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Rugp. 23 d. p-nia Marti
ną Varkalienė iš Chicago, 
III. prisiuntė sekančio tu
rinio laišką ir Money orde
rį $40.00:

“Šiuomi siunčiu Interty
po fondan $40.00 kaipo a. 
a. Pranciškaus Stulgins
kio palikimą. Prašau pasi
melsti už mane, mano šei
mą ir a. a. Pranciškaus 
Stulginskio vėlę”.

A. a. Pranui Stulginskui 
reikšdami nuoširdžią pa
dėką už stambią auką, pra
šome Dievulio, kad Jis su
teiktų jo vėlei Amžinos 
Ramybės Vietą, o p-nei 
Varkalienei ir jos šeimai 
linkime visokeriopų Dievo 
malonių.
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Nacių Kariuomenė Lenkijos Pasaulinės Žinios Santraukoje
I

Italai Pataria Lenkams 
Pasiduoti

Londonas, rugp. 24 — Iš 
Varšuvos praneša, kad vo
kiečių žvalgyba perėjo Ry
tinės Prūsijos rubežių ir 
naciu kareiviu būriai įsi
veržė į Lenkijos žemę. Rusija, Italija pataria len- 
Pranešime sako, kad vo- kams geruoju atiduoti vo
kiečiai užėmė Bango sa- kiečiams Dancigą 
vastį, Ilavos distrikte. dorių.

Roma, rugp. 24, — Suda
rius Vokieti iai sutartį su

ir kori-

Berlynas, Vokietija, pasirašius prekybos sutartį 
su sovietų Rusija, tuojau pasirašė ir politinę nepuoli
mo sutartį. Hitleris ir Stalinas pasibučiavo. Jie neko
vos vienas prieš kitą. Jei Hitleris norės užgrobti ma
žesnes valstybes, Stalinas jam netrukdys tai daryti, 

i Vokietijos ministras Von Ribbentrop orlaiviu išskrido 
į Maskvą ir ten pasirašė sutartį. Naciai didžiuojasi ta 
sutartimi; jų spauda skelbia, kad tai būsiąs paskutinis 
Lenkijos padalinimas.

Vokietijos vvriausybė o- 
ficialiai paskelbė, kad su 
sovietu Rusija sudaryta ir 
pasirašyta nepuolimo su
tartis. Naciai ir komunis
tai sutarė nekovoti vieni i 
prieš kitus. Tokia sutartis 
daugelį žmonių nustebino. 
Jie negali suprasti, kaip 
Rusijos komunistai, kurie 
taip garsiai šaukė, kad su- 
laikvti Hitlerį, kovoti prieš 
fašizmą, dabar su fašis
tais pasisveikino. Stalinas 
pasakė, kad sovietų Rusi
ja prieš Hitlerį nekovos. 
Jei Hitleriui reikės kovoti, 
tai Rusija, prekybos su
tartimi yra pasižadėjus 
jam pristatyti maisto ir 
reikalingu karui reik
menų. Toki nacių - komu
nistų sutartis sukrėtė visą 
Europą.

Vokietijos - Rusijos su
tartis skelbia pirmiausia 
Lenkijai pražūti. Iš rytų 
nusės prieš ją stovi komu
nizmas, iš vakaru naciz
mas. Prancūzijos ir Angli
jos pasižadėjimai maža ka 
reiškia. Jie lenkams pagal
bos suteikti negali, nes jo
kiu būdu ju nepasiekia. 
Vokietijos laivynas jų neį
leis i Baltijos jūrą prie 
Dancigo, pasiusti armijos 
nėra kaip. Orlaivius vokie
čiai nušaudvs. Kada Rusi
ja anvylė Angliją ir Pran
cūzija. lenkams nėra vil
ties gauti pagalbos. Rytų 
Prūsijoje Hitlerio kariuo
menė stovi pasiruošusi 
maršuoti į Lenkija; taip 
pat io armiia stovi Slova
kijoje. prie Silezijos ir Pa- 
meranijos. Vokiečiai da
bar pastatė lenkams griež
tus reikalavimus, o jei len
kai juos atmes, tai naciai 
karine galvbe privers len
kus pasiduoti. Lenkams 
nieko neliko daryti kaip 
priimti Hitlerio reikalavi
mus arba netekti nepri
klausomybės.

Kaikurie Europos diplo
matai sako, kad Vokieti
jos - Rusijos sutartis reiš
kia, kad tos dvi diktatorių 
valstybės sutarė pasida
linti mažesnes valstybes ir 
jas valdyti, kaip valdė 
prieš pasaulinį kara. Ko
dėl Stalinas susibičiuliavo 
su Hitleriu? Stalinas bijo 
įsimaišyti į bet kokį karą, 
nes jaučia, kad io išvar
ginti žmonės sukils prieš 
.ii- _______

Kaunas — Numatoma 
parengti smulkų planą, 
kaip galima būtų paversti 
Šventosios uostą normaliu 
prekybos uostu.

RUSIJA APGAUDINĖJO PRAN
CŪZIJĄ IR ANGLIJĄ

Maskva, rugp. 24, — So- sitarimus, gi tuo pačiu 
vietų Rusijai pasirašius metu, Stalinas vedė dery- 
sutartį su Vokietija, pasi
darė visiems aišku, kad 
pasitarimai su Anglija ir 
Prancūzija yra baigti be 
jokių pasekmių. Penkius 
mėnesius Rusija tarėsi su 
Anglija ir Prancūzija. Ji 
net pareikalavo, kad tu ša
lių militariniai žinovai at-

Maskva — Diplomatai sako, kad Stalinui susita
rus su Hitleriu, nebėra vilties tikėtis Anglijos - Pran
cūzijos ir Rusijos susitarimų. Sovietų oficialus Tass 
pranešė: “Tos dvi tautos nutarė sudaryti nepuolimo 
sutartį”. Vokietijos atstovas iškilmingai priimtas.

Hitlerio - Stalino Galybė Vatikano Miestas, rugp.
24 — Šiandien 2 vai. po 
pietų per radio kalbėjo Jo 

Į šventenybė Popiežius Pi
jus XII. Kataliku Bažny
čios galva, Popiežius Pi
jus XII atsišaukė į Tautų 
Sąjungą ir į viso pasaulio 
valstybes sulaikyti prisi
rengimus į karą ir visus 
nesusipratimus spręsti tai
kiu būdu.

Jo Šventenybės kalba 
buvo išversta į anglų, 
prancūzu, vokiečiu, lenkų 
ir ispanų kalbas.

