ko
miteto pečių. Kadangi tas 
komitetas atstovauja visą 
mūsų išeiviją, tai visa iš
eivija ir turi to komiteto 
darbus paremti.

Jeigu Lietuvių Diena pa
vyks, tai bus garbė ne tik 
mūsų išeivijai, bet ir visai 
mūsų tautai ir mūsų tėvy
nei Lietuvai.

Lietuvių Dienos Globė
jais gali tapti visi tie as
menys, kurie paaukos bent 
po 25 dol. ir tos organiza
cijos ar draugijos, kurios 
paaukos po 50 dol.; rėmė
jais bus tie, kurie paaukos 
bent po 10 dol. ir draugi
jos, kurios paaukos bent 
po 50 dol. Jeigu, kurie ne
išgali po tiek aukoti, tai 
prašomi aukoti po tiek, 
kiek išgali. Lietuvių Die
nos komitetas kiekvieno 
auką įrašys į Lietuvių Die
nos rėmėjų sąrašą.

Gerb. LDS narių, “Dar
bininko” skaitytojų ir vi
sos mūsų visuomenės dė
mesį kreipiame į Lietuvos 
Generalinio Konsulo ir 
Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmininko, p. Juozo B. 
Laučkos atsišaukimą, ku
ris tilpo “Darbininko” 
rugpiūčio 8 d. š. m. laido
je. Prašome dar kartą per
skaityti tą atsišaukimą ir 
pagal išgalės atlikti savo 
pareigą.

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.
P. S. Visas aukas siųski

te Lietuvių Dienos Komi
tetui šiuo adresu:

Lithuanian Day Committee, 
16 W. 75th Street.

New York City, N. Y.
A. F. K.
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Šv. Tėvas Paskyrė Nuncijų

Lenkijos Pasitarimai Su 
Sąjungininkais

Vatikanas, rugp. 17 
Kaip jau buvo pranešta, 
kad Lietuva po septynių 
metų pertraukos atnauji
no santykius su Vatikanu.

Jo Šventenybė Popiežius Lenkijos užsienių ■n: __ VTT _____T ‘

Varšuva, rūgo. 17. — 
reikalų 

Pijus XII paskyrė Lietu- į ministras Beckas turėjo 
vai nuncijų arkivyskupą pasitarimus su Prancūzi- 

i Giovanni Vallega, gi Lie-1 jos ir Anglijos atstovais, 
tu va Šventajam Sostui pa- Spėjama, «L_d t__ 
skyrė atstovą p. St. Gird
vaini.

Toks Lietuvos vyriausy
bės žygis vra sveikintinas. 
Lietuva vra katalikiška ša
lis. Neturėjimas santykių 
su Vatikanu ją tik žemino 
pasaulio akyse.

i

Permato Komunistų Parti 
jos Sunykimą Amerikoje

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

I
i 

kad tai buvo 
Dancigo klausimu. Tautų 
Sąjungos atstovas Dr.1 
Kari Burckhardt, pasikal
bėjęs su Hitleriu atvažiavo 

j į Dancigą tartis su lenkais. 
| 
I Baigia Iškelti Submaring 

'Sgualus*

I

Naciai Reikalauja Ne Tik 
Dancigo, Bet Ir Koridoriaus

Washington, D. C. rugp. 
17, — Atstovas Thomas, iš 
New Jersey. pareiškė, kad 
Dies komisija, kuri tyrinė- 

i ja komunistų partijos vei
kimą nrieš Amerikos val
džią, surado naujų įrody
mų, kuriu šviesoje komu
nistų partija bus sunaikin- 

! ta. Kitas tos komisijos na
rys pasakė, jog surasta 
faktų “kurie tikrai įrodo, 
kad sovietų Rusija finan
siniai yra susiryšus su A- 
imerikos komunistų parti
ja”. Tas faktas senai vi
siems buvo ir yra aiškus, 
bet tyrinėtojai neturėjo 
tam įrodymų. “Dabar mes 
parodysime kas veda ko
munistų partiją”.

Jung. Valstybių laivyno 
gelbėtojai baigia iš trauk
ti nuskendusį submarina 
“Sąualus”. kuriame yra 26 
lavonai.

Prof. Dr. Kazys, Pakštas,
Vytauto Didžiojo Univer
siteto profesorius ir Švedi
jos Vasos Ordino karinin
kas, grįžta iš Kalifornijos 
i Naująją Anglija. Daly
vaus ALRK Federacijos 
Kongrese, Lietuvių Dieno
je. ir po to atvyks į Bosto
no aoylinkę. Rugsėjo 24 ir 
25 dd. dalyvaus LDS orga
nizacijos seime ir skaitys 
paskaitą.

TAUTŲ SĄJUNGA SUTINKA 
NUTRAUKTI DANCIGUI 

GLOBĄ

100,000 Dalyvavo Kristaus
Karaliaus KongreseBerlynas, Vokietija, rug

piūčio 17, — Vokieti jos na- 
ciai griežtai smerkia Len
kiją dėl jos politikos Dan
cigo klausimu. Visa vokie
čių spauda pradėjo kam
paniją prieš Lenkiją. Rei
kalauja, kad Vokietijos 
valdžia nedarytų jokių 
nuolaidų Lenkijai, bet a- 
timtų ir prijungtų prie Vo
kietijos ne tik Dancigą, bet 
ir lenkų koridorių. Taigi 
Vokietijos nacių norai di
dėja. Kai kurie observato- 
riai sako, kad vokiečiu 
spaudos kampanija prieš 
lenkus vra labai nanaši į 
kampanija prieš Čekoslo
vakiją metei atgal.

Smarkiausiai lenkus 
puola dėl areštų Aukštoje 
Silezijoje.

Vokiečių spauda sako, 
kad per pastarąsias tris 
dienas lenkai areštavo tarp 
350 ir 400 vokiečių Rytuo
se Aukštoje Silezijoje. Kai
kurie sako, kad tarp 900 ir 
1,000 sėdi Lenkijos kalėji
muose už tai, kad jie pri
klausė prie “Jaunų Vokie
čių” partijos. Sakoma, kad 
lenkai baisiai terorizuoja 
vokiečius kalėjimuose.

Naciai reikalauja besą
lyginiai grąžinti Dancigą 
ir koridorių.

I

I
Geneva, rugp. 17. — Tau- siu Dancigo komisionieriu- 

tų Sąjungos atstovas Dr.’ 
Burckhardt oficialiai pa
reiškė. kad Tautų Sąjun
ga sutinka nutraukti Dan- 
cigui globą, jei Lenkija su
tiktu. Po didžiojo karo, ka
da Dancigas buvo atskir
tas nuo Vokietijos, jis bu
vo pavestas Tautų Sąjun
gos globai, ir Dr. Kari Bur
ckhardt paskirtas vyriau- Į

I PAKELIAMAS DARBININKAMS
ATLYGINIMAS

___________ ®------------------------------------------- I

mi. Iš Anglijos taip pat 
pranešama, kad vyriausy
bė sutinka tartis Dancigo 
klausimu, jei Lenkija su- 

' tiktų. Komisionierius Bur- 
• ckhardt. pasitaręs su Hit
leriu, pasiuntė raštus Da
nijai, Anglijai, Prancū
zijai ir Švedijai Dancigo 
reikalais. Išrodo, kad di
džiosios valstybės tariasi 
taikingu būdu užbaigti 
Dancigo klausimą. Lenkai 
šaukia: “Ar tai vra planas 
mus atiduoti Vokietijai?”

Dancigo vokiečiai reika-

Kompanijoms įsako Panai 
kinti Kompanijų Unijas

I

Vokietijos Vyskupai Susi 
renka Fuldoje

Berlynas, rugp. 17, —Vi
sos Vokietijos katalikai 

| vyskupai susirenka į meti
nį susirinkimą, rugpiūčio 

i 20 d. Austrijos vyskupai 
į taip pat pažadėjo dalyvau- 
; ti susirinkime.

Kaunas — Vytauto Di
džiojo universitetą per pir
mąjį 1939 m. pusmetį bai
gė ir diplomus gavo 239 as
menys. Iš viso ligi šiol per 
visus fakultetus pripažinti 
jau 3,479 diplomai.

Ljubliana. Jugoslavija, 
Į Rugp. 17, — Tarptautinia- 
! me Kristaus Karaliaus 
į kongrese, kuris tęsėsi nen- 
; kias dienas, dalyvavo dau
giau kaip šimtas tūkstan- 

' čių žmonių. Daugelis kata
likų buvo atvažiavę iš įvai
rių Europos kraštų. Kon
greso pagrindinė mintis 
buvo atnaujinti Krikščio
nišką gyvenimą mūsų lai
kais. Antroje dienoje 20, 
000 vaikų dalyvavo apeigo
se; 60 kunigų dalino Šv. 
Komuniją. Paskutinėje 

.dienoje buvo perstatymas, 
• kuriame 3,000 vaidintojų 
ėmė dalyvumą.

LENKAI AREŠTAVO 100
VOKIEČIŲ

Kaltina Šnipinėjimu \okietijos 
Naudai

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių
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Varšuva. Lenkija, rugp. 
17 — Iš Lenkijos praneša, 
kad policija areštavo apie 
šimtą jaunų vokiečių, tarp 
.kurių keletas yra Vokieti
jos piliečiai. Areštuotieji 
jauni vokiečiai priklausę 
organizacijai, kurią “įstei
gė ir kontroliavo Vokieti
jos naciai”. Jų tikslas buvo 
šnipinėti ir kelti nerimą 
Vokietijos naudai.

Lenkijos policija arešta
vo vokiečius Kattowice a- 
pylinkėje, Aukštoje Silezi
joje.

Lenkų ir vokiečių įtemp
ti santykiai didėja visame 
150 mylių parubežyje. Nu
trauktas susisiekimas ir 
rubežiaus perėjimas. Pasi
kartoja dažnai policijos su 
vokiečiais susirėmimai, 
kurie nori pereiti rubežių. 
Vokiečiu pusėje taip pat 
dažnai įvyksta susirėmi-

mai vokiečių policijos su 
lenkais.

Vokiečių žinių agentūra 
praneša, kad tarp areštuo
tųjų yra Rudolf Wiesner, 
buvęs Lenkijos senato na
rys, ir Jankowski, vokie
čių darbininkų unijos Len
kijoje pirmininkas.

Lenkijos diplomatinis at
stovas Dancigui, Mar jan 
Chodacki buvo atvykęs iš 
Dancigo į Varšuva ir turė
jo pasitarimą su Lenkijos 
užsienių ministru Beck’u. 
Skubotai grįžo į Dancigą.

Lenkijos diplomatai tu
rėjo pasitarimus su Danci
go senato prezidentu Grei- 
ser ir Dancigo komisijo- 
nierium prof. Kari J. Bur- 
ckhardt’u.

Lenkijoie susidarė nuo
monė. kad Italijos ir Vo- 

i kietijos pasitarimuose bu- 
vps išspręstas Dancigo 
klausimas. Italija ir Vokie
tija nori įtikinti Angliją, 
Prancūzija ir Jung. Vals
tybes, kad Dancigo klausi- 

I mas gali būti išspręstas 
taikiu būdu tik lenkai nrie 
to nenrileidžia. Taigi Itali- 
ia ir Vokietiia deda visas 
nasteneas atitraukti ali- 
jantus nuo Lenkijos.

Washington, D. C. rugp. 
17, — Valstybės darbo ta
ryba įsakė Bethlehem Plie
no kompanijai panaikinti 
kompanijų unijas, nes jose 
darbininkai negali laisvai 
tartis su kompanija. Dar
bininkai priklausydami 
prie kompanijų unijų vra 
kompanijos valdžioje. CIO

I

lauja, kad jiems būtų leis-• reikalavo valstybės tary- 
ta sugrįžti prie Vokietijos. bos dalvką išspręsti. 
Lenkai nenori jų paleisti. nes sako tokios kompanijų 

Roma. Italija, rugp. 17,1 voki^ams^^risidTti'prie įnijoS, neleid’i-a.. d.arbinin’ 
~ *kil-| ™^Znės. Vokfe^a ga- X ’ ”

* " ” l SJ>VO:

Italija Rengiasi Priimti 
Generolą Franco

VVashington, D. C. rugp.
17, — Vyriausybė sudarė 
istatą. kad kojiniu (nan- 
čiakų) fabriku darbinin
kams būtu mokama nema
žiau kaip 32 ir puse centų mingai priimti Ispanijos lį^pashjsti* ^pa^lba s^vol 
i valandą, kurie išdirba be vadą generolą Franco mg-j žmonėms. Ar tada Anglija 
siūlės kojines ir 40 centų į sėjo pabaigoje. Tas duodą 'jį.* prancūzija eitu nrieš 
valandą kitose dirbtuvėse, užtikrinimą, kad Europoje Hitleri kada lenkai “var

žo Dancigo nekaltus gy- 
fj1 ventojus?”

dCl i Atrodo, kad toks yra na- 
karo nepradės.! cių planas ir gali būti sek- 

---- Iš 400,000 Danci
go gyventojų, 90 nuošim- 
tis yra vokiečiai. Vietinė 

! valdžia yra didžiumoje na- 
; ciai, kurie nori prisidėti 
prie Vokietijos. Dancigo 
seimas arba vyriausybė 
susidaro iš 70 nacių ir 2 
lenkų atstovu. Seimas gali

Tas įstatas palies anie 140, karo šiuo metu nebūsią. I-1 
000 darbininkų. Rugsėjo talijos pasitarimuose r- 
18 dieną naujas atlyginimo Vokietija Hitleris būk už-i 
narėdimas įeina į gale, tikrinęs, kad Vokietija dėl. 
Darbdaviai už nemokėji- Dancigo 
ma nustatvto atlyginimo bet mėgins taikingu būdu mingas. 
bus sunkiai baudžiami. ginčą užbaigti.

Nepasisekimą

PRANCŪZIJOS NAUJI ĮSTA
TYMAI ŠEIMOMS

Paryžius, rugp. 
Prancūzai, rimtai 
pinę gimimų sumažėjimu, 
išleido naujas įstatymus. 
Pereitais metais Prancū
zijoje buvo tik 610,000 gi
mimų. Taip gimimams su
mažėjus tautai gręsia iš
nykimas. Nau jais įstaty
mais vyriausybė tikisi pa
didinti gimimų skaičių. 
Nevedusiems ir persisky- 
rusiems bus uždedami mo
kesčiai. Vedusieji, kurie po 
dvieju metų neturės vaikų.

17. — 
susirū-

pašalpas gauna, tiems bus 
jos padidintos. Vedusiems, 
kurie norės apsigyventi ū- 
kyse, valstybė paskolins 
tarp penkių ir dvidešimts 
tūkstančių frankų. Griežti 
įstatymai išleisti prieš a- 
bortus, girtuokliavimą ir 
visą, kas naikina gyvybę.

New York, rugp. 17, — 
Kad pasaulinė paroda New 
Yorke finansiniai nevyks
ta, visiems jau aišku. Wil- 
liam Griffin, New York 
Enąuirer redaktorius sa
ko, kad tūkstančiai neina į 
parodą dėl sovietų Rusi jos 
išstatvto paviljono. Jis sa
ko: “New Yorko pasaulinė

parodo kai žmones yra lai
komi vergais ir lvgūs gy
vuliais; neparodo komu
nistų kultūros. Kaikurie 
laikraščiai sako nesupran
ta, kodėl tiek mažai žmo
nių tesilanko i paroda. So
vietu Rusijos raudonoji 
žvaigždė yra to viso prie
žastis”.

Pasaulinės parodos vado
vybė sumažino įžangos 
kainą iki 50c., atleido tūks
tančius darbininku ir dau
gybe policininku bet nepa
traukia tiek žmonių į paro
da kiek tikėjosi. Daugelis, 
kaip redaktorius sako, boi
kotuoja paroda dėl sovietų 
Rusijos apgaulingos pro
pagandos.

I

Liurde Pripažinta Stebuk
lingas Išgijimas

Liurdas. Prancūzija, rug
pjūčio 17. — Gydytojų biu
ras pripažino, kad p. Pot- 
hier. kuri sirgo 12 metų 
neišgydoma liga, stebuk
lingai išgijo prie šv. Pane
lės grotos.

klauso V^^irką ta>arada buvo ?tida>?'ta po j 

»£» X”. ™

ateiustu savokariuomene dvti ^dovybei. kad jie 
apginti gvventoiu nuo len-1pnesinffl esa Rusilos 1 ją apginu gyventom nuo įen iėmimui Niekas paro- 
ku užpuolimo. Ir klausi- ; 7 , . . ■
mas ar Angliia ir Prancū- dos neboikotuotu, įei so-

■ ■ nocL-pihtP L-oro AMVio vietų Rusija būtu teisingai zua paskelbtų karą Vokie- , . . ■ , . o *
tiiai? Vokiečiai taip nema- Darodoie atvaizduota. Bet tnai. vokiečiai taip n^ma ,sovietu Rusiios paviiionasi 

vra didžiausia apgaulvstė. ’’ 
Rusija neparodo kruvinų 
likvidavimų, neparodo ■ 
kaip milijonai buvo kanki
nimais ir badu nužudyta, 
neparodo sudegintų baž
nyčių, 
prieš religiją, diktatoriaus1 rinta dainelėmis, įrekorduotomis Lietuvos artistų — 
pavergimo milijonų žmo-' dainininkų. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
nių, platinimo ir skelbimo 11120 kilocycles ir klausytis gražios lietuviškos muzi- 
pasaulinės revoliucijos, ne- ’kos, dainų ir kalbų iš \VČOP stoties, Boston.

v •

Japonai Sunaikino Bažnyčią
Paryžius, rugp. 17, Laik-, 

raštis La Croix praneša, no. Kaip Anglija 
vi.ivju kad Japonai iš lėktuvu me- cūzija galėtu gelbėti len-
taip pat bus sunkiai bau-j tė bombas ir sunaikino kams, kurie “užpuolė” 
džiami. Gi vedusiems. ku-jChung - King mieste kate- Dancigo gyventojus? Vis- 
rie į du metus susilauks likų bažnyčią ir ligoninę. ------- ” *
vaiku valstybė skirs du ar ---------------
tris tūkstančius frankų pi- ]____________
nigais. Kiekvienai šeimai, dienį, naktį įvyko audra su prisidėti 
kuri turi du ar daugiau perkūnėliu ir lietumi. Per- tai jiems nereikia trukdyti, 
vaikų, valstybė teiks pa- kųnas užmušė du žmones Išrodo, kad nei Anglija, nei 
galbą iki vaikai užbaigs ir pridarė $25,000 materia- Prancūzi ja 
mokyklas: kurie jau tokias lių nuostolių. 1 ’ * *

‘ gi pasaulio žmonių susida
rė nuomonė, kad jeigu 

Iš trečiadienio į ketvirta-i Dancigo gyventojai nori 
■'"i prie Vokietijos,

i neišeis prieš 
Hitlerį į karą dėl Dancigo.

Kaunas—Netrukus Kau
ne žada ansilankvti ir kon
certuoti 21 iaunu Škotiios 
vaiku orkestras, kuri diri
guoja 14 metu vaikas.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugpiūčio 19 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bosto- 
nuolatinės kovos no lietuvių jaunuolių orkestras. Programa bus paįvai-



Penktadienis, Rugp. 18, 1939

įvairios žinios
Kalifornijos Universitetas Pa

LOS ANGELES. California— ’
Liepos 31 d.. Californijos vals
tybės universitete įvyko nepa
prastos. istorinės iškilmės. Uni
versiteto štabas, sužinojęs, kad klausomai?” Prof. dr. Pakštas 
Švedijos karalius, atsižvelgda-! aiškiai įrodė, kad apsimoka, ir 
mas į Dr. Prof. K. Pakšto nuo kad Lietuva per 20 nepriklau- 
pelnus lietuvių švedų suartėji
mui. pakėlė jį į Vasos ordeno 
karininkus, tos insignijos (gar
bės ženklui įteikimo proga su
ruošė nepaprastai gražias iškil
mes universiteto patalpose.

Dr. Earl R. Hedrick. universi
teto rektorius, pakvietė visus 
svečius į nepaprastų iškilmių 
kambarį, kur buvo paruoštos 
vaišės. Garbės svečias buvo Dr. 
Prof. Kazys Pakštas.

Tarp kitų svečių dalyvavo šie: 1 
Dr. Julius Bielskis. Lietuvos 
Garbės Konsulas, p. Danielson. 
Dr. Earle Hedrick, Dr. 
C. Moore. Dr. Malbone. 
Graham, Dr. David K. 
Dr. Gordon S. Watkins. 
Harold Williams. Dr. Vem O. 
Knudsen. Dr. George McBridge. 
Dr. J. W. Hoover. Dr. Sven Lo- 
krantz. ministeris J. Herman. 
Olsson. Alfred Haij. ir Berger 
Tinglof.

Pirmiausia pasakė kalbą prof. 
Graham. Užsienio Santykiams 
tarybos pirmininkas. Reikšmin
gą kalbą pasakė universiteto 
rektorius p. Hedrick. kuris taip 
pat supažindino Prof. Dr. Pak
štą su p. Walter Danielsonu. 
Švedijos vice-konsulu. Švedijos 
vice - konsulas p. Danielson kai-, 
bėjo kiek ilgiau ir savo kalboje 
paaiškino Vasos ordino reikšmę 
ir kodėl prof. Pakštas pakeltas 
į to ordino karininkus. Vasos 
ordinas yra vienas seniausių or
dinų. įsteigtas Švedijos kara
liaus Gustavus Vasa vardu, ku
ris išlaisvinęs Švediją iš Danijos 
globos, šis ordinas teikiamas 
nepaprastai pasižymėjusiems 
asmenims visuomenės ir kultū
ros dirvojee.

Švedijos vice-konsulas. užbai
gęs kalbą, prisegė tą insignijos 
ženklą prof. dr. K. Pakštui.

Prot. Dr. K. Pakštas savo kal
boje pareiškė padėką Švedijos 
karaliui per jo vice-konsulą už 
jo pagerbimą.

Taipgi dėkojo Kalifornijos u- 
niversiteto rektoriui, profeso
riams už surengimą šių taip 
reikšmingų iškilmių.

Po to universiteto rektorius 
pakvietė visus priešpiečių taip 
pat universiteto patalpose.

Po' priešpiečių Prof. Dr. Ka
zys Pakštas skaitė paskaitą a- 
pie Lietuvą tema: “Ar apsimo
ka mažai valstybei būti nepri-

I
I
i

grammar schools. while t oda y i 
there are 240.000."

“People ask me if it pays for 
a small country of a half mil- 
lion people to be independent: 
if it vvouldn’t be better to be 

;part of a Larger country", Dr. 
1 Pakštas declared.
• “We eat better than before 
the war”, Dr. Pakštas said, an- I

' swering the ųuestion. “Today 
we are well-fed. Conditions of

I
, peasant life are better than
1 before the war. Children are 
able to go to school. Infant 
mortality is reduced 25 per- 
cent”.

Dr. Pakštas įrodė, kad Lietu
va yra 49 valstybė.

“Nors mes turime skirtingą Į 
valdžios formą, bet mes turime 
tuos pačius idealus ir simpati
jas. kaip ir jūsų garbingos' 
Jung. Valstybės", sako Dr. Pak
štas.

Liepos 4 yra svarbi šventė 
as ■ Lietuvoje, jis pareiškė. Baigda-.

! I
I 
I

Šventosios Uosto Reikalu
IZAIJAS SAKO:

4S untE«

Įsigykite HOTPOINT

Į

Hotpoint Value Yaristick sbow$ 36 outsiud- 
ing refrigerator featare*: 6-Way Cold Sterage 
ConpartmeoL Pop-Ice Trays. 16-pdfat tem- 
perature coniroL AdjasUble laterior. Adjurt- 
able-height glidvg shdves. Semi-antomatk 
defrosting. New dessert tray. Vacuum sealed 
Thriftmaster mechanini. Fnut and ▼egetable 
Norage drawers. Antomatic Interior Light Ali - 
»ted cabinet Food safety guge. And 24 uore.
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NUŠAUTAS LENKIJOS KA- | PREZIDENTAS RAGINA DAR 

REIVIS DANCIGE 1

DARBININKAS

!13,471 Demokratas Balsuos
uz KespuDiiKonus

Dancigas, rugp. 17, — 
Prie Dancigo - Lenkijos 
rubežiaus nušautas Lenki
jos kareivis. Dancigo poli
cija tvirtina, kad kareivis, 
Lenkijos uniformoje, atė- 

• jo prie Dancigo rubežiaus. 
Kada sargybiniai jam pa
liepė sustoti, jis atstatęs 
šautuvą, tada sargybiniai
paleido keturius šūvius į jį Į nų partija visur didėja. Į- 
ir mirtinai sužeidė. vairiose valstybėse respu-

Vokiečiai nutiesė tiltą 
per Vislos upę susisieki
mui Vokietijos su Rytine 
Prūsija...

Philadelphia, Pa. rugp. 
17 — Į savaitę laiko 13,471 
pilietis pareiškė raštu bal
suosiąs už respublikonus. 
Pirmiau jie balsuodavo už 
demokratus. Respubliko-

somo gyvenimo metų padarė di
delę pažangą. Tarp kitko prof. 
dr. Pakštas, gestikuliuodamas 
rankomis, kad sustiprintų savo 
kalbos rimtumą, pareiškė šiaip:

“If you are dependent. you 
have bodies, būt you don’t have 
brains. If you ar independent 
you have stronger bodies. 
well as brains”. he continued as'mas kalbą. Dr. Pakštas juokau- 
he described the growth of ėdu-| damas pasakė, kad “Lietuva y- 
cation in Lithuania 
country escaped Russian domin- 
ance.

Antrini Em r

blikonai laimi rinkimuose. 
Ar tik nepasikeis 1940 m. 
ir aukščiausioji vyriausy
bė ? Senatorius Lundeen 
sako: “Jei Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO susivie
nytų, tai prezidento rinki
mai būtų jų rankose”.

Ernest
p. w/

Bjork. 
Dr. J.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Mashington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

“My countrv was greatly op- 
pressed by Czarist Russia. In 
1918. under Russia there were 
only 40.000 pupils in Lithuanian

since the ra tai piknikų vieta, taigi visi 
kviečiami kada nors atvykti į 
pikniką Lietuvoje”.

Visi profesoriai ir svečiai la
bai atydžiai klausėsi Dr. Prof. 
Pakšto kalbos. Paskaitos klau
sėsi ir keletas lietuvių.

Kaip jau buvo rašyta. L. Vy
čių 27 seimas įvyko rugpiūčio 
8. 9 ir 10 dd.. Kearny - Harri
son. N. J. Pradėtas iškilmingo
mis šv. mišiomis Dievo Motinos 
Sopulingos par. bažnyčioje.

Wellesiey, Mass. rugp. 17 
— Žymus ekonomikas, Ro- 
ger Babson, pasakė: “Vy
riausybės uždėti mokesčiai 
ant įvairių daiktų nedarbo 
nepašalins. Bet reikalinga, 
kad turčiai turėtų daugiau 
vaikų, kurie užaugę pradė- 

! tų naujas pramones ir taip 
parūpintų darbo kitiems. 
Sąrašai rodo, kad turčiai 
teturi po vieną ar du vai
kus. Ir kadangi šeimos to
kios mažos, nėra kam su
naudoti fabrikų išdirbtų 
daiktų. Juo daugiau būtų „ 
vaikų, tuo daugiau daiktų ♦♦♦ 
būtų išperkama, ir žinoma, ♦♦♦ 
nebūtų tiek daug žmonių 
atleista iš fabrikų. Ir jei «♦ 
turtuoliai turėtų daugiau 
vaikų, jie paskiau surastų _ i-_____ __ -_

i

gu veikimu. Jis ragino atstovus 
būti vadais Amerikos lietuvių 
jaunimui, kad sustiprintomis 
pajėgomis būtų galima nugalė
ti tas klaidingas komunizmo ir 
fašizmo doktrinas. Taipgi kal-

Tuoj po pamaldų įvyko bendri bėjo kun. J. Kripas iš Hartford 
pusryčiai. Po pusryčių atstovai ir kun. J. Simonaitis iš Eliza- 
vvko į Harrison Public Library. 
kur įvyko seimo sesijos.

Seimą kalba atidarė Centro 
pirmininkas adv. K. Paulaus
kas, maldą sukalbėjo Centro 
Dvasios Vadas kun. Jonas Vai
tekūnas iš Providence. R. I. ir 
pasakė sveikinimo kalbą. Seimą 
sveikino Harrisono miesto ma- 
voras Gassert: Kearnv miesto i mayoras Frobisher: councilma-1 
nas Joseph Healy iš Kearny:! 
kun. M. Kemėžis. N. Y. ir N. J.
L. V.
kun. A. Paulekas. C. S. S. R.; 
kun. S. Raila iš Lietuvos: kun. 
Balkūnas. Kunigų Vienybės 
Centro Pirmininkas; kun. P. Ju
ras.
Sekretorius ir Lietuvių Katali
kų Susivienymo dvasios vadas: 
kun. P. Garmus iš Easton. Pa.:

' vietinis kleb. kun. L. Vaičekaus
kas : kun. A. Bubąs, vietinės 9f Į 
kp. dvasios vadas, ir kun. J. j 
Samius iš Elizabeth. p. Myko
las Norkūnas. L. Vyčių organi
zacijos organiaztorius ir Garbės 
Narys, skaitė paskaitą iš L. Vy
čių gyvavimo.

Seimas griežtai pasisakė prieš 
komunizmą ir fašizmą. Kalbėto-* 
jai taipgi ragino organizaciją 
vieningai dirbti Dievui ir tėvy
nei. Kun. M. Urbanavičius iš i 
Chicago pasmerkė komunizmą j 
ir fašizmą kaipo blogybes, ku
rias tik galima sulaikyti vienin-

BININKŲ UNIJAS Į TAIKĄ 
---------------- -•------------------♦ 
kaip gimtąją žemę, kad pa- 
jūrys mums būtų ne siena, 
bet toji vieta, nuo kurios 
Lietuvos valstybės erdvė 
prasideda ir tęsiasi tiek 
toli ir plačiai, kiek toli ir 
plačiai tęsiasi jūros van
denynai. Klaipėdos neteki
mui išlyginti laikraštis i 
siūlo: 1) Šventosios vieto
je steigti didelį, modernų 
lietuvišką uostą — mies
tą; 2) pagreitinti moder
naus žvejų uosto statybą;
3) prekybos laivyną padi
dinti bent iki 60,000 tonų;
4) įsteigti jūrininkystės 
mokyklą, suburti visus jū
rininkus ir jiems duoti 
profesinio darbo; 5) moto
rizuoti žvejybą; 6) steigti 
navigacijos institutą; 7) 
vasarotojus kreipti i pajū
rį; 8) kasmet ruošti jūros 
dienas; 9) propaguoti van
dens sportą.

New York, rugp. 17, — 
Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė raštą Amerikos 
Darbo Federacijos 76 kon- 

i gresui, kuriuo jis ragina 
sudaryti taiką darbininkų 
unijose. Jau keli metai 
kaip tarp Amerikos Darbo 
Federacijos ir CIO eina 
nesutarimai ir kovos už 
pirmenybę. Žinoma, tos 
kovos tarp unijų pakenkia 
patiems darbininkams. 

: Kadangi tiek daug dar 
darbininkų yra neorgani
zuotų, rodos, ir Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO 
galėtų vieningai veikti, 
kad visus darbininkus su
organizuoti į unijas.

Kaunas — “Mūsų Jūros” 
antras numeris, skirtas 
Jūros savaitei, išėjo su šū
kiu, kad jūrą mylėtume, 
vertintume ir saugotume __ ________

Ir pranašas paklydo per 
I stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at- 
1 sidūrė teisme.

I

priemones užsidėti naujas 
pramones, kuriose betur- 

į čiai galėtų dirbti”.

Of/939

beth.
Seimas priėmė šias rezoliuci

jas:
1. Kad organas “Vytis” tal

pintų ir kitų įvairių lietuvių ka
talikų organizacijų korespon- ■ 
dencijas ir straipsnius ir nepa- 
sirubežiuotų vien tik L. V. kuo
pų. kaip iki šiol buvo daroma.

2. L. Vyčių organizacija ruoš 
i ekskursijas į Lietuvą, prade
dant 1943 m. ir po to vieną eks
kursiją kas penki metai. Šių ek-

apskričio dvasios vadas: skursijų garbės xadu bus p. My

I $5000 Doteriy Už Husitai 
tėlio Suėmimą

kolas Norkūnas, organizacijos 
įsteigėjas.

3. Spaustuvės direktoriai turi 
išduoti raportus kas trys mėne-

Kunigų Vienybės Centro’s*ai Centro Valdybai.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN

Price

į

496 First Street,

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

Reno, N e vada, rugD. 17, 
Southern Pacific geležin
kelio kompanija paskyrė 
penkius tūkstančius dole
rių atlyginimo už suėmi- 
mą nusikaltėlio, kuris su
ardė geležinkelio bėgius. 
Traukinys “City of San 
Francisco”, kuris kainavo 
du milijonų dolerių pada- 

iryti, užvažiavęs ant išar
dytų bėgių nuvirto į upę, 

*23 keleiviai buvo užmušti 
j ir 109 sužeisti. Policija bu
vo suėmus keletą vyrų, bet 

■neturi įrodymų, kad jie 
tai būtų padarę. Ieškoma 
tikrų nusikaltėlių.

Feast your
eCtricTV 1939l^S' 

er> Hem for . ’rs- Chect
**>«*’« 36 ltem’

evejy h
haye- Leam f should

—
Pointsn

4. Centro Valdybos pirminin
ku negali būti renkamas vėl ne
praėjus vieniem metam nuo pir
mininkavimo.

5. Kiekviena kuopa, pradėda
ma susirinkimą, sukalbės “ex- 
tra" maldą už pasaulinę taiką ir j Mažeika iš New York. 
vienybę. į Rameika iš Newark. i

6. Kad gruodžio 1 d., kuri yra i Kazys Paulauskas iš Kearny. 
p. Mykolo Norkūno, organizaci- N. J. 
jos įsteigėjo, gimimo diena.! 
kiekviena kuopa paaukotų tam 
tikrą sumą pinigų, kaipo įverti
nimą jo darbuotės.

Naujoji Centro Valdyba —
p. Pranas Gudelis iš Dayton. 

Ohio. išrinktas L. Vyčių Centro 
Valdybos pirmininku. Kiti į

■ Centro valdybą išrinkti šie: vi- 
i ce - pirmininkas — Antanas Ga- 
j pūtis iš So. Boston. Mass.: 2-ras 
I vice-pirmininkas — L. Ketvir- j
tis iš Jersey City. N. J.; finan-i 
sų sekr. — p. Bemice Rimkiūtė i 
iš Cicero. III.: protokolų sekr. — N. J. Tos dienos vakare įvyko 
p. Marė Brazauskaitė iš Chica- atstovų ir svečių priėmimas šv. 
go: ižd. — p. Monika Petraitie- 
nė iš Chicago.

Iždo globėjai — p. Kazys Ba
sanavičius iš Jersey City. N. J., 
ir p. Felicija Grendelytė iš So. 
Bostono. P-lė Anastazija Vara- 
nytė iš Chicagos išrinkta spaus
tuvės direktorium.

Seimas nominavo keturius ku
nigus į Dvasios Vadus. Dvasios 

ĮVadą skiria Kunigų Vienybė.
Pageidaujamas kun. J. Vaite- 

I kūnas iš Providence. R. I.
■ Seimas priėmė rezoliuciją, 
j kad sujungti L. Vyčių organi- 
Izaciją su Lietuvių Katalikų Su- 
Jsivienymu Amerikoje, ir išrin-

ko komisiją paruošti planą. Ko- 
misiją sudaro šie: p. Antanas «$» 

Jonas 
ir adv.

I

L. Vyčių atletikos tarybon iš
rinkti šie: p. Kazys Basanavi
čius iš Jersey City. N. J.: p. 
Edvardas Kasmonaitis iš Hart- 

j ford. Conn.: p. Juozas Galdikas 
ūš Dayton. Ohio: p. Jonas Jos- 
tautas ir J. R. Cherry. abu iš 

į Chicagos.
i Antanas Gaputis iš So. Bosto- 
: no ir Juozas C. Petraitis iš Chi
cagos pasikeisdami vedė seimą, i 

ŠEIMINES PRAMOGOS
Pirmadienį autobusais vyko į j 

West End Casino. Long Branch.!

Vardo draugijos svetainėje. An
tradienio vakare atstovai ir 
svečiai važiavo autobusais į Co- 
ney Island. Trečiadienio vakare 
įvyko šaunus bankietas Hotel 
Douglas. Neuark. N. J. Ketvir
tadienio vakare atstovai daly
vavo šokiuose. Casino Hali. Ha
rrison. N. J. Atstovų grupės au
tobusais buvo nuvykę pamatyti 
Pasaulinės Parodos penktadie
nį. rugpiūčio 11 d.

Seime dalyvavo apie 150 ats
tovų (vių) ir svečių.