Kitame “Darbininko” 
numeryi tilps toji svarbi 
Jo Šventenybės kalba šio 

i besiartinančio karo mo
mentu.

Didėja
Detroit, Mich. rugp. 24. 

Kun. Coughlinas pareiškė, 
kad Vokietijai ir Rusijai 

^sudarius sutartį, Anglijos 
galybė Europoje sumažė
jo, o Prancūzija bus pri
versta sudaryti komunis
tinę ar fašistine valdžią. 
Jis sako: "Aziją užvaldys 
Stalinas, o Europą Hitle
ris. Jau dabar yra tuščias 
dalykas kalbėti apie Dan
cigą. Ne tik Dancigas, bet 

i visa Lenki ja, ir kitos Pa
baltijos valstybės bus Vo
kietijos ir Rusijos kontro
lėje”.

bas su Hitleriu. Hitleris 
laimėjo. Sovietų vyriausy
bė oficialiai pranešė: “Su
darius prekybos sutartį su 
Vokietija, liko dar labiau 
sutvirtinti politinę sąjun
ga tarp Vokietijos ir Rusi- 

, jos. Pasitarimai įvyko, ir j 11 LA LCLl ĮAIACLA 4D111VF V CL1 d U” • v . -
važiuotų į Maskvą. Kada Das,r^ytanepuolim°su- 
jie nuvažiavo, sovietų vy- tartis . I--------------------
riausybė juos iškilmingai nizmas ir rusvas nacizmas 
priėmė ir pradėjo vesti pa- sutarė užvaldyti Europą.

Londonas — Britų vyriausybė pareiškė, kad iški
lus karui, Lenkijai bus teikiama pagalba, kaip buvo 
žadėta. Daugiau kareivių pašaukia į armiją. Ne tik 
Anglijos vyriausybė, bet ir komunistai pareiškė nea
pykantą Stalinui už apgaudinėjimą Anglijos ir Pran- 
icūzijos. Rusija buvo pareikalavus, kad Anglija ir 
Prancūzija atsiųstų į Maskvą armijos atstovus pasita
rimui sąjungos sudarymui. Tuo pačiu metu Stalinas 
vedė jau derybas su Hitleriu. Jis sužinojęs Anglijos ir 
Prancūzijos militarines paslaptis mokės jomis pasi
naudoti. Kai kurie sakė: “Stalinas, raudonas Judo-

Į v • ĮSIUS I
I
i

Hitleris Reikalauja Va'dyti

tartis”. Raudonas komu-

Vokietijos-Rusijos Sutarties

Maskva, rugp. 24,—Šian
diena Vokietija ir sovietų 
Rusija pasirašė šią sutar
tį:

Vokietijos vyriausybė ir 
Socialistų sovietų respu

blikos Unija, norėdamos 
Į sutvirtinti taikos stovį I 
tarp Vokieti jos ir USSR, 
ir pagal neutralumo sutar- 

; ties balandžio mėnesio, 
1926 m. tarp Vokietijos ir 
USSR. susitarė šiaip:

1. Dvi susitarusios parti- 
| jos įpareigo ja save susilai
kyti nuo kiekvieno jėgos 
veiksmo, kiekvieno užpuo
limo veiksmo. įimant bile 
užpuolimo veiksmą, atski
rai arba susidėję su kito- 

i mis jėgomis.
2. Jeigu viena šios su

tarties partijų (šalių) bū
tu įtraukta į kara trečios 

! jėgos, kita parti ja jokiu 
būdu neteiks pagalbos tai 
trečiai jėgai.

3. Susitariusiu iu partijų 
vvriausvbės ateityje nuo
latiniai turės pasitarimus 
viena su kita, kad infor
muoti vieną kita apie ben
dru reikalų dalykus.

4. Nei viena iš susitaru
siu partijų nesusidės su 

į bet kokia valstybių grune,
kuri tiesioginiai ar netie
sioginiai siekia prieš kitą 

' partiją.

Paryžius — Vyriausybė pareiškė, kad sykiu su 
Anglija stos į karą prieš Vokietiją, jei Hitleris paskelbs 
karą Lenkijai, šeši šimtai tūkstančių reservistų pa
šaukta armijon.

5. Jei tarp susitarusiųjų 
partijų iškiltų ginčas bet 
kokiu klausimu, abi parti
jos, pačios vienos, ginčą ar 
nesusipratimą išspręs 
draugiškais pasitarimais, 
arba, jei bus reikalinga, 

iPer ju sudarytą arbitraci-
jos komisiją.

6. Dabartinė sutartis y- 
ra padaryta dešimčiai me
tu laiko su ta sąlvga, kad 
jeigu nei viena iš susita- 
riusių partijų nuo jos ne
atsisakys į metus laiko 
nuo jos užsibaigimo, ji au
tomatiškai galios dar ki
tus nenkius metus.

7. Dabartinė sutartis tu
ri būti užtvirtinta trum
piausiu galimu laiku. Pasi
keitimas užtvirtintų doku- 

■ mentu turi įvykti Berlyne. 
Į Sutartis įeina į ^alę tuo
jau do jos pasirašymo.

Parašyta dviejose kalbo
se. vokiečiu ir rusų.

Maskva, 23 d. rugpiūčio, 
1939.

Vokietijos vyriausybės 
vardu: Ribbentrop.

U.S.S.R. vyriausybės 
vardu: Molotoff.

Kaunas — Šiomis dieno
mis naujasis Lietuvos įga
liotas ministras prie Kvi- 
rinalo Lozoraitis įteikė sa
vo skiriamuosius raštus.

• v

i

v •

Darbininkų Radio Programa

_____________
Varšuva — Vyriausybė įsako visiems Anglijos ir 

Amerikos piliečiams išvažiuoti iš Lenkijos. Lenkai ti-, 
ki, kad Anglija ir Prancūzija jų neapleis. Jie pareiškė, 
kad Dancigo geruoju neatiduos. “Jei Vokietija mano, 
kad pasirašius sutartį su Rusija mus išgąsdins, ji la
bai klysta.”

Roma — Italai džiugiai sutiko Vokietijos - Rusijos 
sutarties žinią. Jie sako, kad dabar Mussolini statys 
griežtesnius reikalavimus Prancūzijai. Jis pareikalau
siąs Tunisijos, Džiubuti ir Suezo kanalo. Jie mano, kad 
Lenkija suspausta iš abiejų pusių, Rusijos ir Vokieti
jos, turės priimti Vokietijos reikalavimus, arba likti 
sunaikinta.