Seimas buvo entuziastingas, 
gausus atstovais ii turiningas 
nutarimais. E. S.

nakes

models We

51Zed famiiies

, i mūsų krautuvę ir pa-
Pirm negu pirksi Elektrikinį Šaldytuvą, ateik J a labai ekonomiš- 

matyk vieną garsiausių šaldytuvų— HOTPOINT. "nkumą ir sutaupo 
kas ir turi daug naujų pagerinimų, kurie telkią metų modelį ir pama- 
pinigų. Atėję į krautuvę patikrinkite šį naują, lyu ccreratorių- Galima ji 
tysite jame 36 dalykus, kurie labai tobulina šį re r. ^as savaitę tik po 
pirkti labai lengvais išsimokėjimais— galite e šaldytuvą įsigyti.
SI.19 ir nei nepajusite kaip be sunkenybių galėsi e .. —.-----------

92 High Streetp 1 v c telefonąSamuel Kauiman, L, Beny 2337
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Union Electrical Suppįy Co
Boston, Mass.
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Rugsėjo Debesiai
Vyriausias prancūzų armijos vadas, gen. Maurice 

Gamelin, yra palyginamas su Napoleonu. Nepalankie
ji sako, kad tai dėl mažo ūgio. Tačiau gen. Gamelin ne 
vien ūgiu Napoleonui prilygsta. Jis turi ir daugiau pa
našumo žymių. Tai jis pasaulinio karo pradžioje išgel
bėjo Paryžių nuo pirmojo vokiečių puolimo. Tai įvyko 
šitokiu būdu.

Kada apsvaigę nuo laimėjimų vokiečiai, prariję 
Belgiją, atmušę prancūzus ir jau bestumią į mares 
silpnutę britų kariuomenę, skubotai žygiavo į Paryžių, 
jų vadas gen. von Kluck padarė stambią strategijos 
klaidą — pertoli nusiyrė nuo saviškių pirmyn ir tuo- 
mi atidengė dešinįjį vokiečių sparną. Čia prancūzų 
štabo narys, pulk. Gamelin įžiūrėjo galimybę padaryti 
vokiečiams siurprizą ir įkalbėjo vadui gen. Joffre sku
botai sudaryti naują armiją, kuri suvaidintų kumš- 
ties rolę ir netikėtai suduotų vokiečiams į šoną ir už
nugarį. Taip ir įvyko. Kliuckas gavo į pašonę ir užnu
garį, vos spėjo pasprukti iš geležinio lanko, kuriuo 
prancūzai užsimojo jį apsupti, ir visa vokiečių armija 
į penkias dienas pasitraukė 60 mylių atgal ir apsikasė. 
Tuo būdu Paryžius buvo išgelbėtas ir karas užsitęsė 
ilgiau. Galop vokiečiai jį pralaimėjo. Oficialiai mūšį 
ties Marną laimėjo maršalas Joffre, bet tikrasai nuo
pelnas priklauso Gamelinui, kurs garbingai perėjęs 
visas karo kautynes, atsidūrė prancūzų armijos viršū
nėse.

Dabar Gamelinas daro manievrus ne tai Italijos, 
ne tai Ispanijos pasieniuose ir svajoja, ar galės, kaip 
anasai garbingasis Napoleonas, pereiti per Alpus ar 
Pirenėjus. Gamelinas, kaipo taiką mylįs prancūzas, 
peštynių nenori ir tikisi, kad jos neįvyks, bet, anot jo, 
optimizmas yra prabanga. Kitais žodžiais, vien pasiti
kėjimu, kad priešas nepuls, neapsiginsi. Reikia būti 
prisirengusiam.

Už Alpų gyvena dar kitas Napoleono pasekėjas — 
mažas, storas, gabus, ambicingas ir, kas svarbiausia, 
italas. Napoleonas, kad ir tarnavo prancūzams, ir gi 
buvo italas. Reiškia, italai tai tauta, kurioje daugiau 
negu kur kitur genijų pasireiškia. Jau senokai Italijoje 
genijų bebūta, tad laikas jiems pasirodyt. Jeigu taip, 
tai kas gi kitas, kad ne Mussolini? Jis taip pat pasie
niais su armija manievruoia ir svarsto, ar jam teks 
žygiuoti per Alpus i Prancūziją, ar šiapus Alpų nuo už
puolikų gintis. Ir Mussoliniui optimizmas tai praban
ga. Jis taip pat visa kam yra pasiruošęs.

Bet stambiausias geniiu šulas tai triūsinėja anie 
Dancigą. Du milijonai vokiečių armijos jau sumobili
zuota: pusė milijono dar bus pridėta rugpiūčio mėn.: 
stambiai kariuomene apstatyta visas lenku pasienis 
nuo Dancigo iki Krokuvos: penkios vokiečiu divizijos 
žvgiuoia į Breslau: Čekijos mokyklos paverstos ligoni
nėmis ir tt. Matomai Hitlerio atostogos jau baigiasi — 
rugsėjis jo darbymetis. K.

i

Kadangi šiandieną nori- lime tuo žmogui pagelbėti, 
ma tvarkyti ir gerinti žmo- jei mes nežinome jo tikslo? 
gaus gyvenimą, tai, visų Nežinodami kas yra žmo- 
pirma, be galo yra svarbu gus ir kam jis čia yra, mes 
žinoti, kas yra žmogus ir negalime nei savo gyveni- 
koks jo gyvenimo tikslas, m o teisingai tvarkyti nei 
Nes jei mes nežinome, kas kitiems pagelbėti. Jei nė- 
jis yra ir dėl ko, tai kaip ra, kaip materialistai ir 
galime žinoti, kas jam yra komunistai tvirtina, tikro- 
gera ir naudinga? Kiekvie- jo skirtumo tarp žmogaus 
nai būtybei tas yra gera, i ir gyvulio, tada ir nėra 
kas padeda atsiekti pri- prasmės apie vienus labiau 
gimties tikslą. Bet kaip ga-i rūpintis, kaip apie kitus.

Kas Yra Žmogus
Komunistai, sekdami!nesą. Gana esą tik medžia- 

Karolį Marksą, sako, kad gos ir jos jėgų. Bet toks 
pasauly yra tik viena me-įjų mokslas nieko nepaaiš- 
džiaga arba materija sujkina. Jie neišaiškina mė
sa vo energija bei įstaty-. džiagos atsiradimo prie- 
mais. Medžiaga esanti pati :žasties, jos tikslingumo; 
iš savęs, taigi nesukurta. J neišaiškina gyvybės atsi- 
Pasaulis ir visa kita, taip radimo, proto, valios, jau- 
pat ir žmogus atsiradę be .smų. Dėl to materialistų 
jokios antpasaulinės prie- skaičius galvojančių žmo- 
žasties, kurios nereikia ir 'nių tarpe visai yra mažas.

Į"'. ".'T
DARBININKAS

• Dievu. Jeigu gyvybė ne^a-1 
Ii būti pati-iš savęs, tai’taip 
pat žmogaus protas turi 
pripažinti, kad gyvybei 
pradžią turėjo duoti ant
gamtinė priežastis. Toji 
priežastis yra Dievas.

Protaujančiam žmogui 
yra žinoma, kad medžiaga 
nėra tobula būtybė, bet 
susideda iš dalelių, pripuo
lama, pasikeičianti, pati iš 
savęs negali būti. Negyva 
medžiaga negali išduoti 
gyvybės. Jei kas sakytų,
kad medžiaga esanti amži- | 
na, tai nieko neišaiškintų,nuo kitų sutvėrimų. Žmo- 
tik pasakytų,. kaip seniai! 
medžiaga yra, bet nieko j 
nepasakytų kaip ji atsira
do. Mokslininkai sutinka, 
kad gyvybė tegali atsiras
ti tik iš gyvybės. Gamtos 
mokslininkas Virchow sa
ko: “Niekas dar nėra ma
tės, kad iš negyvos me
džiagos atsirastų gyvybė”. 
Ir taip žmogaus Drotui aiš
ku, kad jei medžiaga nega
li būti iš savęs, tai turi bū
ti, nemedžiaginė priežas
tis, kuri tai medžiagai da
vė pradžią. Tą nemedžia- 
ginę priežastį vadiname 

gus susideda iš medžiagi
nio kūno ir nemedžiaginės 
sielos, kuri yra dvasia. Jis 
gali protauti, mąstyti. 
Mintis nėra medžiaga, nes 
ji neužima vietos, neturi 
svorio ar didumo, nepalie
čiama kūno jautimais. 
Medžiaga neprotauja. Nie
kas nesakys, kad medis, ar 
arklys, ar šuo protauja. 
Gamtos mokslininkai sa
ko, kad žemėje randasi vi
sos medžiagos dalys, ku-' 
rios sudaro žmogaus kūną,' 
bet nieko nesako, kad že
mė protauja.

negali patenkinti savo lai
mės troškimo, tai turi būti 
kitas gyvenimas, kuriame 
pilną laimę atras. Už tad 
žmogaus siela yra nemir
tinga.

Žmogaus Siela Yra Dvasia
Žmogus savo protu suda

ro bendrines arba ati- 
trauktines sąvokas, ką ki
ti sutvėrimai negali pada
ryti. Kitaip sakant, žmo
gus gali savo jutimais pa
žintus dalykus apibendrin
ti. Pavyzdžiui, žmogus pa
žinęs atskirus medžius ga-

I

i

smus? Kiekvienam aišku, 
kad medžiaga negali dva
sinių dalykų suprasti. Jei 
žmogaus siela būtų me
džiaginė, jo pažinimas dai
ktų nesiskirtų nuo gyvulio 
pažinimo; jis negalėtų da
ryti bendrų sąvokų, nesu
prastų dvasinių dalykų. 

Ii susidaryti bendrai me-| Tad proto veiksmai verčia 
džio sąvoką. Tas bendrinės | mus pripažinti, kad žmo- 
sąvokos medis nėra nei ą- 
žuolas, nei beržas, nei pu
šis; jo negalima išmatuoti, 
jis neužima vietos. Žmo
gaus susikurtos bendrinės 
sąvokos medis nėra me
džiaginė būtybė. Ir taip 
žmogaus protas, toliau, pa
žįsta ir supranta neme- 
džiagines būtybes, kaip tai 
Dievą, įstatymus, dorybę, 
teisybę. Tie dalykai yra 
nemedžiaginiai, tačiau 
žmogaus protas tyrinėja ir 
supranta šiuos dvasinius 
dalykus. Kaip suprasti 
šiuos žmogaus proto veik-*

Žmogaus Gyvenimo Tikslas
Iš to kas buvo pasakyta, 

aišku, kad žmogus yra su
tvėrimas, susidedąs iš me
džiaginio kūno ir dvasinės, 
nemirtingos sielos. Dar 
kyla klausimas koks yra 
žmogaus gyvenimo tiks
las? Kas mums apie tai pa
sakys? Tas, kuris daiktą 
yra padaręs geriausiai ir 
tikriausiai gali pasakyti to 
daikto tikslą, kam jis yra 
padarytas. Pavyzdžiui, tas 
kuris padarė laivą, žino 

. Žmo- i

gus turi dvasinę sielą.
Toliau, visose gyvenimo 

srityse žmogus yra įdėjęs 
daug kūrybos, padaręs di
džiulę pažangą. Visas mū
sų laikų mokslas, menas 
technika, visuomenės su-, Į£am jįs padarytas, 
tvarkymas rodo koki dide- gaus Sutvėrėjas žino kam 
lė yra žmogaus kuriamoji jįs jį sutvėrė, ir dėl ko 
galybė. Gyvuliai nieko žmogus yra sutvertas, 
naujo neišranda, ; 
pažangos nedaro. Kodėl ? sutvėręs žmogų apreiškė 
Gi todėl, kad tik vienas jam jo gyvenimo tikslą, 
žmogus teturi dvasinę šie- Sutverdamas žmogų Die- 
lą. Žmogaus sielos įrody- vas targ; “Padarykime

■v •

mų yra labai daug, bet šį žmog\į į Savo paveikslą ir 
sykį užteks kas paminėta, panašumą. Viešpats Die

vas padarė iš žemės molio 
žmogų ir įkvėpė į jo veidą ■ 

‘gyvybės dvasią” (Moz. 2, 
Medžiaginis kūnas susi-jvo geidulius, nors tai butų 7) žmogui Kūrėjas pasky- 

daro iš dalelių. Kada tos j ir labai nemalonu. Jeigu y- labai aukštą tikslą, kad 
dalelės ima skaidytis, me- ra <’ 
džiaginis kūnas sunyksta tai tu 
“miršta”. ~ 
vra dvasia, 
iš medžiagos dalelių, nega- ‘ įstatymai neturėtų jokios 
Ii išsiskaidvti, suirti ir iš-J vertės. Bet šiame gyveni- 
nykti. Dėl to siela yra ne- me tokio atlyginimo žmo- 
mirtinga. gus negauna. Geri darbai

dažnai lieka nepastebėti, o 
Teisingumas reikalau ja, už blogus nenubausta. Tad 

kad žmogaus siela būtų teisingumas reikalauja, 
i nemirtinga. Gyvulys neat- kad būtų kitas gyvenimas, 
j skiria gero nuo blogo, kad žmogaus siela būtų 
| Stimpąs vilkas nejaučia nemirtinga. Jei mirtimi 
j sąžinės griaužimo už su- viskas pasibaigtų, tai pro- gera ir geistina žmogui jo 
draskytas aveles. Visai ki- tingiausia gyvenime būtų gyvybė, vis dėl to ji ne ga- 
taip yra su žmogumi. Jis rūpintis vien tik malonu- lutinis jo tikslas, kuriam 
turi ir jaučia savyje pri- mais. Kam dar valdyti sa- jis yra sutvertas; toji gy- 

mus. Tie įstatymai per są- pareigas, 
■žinę žmogui nurodo, I 
i negalima žiūrėti tik savo mirtimi viskas pasibaigia, mylint gėrį, 
naudos, bet reikia pildyti o visi turės mirti, geri ir savyje Dievo 
pareigas, reikia valdyti sa-1 blogi.

Siela Yra Nemirtinga

doroviniai įstatymai, 
rvi būti atlyginama už 

Žmogaus siela jų pildymą ir baudžiama 
Ji nesudaryta už jų laužymą. Kitaip tie

įstaty- vo geidulius, kam eiti savo vybė tėra tik kelias, prie- 
, mylėti artimą, monė, sielos gyvenimui to- 

kad gerą daryti kitiems, jei bulinti pažįstant tiesa ir 
” Siela nešioja 

paveiksią ir 
panašumą į Jį: joje glūdi 
ir toji valdžia, ] 
žmogui įsakyta valdy’ti že
mesnius sutvėrimus ir pa
daryti visą žemę sau nau
dingą ir jūras paklusnias... 
Tuo atžvilgiu visi žmonės 
yra lygūs ir nieku nesiski
ria turtingieji nuo biednų- 
jų, darbdaviai nuo darbi
ninkų, valdytojai nuo val
dinių, nes visi yra Dievo 
vaikai, visu yra tas pats 
Viešpats. Niekam nevalia 
žmogaus vertės žeminti, 
ar trukdyti tos tobuly’bės. 
kuri veda į amžiną gyveni
mą, nes pats Dievas žmo
gų valdo su didele pa gar- pareigą, mes 
ba”. įsižadėti savo

Tiesos Ir Laimės Troškimas
Žmogus jaučia savyje 

galingą troškimą tiesos- 
žinojimo. Kiek pasišventi
mo jis padeda jos beieško
damas. Ir vis jo protas ne
patenkintas. Juo daugiau 
jis sužino, tuo daugiau 

i randa nežinomų dalykų ir 
jo troškimas sužinoti ir at
rasti vis didėja. Dievas ne- 

, galėjo į žmogaus protą į- 
, diegti neįvykdomą troški
mą. Bet jeigu žmogus ne
gali šiame pasauly visą tie
są pažinti, tai turi būti ki
tas, kuriame jis pilnai pa-

l

tenkins savo protą. Ir dėl 
to žmogaus siela yra ne
mirtinga.

Nėra tokio žmogaus, ku
ris laimės netrokštų, ir dar 
ne bet kokios laimės, tik 
pastovios, tikros, tobulos. 
Bet žmogus šiame gyveni
me neranda tokios laimės. 
Jis niekada nėra pilnai pa
tenkintas. Visi kiti sutvė
rimai yra pasitenkinę že
mės gerybėmis, tik vienas 
žmogus negali patenkinti 
savo laimės troškimo. Jei 
žmogus šiame gyvenime

o

Žemaičių plentas ties Ariogala. Vaizdelyje matoma Dubysos upė ir gelžbeto
ninis tiltas.

Žmogus visu kuo skiriasi

aiwninui * ■ —
|g|M. *
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i Žmogaus Teisės
Popiežius Pijus XI, enci

klikoje apie bedievišką ko
munizmą, sako: “Žmogus 
turi dvasišką ir nemirtin
gą sielą, jis yra asmenybė, 
paties Kūrėjo nuostabiai 
apdovanota kūnu ir dva
sia. Jis yra tikras “mikro- 
kosmos”, kai sakydavo se
nieji, tai yra, mažas atski
ras pasaulis, savo verte to- Į miškieji daiktai būtų pa- 
li pranešąs milžinišką ne
gyvąjį pasaulį. Ir šioje že
mėje ir aname gyvenime 
paskutinis žmogaus tiks
las yra Dievas. Pašventi
namos malonės jis yra pa
keltas į Dievo vaikų skai
čių, ir tarpininkaujant 
Kristaus Bažnyčiai, inkor
poruotas į Dievo karalystę. 
Štai kodėl Dievas yra jam 
suteikęs daug ir įvairių I 
privilegijų: teisė gyventi, 
teisė kūno neliečiamumo, 

I teisė gyventi bendruome
nėje, turėti nuosavybę ir 
ta nuosavybe naudotis. Vi
suomenė negali niekuomet 
atimti iš žmogaus jam pa
ties Kūrėjo suteiktų teisių, 
nei padaryti negalimą jų 
naudojimąsi. Todėl sutin- 

Į ka su protu ir jo reikalavi- 
' mais, kad galų gale visi že- 
Imiškieii daiktai būtu na- 
i lenkti žmogiškajam asme
niui, ir šiam tarpininkau
jant, galėtų grįžti į Dievą, 

i Žmogui galima taikyti tai, 
ką tautų apaštalas rašo 
Korintiečiams: “Visa yra 
jūsų, jūs gi esate Kristaus, 
o Kristus — Dievo”. Tuo 
tarpu, kai komunizmas, 
apversdamas žmogaus ir 
visuomenės santykių tvar
ką aukštyn kojomis, žmo
gaus asmenybę pažemina,

koks yra jo tikslas. Dievas į teisė į žemės gerybes, teisė ° Pr°tas ii Krikščionybė 
siekti paskutinį savo tiks- jų iškelia iki didžiausios 
lą Dievo nurodytu keliu; aukštumos.

Kito Gyvenimo Mintis
Leonas XIII. 
Rerum Nova- 
“Negalime šio 

dalykų pilnai

Popiežius 
enciklikoje 
rum, sako: 
gyvenimo 
suprasti ir teisingai jų į-
vertinti, jei nieko nežino-pagyvenęs čia žemėje nu

eitų į dangų ir džiaugtųsi 
amžina laime. ‘‘Iš 
nio savo gerumo 
paskyrė žmogui 
gimtinį tikslą, kad
tusi paties Dievo gerybė
mis”.

begali- 
Dievas 
antpri- 
naudo- į

I

Lygybės Pagrindas
Popiežius Leonas XIII, 

savo enciklikoje Rerum 
Novarum, sako: ‘‘Kad ir

o tur- 
kad tuolius paleido tuščius”.