Tokio — Japonija numato, kad Hitleris ją apleido 
ir duosiąs Stalinui pilną laisvę vesti karą Azijoje. Ja
ponijos vyriausybė susirūpino ieškoti Jungtinių Ame
rikos valstybių prietelingumo.

Dancigas — Vokietijos kariuomenės pulkai su
traukiami prie Gleiwitz ir Žiliną. Naciai tikisi greitu 
laiku būti Vokietijos valdžioje.

Reikalauja Roosevelto Nešimai 
syti j Europos Reikalus

Šeštadienį, rugpiūčio 26 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa iš WCOP stoties, Boston, 
Mass. Programą išpildys p. Ona Skirkevičienė, daini
ninkė, ir jos sūnus armonistas iš Nashua, N. H. Be to, 
dalį programos išpildysime plokštelėmis iš Lietuvos. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocyc- 
les ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų.

Biznieriai skelbkitės Darbininkų Radio programoje, ir sakė,

Washington, rugp. 24, — 
Iš visu valstybių pasipylė 
laiškais ir telegramomis 
reikalavimai, kad Jungti
nės Amerikos valstybės 
nesimaišytų į Europos rei
kalus. Vyriausybė oficia
liai jokio pareiškimo nepa
darė kas link Vokietijos- 
Rusijos sutarties.

Amerikos komunistai ir 
socialistai nebeišmano 
kaip Stalinas galėjo pasi
bučiuoti su Hitleriu. Stali
nas pasižadėjo Hitleriui 
pristatyti visokią reikalin
ga medžiagą. Komunistai 
šioje šalyje reikalavo, kad 
boikotuoti Vokietijos pre
kes, neleisti į Vokietiją iš 
Amerikos išvežti jokių 
prekių. Bet dabar. Rusija, 
kurią komunistai aukštino 

kad kovos prieš

Berlynas, rugp. 24. — 
Hitleris pranešė Anglijos 
vyriausybei, kad jis reika
laująs Dancigo ir pilno 
ginčų užbaigimo su Lenki
ja. Jei Lenkija sutiks su jo 
reikalavimais, tai prijun- i 
gęs Dancigą ir koridorių 
prie Vokieti jos, sudarvs į 
sutartį su Lenki ja, ir ją | 
paims valdyti, kaip valdo 
Bohemiją ir Moraviją. 
Lenkai turės paleisti savo 
kariuomenę; Hitleris tik 
Įeisiąs jiems turėti savo 
policiją. Visa Lenkija bus 
Vokietijos globoje. Bet jei 
lenkai atmes jo reikalavi
mus ir pasirinks kovoti, 
tada ji bus padalinta. Hit
leris taip pat pareiškė, kad 
čia yra Vokietijos - Lenki
jos ginčas ir kitos tautos

neprivalo
I pasiuntė 
Berlyną 
atsakymą.

kištis. Anglija 
savo atstovą į 
įduoti Hitleriui

Rusija Neįleidžia Amerikos 
Turistų

New York, rugp. 24, — 
Laikraštis, New York En- 
quirer praneša, kad dviem 
Amerikos kongresmonam, 
Vincent Harrington iš Io- 
wa ir D. Thill iš Wisconsin, 
sovietų Rusija atsisakė iš
duoti vizas į Rusiją įva
žiuoti. Laikraštis sako: — 

i “Sovietų rusai bijo, kad 
Amerikonai nuvažiavę ne
pamatytų baisios padėties 

i šalyje”.

ANGLIJA PLANUOJA GELBĖTI 
LENKIJĄ ORLAIVIAIS

fašizmą sulaikys Hitlerio 
žygius Europoje, pati vis
ką parduoda jam ir jį sti
prina. Jie laikė Hitlerio 
fašizmą didžiausiu demo
kratijos priešu, o dabar 
Rusija susidėjo su tuo 
priešu. Komunistai boiko
tuoja Vokietijos prekes, o 
garbina Staliną, kuris 
skriausdamas Rusijos 
žmones, pasižadėjo viską 
parduoti Hitleriui.

Lietuva Laimėjo Aviacijos 
Varžybas

Kaunas, rugpjūčio 24 d. 
—Nuo rugpiūčio 16 dienos 
Kaune vyko Baltijos avia
cijos sklandytuvų aviamo
delių varžybos, kurias lai
mėjo Lietuva.

I I
•

Londonas, rugp. 24.
1 Vokietijos - Rusijos sutar-
I tis didžiai sukrėtė Londo- 
i no vyriausybę. Anglai kei
kia ir pyksta, kad Rusija 
juos apvylė. Jie Rusija net 

į pavadino “Judošiaus tau
ta”. Pasitikėdami sudary
ti sąjungą su Rusija, jie 
net išdavė savo armijos 
paslaptis. Tačiau vyriau
sybė pareiškė, kad. jei Hit
leris paskelbtu karą Len
kijai. Angli ja ir Prancūzi
ja eitų kariauti. Lenkijai 
jie mano suteikti tvirtą 
paramą orlaiviais. Prade
dant iš Prancūzijos jie iš 

j orlaivių bombarduotų Vo
kietija. nuskristu į Lenki
ja. prisinle gazolino ir pri
sidėję bombų, grįždami vėl 
bombarduotų Vokietiją. 
Nors Lenkija ir turi nema
ža armiją, tačiau, dalykų 
žinovai mano, kad ir su 
Anglijos - Prancūzijos na- 
galba, ji ilgiau neišsilai
kytu prieš Vokietija, kaip 
savaitę laiko. Kaikurie 
mano, kad Anglija mėgins 
siųsti Lenkijai pagalba iš 
Palestinos, kur yra daug 
jos kariuomenės. Vidurže
mio jūra, per Dardanelles. 
Marmoą ir Bosforus. į- 
plauktų į Juodąsias jūras 
prie Rumunijos. Bet čia

, ‘vėl kliūtis, kad Italija

jiems Viduržemio jūroje 
pastos kelią. Vyriausybė 
sako, kad jie orlaiviais 
pristatys lenkams karei
vių.

Septynių Valstybių 
Pasitarimai

Brussels, Belgija, rugp. 
24, — Septynių mažųjų 
valstybių, Belgijos. Neter- 
landų. Luksembourgo. Da
nijos, Suomijos. Švedijos 
ir Norvegijos atstovai su
sirinko tartis kaip savo 
kraštu nepriklausomvbės 
išlaikyti ir neįsimaišvti į 
Europos karą. Tačiau ma
noma, kad tie pasitarimai 
greitai užsibaigs.

Anglijos Ir Prancūzijos 
Militarė Misija Išvyksta 

Iš Maskvos

Maskva, rugp. 24 — Iš 
patikimų šaltiniu praneša, 
kad Angliios ir Prancūzi
jos militarė misija, 
nuvvkusi į Maskvą 
dervbas su sovietais 
rvti tri jų valstybių
tarpinės pagalbos paktą, 
nutarė derybas nutraukti 
ir grįžti į savo valstybes.

kuri 
vedė 

suda- 
savi-
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Hitleris Atmetė Anglijos 
j Pareiškimų

SUVAŽIAVO PAX ROMANO 
KONGRESO ATSTOVAI 

________________________

VVashington. D. C. rugp. 
24, — Iš trysdešimts dvie
jų pasaulio valstybių suva
žiavo atstovai dalyvauti 
Pax Romano kongrese, 
kuris prasidės kitą savai
tę, Katalikų Universiteto 
patalpose. Lietuva į kon
gresą atsiuntė šešius ats
tovus. Pax Romano sąjun
ga yra tarptautinė studen
tu federacija. Kiekvienos 
šalies Katalikai studentai 
turi savo federacijas: Pax 
Romano suriša tas federa
cijas į vieną bendrą orga
nizaciją. Tai nėra taikos 
federacija, bet darbuojasi 
taikai sudarydami tarp 
tautų bendrą susipratimą. 
Katalikai studentai deda 
visas pastangas, kad išpla
tinti pasauly Krikščiony
bės meilę, kad sudaryti 
žmonių brolybę Kristuje. 
Ju obalsis yra: “Kristaus 
taika. Kristaus karalystė
je". Trysdešimts dviejų 
tautų katalikai studentai 
priklauso prie Pax Roma
ną federacijos.

Sustabdė Laivų Plaukiojimą: 5^1

Berlynas. rugD. 24 —Vo
kietijai su Rusija pasira
šius nepuolimo sutartį, vi
sa Europa sujudo. Di- 

— džiausiąs smūgis buvo An- 
, ku-

- Irios buvo įsitikinusios pa
traukti Rusiją į savo są-

— jungą. Rusija, kaip sakoLondonas, rugp. 24
Anglijos kaikurios laivų I Anglijos diplomatai, sulo- 
kompanijos sustabdė laivų Judo rolę. Anglijos am- 
plaukiojimą Baltijos juro- basadorius Vokietijai įtei- 
je. Bet kaikurie didieji lai- j kė savo valdžios grąsinimą 
vai tebeplaukioja. Hitleriui, kad Britanija

---------- TTT . pagelbės kariauti Lenki- 
Kaunas — Nežiūrint di- jaį. Hitleris piktai atmetė 

dėlės sausros šią vasarą, i Britanijos grąsinimą. Ber- 
Lietuvoje šių metų derlius lyne visi laisvai kalba, kad 
vertinamas aukščiau už Vokietijos kariuomenė 
vidutinį, panašiai, kaip ir maršuos į Lenkiją šian- 
praėjusiais metais.

Prancūzija Didina 
Kariuomenę

įdien 6 vai. vakare.
Kaip tik Hitleris atmetė 

į Britanijos pareiškimą, An
glija ir Prancūzija paskel- 

i bė mobilizaciją. Sukon- 
į centravo karinius orlai
vius ir laivus. Sušauktas 

, parliamento specialus po- 
sėdis. Anglijos valdžia rei- 

. _ kalauja, kad parliamentas

!

I
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Vilnius — Švenčionių 
Storasta neleido Vilniaus 
lietuvių švietimo “Ryto”

Lenkai Varžo Lietuvių Waterbury Mayoras Nuteis

Vokietija Ir Rusija Pasida
lins Mažas Valstybes

Londonas, rugp. 24, — 
Diplomatai spėja, kad Hit
leris ir Stalinas pasidalins 
Europos mažesnes valsty
bes. Stalinui pritariant, 
Hitleris užimsiąs dalį Len
kijos. o už tokį sovietų Ru
sijos pasitarnavimą jis Įei
siąs Stalinui užimti Balti
jos valstybes. Rusija taip 
pat užimsiant! Besarabiją. 
Vengrija paims Transvl- 
vanią. Slovakija atgau- 
sianti dalį Lenkijos.

Paryžius, rugp. 24. — 
Nustebinta Vokietijos-Ru- 
sijos sutartimi, Prancūzi-1 
g® suteiktų valdžiai nepapra

stą karinę galią, kad lais
vai galėtų daryti karinius 
prisirengimus.

Anglijos ministrų kabi
netas pareiškė, kad Angli- ; 
ja vykdys savo pasižadėji
mus ginti Lenkiją. Bet 
Anglija vis dar tikisi, kad 
tarp Vokietijos ir Lenkijos 
kilę nesusipratimai gali 
būti išspręsti be karo Eu
ropoje.

600.000 atsargybinių ka-' 
riškių į armiją. Ji pareiš-; 
kė, kad kilus karui, Lenki- į 
jai bus teikiama pagalba.' 
Laikraštis L’Oeuvre klau
sia ar sovietai neatsisuks 
prieš kominterną? Kiti 
sako, kad Hitleris atva-j 
žiuos į Maskvą aplankyti. 
Staliną. Komunistai ir so
cialistai nebesupranta, 
kaip Stalinas galėjo pasi
žadėti siųsti karo medžia
gą Hitleriui. Diplomati
niuose sluoksniuose pasi
reiškė didį neapykanta 
Stalinui už jų apgaudinė
jimą. Patys komunistai 
nebežino, kaip aiškinti Ru
sijos - Vokietijos sutartį.

Sovietų Rusijoje Plevėsuoja 
Svastika

i

Lietuvoje Siautė Smarki 
Audra

Kaunas — Rugpiūčio 7 ; 
d. Lietuvoje siautė smarki 
audra. Kaime buvo suga
dinta 280 telefonų ir eilė 
tarpvalstybinių telefono 
linijų. Žaibas tą dieną nu
trenkė kelis žmones. Kur
kliuose perkūno nutrenk
tas Seimo narys ūkinin
kas Klemensas Graužinis, 
kuris prieš audrą su dar
bininkais dirbo lauke. Jo 
laidotuvės įvyks rugpiūčio 
11 d. Laidotuvėse daly
vaus Seimo prezidiumas ir 
daugumas Seimo narių, 
velionies brolis — Lietu
vos pasiuntinybės prie Va
tikano charge d’affaires 
dr. Graužinis ir kt. Velio
nis prieš karą lankė Vil
niaus gimnaziją, aktyviai 
dalyvavo Giedraičių atlie- 
utvinime, o 1918 m. nepri- 
klausomybės kovų metu 

r ...— TAU . kovėsi su Lietuvos prie-
T£.L.lAU7c?i 26*0. šais partizanų raitelių bū-

; ryje ir husarų pulko eilėse.