Jei komunizmo mokslas 
turi ir dalį tiesos, tai yra 
tik spindulėlis Krikščiony
bės mokslo. Karolis Mark
sas visuose savo raštuose 
taip nepasmerkė kapitalis- 

kaip Pi
jus XI enciklikoje Ouadra- 
gesimo Anno. Nėra klausi
mo, kad gyvenime yra 
daug bereikalingo skurdo 
ir vargo ir neteisingumo, 
bet klausimas kokiomis 
priemonėmis reikia imtis 
tas blogybes pašalinti. Tik 
krikščioniškas sunratimas 
žmogaus ir jo tikslo teduo-

turime teises žmoniškai 
pragyventi; mes privalome 
reikalauti iš turtingųjų sa
vo dalies žemiškų gerybių. 
Kur jei ne Evangelijoje 
randame šiuos žodžius:

me apie kitą, amžiną gyve- “Mano siela garbina Vie- 
nimą”. Šv. Tėvas mums špatį, Jis numetė galiūnus 
primena, kad žemė yra tik nuo sosto ir išaukštino že- 
žmogaus pereinamoji vie- muosius. Jis pripildė alks
ta, kad mūsų laukia kitas tančius gerybėmis, 
gyvenimas, ir tam,
mūsų protavime ir sociali
nėje akcijoje turėtumėm 
visumos pilną vaizdą. 
Krikščionys yra geriausiai 
apsišarvoję socialinio už
davinio darbininkai, nes
jie žino, ką turi daryti ir tų neteisingumo, 
kaip privalo visą padaryti.

Kurie sako, kad krikš
čionybė tik skelbia žmo
nėms dangų po mirties, o 
nesirūpina žmogaus že
miškais reikalais, tie netu
ri jokio supratimo anie 
krikščionybės mokslą. Su
pratimas žmogaus aukšto 

— tikslo duoda visai naują.
per kurią gyvenimui verte. Krikščio- ’ da tikras priemones teisin- 

nvbė moko, kad viskas yra gai tvarkyti gyvenimą.
Pijus XI, enciklikoje apie 

bedievišką komunizmą, sa
ko: “Nauias įsakvmas. 

i krikščioniškoji meilė turi 
dieviškos atnauiinamos 
galios: ištikimai pildomas 
iis pagimdvs sielose vi
daus taiką, kurios pasau
lis nenažista. ir sėkmingai 
pagydys blogvbes, 
vargina žmoniją”.

Dievo. Mes patys iš savęs! 
nieko neturime. Turtingie-! 
ii ką turi yra ne jų, bet' 
Dievo; jie yra tik užvaiz- 
dos, ir turės Dievui išduoti 
apyskaitą iš-savo užvaiz- 
davimo. Kristaus žodžiai: 
'“Eikite šalin nuo Manęs 
jūs prakeiktieji į amžina 
ugnį, prirengtą velniui ir 
įo angelams”, yra tiesiogi
niai pasakyti tiems, kurie 
atsisako pavalgydyti be- 

įturčius ir alkanus. Ir jei 
turtuolis užmiršta savo 

negalime at- 
teisiu, mes

I

kurios
T.

kūniš- 
ir vel-

Girtuokliavimas, 
koji meile, pavydas 
nias — visi lvgiis tarp sa
vęs. Ka jie užvaldo, to pro
tą pražudo.
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Liepos 17 d- neilgai pa
sirgęs mirė Micaičių kura- 
tas kun. Juozapas Liau- 
danskis. A. a. gimė Plun
gės parapijoj Juodeikiųį

J

Lloyd St., Shenandoah, Pa. Aa. 
Elzbieta Zagarinskis, 223 N. 
Chestnus St., Shenandoah, Pa.

gyventojų, šiuo metu yra 
apie 300 uosto darbininkų 
su šeimomis katalikų.

Gaisras Endrejave Padarė 
Didelius Nuostolius

vadas kun. J. 
malda. Po

Audros Dzūkų Krašte

VEDĖ
Juozas Zapitz ir Adelė Cep- 

i liūtė. Bronius Galinis ir Dolores 
Rupčinskiūtė. Jonas Vaičiulis ir 
Alice Miškiniūtė.

I MIRĖ
Aa. Jonas Nacevičius. 433 W. 

Lloyd St., Shenandoah. Pa.; Aa. 
Antanas Tatevičius, 837 W. 
Coal St.. Shenandoah, Pa.; Aa.

, Alena Sinkevičienė, 315 W. 
i -
I

PP- minti Lietuvių Dienos ženkleliai 
sūnus

šiai priimtos. Shenandorietės 
begalo giria Worcesterio Sąjun- 
gietes.

IR DAR ŠIS TAS —
Pažaras — Šiomis dienomis

stropiai dirba kelios komisijos. karus rinkti garsinimus j Lie. 
kad mūsų parapijos naudai ba- 
zaras, rugsėjo 14. 15, 16 dd. pa
vyktų.

Audra Sugriovė Senį 
Koplyčią

tuvių Dienos programos knygą, 
ir kitaip. Draugijų prašo paau- 

1 kuoti stambesnias sumas, pa
dienių mažesnias. Taipgi tam

Penktadienis. Kugp. lb, 1939

Mirė įkasta Gyvatės

( (Tęsinys)
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Žinios Iš Lietuvos
Didelis Gaisras Tryškiuose

"Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargo patyrei".

Maironis.

Vilkijos apylinkių gy-

Kaune"
. toje Nemuno

Kelionės Iš Lietuvos Į Ameriką Įspūdžiai

Nemune Ties Vilkija Piau- £ 
kloja Kelių Centnerių 

Eršketas

&

Liepos 17 d. vakare 22 
vai. 30 min. Tryškiuose ki
lo didelis gaisras, kuris 
sunaikino 4 gyvenamus ir 
4 negyvenamus namus. 
Tarp kita ko. sudegė pra
džios mokykla ir žydų ban
kelis ir kiti privatūs trobe
siai. Pirmiausia gaisro ge
sinti atskubėjo Telšių ug
niagesiai. vėliau Kuršėnų, 
Papilės ir Šiaulių. Bendro
mis ugniagesių pastango
mis gaisrą pavyko sustab
dyti. šiaip jis galėjo išsi
plėsti ir grėsė paversti pe
lenus visą miestelį.

Gaisras kilo iš Blochie- 
nės kūtės. Gaisro padaryti 
nuostoliai siekia apie 
50.000 litų. Dalį sudegu
sios mokyklos turto pavy
ko išgelbėti: sudegė tik 
suolai ir kai kurie smul
kesni daiktai.

Kaunas — Patiriama, 
kad plačiai žinomas pra
moninkas Vailokaitis 
(‘Metalo’ savininkas) bai
gia derybas su kai kuriais 
Kauno rangovais j 
Aleksote ir kt. pastatyti 
100 namukų. Tuos namu
kus Vailokaitis numato 
parduoti tarnautojams 
darbininkams ir kt. išsi- 
mokėjimui arba prieina- 
mom sąlygom išnuomoti.

Šiomis dienomis Marcelė 
Baronaitė, gyv. A. Pane
munės vaisė. Rokų km., 
dirbdama darže buvo įkąs
ta gyvatės. Netrukus po į- 
kandimo ji išėjo iš proto. 
Skubiai buvo nuvežta į 
Kalvariją, bet ten nepagy- 
dyla mirė.

DARBININKAS

Kaunas — Po paskutinių 
dienų liūčių pietinės Lie
tuvos miškuose pradėjo 
dygti daugiau grybų. Da
bar tuose miškuose jau 
galima rasti ne tik vove
ruškų. bet gražių ūmėdžių 
ir net baravykų. Ypač 
daug baravykų randama 
Varėnos - Onuškio apylin
kių miškuose.

Marijampolė — Mari
jampolėje kasmet viduti
niškai pastatoma 100—120 
naujų pastatų. Šiemet, at
rodo, privati statyba pa
sieks rekordą, nes jau da
bar arti toks skaičius leidi
mų išduotas. Šiais metais 
nemažai gyvenamų namų 
statomi mūriniai. Mūrinė 
statyba plečiasi ne tik 
miesto centre, bet ir kito
se šalutinėse gatvėse — 
Kęstučio. Dariaus - Girė
no. Kapų. Tarpučių ir kt.

ventojai, sugavus pustre
čio centnerio eršketą, buvo 

Jie galvojo, kad 
vietoje dau

giau panašių “pabaisų” 
jau nebėra. Bet pasirodo, 
kad Nemune ties Vilkija 
vėl pasirodė didžiulė žuvis, 
greičiausiai toks pat erš
ketas. Kretkampio ir Vil
kijos apylinkių gyventojai, 
kurie maudėsi Nemune
matė besidaužančią di
džiulę žuvį. Dabar Vilkijos 

; žvejai, jau sukruto sugau- 
i ti ir antrą didžiulį eršketą. 
Pasak žvejų, šios rūšies 
žuvys iš Baltijos jūrų tik 
labai retais atsitikimais 
atplaukia į Nemuną. Šie
met toje vietoje žvejai jau 
kelis kartus į tinklus buvo 
įsukę eršketus, tačiau tik 
vieną kartą sučiupo tokią 
žuvį.

Žaibo Nuostoliai Gorstiškėj
Skuodo vaisė. Gorstiškės 

km. žaibas sudegino ūki
ninko Vinco Ketlėriaus 
daržinę ir tvartus, kurie 
buvo po vienu stogu. Dar
žinėje buvo jau suvežta 50 
vežimų dobilų, o tvarte 8 
bekonai ir šuo. Nuostolių 
padaryta apie 8000 litų.

Po pietų pragiedrėjo.
Vėl nuėjome pas grotą. Ro
dos. vyskupas iš Vienos sa
kė pamokslą savo maldi
ninkų grupei. Apie 4 va
landą susidarė procesija. 
Dalyvavo daugiau
šimtas kunigų: berniukai 
mėlynais sutanais ir kepu
raitėmis ir baltais batais ir 
kamšomis nešė smilkytu
vus. Baltai ir mėlynai apsi
rengusios mergaitės metė 
gėles prieš Švč. Sakramen
tą. Paskui Švenčiausiąjį ė- 
jo vyrai, kurie prižiūri 
tvarką, kelios vienuolės ir 
mes jų tarpe, gailestingo
sios seserys, o paskui visi 
kiti žmonės. Procesija bu
vo milžiniška. Kol mes išė
jome į terasą, jau procesi
jos pradžia buvo apėjusi 
visą šventorių. Gaila, kad 
mes negalėjome dalyvauti 
iki galo ir pamatyti ligo
nių laiminimą. Turėjome 

. išsprukti ties vartais, kad 
suspėtume į traukinį. Jau kelias bažnyčias, 
traukiniu važiuodamos ga- Č. L Ik k

Šventoji — Kylant Šven
tosios reikšmei ir į ją lan
kantis vis daugiau žmonių, 
didėjant ir vietinių gyven
tojų skaičiui, Telšių vys
kupijos kurija, kaip tenka 
patirti, Šventojoje yra nu
mačiusi įsteigti parapiją. 
Iki šiol, kaip žinia, yra tik

A. a. Kun. Juozapas 
Liaudanskis

Pašvenčio kaime bažnytė- 1864 m. gruodžio 4 d. 
lė be nuolat gyvenančio Mokėsi Šiaulių gimnazijoj 
kunigo. Tačiau šiuo metu, Įr baigęs 4 klases įsto- 
sekmadieniais jau regulia- j°J Dvasinę Žemaičių Še
riai atvyksta į ją kunigas nainariją. 1887 m. gruodžio j 
iš Palangos. Be nuolatinių 19 d- pašvęstas kunigu. Vi J--------TT..1------------ TI----karavo Viekšniuose, Ragu

vėlėj, Jonišky, Linkuvoj, 
Kamajuose, Micaičiuose. 
Klebonavo, Grinkiškėj, Pa
kapėj, Varputėnuose, Už- 
lieknyj ir Micaičiuose ka
me ir palaidotas šio mėn. 
18 d. R. I. P.

Liepos 12 d., 7:45 vai. ki
lo gaisras Endrejavo mies
tely, Kretingos apskrity. 
Sudegė špitolė, kuri buvo 
pačiame miestelio centre. 
Nuostolių padaryta apie 
27,000 litų. Gaisro metu 
buvo kilęs didelis pavojus 
bažnyčiai ir aplinkiniams 
namams, bet lietus ir uo
lus gesinimas apsaugojo.

SHENANDOAH, PA.
PIRMOJI KOMUNIJA

Pereitą sekmadienio rytą
ke 7 ;30 vai. šv. mišių įvyko pui
kus reginys mūsų bažnyčioje, 
kada 22 berniukai ir 20 mergai
čių priėmė į savo širdį Pirmą 
Šv. Komuniją.

Prieš šv. mišias visi berniukai 
ir mergaitės gražioje tvarkoje 
atėjo į bažnyčią ir užėmė tam 
tikras vietas. Tada, kun. J. De
gučiui vedant, visi vienbalsiai 

’ atnaujino savo krikšto įžadus 
ir priėmė blaivybės priesaiką, 
negerti jokių svaiginančių, gė
rimų iki 21 metų amžiaus.

Jauniems komunikantams 
kun. J. Neverauskas atlaikė šv. 
mišias ir pasakė gražiai pritai
kintą pamokslą.

Tose įspūdingose ceremonijo
se dalyvavo mūsų parapijos se
minaristai.

SERGA
Aleksandra Ropė, Jonas Kvet- 

kauskas, Adomas Kielius, Ka
zys Gaudinskas, Stanis Cibuls
kis, Jos. Vaičiulis, J. Diskevi- 
čius. Albinas Karpavičius, Jo
nas Anuškevičius, Ona Maknic- 
kienė, Adelė Petrauskaitė, Ona 
Grigienė, Agnietė Dapkūnienė, 
Karolina Janulevičienė, Ona 
Grigienė, Agnietė Dapkūnienė, 
Karolina Janulevičienė, Ona 
Braslauskienė, Marė Valantienė, 
Ona Audrikienė, Mikutis Pa- 
centų, Pranė Kalkienė, Pranė 
Skritulskienė, Agnietė Paliulie- 
nė, Viktė Kazlauskienė, Marė 
Kursevičienė, Jurgis Paišys, 
Tofile Poškevičienė. Kaulas.

.dingai stovi kalne, ir nuo 
įjos matyt visas miestas.
Gaila, kad tą rytą lijo ir 

i buvo migla. Nebuvo gali- 
Į ma daug matyti. Ši bažny
čia gana tamsi. Joje yra 
’ amžina adoracija. Du auk
siniai angelėliai laiko iškė
lę monstranciją. Viršuje 
altoriaus yra Jėzaus Šir
dies mozaika. Daug maldi
ninkų lanko šią bažnyčią.

Ši bazilika buvo pastaty
ta po 1871 karo padėkoti 
Jėzaus Širdžiai už Prancū
zijos laimėjimą.

Notre Dame dės Victoi- 
res pastatyta karalienės, 

įkuri po ilgo meldimosi su- 
_____________  Čia taip 
pat sako, kad Marija iš- 

““v , klauso daugelį maldų.. Ten Se- _, ° ,i Notre Dame katedra 
- - - • maždaug miesto centre. Ji

liejome matyti palaimini-, 
i mą prie grotos.

5:43 vakare išvažiavome 
traukiniu iš Liurdo į Pary
žių. Sėdynės buvo minkš
tos, bet nepatogios miego
ti. Be to, vienoje stotyje į- 
lipo žmonių į mūsų kom- 
partimentą. Išlipo tik Poi- 
tiers mieste. Tą naktį be
veik nemiegojome. Liurde 

kaip ir jo apylinkėse nematėme 
nė vieno arklio. Yra dau
gumas automobilių. Kelis 
žmones mačiau važiuojant 
asilu ir dviejų ratų veži
mėliu. Sunkieji ūkio dar
bai atliekami jaučiais ir 
karvėmis.

Birželio 22 d., _ 8:05 ryte^"“ 
pasiekėme Paryžiaus Ouai 
d’Orsay. Taksiu nuvažia
vome į vienuolyną._____
selės maloniai priėmė. Vir- Į 
šininkė angliškai mokėjo, j
Išklausėme šv. mišias ir aukšta su dviem leksc.ais 
pavalgėme pusryčius. Ibokstais' Prieky yra daug 
Prancūzijoje pusryčiams I statuh» statulėlių is ak- 
duodama tik bulkos su!“enf- Bažnyčios išore la- 
sviestu ir kavos arba arba- bal tamsl; h*5™11 Juoda: 
tos. Po pusryčių nuvažia-1 Kat.edra turi nepaprastai 
rome susitvarkyti laiva- 8razlas spalvoto stiklo lan-; 
kortes. Po to. aplankėme gus. Ypatinga! gražus du 
....................... apvalus langai ties alto- 

■ Švč. širdies bazilika di- riu.mL Jie aukštai nuo še- 
mes, netoli lubų. Katedros 
pats vidurys aptvertas ir 
valdininkams skirtas. Ap
linkui bažnyčią prie sienų 
yra daug šoninių altorių. 
Zakristijoje yra nepapras
tų brangenybių. Yra mon
strancija iš brilijantų, Liu
dviko XVIII aukota. Yra 
didžiausia dramblio kaulo 
smutkelė pasaulyje. Yra 
Napaleono paaukotas in
das įdėti erškėčių vainiko 
ir vinių relikvijoms. Yra 
gražių ciborijų, procesijos 
kryžius iš mažų brangak
menių ir daug relikvijorių. 
Yra visų popiežių kameo 
paveikslai.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

Visos LDS kuopos ir apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų ■ 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.J

Kaunas — Švietimo Mi
nisterijos žiniomis vaikų 
darželių Lietuvoje yra 141 
su 176 auklėtojomis ir 
5242 vaikais. Daugiausia 
jų Kaune — 45 su 65 aukl. 
ir 1261 vaikų, Šiauliuose— 
17 darž. su 23 aukl., 534 
vaikais, Ukmergėje — 9 
darž., 11 aukl., 356 vaik. ir 
kitur mažiau. Klaipėdos 
krašte buvo 42 darž. su 53 
aukl. ir 700 vaikų. Latvijo
je darželių žymiai mažiau. 
Net Anglijoje skaičius ne
prašoka mūsų. Pas mus 
darželius steigia ir išlaiko 
dvi didelės organizacijos: 
Šv. Vincento a Paulo Drau
gija ir Lietuvos Vaiko Dr- 
ja, vienuolynai, parapijos 
ir kai kurios kitos organi
zacijos.