Amerikos Piliečiams Patarė 
Apleisti Angliją

Loncion. rugp. 24 —Jung. 
Valstybių ambasadorius 
Joscph P. Kennedy šian
dien patarė visiems Ame
rikos piliečiams apleisti 
Angliją dėl susidariusio 
karo pavojaus.
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NEW YORK— (Speciali—There joes one of the blood-thirsty 
lions at Frank Buck’s Jungleland in the New York VVorld’s Fair. 
He jumps across his two bed-fellows at the crack of the whip b y 
Melvin Koontz, the trainer. Mr. Koonta isn’t in this picture būt 
he’s very much in the picture when it comes to making the snarling 
beasts do his biddinr.

Komunistams Įsako Kovoti

Veikimą tas 10 Iki 15 Metų 
Kalėjimai!

Waterbury, Conn.— Šio
mis dienomis pasibaigė 

draugijai steigti savo sky- garsioji Waterbury mies- 
rius Švenčionėliuose ir 
Guntaunykuose, o Adutiš
kio policija neleido sky
riaus steigti Svilionyse.

Negalima džiaugtis iš 
kito nelaimės, bet visgi 
kažin kaip negaila lenkų, 
kada dabar Hitleris juos 
spaudžia. Lenkija turi už
grobus dalį Lietuvos, ir da
bar, jiems jokios laisvės 
neduoda. Kada Hitleris už
grobė Čekoslovakiją, Len
kija taip pat atsiplėšė dalį 
Čekoslovakijos. Lenkija 
norėjo užgrobti visą Lietu
vą, dalį Vengrijos ir Čeko
slovakijos, bet dabar, išro
do, kad pati neteks ne tik 
ką užgrobė, bet ir ką turė
jo. Lenkai, 1938 m. kovo 
mėnesy vertė Lietuvą su 
ja taikytis, atidaryti rube- 
žių ir pasakė: “Taikvkis, 
arba būsi sunaikinta”. Da
bar Hitleris Lenkijai sa
ko: “Atiduok, arba būsi 
sunaikinta”.

Maskva, Rusija, rugp. 24 Jaukia progos pulti valsty- 
— Sovietų komunistų or-1 bę, lengvai pasiduodą 
ganas “Pravda” redakciji-' 
niu straipsniu, įrodinėja 
būtiną reikalą kovoti prieš 

•“religinius prietarus”. Ko-Į 
munistų organas įsako vi- 

į soms komunistų organi
zacijoms pradėti karą 
prieš religiją ir tikinčiuo
sius. Socializmo laimėji
mai, pareiškia laikraštis 

j “Pravda”, įvyko po religi- 
i nės idealogi jos sugriovi
mo ir padidėjus netikin
čiųjų skaičiui, bet dar vis- 
tiek esą daug “religinių 
prietarų gyventojų pro
tuose”.

“Dar labai daug laikosi 
senos bažnyčios apeigų ir 
papročių, užsilikęs tikėji
mas pagal religines dok
trinas”, tęsia “Pravda”.

“Pravda” sako, kad tikė
jimas ypač gilus tarp kai
miečių. “Religinių prieta- pą: kovoti 
rų egzistavimas žemina: nes tai ‘ _
sovietų vyrų didybę”, rašo Nusisuks sprandus sovie- 
“Pravda”.

Toliau tas laikraštis pa- ligijos griovėjai, krikščio- 
sakoja, kad tikintieji tik nių persekiotojai.

to viršininkų kriminale 
byla, kurioje miesto mayo- 
ras T. Frank Hayes ir 22 
kiti įvairūs viršininkai bu
vo kaltinami sąmokslu a- 
piplėšti miesto iždą dau
giau kaip milijonu dolerių. 

Antradienį, rugp. 22 d. 
teisėjas Inglis paskyrė 
bausmes nuteistiesiems. 
Mayorą Hayes ir buvusį 
finansų kontrolierių D. J. 
Leary nuteisė į kalėjimą 
po 10 iki 15 metų; banki
ninkas Carl D. Olsen nu
teistas 7 iki 12 metų; ma- 
yoro sekretorius T. P. Kel- 
ly taip pat 7 iki 12 metų 
kalėti; miesto finansų pa
tikrinto jas S. J. Alderman 
— 5 metams; miesto gat
vių ir vandens departmen- 
to viršininkas T. J. Fle- 
ming nuteistas 1 iki 3 me
tų kalėjiman; miesto pro
kuroras O’Connor — 2 iki 
6 metų; kiti keli kontrak- 

. toriai nuteisti 4 iki 8 metų 
kalėti. Kiekvienas nuteis
tas taip pat turi užsimokė
ti po $500 pinigines pa
baudas. Viso nuteisė 22 
kaltinamus viršininkus, 
kurie turėję sąmokslą ir 
pasigrobę apie milijoną 
dolerių tarp 1930 ir 1937 
metų.

Prie teismo rūmų buvo 
susirinkusi tūkstantinė 
minia ir laukė sprendimo. 
Kada sprendimas buvo pa
skelbtas, tai iš teismo ve
dančius nuteistuosius į- 

' vairiais paniekinančiais
žodžiais smerkė, ir kaiku- 

VVashington, D. C. _ rie, jeigu būtų salėję pri- 
Sumner VVelles, einąs vals- ^L^al būtų ir nulinčia- 
tybės sekretoriaus parei-, \ 
gas, praneša, kad Jung. ni0Je- 
Valstybių valdžia planuoja 
sudarvti prekybos sutartį 
su Argentina. i

Valentinas Gustainis Paskir-! south Barre, Mass. rugp.
24, — Devyni žmonės sun
kiai sužeisti darbininkų 
streikierių ir nestreikie- 

Kaunas, rugpiučio 24 d. rįų riaušėse. Riaušės įvy- 
— Žinomas žurnalistas ir ko kada apie 75 streiklau- 
publicistas Valentinas Gu- žiai mėgino eiti į fabriką 
stainis paskirtas “Eltos” 
direktorių.

Prezidentas Skubiai Grįžta 
Iš Atostogų

i

i

lengvai 
prieš - revoliucijiniams šo- 
vinistiškiems sumany
mams.

“Yra tai apgailėtina, kad 
daug sovietų vaikų išeina 
iš mokyklų nepasiliuosavę 
nuo religinių draudimų”, 
rašo “Pravda”.

Taigi komunistai vėl tu
rės mainyti savo veikimo 
taktiką. Ligšiol jiems bu
vo įsakyta nepulti tikin
čiųjų, bet eiti į katalikų 
organizacijas, katalikų vi
suomenę, dėtis karštais 

t savo tautos patrijotais, 
i Dabar “Pravda” įrodinėja, 
kad ir lapės taktika ne
sveika. Komunistams įsa
ko griežtai kovoti prieš re
ligiją, prieš tikinčiuosius, 

i “Pravda” dar kartą pri
mena komunistams svar
biausi komunizmo princi- 

i prieš religiją, 
“yra prietarai”.

i

Maskva, Rusija, rugp. 24 
— Kada į Rusiją atvyko 
Vokietijos užsienių reika- 
ų ministras Ribbentrop 

su savo trisdešimts dviem 
asistentais, tai sovietų 
viršininkai iškėlė dvi dide- 
es Vokietijos vėliavas su Į 
svastikos ženklu. Vokieti
jos ministro ir kitų auto-' 
mobiliai taip pat buvo pa
puošti svastika. Sovietų 
aerodrome taip pat plevė
savo penkios .vėliavos su 
svastikos ženklu. Sovietų 
užsienių reikalų vice - ko
misaras Potemkinas su 
kitais įžymiais oficialais 
pasitiko Vokietijos minis
trą Ribbentropą ir jo asis
tentus, iškilmingai priėmė 
ir vaišino. Tose priėmimo 
iškilmėse dalyvavo ir Itali
jos ambasadorius.

Sovietų valdžia davė Vo
kietijos ministrui Ribben- rybaį nesutikus, Vytauto 
tropui dideų Amerikos iš- i 
dirbvstės automobilių. ku-Į 
ris buvo apkaišytas svas-į 
tikos ženklais. Apgyvendi-: 
no buvusios Austrijos am- j 
basadoje.

3:30 vai. Ribbentrop su 
palydovais įvažiavo į. 
Kremliną, kur plevėsuoja; 
raudona vėliava.

Po trumpo pasikalbėji
mo pasirašyta Vokietijos- 
Rusijos nepuolimo sutar
tis. Pasirašius sutartį. į- 
vyko šaunus bankietas Vo
kietijos ambasadoje, kur 
rusai nebuvo kviesti daly
vauti. Vėliau įvyko priėmi
mas Maskvos vokiečių ko
lonijoje, kur dalyvavo Ita
lijos ambasadorius.

j

Universiteto Chorui Nedavė
Leidinio

Kaunas Ministrų Ta-

Didžiojo Universiteto cho
ras šiemet į Ameriką kon
certų nevyko. Leidimas 
neduotas taupumo sume
timais.

Lietuvos Skyrius Karaliau
čiaus Mugėje Turi Pasise

kimą

Red Bank, N. J., rugp. 24 
— Prez. Roosevelt, susi
darius krizei Europoje, 
skubiai grįžta iš atostogų. 
Prezidento kabinetas 
kantraudamas laukia 
grįžtant konferencijai.

tai, kaip nusisuko kiti re-

Vilnius — Dėl įvairių 
lenkų administracijos sta
tomų reikalavimų iki šiol 
dar neįsteigta Vilniaus 
krašto lietuvių ūkio drau
gija, kurios veikimu rūpi
namasi nuo gegužės mė
nesio.

Vilniaus Lietuvių Gimnazija 
Negauna Teisių

ne
su-

J. V. Ir Argentina Planuoja 
Prekybos Sutartį

VVashington, D. C.

tas Eltos Direktorių

vę. Toks buvo įkarštis mi-

Riaušės Darbininkų Streike

Svetimšaliai Bėga Iš 
Vokietijos

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 24 — Svetimšaliai, 
ypač anglai, prancūzai ir 
lenkai skubiai bėga iš Vo
kietijos, nes bijosi karo. 
Traukiniai pilni pabėgė
liais; orlaivių taip pat ne
gali gauti. Anglams ir 
prancūzams patarė išvykti 
jų valdžios atstovai. Ame
rikiečiai taip pat susirūpi
nę ir klausinėja savo ats
tovų ką daryti. Bet Jung. 
Valstybių atstovai, neturė
dami oficialių žinių, nega
li duoti nė patarimų.

Vilnius — Besiartinant 
naujų mokslo metų pra
džiai, vienintelė Vilniaus 
krašte Lietuvių Vytauto 
Didžiojo gimnazija vis dar 
neturi teisių. Vilniaus 
krašte jau nebėra ir nė 
vienos privatinės lietuviš
kos pradžios mokyklos. Į 
prašymus leisti vėl atida
ryti kai kurias uždarytas

Karaliaučius, rugpiūčio 
24 dieną — Lietuvos sky
rius Karaliaučiaus Rytų 
Mugėje turi didelį pasise
kimą. Ryšyj su tuo vyksta
pasitarimai su vokiečių lietuviškas privatines mo- 
prekybos atstovais eks- kyklas iki šiol negauta jo- 
porto reikalu. kio teigiamo atsakymo.

ŠvenčioniųVilnius
Storasta uždraudė steigti 
“Kultūros” Draugijos sky
rius Pašaminėje, Murmo- 
se ir Krikonyse.

Ateitininkų Atstovai | Pax 
Romanų Kongresą

Kaunas — Rugpiūčio 8 
d. į Ameriką į Pax Romaną 
kongresą atstovauti atei
tininkų federacijai išvyko 
Celiešius, Urbanavičius, 
Vištartaitė ir Baltinis.

dirbti... Darbdaviai nesu
tinka priimti darbininkų 
reikalavimų.

Anglijoje Geležinkelio 
Darbininkų Streikas

Londonas, rugp. 24, — 
Šiomis dienomis Anglijai 
ne tik Europos įvykiai su
darė daug rūpesnių, bet 
pačioje šalyje savo reika
lai pridėjo daug nesmagu
mų. Keturių didžiųjų ge
ležinkelių darbininkai nu
tarė streikuoti, jei jiems 
nebus pakeltas atlygini
mas.

ŠVENTAS RASTAS
Kaunas — 1940 m. sau

sio 15 d. Paryžiuje numa
toma atidaryti Lietuvos 
dailės parodą, kurią glo
bos Prancūzijos respubli
kos prezidentas Lebrunas.

Lietuvos Krepšininkai 
Kviečiami Į Čikagą

t

Kaunas, rugpiūčio 24 d. 
— Lietuvos krepšininkai 
yra gavę Čikagos De Paul 
ir Loyola universitetų 
kvietimą atvykti rungty
nėms. Kvietimą Kūno Kul
tūros Rūmai svarsto tei
giamai.