Kaunas — Šią vasarą 
Dzūkų kraštą labai dažnai 
aplanko audros ir perkūni
jos. Nuo birželio mėn. vi
durio iki dabar per pietinę 
Lietuvą praūžė net 4 dide
lės audros. Liepos 27 d. 
nakties perkūnija ir aud
ra, kaip ir kitos, taip pat 
padarė nemažą nuostolių. 
Apie 18—19 vai. iš pietų 
pusės atslinko tamsūs de
besys, kuriuos lydėjo dide
lis vėjas. Netrukus pasi
girdo perkūnija ir vėjas 
virto audra. Apie 20 — 21 
vai. Punios - Butrimonių - 
Birštono - Prienų apylin
kėse matėsi keli gaisrai. 
Tai degė perkūno įtrenk
tos ūkininkų trobos. Stip
rus vėjas kai kur nulaužė 
medžių. Bet labiausiai au
dra su lietumi pakenkė ja
vams.

Seserys,
Elmhurst, Pa. 

Nukryžiuoto Jėzaus
(Bus daugiau)

Kaunas — Vienas iš gra
žiausių Kauno priemies
čių yra Žaliakalnis, kuris 
savo puošnumu nė kiek ne
nori nusileisti miesto cen
trui. ir tuo atžvilgiu ii ve
jasi. Šioje miesto dalyje į- 
sikurdino daug turtingų 
prekybininkų, pramoni
ninkų, valdininkų, kurie 
pasistatydino ir dabar sta
tydinasi daug gražių na
mų. Šiuo metu Žaliakalny
je gyvena apie 40,000 gy
ventojų, kurių skaičius 
kasmet žymiai didėja ir 
pačios priemiesčio ribos 
plečiasi. Ypač gyva staty
ba Žaliakalnyje vyksta šią 
vasarą. Čia vienur statomi 
namai ant dar neužstatytų 
sklypų, o kitur griaunami 
senieji pastatai ir jų vieto
je statomi nauji. Viena iš 
gražiausių Žaliakalnio gat
vių — Savanorių prospek
tas — kuri yra ilgiausia 
visame Kaune, šią vasarą 
labai gražiai puošiama. A- 
biejose gatvės pusėse išdy
go raudoni mūrai, nuo ru
dens Žaliakalnis turės net 
3 naujus kino teatrus, ko
kių galės pavydėti ir Lais
vės ai. kinai. Žaliakalnį 
puošia dideli universiteto 
klinikos rūmai, “Saulės” 
namai, aklųjų institutas, dienų įspūdžiais. Sako, 
meno mokykla, Tvirtovės žiavusios seime buvo labai gra- 
gatvėje aukštesniosios 
technikos mokyklos rūmai, 
Prisikėlimo bažnyčia, re
kolekcijų rūmai — Seserų 
pranciškonių vienuolynas, 
šv. Antano bažnyčia, di
džiausia ir moderniausia 
Lietuvoje šv. Vincento a 
Paulo Draugijos prieglau
da Aukštaičių gatvėje, Kū
no Kultūros Rūmai, krep

VYČIAI
Užpereitą antradienį, rugpiū

čio 8 d., bažnytinėje svetainėje 
įvyko pirmas oficialus mūsų 
Vyčių susirinkimas. Dalyvavo 
apie 30 jaunuolių. Susirinkimą 
atdarė naujos kuopos organiza
torius ir dvasios 
N. Neverauskas
trumpos, kalbos, kurioje kuni-Į 
gas Neverauskas pabriežė tiks-' 
lą ir idealus šios organizacijos 
įvyko valdybos rinkimas. Val- 
dybon įėjo: pirm. Albinas Ga- 
tavackas: vice - pirm. Albinas 
Pacenta; raštininkė — Marga- 
reta Raulinavičiūtė; finansų 
rašt. — Birutė Wasliūtė; iždi
ninkė — Margareta Norakaitė.

Buvo paaiškinta, kad Vyčiai 
turės savo susirinkimus bažny
tinėje salėje tik laikinai. Bet 
artimoj ateityje tikisi užimti 
tam tikrus klubo kambarius 
kur kitur. Visi nariai pasižadė- 

I jo ateityje pasidarbuoti, kad šis 
Į užsimojimas virstų tikrenybe.

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIME
Pereitą penktadienį p. Regina 

Treigienė ir p. Marė Janalaitie- 
nė grįžo iš Moterų Sąjungos sei
mo, kuris įvyko Worcesteryje, 
Mass., rugpiūčio 7, 8, 9, ir 10 d. 
Delegatės grįžo gerai nusiteiku
sios seimo įvykiais bei visų tų 

nuva-

PHUADELPHU, PA.
PAREMKIME LIETUVIŲ 

DIENĄ
Pasaulinėje Parodoje, LIETU

VIŲ DIENOS komitetas širdin
gai prašo visų be skirtumo lie
tuvių piniginės paramos; tik
riau sakant lietuvių vardo išlai
kymui pasaulinėje parodoje 
New Yorke šią vasarą. Lietuvių 
puošnų Paviljoną, kurio pasta
tymas kainavo penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių, pati Lietuva 
apmokėjo. Bet prie išlaikymo, 
padengimui išlaidų parodos me
tu, norima, kad Amerikos lietu
viai kaipo geriausiai finansiniai 
pasiturintieji prisidėtų. Įvairių 
iškaščių yra daug. Keli asmenys 
turi ten būti, daboti, prižiūrėti 
ir lankančiai kasdieną įvairiai 
publikai apie Lietuvą ir lietu
vius gražiai perstatyti ir paaiš
kinti. Gi, Rugsėjo 10-tą, LIE
TUVIŲ DIENOJE, įvyks visų 
lietuvių pastangų ir darbų ap
vainikavimas, kuomet iš visų 
kraštų suvažiuos skaitlingi 
tūkstančiai lietuvių Pasaulinėn 
Parodon. pasirodyti pasaulio 
tautų šeimoje. Tuomet bus nie
ko nevertas tas lietuvis, kurs 
(galėdamas) neprisidėjo ar su 
dalyvavimu Lietuvių Dienoje, 
arba bent su maža pinigine au
ka.

Lietuvių Dienos komitetas 
daug kartų per spaudą ir gyvu 
žodžiu prašė ir tebeprašo pini
ginės paramos. Tam tikslui pa
tarė surengti išvažiavimus, va-

Šinio halė, miesto savival-Į Pp. Juozui Lisefskiams, duktė reikalui, po lietuvių kolonijas 
dybės namas, pradžios rno- — Dolores. Pp. Juozui Kruzi- yra platinami tam tikrai paga- 
kykla ir daug kitų valdinių kiems. sūnus — Juozas.kykla ir daug kitų valdinių kiems. sūnus
ir privačių statybų. Be to, Jurgiui Česnulevičiams. 
Žaliakalnį labai puošia — Pranas, 
gražiausias Kauno parkas 
— Vytauto ąžuolynas, ku
ris dabar yra gerai sutvar
kytas, Zoologijos sodas ir 
kt. mažesni skverai.

Joniškėlis — Liepos 23 
d. Joniškėlyje Lietuvos ae- 
ro klubas buvo surengęs 
aviacijos dieną — šventę. 
Iš Kauno į šią šventę buvo 
pasiųsti septyni LAK lėk
tuvai. Nežiūrint blogo oro 
aviacijos šventės progra
mos Joniškėlyje pasižiūrė
ti buvo susirinkę apie 
4,000 gyventojų. Ypatin
gai joniškeliečiai buvo su
žavėti aukštąja skraidyba 
ir sklandymu. Pirmąjį nu
merį demonstravo lak. J. 
Dovydaitis, o antrąjį — 
skl. Oškinis. Oro krikštą 
gavo 60 joniškeliečių.

Kaunas — Šių metų pir
mąjį ketvirtį ligonių kaso
se buvo iš viso apdrausta 
darbininkų ir tarnautojų, 
įskaitant geležinkelių tar
nautojus ir laisvai samdo
mus eigulius — 74,069 as
menys.

guzikėliai po 25c. Tą ženklelį 
kiekvienas lietuvis turėtų būti
nai įsigyti ir su pasididžiavimu 
viešai dėvėti. Philadelphijoje 
minimus ženklelius galima gau
ti pas: Petrą Staniskį, 653 N. 
11-th St., pas Kazį Dryžą, Pra
ną Pūką, Antaną Mitchell ir 
pas kitus. Neatidėliojant tuo- 
jaus ženklelį įsigykime. nes pa
rama sėkmingai Lietuvių Dienai 
kaip tik dabar yra reikalinga.

' Fr. Pūkas.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMASII

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113
Lukšių parapijoje buvo kuopos rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, 

sena Pelenių koplyčia, ku- ~
rią gražioj vietoj buvo pa
statę Zyplių dvaro savi
ninkai Potockiai. Toj kop
lyčioj ilsisi grafų Potoc- 
kių šeimos palaikai. Kop
lyčios neremontavus, su
linko ir paskutinėmis die
nomis nuo audros visai su
griuvo.

Osgood St., Greenfield, Mass.
Visos LDS naujos Anglijos Apskričio kuopos kvie

čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į šuva 
žiavimą.

LDS N. A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis. Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas, 
A. Zavetskas, Vice- pirmininkas, 
K. Nadzeika, iždininkas, 
T. Versiackas, sekretorius.
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I LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę
7. Moterystės Nesuardomumo 

Gerybes

DSRBININKAB

KATALIKIŠKOS AKCIJOS 
MOKYKLOJE

Moterystės pastovumas sudaro ištikimą jai skais
tybei apsaugą nuo neištikimybės pagundų, jei jų kyla 
viduje ar išorėje. Nerimastinga baimė, kad nelaimės 
ar senatvės metu vienas iš susituokusiųjų nepasišalin
tų, netenka viso pagrindo ir ją pakeičia ramus tikru
mas. Jis taip pat apsaugo abiejų susituokusių vertybę 
ir suteikia vienam ir antram pagalbos; kadangi neiš
rišamas ryšys, kuris amžinai tveria, neliauja juos į- 
spėjęs, kad ne dėl nykstamų gėrybių nei savo gašlu
mui patenkinti, bet tam, kad gautų vienas antram 
aukštesnių ir patvaresnių gėrybių, jie sudarė tą san
tuokinę sąjungą, kurią viena mirtis tegalės nutraukti.

Tas pats reikalas su vaikų globa ir auklėjimu, ku
rie turi trukti ilgus metus; ta pareiga uždeda sunkių 
ir ilgalaikių naštų, kurias lengviau tėvams pakelti, jė
gas sujungus. Iš čia kyla ir nemažesnių gėrybių visuo
menei. Nes prityrimas mus moko, kad nepajudinamas 
moterystės nesuardomumas yra gausus padorumo ir 
dorovės šaltinis; ten, kur ta tvarka yra saugoma, vals
tybės laimė ir saugumas yra patikrinti, nes valstybė 
yra tai, ką padaro šeimos ir žmonės, iš kurių ji suside
da kaip kūnas susideda iš sąnarių. Tad didžiai nusipel
no tiek privačiai susituokusiųjų ir jų vaikų gerovei, 
tiek viešajam visuomenės labui, tie, kurie energingai 
gina nepaliečiamą moterystės pastovumą.

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., 
kun. dr. Mendelis išvyko į Wa- 
shingtoną, kur jis dalyvaus va
sariniuose kursuose Katalikiš
kos Akcijos. Iš parapijos soda- 
liečių keturios lankys tuos kur
sus, būtent, Zofija ir Veronika 
Maskevičiūtės, Lilė Valčečkaitė 
ir Phiiomena Bolzanaitė. Kun. 
Dubinskas. sodalicijos dvasios 
vadas, turįs viltį, kad mergaitės, 
dalyvavusios tuose kursuose, 
parveš naujų minčių ir kad bus 
tikros apaštalės Katalikiško 
veikimo darbe. Mokykla tęsis 
per visą savaitę, rugpiūčio 14— 
19 d.d.

Sakramento Malonės
Bet, be šio tvirto nesuardomumo, sakramento gė

rybė savyje turi ir kitų aukštesnių naudų, tinkamai 
pažymėtų pačiu žodžiu Sakramentas; iš tikro, krikš
čionims tai ne tuščias žodis; iškeldamas savo tikinčių
jų moterystę į tikrą realų Naujo Įstatymo sakramen
tą mūsų Viešpats, Sakramentų įsteigėjas ir ištobulin
tojas .tikrai padarė moterystę ženklu ir šaltiniu tos y- 
patingos vidujinės malonės, skirtos natūraliai meilei 
ištobulinti, neišrišamai vienybei patvirtinti ir susituo
kusiems pašventinti.

Ir kadangi Kristus pasirinko šitos malonės ženklu 
santuokinį tarp tikinčiųjų galiojantį sutikimą, todėl 
Sakramentas yra taip glaudžiai susijęs su krikščioniš
ka moteryste, kad jokios tikros moterystės negali bū
ti tarp krikštytų, tuo pačiu, jei ji nėra sakramentas.

Todėl tuo pat, kad tikintieji duoda atvira širdimi 
šį sutikimą, jie atveria sau sakramentinės malonės 
iždą, iš kurio galės semti antgamtinių jėgų ištikimai, 
šventai ir patvariai savo pareigoms ir uždaviniams iki 
mirties atlikti.

Nes tas sakramentas tuose, kurie jam nesiprieši
na, ne-tik padidina pašvenčiamąją malonę, nuolatinį 
antgamtinio gyvenimo principą, bet jis priduoda ir y- 
patingų dovanų, gerų sielos nuotaikų ir malonės sėk
lų; jis šitaip pakelia ir patobulina prigimtas jėgas, kad 
susituokusieji galėtų ne tik suprasti protu, bet ir tik
rai gėrėtis ir tvirtai laikytis, sėkmingai norėti ir prak
tikoje vykdyti tai, kas liečia vyro ir žmonos luomą, jo 
tikslus ir pareigas; jis jiems pagaliau suteikia teisę į 
veikiamos malonės pagalbą kiekvieną kartą, kaip jiems 
reikia atlikti to luomo prievolės.

lietuviams ne tik 1940 metams. ■ 
Liet taipgi 1941 ir 1942 metams. 
Juozas įvertina savo viengenčių 

, paramą ir nesigaili lėšų, kad ką 
nors vertingo jiems suteikti vi
siems metams.

Kazys Kučauskas kitas mūsų 
kolonijos pažangus graborius 
nupirko Pijaus Adomaičio namą 
prie Washington Boulevard. ku
rį pertaiso į moderniškiausią 
graboriaus įstaigą, 
pasisekimo!

Visi apgailestauja, 
kiamasis iš Lietuvos
atvyks. Mūsų klebonas kun. 
Juozas Lietuvnikas rengėsi vyk
ti į New Yorką rugsėjo 10 d., i 
kad juos išgirsti ir turėjo suda
ręs planus, kad giesmininkus 
pakviesti mūsų kolonijom Deja, 
geriausi norai liks neįvykdinti.

Pereitą penktadienį arkivys
kupijos savaitraštyje THE CA- 
THOLIC REVIEW buvo pa
skelbta 21 naujas prelatas.

X. Y. Z

NEW BEDFORD, MASS.

Wamsutta Mills

New Bedford, Mass.
Geriausio

I
mininkė virtuvėje, o ŠŠ. Vardo 
vyrų dr-jos valdyba vadovaus 
ir šeimininkaus parke. Kadangi 
šis bus paskutinis ore pasilinks
minimas, tai manoma, kad su
trauks minią žmonių.

Sekmadienį, bažnyčioje po vi
sų mišių buvo kalbamos ypatin
gos maldos už a. a. Zofijos Obe- 
ciūnienės ir Onos Dumkuvienės 
vėles.

Antradienį, Žolinės — Pane
lės Švenč. į dangų Ėmimo die
noje, gėlės ir vaisiai buvo pa
šventinti prieš mišias 10 vai. ry
te.

Juozas Kašinskas. mūsų kolo
nijos jauniausis ir energingiau- 
sis graborius, apsiėmė parū
pinti gražiausius Katalikiškus 
kalendorius visiems Baltimorės$15.000 PAGERINIMAMS IR 

PATAISYMAMS
Šią savaitę buvo pranešta pa

rapijiečiams. kad per pereitą 12 
mėnesių mūsų bažnyčioje įvai
rūs įtaisymai ir pagerinimai at- į 
siejo S15.000.00. Stambesnių iš- ( 
laidų sutrauka skamba sekan
čiai :

Bažnyčios iš vidaus athaujini-' 
mas — $5.000; bažnyčios ir sve- j 
tainės iš lauko nudažymas — I i 
3,500; sėdynėse klauptukams 
paduškučių įrengimas — 1.500; 
sanktuarijoj grindų atnaujini
mas — 1,500; nauji perkūnsar
giai bažnyčiai ir svetainei — 
1,000; bažnyčios bokšto ir stogo 
pataisymas — 750; garsiakal
biai bažnyčioje — 750; bažny
čios langų sutvirtinimas ir sulo- 
pymas — 300; įvairūs kiti pa
taisymai — 700.

Išviso — $15,000.
Priminta parapijiečiams, kad 

iki šiam laikui tiems visiems at-; 
naujinimams neturėta jokių y- 
patingų kolektų. Darbui tačiau ' 
užsibaigus yra būtinas reikalas, i 
kad visi šiek tiek atjaustų kuni- i 
gų naštą. Kun. dr. Mendelis ir 
kun. Dubinskas pradėjo AT
NAUJINIMO FONDO vajų as- 
meniai paaukodami po $100 
kiekvienas. Gerb. Klebonas pa
žadėjo stambesnę auką truputį 
vėliau. Kadangi visi gerai su
pranta tų pagerinimų reikalin
gumą ir jų patogumą, nėra abe
jonės. kad visi prisidės savo au
ka prie šio svarbaus vajaus.

kad lau- 
choras ne-

I
DR. P. B. FETZGERALO, '[

DENTIST ![

1956 Purchase St. Tel. 5463 'i

New Bedford (Į

NEVV BEDFORD, MASS.

NEVV BEDFORD, MASS.

862 Purchase St. 1054 Acushnet Avė. Nevv Bedford j.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxvxxxx<

My Greetings to

New Bedford Unionists

CHARLES S. ASHLEY ([

Brody Furniture Company
Complete Home Fumishings g

1100 Acushnet Avė. New Bedford

I GULF H1LL FARMS

South Dartmouth

GULF HILE PARLORS
596 Pleasant St., New Bedford

i William H. Taylor. Asst.
1 Funeral Home:
; 535 County St. Tel. 8500
i New Bedford, Mass.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXX

W. T. Grant Company

; SULLIVAN FUNERAL HOME

?

NEW BEDFORD CO-OPERATIVE BANK

115 Williams St. New Bedford

f»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXX\XXX'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

H. P. Hood & Sons, Ine.
S. G. COOK. Manager

167 Mt. Vernon St. Nevv Bedford

MORTON'S SHOE STORE

, Purchase Street New Bedford

: ž

Centrai Lumber & Supply Co.

I

DR. UBALDE PAQUIN

1306 Acushnet Avė. Tel. 5590
Nevv Bedford

172 No. VVatcr St. Tel. 1919 Nevv Bedford

Jacob H. Schmidt & Son, Ine.

i

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XVXXXV

I
 M. F. AVILA, INC. ![

Beer and Ale VVhoiesale j i 

444 Acushnet Avė., Tel. 8200, į

Nevv Bedford. Mass.

Joseph Goulard&Co.

Homer's Wharf Tel. 4760 Nevv Bedford, Mass.

l
►XXSSS»*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
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Greetings and Best VVishes to Nevv Bedford Laborites 

MAYOR

Leo E. J. Carney

The Working man. the backbone of our country is always vvelcome at

Acushnet - New Bedford Co-Operative Bank
115 Williams St.. Tel. 969 Nevv Bedford

%%XXXXXXXXXXXXXXXXXVXVVV\X.
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NEVV BEDFORD LAUNORY

"Bundles of Satisfaction”
Qualitv Laundry at Moderato

Prices

132 Rockland Avė. Tel. 2954

Nevv Bedford. Mass. !

Popular Brands at the Lowe3t 
Prices

AMERICAN LIOUOR STORE

2177 Acushnet Avė. Tel. 6464
At Lund’s Corner

New Bedford. Mass.

K*XXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%*
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Allen Hersom Company
Agricultural Supplies Fertilizers Insectitudes

Howard Avė. Tel. 7195 Nevv Bedford

Bendradarbiavimas
Tačiau nereikia užmiršti, kadangi Apvaizdos die

viškasis įstatymas antgamtinėje santvarkoje yra, kad 
žmonės neskina visų vaisių sakramentų, kuriuos prii
ma pasiekę proto amžių, jei nebendradarbiauja su ma
lone; taip pat moterystės malonė pasiliks, didžia dali
mi, nenaudingas talentas, paslėptas lauke, jei susi
tuokusieji nenaudos savo prigimtų jėgų ir neūgdys ir 
neplėtos malonės pasėlių, kuriuos yra gavę. Bet jei, 
darydami tai, kas yra juose, jie pasirodys pasiduodą 
malonei, jie galės pakelti savo luomo naštas ir atlikti 
pareigas, jie bus pastiprinti, pašventinti ir tarsi pa
švęsti taip didžio Sakramento. Nes, kaip šv. Augusti
nas sako: kaip per krikštą ir kunigystę žmogų pašau
kia ir jam padeda vesti krikščionišką gyvenimą ar at
likti kunigo pareigas ir tų sakramentų pagalbos nie
kada netruks, beveik taip pat, nors tai ir nebus per sa
kramentinį būdą, ištikiačiųjų, kurie kartą buvo su
jungti moterystės ryšiu, nebegalės niekada atimti sa
kramentinės pagalbos ir ryšio. Toliau, kaip priduria 
tas pats šventasis, net tapę svetimoteriais, jie velka 
su savimi tą šventą ryšį, nors ir ne malonės šlovei, bet 
nusikaltimo biaurumui taip. kaip, netekęs tikėjimo, 
bedievis nenustoja, nutraukdamas savo sąjungą su 
Kristumi, tikėjimo sakramento, kurį gavo su atgim- 
dančiu Krikšto vandenimi.

jAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nevv Bedford VVhoiesale Liquor Co., Ine

1843 Acushnet Avė. Tel. 954 Nevv Bedford

Keliaukite j Lietuvą 
PER 

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE

424 So. Second St. Tel. 2682 Nevy Bedford

WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXX

/

NUOTRUPOS
Kun. dr. Mendelis išvyko ato

stogoms pereitą sekmadienį. 
Grįž tiktai už keturių savaičių. 
Bus namie rugsėjo 12 d.

Kun. Dubinskas turi sudaręs 
visus planus paskutiniam vasa
riniam parapijos išvažiavimui, 
kurs įvyks Arion Parke, sekma
dienį. rugpiūčio 27 d. Ponia O- 
na Ivoškienė bus vyriausia šei-

SMITH BROS., INC
Brewers of

SMITH’SSTOCK ALE

SMITH’S PALE ALE

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra Moterystės Nesuardomumo Gerybės?
2. Kodėl gimdymo kontrolė yra neleistina?

LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ
NEVV YORKO

Sekančiomis dienomis:

Statendam. Rugp.-August
Nieuvv Amsterdam, Rugs.-Sept. 5 
Statendam. Rugsėjo-Sept. 14
Nieuvv Amsterdam. Rugs.-Sept. 26 
Statendam. Spalių-Oct. 5
Nieuvv Amsterdam. Spaliy-Oct. 17 
Statendam. Spaliy-Oct. 26
Nieuvv Amsterdam. Lapkr.-Nov. 7 
Statendam. Lapkr.-Nov. 16

Visais kelionės reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba j

HOLLAND-AMERICA LINE
565 Boyiston Street. Boston. Mass.

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Į

BELMONT LAGER

NEW BEDFORD, MASS.

“Ali Honest Brews”

and

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

Greetings To Nevv Bedford Unionists

Pierce Manufacturing Company

....... -....... - uSAWYER ST.. TEL. NEW BEDFORD 4206

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXX į 

Parsons Laundry Co., Ine.
J High Gaade Laundry Work at Moderate Prices : |
£ 270 Acushnet Avė.. Tel. 5000 Nevv Bedford. Mass.

K%XXX’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
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DARBININKAS 6

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS

Vaikučių draugijėlė, vadovy
bėje ponios Onos Šakienės, ren
gia teatrą, kurį vaidins atvėsus 
orui.

Mirė Katrina Barkauskienė.
Palaidota rugpiūčio 14 d.

O ponia L. Venčienė sugrįžo iš 
Moterų Sąjungos seimo, kuris 
įvyko rugpiūčio 7—10 dienose. 
\Vorcester. Mass.

J

Rugpjūčio - Augusi SALE
niai susirems su Šv. Jurgio pa
rapijos sportininkais. Kaip ten 
pavyks, dar nežine, bet tik tiek 
žinoma, kad pereitą kartą Fet
riniai juos smarkiai supliekė.

Šv. Elzbietos pašalpinė drau
gija bendrai 
nutarė rengti pikniką 
dieną, Labor Day. 
Parke.

su Kazimieriečių
" ą. rugsėjo 4

Palangos

Sąjungos 
kolonijoj

Grįždami iš Moterų 
Seimo, lankėsi mūsų 
Chicagiečiai. Federacijos pirmi
ninkas. Dr. A. Rakauskas. "Mo
terų Dirvos" redaktorė, p. Sa- 
kaliene. ir Moterų Sąjungos iž
dininkė p. Simutienė.

Ketvirtadienio vakarą, 
piūčio 10 d.. Tretininkų brolija 
turėjo pamaldas ir pamokslą 
parapijos svetainėje, kurias su
teikė mūsų klebonas. Jis aiški
no kas gali suteikti žmogui 
džiaugsmą ir ramybę.

.4 ušrelė.

Mūsų klebonas, kun. P. M. Ju
ras ir Mikolas Norkūnas, sugrį
žo iš L. Vyčių Seimo, kuris įvy
ko Harrison. N. J., rugpiūčio 
8 — 10 dienose.

B. Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skelbia A’UGUST SALE, šiame 
išpardavime kailinių kainos yra labai sumažintos. Taigi, reikėtų Naujosios Angli
jos lietuvėms šiuo išpardavimu pasinaudoti.

Prieš mėnesį laiko, pats firmos prezidentas I. J. Fox nuvyko į Pietinę Ameri
ką ir nupirko įvairių - įvairiausių kailių, už pusę milijono dolerių, iš kurių I. J. 
Fox siuvykloje siuvami moteriški kailiniai pagal vėliausios Holyvvoodo mados. 
Kadangi I. J. Fox krautuvė pati turi savo siuvyklą, už tai gali pigiai parduoti kai
linius. Taigi, niekur taip pigiai negalėsite nupirkti elegantiškų kailinių, kaip I. J. 
Fox krautuvėje.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite lietuvio atstovą p. Bernardo Ko- 
raičio per kurį Tamstos pirkdamos sutaupysite dar 10'< nuolaidos, 
pasinaudokite siūloma proga.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios Į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10 G nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga! 411 WASHINGTON STREET 

Boston, Mass.

šią savaitę Šv. Vardo dr-jos 
susirinkime vyrai tarėsi kaip 
geriausia būtų suruošti jauni
mui tinkamą programą, kad jis 
naudingai galėtų praleisti va
karus. Geras tarimas ir vertas 
parėmimo. Klebonas prižadėjo 
stengtis kiek galėdamas dėl jų 

I gerovės. Būtų labai gerai, kad 
! būtų galima sutraukti visą šios 
! kolonijos jaunimą į vakarus, 
‘kur jis praleistų geroje priežiū- 
i roję. Prašome tėvų ir visos vi
suomenės tame dalyke pritarti 

■ ir savo jaunus vyrus prisiųsti į 
Šv. Vardo draugijos vakarėlius, 
nors jie būtų ir ne nariai.

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

HORWO?C, MASS

Juozas Lalys. Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios ko’ek- 
torius. apsivedė su Sodaliečių 
prefekte. Ona Zareckaite. laike 
šv. mišių, rugpiūčio 5 dieną.

Sykes & Sykes į
P. A. SYKES ir B G. SYKES J 

LIETUVIAI ADVOKATAI į
Ofisas: Sanborn Block S

Washington St.. Norvvood. Mass. ‘ 
Tel. Norvvood 033C

Gyvenimo Vieta:
32 VAI.NUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

Pirmadienį, rugp. 14 d. įvyko 
Moterų Sąjungos kuopos susi
rinkimas parapijos svetainėje. 
Dalyvavo nemažai narių, p. Wa- 
rabovv. laidotuvių direktorė, iš
davė raportą iš Moterų Sąjun- 

' gos seimo, kuris įvyko pereitą 
' savaitę VVorcester, Mass. Ra
portas priimtas su padėka.

p. A. Sykes. adv. B. Sykes 
žmona, taip pat dalyvavo Mote
rų Sąjungos seime kaip apskri- 

. čio atstovė.

Worcester, Mass.

kW.

Šv. Kazimiero Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,

p. Muziko A. šlapelio ir p. Ju
lės Vilkišiūtės. pianistės, kvie
čiama p. Maria Baronaitė atvv- 

, ko į šią koloniją ir antradienio 
į vakare, po pamaldų, mokė jau- 
! nimą tautinių šokių. Jaunimui 

f mergaitėms t tautiniai šokiai 
taip patiko, kad jos pasikvietė 
p. Baronaitę ir trečiadienio va
karui. P-lė Baronaitė ne tik pa
mokino šokti tautinius šokius, 
bet ir padainavo keletą liaudies 
dainelių, kurios visiems labai 
patiko.

LDS 7 kuopos labai svarbus 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 18 dieną. 7:30 vai. 
vakare. Šv. Kazimiero par. salė
je. Visi nariai šiame susirinki
me malonėsite dalyvauti. Šiame i 
susirinkime bus skaitoma ir t 
svarstoma LDS nauja konstitu
cija. Antra, tai bus svarstoma 
kaip tinkamiau prisiruošti prie 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 3 
dieną. Maironio parke. Pikniko 
pelnas skiriamas naujos Inter
typos fondui. Todėl LDS narius' 
ir "Darbininko” skaitytojus 
kviečiame dalyvauti skaitlingai. Į

Komitetas. •&

1 misija pavaišino šaldytu punč- 
: kiu ir pyragais.

i
rė Lapinskienė. Ona Kazlaus-; 
kienė. Ona Aleksandravičienė.; 
Juzė Kašėtienė, Ona Valentu-

i kevičiūtė ir Elena Petkus.

I
j Rugpiūčio 28 d. 6:30 vai. va
kare narės susirinks bažnvčios ‘ 
salėje susirinkimui. Susirinki
mas bus laikomas ant pievos 
Blue Ribbon pieninės darže, 22 
Spruce St. Johanna Kudaraus- 
kienė pasirūpins.

Baigiant susirinkimą Marga- 
reta Metrikienė. pirm, veikian- 

ĮČios komisijos. Ona Mikolaitie- 
nė. Monika Monasaitė. Ona Vie- 
raitė ir Paulina Budaitė suren
gė narėms šokius. Zablockas 

i grojo. Nors salėje vėsu, bet šo
kant sušilome. Veikiančioji ko-

Aušros Vartų Parapija

.j

Pope Cptical Co.
Aibert R. Barker

Iš L. Vyčių seimo jau sugrįžo 
kuopos atstovai. Džiaugiasi sei
mo įspūdžiais.

—

p. M. Metrikienės aukotas do
vanas laimėjo Matilda Simonai- 
tė, Elzbieta Kraunialienė. Katri
na Vieraitienė. Marė Purienė. ir 
Marė Lauzonienė. -4. JI. F.

giasi ta programa, nes toji pro
grama visados yra valandos rei
kalingam dalykui. Šių metų 
programa yra prašyti Dievo, 
kad būtų ramybė tarp žmonių, 
ramybė pasaulyj, ramybė tarp 
darbininkų ir darbdavių. Geras 
dalykas, lai gyvuoja.

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa
reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

Redakcijos Atsakymai

Worcesterietei, Worcester. 
Mass.—Tamstos pastabos ir ap
gailestavimo Sąjungiečių jubi
liejinės vakarienės reikalu ne
talpinsime. Viena. “Darbinin
kas" nėra Moterų Sąjungos or
ganas. o antra, tą klausimą, ku
rį Tamsta iškėlėte, geriausiai 
gali išspręsti pačios Sąjungie- Į "paneša,'
tės. Dvasios \ adui tarpininkau
jant.

p. L. Volungevičiui, Worces- 
ter. Mass. — Tamstos korespon
dencija į pereito penktadienio 
numeri suvėluota. Netilpo.

Detroito Žinios

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Iš šios kolonijos Moterų Są
jungos šeiminiame koncerte ir 
bankiete dalyvavo ne tik atsto
vės pp. Warabow ir Sykes. bet 

' buvo nuvykę ir adv. B. Sykes ir 
pp. Kneižiai. CSV.

i

GREENFIELD, MASS

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
Worcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. W ore. 4-6757

PER

A VERY 
DOLLARS

c <

Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus draugijos paskutinis 
piknikas šįmet įvyksta rugpiū
čio 20 dieną. 1 vai. po pietų. 
Franklin County parke. Progra
ma bus įvairi: gros muzikantai 
visą dieną. Bus visokių valgių 
ir gėrimų. Programą žadėjo iš
pildyti mūsų laukiamas ir myli- 

!mas Aušros Choras iš Gardner.
Mass.

Taigi ta proga kviečiame vi
sus iš visur 
piknike, kur 
smagiai ir 
draugiją.

Rengėjai 
gas. kad 
Rengėjais 
Steponkevičius. Jonas Jasionis. 
Adomas Budriavičius.

A. Dėdinas.

dalyvauti 
praleisite 

paremsite

mūsų 
laiką 
mūsų

deda visas pastan- 
patenkinti svečius, 
yra: Aleksandras

MONTH
A'

•C
1.

WIIL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk Lumber Co.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgewater 350

Juozūnai praneša, kad jų dūk- į 
relė Nellie ištekės už Simono. 
Zvalesko. J ungtuvės įvyks Šv.' 
Petro par. bažnyčioj, p. Juozu-; 
naitė yra choristė - solistė. Ves- ; 
tuvių balius įvyks West End. 
svetainėj. Jaunimo draugija į-‘ 
teikė puikią davaną. Velijam 
linksmo gvvenimo.i■ I Taipgi teta Marijos Gedvilių-1 

, kad ji ištekės užI j i
Edivardo Kvasniko. Vestuvės į- ’ 
vyks šv. Petro par. bažnyčioj.

Taipgi apsives Chester Tarz- 
well ir Julijona Bieliutė.

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

rugp. 29
Rūgs. 8

Rūgs. 16

s.
M.
M.

Liepos mėn. 31 d. įvyko Auš
ros Vartų Moterų Socialio klu
bo susirinkimas.

Susirinkime nutarta: T~ ' _____
nio Parke. Shrewsbury sureng- į kiekvienam reikalingas.
ti vakarienę - šokius. Diena busijaį stengiasi 
paskelbta. Komisijon išrinktos duoti savo vaikams kogeriausį tuviškai.
sekančios narės: Anelė Sinkevi- mokslą. Jie išlaidų nepaiso. No- miršta savo tautos kalbą. Daž- 
čienė. Monika Monasaitė. Moni-.rį matyti savo vaikus gabius ir nai tėvai kalti, kad nedavė sa-Į

> progos pramokti 
dažnai į nekatalikiškas ir vėliau savo kalbos.

į jų vaikai jiems užmoka už1
------ 1—i- o-------- --( Į>acĮ jję

Basebalininkų sezonas baigia
si. Petriniai žaizdami paskutinį 

. league žaidimą pergalėjo savo 
i priešus ir labai sėkmingai už
baigė sezoną. Dabar lieka dar 
vienas svarbus žaidimas. Petri-

Jau artinasi laikas, kada vai- gesnių kaip mūsų tauta, o jų 
Mairo-; kilčiai grįš į mokyklas. Mokslas vaikai jau užmiršo savo kalbą. 

_ . Tėve- Yra dauguma lietuvių jaunuo-
kaip galėdami lių. kurie labai prastai kalba lie- 

Tai sarmata, kad už-

ka \ ieraitė. \ aleria \ ieraitienė išmintingus. Siunčia į kolegijas, vo vaikams 
ir Betty LaBairė.

Stalui — Bemice Sprikavi-ij^
čiūtė. Madelina Lapinskaitė, j tokį mokslą. Rugoja, kad jie Visi Amerik°s lietuviai spor- 
Florence Monasaitė. \ aleria'tiek nukentėjo, kad jų vaikai‘1-ininkai yra girdėję apie Barney 
Masionis. Julė Noriekienė, Ma-j gautų aukštesnį mokslą, ir da-, ^IcCoskey (Mankauskąl. lietu- 

' bar išsimokslinę, tėvelius
prisiųsti man choro atstovų miršo. ~ ’ 
skaičių ir jų vardus, ir kurią1 
parapiją atstovauja. Tada aš i 

.galėsiu pasiųsti Seimo rengimo;
komisijai. Taipgi noriu paskelb
ti “Muzikos Žiniose" ir laikraš
čiuose. Taipgi dar kartą prašau 
chorų. kurie neužsimokėjote 
$1.00 mokesnių malonėkite pri
siųsti. nes reikia paruošti ra
portą. Be to. prisiųskite ir cho
ro .narių skaičių, kad galėtume 
nors bendrai žinoti Seime kiek 
tūkstančių jaunimo priklauso 
chorų Sąjungai. Praeitą seimą 
buvo paduota skaičius 2,350 
narių. Be abejo šįmet yra dau
giau. Labai ačiū tiems, kurie 
jau prisiuntė.