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

j “DARBININKAS” į į
| 366 Broadvvay5 So. Boston, Mass. n



Penkiadienis. P.ugp. 25 d., 19?9 DARBININKAS 3

-DARBININKAS *
j * I (THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoeial Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mai’.ing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8. 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES: I

Domestic yearly ....................... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly .........................T. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

I

Žmogiškų Teisių Pagrindas

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ..................  $4.03
Vieną kalt savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadvvay, South eoston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Bolševikai Ir Naciai

kyse. Žmonija privalo būti 
viena šeima, kurios galva 
yra Dangiškasis Tėvas. Su 
kokiu džiaugsmu prispau
stieji, beturčiai ir vergai 
priėmė naują Evangeliją! 
Darbą ir darbininkų paže
minimą Krikščionybė pa
keitė į garbę ir laisvę”.

Dar nuostabesnis buvo 
vergų išlaisvinimo būdas. 
Istorikas Moehler sako, 
kad “Krikščionybė tikrai 
stebėtinu būdu išlaisvino 
vergus. Kur tik Krikščio
nybė išsiplatino, darbinin
kai buvo išliuosuoti iš ver
govės. Po dviejų šimtų 
metų Krikščionybės darbi
ninkai buvo laisvi. Bet ne
buvo atsitikimo, kad ver
gai būtų sukėlę revoliuci
ją ar riaušes prieš valdo
vus. Tai Krikščionybės 
stebuklas”. Protestantas 
istorikas Kemble sako: — 

' “Tai yra amžina garbė 
Krikščionybei, kad nuola
tiniai darbavosi išlaisvinti 
darbininkus iš vergijos. 
Vyskupas Wilfridas, su
rinkęs pinigų, išpirko du 
šimtų pendiosdešimts dar
bininkų, kurie buvo vergai 
vieno turtuolio. Krikščio
nybė išreikalavo iš valdo
vų, kad jie darbininkams 
duotų poilsio dienas, jų 
nevargintų, bet laikytų ly
giais sau, broliais Kristu
je”-

Jaunyste
Pražuvo laimė nupleškėjo 
Lyg lapas pastūmėtas vėjo, 
širdis ko verkia nebežino, 
Liūdėt, rods, niekas nemokino.

Jaunystė kartais džiaugsmą teikia, 
Jaunam juk džiaugtis visad reikia, 
Nes žus ta laimė nejučiomis,
Nubėgs jaunatvė su dainomis. 

Gal aš į laimę netikėjau, 
Gal aš gyventi nemokėjau, 
Tačiau grožiu mūs veidus dažo, 
Ne svaigalai, ne ritmas džazo.

Alg. Vargas.

tada visi yra lygūs, tada 
visi turi elgtis kaip broliai.

Kada komunistai žmogų 
sulygina su gyvuliu, Krik
ščionybė jį išaukština ir 
jo teises apgina. Popiežius 
Pijus XI apie žmogų sako: 
“Žmogus turi dvasišką ir 
nemirtingą sielą, jis yra 
asmenybė, paties Kūrėjo 
nuostabiai apdovanota kū
nu ir dvasia. Ir šioje žemė
je ir aname gyvenime pas
kutinis žmogaus tikslas y- 
ra Dievas. Pašventinamos 
malonės jis yra pakeltas į 
Dievo vaikų skaičių, ir 
tarpininkaujant Kristaus 
Bažnyčiai, inkorporuotas į 
Dievo karalystę. Štai dėl 
ko Dievas yra jam sutei
kęs daug ir įvairių privile
gijų. Visuomenė negali 
niekuomet atimti iš žmo
gaus jam paties Kūrėjo 
suteiktų teisių, nei pada
ryti negalima jų naudoji
mąsi”. Taigi, aišku, kad 
žmogiškų teisių pagrindas 
yra Dievas, žmogaus Kū
rėjas.

Krikščionybės mokslas 
i sako, kad žmogus turi ne
mirtingą sielą; jis yra su
tvertas į Dievo panašumą; 
jis yra toks brangus Dievo 
akyse, kad galybių Vieš
pats atsiuntė į pasaulį Sa
vo Vienatinį Sūnų atpirkti 
tą žmogų iš nuodėmės. 
Kas tos tiesos nepripažįs
ta, tas žmogų sulygina su 
gyvuliais. Jei nėra Dievo, 

i jei žmogus, kaip komunis- 
i tai sako, yra tik išsiritulia- 
vęs gyvulys, tai kodėl jam 
gyvuliškai nepasielgti? Jei 
nėra Dievo, tai prieš ką 
žmogus bus atsakingas už 
savo darbus? Jei žmogus 
yra tik gyvulys, tai jis ga
li būti žiaurus kitiems, rei
kalauti viso sau, teisingai 
ar neteisingai, nežiūrint, 
kad kitiems jis tuo di
džiausią skriaudą darytų. 
Bet jei yra Dievas, jei visi 
žmonės yra Dievo vaikai, 
broliai Kristuje, jei Dievas 
davė kiekvienam nepalie
čiamas teises, tada žmo
gus yra atsakingas savo 
Kūrėjui už visus darbus,

I

Vokietijos naciai ne tik nesiliauja persekioję Ka
talikų Bažnyčią, bet juo toliau, juo daugiau jos veiki
mą varžo ir smaugia, taip kad katalikų' gyvenimas vi
sose nacių valdomose šalyse, būtent. Vokietijoj. Aus
trijoj ir Čekijoj darosi nebepakenčiamas. Ta proga Į 
kai kas daro palyginimą, ar naciai smarkiau spaudžia 
tikėjimą, ar bolševikai. Neapykantoj ir nore tikėjimą 
panaikinti tai jie ar nebus lygūs. Tik jų būdai ir meto
dai skirtingi.