Konstancija Skelly, 
Centro Sekretorė.

6929 So. Maplevvood Avė.. 
Chicago. III.

Gerb. Chorai:— Antrasis Ro
mos Kat. Parap. Chorų Sąjun
gos Seimas jau čia pat. Reika
las yra ruoštis j Seimą. Gavau 
prašymą nuo Seimo rengimo ko
misijos kokiu nors būdu pra
nešti apie kiek atstovų daly
vaus Seime, nes tas viskas riša- 
si su finansais. Pagaminimas 
seimo ženklelių, vaišės ir tt. Aš 
tikro atsakymo duoti negaliu. 
Tad prašau gerb. choristų ir 
chorų vadų, kurie atstovausite 

.savo chorus seime, malonėkite

Laivų išplaukimai iš New Yorko
S. Drottningholm,
S. Gripsholm,
S. Kungsholm,

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tamaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivokorčių 
gentas, arba

Svvedish American Line
154 Boylston St., Boston. Mass.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUV OS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

a-

cO Ellswcrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCII
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5 4335

PHONE
So. Boston 

2271

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

u^Jvį basebalininką. kuris žaidžia 
! oi, Ontrriif T'ioroT'c , v l.-or-io 1 o Ko j 
I gabiai žaidžia. Tas vyrukas yra 
I tikras sportininkas ir verta lie

su juo susipa- 
_  ■ žinti. Jis parodo, kaip tikras 
Mokslas tu-'sportininkas elgiasi tikrai spor

tiškai. Pirmiausia, jis rūpinasi 
savo senu tėveliu, kuris jau per 
daug metų nedirba. Jis užlaiko 
namus ir savo seseles, ir nesidi- 
džiuoja prie žmonių. Tokiam1 
sportininkui priklauso garbė. 
Detroito lietuviai velija geriau
sio pasisekimo ir gero vardo 
tarp visų lietuvių ir svetimtau- 

įčių.
Į

■ ■ -----

i Šv. Petro par. vienatinis me- 
itinis piknikas įvyks rugp. 20. 
Beechnut Grove. Klebonas ir 
rengėjai kviečia visus Detroito 
lietuvius į šį pikniką pasilinks
minti su Petriniais. Bus visi į 
žmonės mandagiai priimti ir 
pavaišinti. Bus dovanėlių dėl 
vaikų ir moterų, ir kelios links
mos valandos dėl visų. Neuž- 

/ mirškite šv. Petro parapijos 
pikniko. Padėka “Darbininkui" 
už šį skelbimą.

—
Antradienio vakare, rugp. 15, 

Belle Isle. įvyko didelis katalU 
kiškas susirinkimas. Draugijos 
iš daugelio parapijų su unifor-; Tvarkdarė— Ona Mizgirdienė, 
momis maršavo, ir po tam įvy
ko puiki programa garbei Dievo 
Motinos. Toki demonstracija j- 
vyksta kasmet Detroite. Dauge-' 
lis žmonių atsilanko ir džiau-;

Todėl reikalingiausias! su Detroit Tigers. ir kuris labai 
dalykas yra dvasios mokslas.

Senovės pagonijos laikais A-Tuvių jaunimui 
ristotelius, rašydamas apie mo
kslą štai ką sako: “1 
ri būti dvejokis. Reikalinga pro
tą ir širdį mokyti". Toliaus sa
ko: “Kad ir nebūtų Dievo, turė
tume mes sutverti dievaitį, kad 
turėtų į ką aukščiau savo min
tis kelti". Pagonys pripažįsta 
reikalingumą dvasinio mokslo 
su pasaulietišku. Todėl verta 
kiekvienam tėvui nusistatyti 
siųsti, kur tik galima, savo vai
kus į katalikišką mokyklą, o dar 

i geriau, siųsti juos į lietuvišką 
mokyklą. Ten gaus viską kas 
reikalinga aukštesniam moks
lui. Tr prie to savo kalbą ir tikė
jimą. Kiekviena kalba yra mok
slas. Yra tautų, daug skaitlin-

I

T 1

FITCHBURG, MASS.

SERVICE
ĖST. 1931 — 

= 7eZ/,TCH45IO 
145 ROLLSTOME ST. «

4..*s
B* 0 —m

'L• «

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Farkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

i 105 West 6th St., So. Boston. Mass.

I 1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlenfi, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

į Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.i

I Fin. Rašt. Alek-’andras Ivaška,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.

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

: Iždininkas, Andrius Zaleskas, 
702 Fifth St., So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 497 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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[vietines žinios
ŽINUTĖS

Rugp. 15 d., p. Petras Kiburis, 
senas veikėjas ir prekybininkas 
So. Bostono lietuvių tarpe, savo 
namuose, Columbia Road, Dor
chester, iškėlė kun. Jeronimui 
Vaičiūnui pietus, kaipo savo se-

niausianti pažįstamam Ameriko
je. Pagerbimo pietuose dalyva
vo kun. J. J. Jakaitis, MIC., 
kun. Juškaitis pas kurį kun. 
Vaičiūnas vieši, kun. P. V. Stra- 
kauskas ir So. Bostono kunigai.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
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. vakare 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai dieną 

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St., 
(Ties JordanMarsh)

BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

{VAIRIOS žiniosLANKĖSIniai arčiau. Ar LDS organizaci
jos gerovei, ar kokios kitokios 
parties interesai, kad ir priva- 
tiški. Būkime atvirus visi LDS 
nariai ir sąžiningi bei draus
mingi. Jeigu nutariame ką nors 
surengti, tai ir laikykimės kaip 

i žydai viens už kitą. O ne išva
žinėti po kitus parkus bei mies
tus. Mes laukiame ištisos eilės 
svečių iš kitų kolonijų, kurie 
tikrai atvažiuos. Bet mes turime 
juos priimti ir su jais praleisti 
dieną visoje linksmioje nuotai
koje. Tikimės, kad rūgs. 3, jau 
nebus taip karšta, kaip šian
dien, todėl visi, kas tik gyvas 
į LDS trijų — Trilypį pikniką.

Rengėjas.

I

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi pp. S. Gudas iš Newark. 
N. J., J. Ratkus iš Harrison, N. 
J. ir J. Jakubauskas iš Brook- 
lyn, N. Y.

Taipgi lankėsi kun. J. Daunis 
iš Haverhill ir kun. A. Baltru- 
šiūnas iš Cambridge.

NAUJAS LIETUVOS PILIETY
BES ĮSTATYMAS

GRABORIAI

Rugp. 17 d., vakare, Brookline 
Village lauko teatre, —, The 
Sheil “Mikado” Gilbert ir Sulli- 
van’s garsi operetė sutraukė 
3500 klausytojų. Pernai rudenį 
šią operetą sėkmingai perstatė 
šv. Petro parapijos choras, va
dovybėje muz. R. Juškos. Šį ru
denį parapijinis choras išpildė 
kitą linksmą Gilbert ir Sulli- 
van’s operetę “Pinafore”.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

jvyks antradienį, rugp. 22, 
7:30 vai. vak., “Darbinin
ko” salėje, įvyks LDS 1-os 
kuopos mėnesinis susirin
kimas. Kadangi šis susi
rinkimas yra labai svar
bus, todėi kviečiami visi

S

i

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lucy N. Yakim
LIETUVE ADVOKATE 

; (JEKIMAUČUTĖ) 

i 14HopeSt., 
Greenfieid, Mass.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

JolmLGrigalus 
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thoma* P k, Tel. S. B. 1043

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154

101 Baxter St.. So. Boston, Mas*.' 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnevvcll Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

GRJŽO Į NAMUS

p. Justa Karpiūtė, Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių par. (Westville, 
III.) vargonininkė ir Verslo or
ganizacijos sekretorė - ižd., pir
madienį, rugp. 14 d. išvyko iš 
So. Bostono į namus, p. Karpiū
tė dalyvavo Moterų Sąjungos 
seime ir tapo išrinkta tos orga
nizacijos vice - pirmininke. Iš
važiuodama užsiprenumeravo 
laikraštį “Darbininką” ir pasi-

nariai dalyvauti. Bus per-lžadėjo* pasitarus su klebonu ir 
žiūrimas LDS organizaci-'darbininkais- atgaivinti LDS 
jos konstitucijos projek-!ku°P4- Dėkojame ir linkime lai
tas, renkami atstovai į ap- min?os kelionės.
skričio suvažiavimą, apta-Į 
riami pikniko reikalai ir tt.

Valdyba.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Trijų LDS Kuopų Piknikas
Rugsėjo - September 3 d., Ro

muvos parke, Montello, Mass., 
įvyks trijų LDS kuopų rengia
mas šaunus piknikas. Rengėjai: 
So. Bostono, Cambridge ir 
Brocktono LDS kuopos pasiry
žo šitą pikniką padaryti tikrai 
žymiu, kad visi, kurie tik atsi
lankys tame piknike rastų sau 
tikro pasitenkinimo ir malonu
mo. Kadangi tai bus sekmadie
nis prieš Labor Day. tai bus di
delė proga visiems atsilankyti, 
nes prieš nedarbo dieną visi no
rės ilgiau kur nors pasilinks
minti bei su savo pažįstamais 
pasišnekučiuoti ir kasdieniniais 
rūpesčiais bei džiaugsmais pasi
dalinti. Taigi, kaip tik ir bus 
visiems milžiniška proga Ro
muvos parke tą dieną susitikti. 
Brocktoniečiai praneša, kad jie 
rengia sporto programą jau
niems ir augusiems. Sporto pro
gramai vadovauti ir patvarkyti 
esą pakvietę žymius sporti
ninkus Mykolą Grigą ir Petrą Į 
Pilecką. Gi So. Bostoniečiai pra
neša per Vincą Valatką, kad or-j 
kestras jau pasamdytas ir bus! 
proga kiekvienam ir kiekvienai! i 
gerai patrepsėti. Cambridge’ie-1 
čiai praneša, kad kepa, verda ir• 
gamina tik dar ne piknikui, o' 
rengėjams išmėginti patrovas. j 
ar tiks tokios rūšies valgiai pik
nikui. Žinovai, kurie dalyvavo 
toje gaminimo valgių talkoje, 
sako, kad tai bus nepaprastai 
didelė naujiena iš valgių ir gė
rimų pusės. Buvo girdima, kad 
daugumas žadėjo išvykti kur į 
Baltus kalnus per tas dvi dienas 
sekmadienį 3, ir pirmadienį 4, 
bet sužinoję, kad čia pat ant 
vietos Romuvos parke bus toks 
šaunus piknikas, todėl ir susi
laikė. Tai gražus dalykas. Mes 
jiems susitikę širdingai dėkosi
me ir “užsifundysime”. Kodėl 

[ne... juk savi marškiniai arčiau 
kūno... — šaukia išsijuosęs vie
nas LDS narys. Tikrai bus pro
ga pamatyti, kur kieno marški-

i
I

Spaudos Rėmėjas

p, J. Pauplys, gyv. Nor- 
wood, Mass. gerai žinomas 
siuvėjas, turįs siuvyklą a- 
dresu: 1112 Washington 
St., Norwoode, atvykęs į 
“Darbininko” administra
ciją. užprenumeravo laik
raštį “Darbininką” vie
niems metams vienam 
dvasiškiui, kuris dėl finan
sinių trukumų negalėjo 
užsiprenumeruoti. p. J. 
Pauplys ateityje žada ir 
kitiems užprenumeruoti, 
kurie patys neišgali arba 
dėl kitokių priežaščių ne
užsiprenumeruoja laikraš
tį “Darbininką”. Tikimės, 
kad atsiras ir daugiau to
kių nuoširdžių “Darbinin
ko” rėmėjų, kurie užpre
numeruos laikraštį “Dar
bininką” savo draugams, 
pažįstamiems ir nepažįs
tamiems, bet neišgalin
tiems užsiprenumeruoti.

PARSIDUODA 12-kos kam- 
: barių namas. Gera vieta arti 
mokyklų ir bažnyčios. Oil heat 
— aliejumi šildomas. Matykite 
savininką, 8 Hartford St.. Dor
chester, Mass. (18-22-25)

Policininką Kaltina 
Vagystėje

I

I

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorSenke
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumitureCo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local 4 Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

CharlesiChris
454 Broadway

So. Boston, Mass.
Taisome automobilius. Pas mus 
mechanikai yra pirmos rūšies. 
Taipgi randuojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasoliną, tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.
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Suffolk apskričio grand 
jury apkaltino Bostono po
licininką Joseph F. Allen 
už kyšių ėmimą ir sąmoks
lą vagystėje. Trys kiti ap
kaltinti. Kaltinamieji ati
duoti teismui.

LEGIJONIERIŲ SEIMAS

Ketvirtadienį, prasidėjo Ame
rikos Legijono Massachusetts 
valstybės seimas Tauntone. Po
sėdžiuose dalyvauja arti 800 
delegatų, kurie atstovauja 45. 
000 legijonierių Massachusetts 
valstybėje.

Mūsų lietuvių, Stepono Da
riaus Postas šiame seime daly
vauja su savo delegatais: Jonas 
J. Romanas, Juozas Kanuskis, 
Jonas Beleckas ir James Smig
ias.

Posėdžiai tęsis tris dienas iki 
šeštadienio. Penktadienio vaka
re bus paradas, šeštadienį, ant
rą valandą įvyks didysis para
das, kuriame dalyvaus arti 15. 
000 legionierių. Parade dalyvau
ti išvyks Stepono Dariaus Pos
to nariai ir benas šeštadienio 
rytą, 10 vai. J. J. R.

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuri* 

•kelbiasl “Darbininke'’ apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Stepono Dariaus Postas su 
savo benu ir Moterų auxiliary 
išvyks dalyvauti Lietuvių Die
noje New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje, šeštadienio vakaro, 
rūgs. 9, 1939, 11:30 vai. trauki
niu iš South Station. Atvyks 
New Yorkan sekmadienio rytą. 
6 vai.

Grįš traukiniu iš Grand Cent
rai stoties 12:30 vai. naktį, pir
madienį, rūgs. 11, 1939. ir bus 
Bostone 6 vai. pirmadienio rytą.

Legijonieriai kviečia visus lie
tuvius prisidėti prie jų ekskur
sijos. Traukinio bilietas į New 
Yorką ir atgal kainuos tiktai 
S3.50. Norintieji prisidėti prašo
me užsiregistruoti Posto name. 
C

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
R. Battruiiūnas ir p. Klinga, $w.
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini '•erti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės ‘•Darbininke".

S. Barasevičius h* Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2637.

kariuomenės, iš karinio 
laivyno ar iš kitokios kari
nės tarnybos; įstoja civili- 
nėn svetimos valstybės 
tarnybon, esant tai valsty
bei karo padėtyje su Lietu
va, arba, tokiai padėčiai 
atsiradus, neišstoja iš a-į 
nos valstybės civilinės tar
nybos arba padaro kokį 
veiksmą prieš valstybės 
saugumą ir už tai teismo 
nusmerkiamas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime.

Lietuvoje apsigyvenusi 
moteris, susituokdama ne
tekusi Lietuvos pilietybės 
gali ją atgauti, jei yra na
šlė ar perskirta, arba jos 
santuoka yra pripažinta 
netikra.

Kaunas — Šiomis dieno
mis Respublikos Preziden
tas paskelbė Lietuvos pi- 
ietybės įstatymą. Pagal 

šį įstatymą pilietybę įgy
ja šeiminiu ryšiu: ne Lie
tuvos pilietė, susituokda
ma su Lietuvos piliečiu; 
priimto Lietuvos piliečiu 
žmona, jei ji pareiškia no
rą tą pilietybę įgyti; priim
to Lietuvos piliečiu vaikai, 
nesukakę 18 m. amž., jei 
jie yra priimtojo tėviškoje 
valdžioje ir jei priimtasis 
pareiškia norįs, kad jie tą 
pilietybę įgytų; Lietuvos 
pilietybę atgavusios mo
ters vaikai, nesukakę 18 
m. amž., jeigu jie yra at
gavusios tėviškoje valdžio
je ir jeigu atgavusioji pa
reiškia norinti, kad jie tą 
pilietybę įgytų; ne Lietu
vos pilietės vaikas, kuris i- 
teisinamas ligi 18 metų 
amžiaus, jei jo tėvas Lie
tuvos pilietis.

Ne Lietuvos piliečio vai- Rooseveltas pareiškė, kad; 
i o   x lis išlpisias rasta naskirda-

mas šįmet Padėkonės die-| 
na lapkričio 23 d. Senovės 
įpročiu Padėkonės diena 
Amerikoje yra švenčiama 
paskutinį ketvirtadienį 
lapkričio mėnesio. Šįmet 
pripuola lapkričio 30 die
ną. Prezidentas Roosevel
tas sako, kad daugelis biz
nierių nusiskundžia, jog 
Padėkonės diena yra per
daug arti Kalėdų švenčių, 
gi darbininkai taip pat ne
rimauja, kad nuo rugsėjo 
mėnesio iki pabaigos lap
kričio nėra jiems laisvos 
nuo darbo dienos. Per 
daug didelis esą tarpas 
tarp Darbo dienos ir Padė
konės dienos. Prieš tokį 
prezidento pareiškimą pa
sipylė didžiausi protestai, 
ypač iš kolegijų ir univer
sitetų. nes tas suardo jų 
nustatytus football žaidi
mus. Protestus taip pat 
pareiškė ir kalakutų au
gintojai. Jie sako, kad sa
kaitė sudaro didelį skirtu
mą: ir kadangi šįmet Padė- 

ikonės diena savaite pa
greitinta, tai nebūsią gali
ma tinkamai nupenėti ka
lakutų Padėkonės pietams. 
Šalies įstatymai leidžia 
kiekvienos valstybės gu
bernatoriui paskelbti Pa
dėkonės dieną. Prezidento 
paskelbimas pasiliktų be 

i vertės, jei visi gubernato
riai paskelbtų laikytis se
novės papročio. Daugelis 
jų jau taip pareiškė. Texas 
valstybės gubernatorius sa 
ko: “Gerai, mes turėsime 

I dvi Padėkonės dienas, vie- 
1 ną lapkr. 23, kitą lapkr. 30.

i
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Prezidentas Pakeitė Pade* 
kones Dienos Laiką

I
Campobello Island, N. B.

Rugp. 17, — Prezidentas:

kas, sukakęs 18 m. amž., jis išleisiąs raštą paskirda- 
per vienerius metus nuo 
sukakimo gali įgyti Lietu
vos pilietybę optavimu, jei 
jis, ligi sukakdamas 18 m. 
amž., apsigyvena Lietuvo- 1 
je su savo motina, atgavu
sia Lietuvos pilietybę ir tu
rinčia jam tėvišką valdžią.

Lietuvos pilietis, priė
męs svetimos valstybės pi
lietybę, Vidaus Reikalų 
ministro leidimu gali pasi
likti Lietuvos pilietybę.

Lietuvos pilietis gali būti 
pripažintas netekusiu Lie
tuvos pilietybės, jeigu jis 
bent dvejus metus negyve
na Lietuvoje ir nutrūksta 
ryšius su Lietuvos gyveni
mu.

Nutrūkusiu ryšius su 
Lietuvos gyvenimu laiko
mas pilietis, jei jis: gyve
na užsienyje be užsienio 
paso arba su nustojusiu 
galios užsieniniu pasu, ar
ba, būdamas priimtas Lie
tuvos piliečiu, išgyvena 
savo kiltojoje valstybėje 
bent dvejus metus be per
traukos.

Lietuvos pilietybė gali 
būti atimta, jei pilietis: 
tarnauja ar yra tarnavęs 
be nustatyto įstatymais 
leidimo svetimos valstybės 
kariuomenėje, kariniame 
laivyne arba kitoje karinė
je ar karinio pobūdžio or
ganizacijoje: gyvendamas 
užsienyje, pašauktas ne
stoja atlikti karinės prie
volės; pabėga į užsienį iš

I

ŠVENTAS RASTAS
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NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Street. South Bostone.
■Jonas J. Romanas.

Adjutantas.

Atvyksta Dr.LSBupas
Lietuvos Elta praneša, 

kad šiomis dienomis išvy
ko iš Lietuvos Dr. J. Šliu
pas, mūsų išeivijoje pasi
žymėjęs laisvamanis. Jis 
čia išbūsęs tris mėnesius. 
Vykstąs su savo šeima.

;; Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- 

;! pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- 

I! taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
<! Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.

;; Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

: “DARBININKAS” |
| 366 Broadway, So. Boston, Mass. |
i ~ s

JosephW.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
(VVRUELIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

J

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė)**. 
Sodewail, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos Žemo*

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Humberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON. MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadway.

SMe WeWfagC*.
VVelding Hot Water & Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Dtirbiuinke”.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai iiplauti, 

paveskite darbą mum*.

Oueen Amt Landry, Ik. <
7—9 Ellery St., :•

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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LDS 36 KP. SUSIRINKI
MAS

įvyks sekmadienį, 
tuojau.- po sumos, 
salėje. Malonėkite

svarbių

rugp. 20-tą. 
bažnytinėje 
visi atsilan- 

yra svarbių reikalų, 
naujos konstitucijos 

svarstymas. Kviečia- 
narius lietuvius kata- 

kus ateiti į šį su
sirinkimą. kurie tik įdomaujate 
katalikų darbininkų LDS orga
nizacija. LDS yra mums nau
dinga ir brangi organizacija, 
nes ji gina darbininkų reikalus. 
Leidžia katalikišką laikraštį 
“Darbininką", kuriame telpa iš 
viso pasaulio vėliausios žinios 
bei rimti katalikiški pasiskaity
mai. Tad skaitykim visi, ir 
džiaugkimės turį progą: ragin
kime ir kitus skaitvti. Valduba.

k vii. nes 
būtent, 
projekto 
me ir ne
likus darbini

vi •-* .

o

X<
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kietų bus parduota. Autobusai 
išeis nuo šv. Juozapo par. baž
nyčios lygiai 7 vai. rytą.

NEWARK, N. J.

Labdarybės piknikui. Tos aukos 
sunaudotos ir piknikas davė 
gerą pelną. Labdarybės draug: 
ja galės sušelpti mažutėlius ir 
senelius. Aukotojams, darbuo
tojams ir dalyviams to pikniko 
komisija, jo vyriausia galva 
klebonas taria širdingą ačiū. Y- 
ra žmonių, kurie smerkia Lab
darybę. sako yra valdžios prie
glauda ir valdžia tuo rūpinasi. 
Teisybė, valdžia neleis 
badu mirti, bet valdžia 
lį paims, rūpinsis kūną 
t i .bet sielos neauklės.
būdu mes katalikai turime auk
lėti mažutėlius, rūpintis jų kū
no ir sielos reikalais.

žmogui 
mažutė- 
išauklė- 

Tokiu

RUOŠIASI Į PASAULINĖS 
PARODOS LIETUVIŲ DIENĄ

L. Legijonas S. Radzevičiaus 
4-tas postas ir auxiliary ruo
šiasi į Lietuvių Dieną 10 rugsė
jo. Mano vykti kartu su Hart- 
fordiečiais. specialiu traukiniu.

Sąjungietės ruošia bus'ą. Tad 
gera proga pasirinkti, kur ir 
kam patogiau važiuoti. Bus'u 
važiuojant reiks tą pačią dieną 
sekmadienį. grįžti, traukiniu 
reiks išvykt šeštadienį ii- grįžt 
sekmadienį.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos ženkleliai labai mažai

Ar 
iau

platinami mūsų kolonijoj, 
ne laikas sukrusti ir g; 
juos platinti?

GRAŽIAI PAVYKO

LDS 5tos kuopos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 20 d. Susirinki
mas yra labai svarbus ir pra
šome visų narių atsilankyti 27 
d. negalima turėti susirinkimo, 
nes įvyksta parapijos paskuti
nis piknikas. Visi LDS nariai 
vyksta į pikniką, vieni dirbti, 
kiti pasilinksminti. Šiame susi
rinkime bus svarstomas LDS 
konstitucijos projektas. Kortsp..

Kartą pas vieną žmogų atsi
lankė Labdarybės draugijos at
stovai ir prašė kelių centų dėl 
užlaikymo našlaičių. Tas žmo
gelis sako: "Tegul visi taip au
gina vaikus, kaip aš auginu, tai 
Labdarybė bus nereikalinga". 
Aš Tamstoms sakau, kad tą šei
myną ištiko nelaimė, kad Lab
darybės draugija tos šeimynos 
vaikučius turėjo užauginti. Lab
darybė nepasmerkė tos šelmy-; 
nos. kaip jų atstovai buvo pa
smerkti.

Klebonijos taisymo darbas ei
na pirmyn. Klebonija bus padi
dinta ir atnaujinta. Pirmiaus 
kai buvo vienas kunigas, tai bu
vo užtektinai vietos, bet dabar 
trims kunigams, o gal ateity 
bus keturi, tai permažai vietos.

BHIDGEPORT, CONN.

Sekmadienio ryte, rugpiūčio 6 
d., kun. Tarnas Poška iškilmin- 

: gai celebravo pirmąsias šv. mi
šias. Arki-deakonu buvo kun. J. 
Balkūnas; deakonu buvo kun. A. 
Morkūnas. MIC.; subdeakonu— 
klierikas J. Baltrušaitis. MIC. 
Ceremonijų vedėju — klierikas 
P. Markūnas. MIC. Turiningą 
pamokslą pasakė kun. J. Balkū
nas. išdėstydamas kunigo reikš
mę. pareigas ir jo 
bę.

Choras puikiai 
Antano. Leonardo
E flat mišias, vadovaujant var
gonininkui ir dainininkui An
tanui Giedraičiui. Per mišias so
listai buvo: — sop. Katarina ir 
Valerija Račkiūtės: altas — 
Bertha Palušytė: tenoras —

i
buvimo gar-

giedojo Šv. 
in B flat ir

Praeitą savaitę klebonas kun. 
J. Kazlauskas buvo išvykęs sa
vaitei rekolekcijoms.

Praeitą sekmadienį parapijos __
choras turėjo savo privatišką I da ba.
išvažiavimą prie gražaus ežero. gas _ Jonas Ra-.kus Per offer. 
kur jaunimas linksminosi. Cho
ristų buvo didelis būrys. Kartu 
dalyvavo ir kleb. kun. Kazlaus
kas. Jis yra didelis jaunimo my
lėtojas. Šeimininkėmis buvo p. 
O. Tuskiūtė. p. Andriulaitienė. 
p. V. Mockevičius ir Zikaras. 
Renkimo komitetas buvo darbš
tus ir savo užduotį labai gerai 
atliko. Choristai dėkingi tiems 
asmenims, kurie savo automo
biliais pagelbėjo nuvežti, bū
tent. p. A. Tuskai. Ed. Tamu- 
šiūnui. p. J. Bajorui, kun. J. 
Kazlauskui, ir A. Stanišauskui.

Tokius pasilinksminimus jau
nimas turi turėti dažniau. Būtų 
gerai, kad visas parapijos jau
nimas. kuris myli darbuotis įsi- 
Į rašytų į chorą, o tada būtų ga
lima didelius gražius darbus 
nuveikti. Tėveliai turėtų para
ginti. kad jų sūneliai ir dukre- vo pareigas stropiai, 
lės nesibastylų kur jų niekas Raporteris.

į

sas — Jonas Katkus, rer oiter- 
torium solo giedojo atvažiavusi 
viešnia iš Elizabeth. N. J. p-lė 
V. Pranškietytė.

Tuojaus po šv. mišių visi su
sirinko į salę, kur įvyko iškil
mingi pietūs. Kai kurie svečiai 
pareiškė savo linkėjimus. Žmo
nių buvo daug, kurie nuošir
džiai linkėjo mūsų naujam ku
nigui geriausio pasisekimo. 
Kun. T. Poška ketina grįžti at
gal į Lietuvą.

Čia noriu priminti apie Maria- 
napolyj Lietuvių Dieną, pp. 
Markevičių šeima aukavo kala
kutą. Jį laimėjo kun. J. Kripas. nemato, o stotų į gražų jaunimo 

darbą.
Choras turi savo paskutinį 

parengimą, rugpiūčio 25 d..
Pleasure Beach Park. Pelnas 

;r 'skiriamas choro kelionei į Pa
saulinę Parodą. Paremkite, ku
rie galite, nusipirkdami bilietelį 
už 10c.

Neseniai grįžo iš atostogų 
mūsų jaunas ir energingas var
gonininkas Antanas Giedraitis. 
Aplankė Providencą, Niagarą 
Falls. Clevelandą. apsistojo Chi
cago je kelioms savaitėms pas 
savo tėvelius, kur turėjo gerk
lės operaciją. Dabar grįžęs, 
daug geriau jaučiasi ir eina sa-

p. Markevičiai prašo kun. 
Kripo atvažiuoti ir atsiimti lai
mikį. U attų-buriečiai sako, ka
žin kada kun. J. Kripas atva-> 
žiuos atsiimti? Atvažiavęs, jisl 

nes mes pir-

Rugp. 12 d. įvyko vakarėlis, 
kurio pelnas paskirtas įtaisy
mui reikmenų namuose Sese
lėms Pranciškietėms .kurios ap-|turės -fundvti". _ 
sigyvens mūsų parapijoj, prade- miausia pradėjome pirkti tikie-Į 
dant rugsėjo mėnesiu. Gražiai tug 
pavyko. Dalyvavo daug žmonių, 
ir buvo daug suaukota. T. M.

WATERBURY, COHN.
Rugpiūčio 13 d. įvyko šv. Juo

zapo parapijos Labdary bės pik
nikas. Daug darbo buvo įdėta. 
Žmonės kurie myli pavargėlius, 
suteikė gausią paramą. Per jų

L’ :uta dau? auku tobusų imsime tik tiek, kiek ti-'

Rugpjūčio 20 d. i
Bridgeporto didelių draugijų 
piknikas. Pelnas Klaipėdos pa
bėgėliams. Visi paremkite.

Parapijos nuosavybė vis gra
žinama: nutiesė naujus šalygat- 

netinka. Tikietai bus parduoda- vius. pataisė jaunimo namo 
mi tik iki rugpiūčio 25. Po to prieangį. Taipgi ir visa svetai- 
nebus parduodami tikietai. Au- nė yra dažoma (pentinama).

Rap

Primename, rugsėjo 10. va
žiuokite į Lietuvių Dieną į New 
Yorką. Kitos tokios progos ne
bus tik už $2.00 į ten ir atgal. 
VVaterburiečiai šalinkime tas 
šnektas: “Namie geriau”, tai

f

Z.
\ /

klausimų buvo apskaičiuo
ta, kiek vokiečiai nustojo 
Rusijoje savo žemių, kai 
tenai įsigalėjo komunistai. 
Iš viso Rusijos vokiečiai 
esą nustoję apie 90,000 kv. 
kilometrų žemių (plotas 
didesnis už Austriją).

Užsienio spauda iš to da
ro išvadą, kad reikalingu 
momentu Hitleris galėsiąs 
pareikalauti iš Sovietų 
Rusijos, kad ji gražintų 
Vokietijai “vokiškas” že
mes.

Nepaprastai Išdresiruota 
Lapė

Vieno viešbučio laikyto
ja Anglijoje Saran Cooke 
turi prijaukintą ir gražiai 
išdresiruotą lapę, kurią 
jau kelis kartus norėjo nu
pirkti cirkininkai. Mat, ši 
ponios laputė tiek “išmo
kinta”, jog parodanti to
kių numerių, kaip ir dresi
ruotas šuo. Ji sveikinasi 
paduodama loputę, liepia
ma, visaip atsistoja, atsi
sėda, atsigula, davus jai į- 

, apeina 
susirinkusius svečius “iš

ne
šioja jai įduotą laikraštį, 
ar lazdą ir savo šeiminin
kę, einančią gulti, pabu
čiuoja “labanakt”. Įdomu, 
kad ši lapė neėda jokio mė
siško ėdalo, o gyvenanti 
senais pyragaičiais, ryžių 
pudingu, mėtiniais saldai
niais ir kasdien išlakanti 1 
stiklinę alaus.

Kun. Petras Vaitekūnas,
Jonavos parapijos klebonas ir to miesto burmistras, 
kuris neseniai atvyko iš Lietuvos ir dabar atostogauja 
pas savo brolį kun. Joną Vaitekūną, Providence (R. I.) 
lietuvių parapijos kleboną. Gerb. svečias sekmadienį, 
rugpiūčio 27 d. dalyvaus Šv. Kazimiero par. (Provi-____,___ ___
dence, R. I.) 20 metų gyvavimo sukaktuvių minėjime, ■ sikąsti skrybėlę, 
kuris įvyks pp. Rožėnų ūkyje, Lakeside farmoje, Rayn- susirinkusius l .. 
ham, Mass. Ta proga pasakys kalbą apie Lietuvą ir Vii- maldos” prašydama, 
niją.

Žodynai - Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
įvyks šešių i ŽODYNAS, surengė K. Boruta 

_ 1 — Pr. Čepėnas, A. Sirutytė —
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas", 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.». I

I

Pono Prano Rožėno šeima savo gražiame ūkyje, pas kuriuos Providenciečiai rengia savo parapijos iškilą, ■ 
rugpiūčio - August 27 d. š. m.

Galima Ir To Pareikalauti

Užsienio spaudoje pla
čiai yra komentuojamas 
neseniai Štutgarte (Vokie
tija) įvykęs Rusijos vokie
čių kongresas. Pasirodo, 
kad Vokietijoje veikia Ru
sijos vokiečių sąjunga.

Taigi šios sąjungos nariai 
ir suruošė Štutgarte savo 
kongresą, kuriame visų 
pirma aptarė gyvenančių 
Sovietų Rusijos vokiečių 
padėtį.

Kongreso metu tarp kitų

20*metinė Parapijos Sukaktis
PROVIDENCE, R. I.

“A.”

Brangūs Lietuviai:-
Šiemet sukanka 20 metų nuo įsteigimo mūsų parapijos. Per tą laiką 

Providenciečiai sunkiai padirbėję susilaukė gražių darbo vaisių: Įsteigta 
parapija, pastatyta graži, mūrinė bažnyčia ir mokykla. Parapija dabar 
turi įsigijusi net septynias nuosavybes, kurių bendra vertė siekia šimto 
devynių dešimtų tūkstančių dolerių.

Šias dvidešimties metų parapijos sukaktuves minėsime įvairiais bū
dais. Rudenį bus šventos Misijos, vakarienė su programa ir dar šis tas. 
Dabar rugpiūčio 27 dieną turėsime didelę iškilą (gegužinę) Ponų Rožėnų 
ūkyje, Lakeside farmoje, Raynham, Mass.

Čia turėsime gražią ir įvairią programą iš dainų, prakalbų, sporto ir 
kitokių dalykų. Ponų Rožėnų ūkis yra labai gražioje vietoje, prie didelio 
ežero, o aplink gražūs pušynai. Visi galės labai gražiai pasilinksminti ir 
pasilsėti.

Taigi visus Providenciečius, seniau čia buvusius, o taipgi ir mūsų 
draugus, kaimynus bei prietelius širdingai kviečiame šių (1939) metų 
rugpiūčio mėnesio 27 dieną tuojau po pamaldų būti ne kur kitur, tiktai 
Lakeside farmoje.

Širdingai Jūsų Kun. Jonas Vaitekūnas ir
Rengimo Komitetas:

EI. čiočienė, Jad. Balukonienė, Mar. Klimavičienė, J. Meciunienė, E. 
Ratkevičienė, M. Dzekevičienė, K. Dzekevičienė, J. Kačėnienė, M. Tama
šauskienė, T. Turonienė, M. Turonienė, EI. Ablačinskienė, Pet. Rakutie- 
nė, J. Cilciuvienė, L. Avižinienė, J. Matuzaitė, M. Avižinytė, A. Avižinytė, 
M. Žideckaitė, O. Lukšytė, Ona Tamulevičiūtė, Emilija Alikonytė. Leoka
dija Klimavičiūtė, Malvina Akulevičiūtė, Al. Dzekevičius, Ant. Dzekevi- 
čius. Jur. Tamašauskas, R. Kačėnas, M. Švedas, VI. Kačėnas, J. Vaitonis, 
V. Čenys, P. Bužinskas, Ed. čiočys, V. Belkonis, J. Turonis, Kaz. Ciron- 
ka, Zig. Turonis, Ant. 0. Avižinis, Ant. F. Avižinis, Sim. Ratkevičius, V. 
Menciūnas, Al. Alikonis, Ildef. Stonis.

Tvarka: Kurie neturi savo automobilių malonėkite tuojaus užsisa
kyti vietas buse. Kelionė ten ir atgal kainuos pusę dolerio.

Kurie turi savo auto suvažiuoja pirmą valandą po piet, rugp.-Au- 
gust, 27 d. prie bažnyčios, 348 Smith Str. ir iš čia visi kartu vyksime į 
Lakeside Farm, Elm St., Raynham, Mass.

Kelrodys: Nuo Providence, Route No. 44 iki No. 104, šiuo keliu pri
važiuojama Lakeside Tarm.

Nuo Bostono važiuojama Route No. 138 iki kelrodžio nedavažiavus 
Tauntono, ir sukti į kairę Elm St., iš čia iki Lakeside, apie mylę kelio.

Nuo Bridgewater Route No. 104.

PASTABA. Jei tą dieną būtų oras nepatogus, vistiek suvažiavimas

★
 įvyks, nes tenai yra pastogės tūkstančiams žmonių.
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