Bolševikai, kilę iš mažai kultūringos rusų tautos, 
šoko naikinti religiją pirmykščiu laukiniu žiaurumu. 
Panaudojo fizinę jėgą, manydami, kad išžudžius ti
kinčiuosius žmones, savaime išnyks ir religijos idėja. 
Bet greitai apsiriko. Tikinčiųjų perdaug — reikėtų 
daug didesnę dalį tautos išpjauti. Tada puolėsi žudyti 
dvasiškiją, bet ir jos visos nepasiekė. Toliau jie su i 
nuostaba pamatė, kad žudynės ir barbariškumai 
ne tik nenaikina religinės idėjos, bet ją dar iškelia ir 
sužadina. Tada jie puolė religiją iš kito šono — per 
spaudą ir bedievišką propagandą. Nusidirbo ir nusi
kamavo kiek tinkami, išaikvojo šimtus milijonų 
rublių, nutraukė nuo darbininkų burnos pusę maisto 
— tegu ir badu dvesia, by tik bedieviais paliktų — įpa- 
reigavo jaunimą (komsomolcus) ir raudonarmiečius 
būti valstybinės bedievybės agitatoriais, o vis dėlto 
religinės idėjos nenugalėjo. Išėjo net priešingai: jau
nimui pradėjo įkirėti oficialiai primesta “kaziona” be
dievybė. Net pačiuose komsomolcuose iš kažinkur at
sirado religijos pradų ir neapykantos kvailai bedie
vybės propagandai. Rimtesnieji komsomolcai sarma- 
tyjasi dalyvauti gramozdiškai suruoštose, bogomaziš- 
kai pagamintose bedieviu procesijose. Tokios grubi jo
niškos tikėjimo karikatūros kaip aršiau nereikia prie
šinasi kiek išlavintam inteligentiškam skoniui. Susi
darė viešas bedieviškos bogomazijos boikotas. Bezbož- 
nikų vadai jau nebežino, kas daryti. Bejėgiškai verkš
lena, kad oficialinė bedievybė žmonėms nusibodo ir 
rusų tautoj vis daugiau pastebima religinio atsigimi- 
mo.

Darbininkų Išlaisvintojas

Popiežius Pijus XI sako:'menybę. 
“Tuo tarpu, kai komuniz-: skelbia 
mas apversdamas žmo
gaus ir visuomenės santy
kių tvarką aukštyn kojo
mis, žmogaus asmenybę 
pažemina, o protas ir 
Krikščionybė ją iškelia iki 
didžiausios aukštumos”. 
Žmogus, savo paties pro
tu, įsitikrina, kad turi būti 
Dievas, pasaulio Kūrėjas; 
pripažinęs tą, jis pripažįs
ta ir žmogaus prakilnią as- vergovės.

Krikščionybė 
Dievo apreikštas 

! tiesas; ir kadangi Dievas 
i sutvėrė žmogų “nedaug ką 
' mažesniu už angelus” ir jį 
skyrė amžinai gyventi, tai 

' ji visais amžiais ir rūpina
si, kad žmogus nebūtų pa
žemintas.

Pačioje pasaulio pradžio
je Dievas pamatęs žmonių 
pažeminimą paskyrė vadą, 
ir jam įsakė išvesti juos iš

buklais, kuriuos padarysiu 
jų tarpe, paskui jis juos 
paleis”.

Mozė nuėjęs pas Egiptie
čių karalių Dievo vardu 
reikalavo atleisti žmones 
nors trims dienoms nuo 
darbų, kad jie galėtų pa
garbinti savo Dievą. Bet 
karalius jam atsakė: “Aš 
nepažįstu jūsų Dievo ir 
žydų neatleisiu nuo darbų. 
Ir užpykęs karalius tą pa
čią dieną tarė viršinin
kams ir darbų užveiz- 
dams: “Daugiau jūs visai 
nebeduokite tiems žmo
nėms šiaudų plytoms dirb
ti, kaip pirma; bet lai jie 
patys eina ir renkasi žo
les. O plytų skaitliaus rei
kalaukite iš jų tokio pat, 
kaip padirbdavo pirma ir 
nė kiek nesumažinkite,

■nes jie dykinėja ir todėl 
rėkauja: eisime ir atna- 

Į šausime savo Dievui au- 
į ką”

Ir Dievas tarė Mozei: — 
“Dabar matysi, ką Aš pa
darysiu Paraonui; nes sti
pria ranka priverstas jis 
juos paleis ir galinga ran
ka prispirtas išvarys juos 
iš savo žemės”. Ir savo ga
lybe Dievas privertė Egip
tiečių karalių paleisti žy
dus iš vergijos. Mozė, Die
vo paskirtas darbininkų 
vadas, išlaisvino 600,000 
žmonių iš vergovės. Tei- 

į singai galima sakyti, kad 
jis yra didžiausias darbi- 

i ninku vadas. Bet Mozės 
darbo nuopelnas visai pri
klausė nuo Dievo, kuris iš
laisvino žmones iš vergo
vės.

Kristus Ir Darbininkai Darbininkų Aprūpinimas

Darbininkų Vergija Egipte

Naciai kitoniškesni. Kilę iš kur kas kultūringes
nės vokiečių tautos (naciuose susibūrė visi protestan
tų laisvamaniai, socialistai ir buvusieji komunistai— 
spartakai), jie taip pat neapkenčia tikėjimo kaip ir 
bolševikai, bet jie daug gudresni ir apdairesni. Be to. 
jie daug pasimokino iš bolševiku klaidų. Savo religi
niam persekiojimui naciai stengiasi priduoti teisėtu
mo spalvą. Visi stambūs ir smulkūs religijos varžtai 
Vokietijoj paremti neva valstybės įstatymais, kurie 
dabar tiek griežti, kad Bažnyčiai atima pilietybės tei
ses. Tais įstatymais eidami, naciai mano atsieksią du 
tikslu: ir religija pasmaugsią, ir galėsią skelbti pasau
liui, kad Vokietijoj tikėjimas nepersekiojamas — tik 
pildomi valstybės įstatymai. Bet tokia gudragalvystė 
perdaug jau įtempta. Pasaulio ji neįtikins, o katalikus, 
lygiai kaip ir visi istorijoj buvę persekiojimai, tik su
stiprins. Tuo būdu, laikui bėgant paaiškės, kad ir bol
ševikai ir naciai atsieks priešingą tikslą: užuot pa
smaugę religijos idėją, ją išugdys ir sustiprins. K.

Nuolatinė Pagalba Darbininkams
Kas paneigia Dievo būvi-’ 

mą, tas ir žmogui jokių į- 
gimtų teisių pripažinti ne
gali. Jei kas nepripažįsta, 
kad žmogus yra sutvertas 
į Dievo paveikslą ir pana
šumą, jei kas netiki, kad 
žmogus turi dvasišką ne
mirtingą sielą, jei kas ne
tiki, kad žmogus yra as
menybė, turįs aukštą gy
venime paskyrimą, tas ne
gali protingai kalbėti apie 
žmogaus nepaliečiamas 
teises.

Jei nėra Dievo, jei žmo
gus yra tik betikslis atsi
radimas, tai iš kur jis ga
lėjo gauti žmogiškas tei
ses, teisę gyventi, teisę 
kūno neliečiamumo, teisę

į žemės gėrybes, teisę siek
ai paskutinį savo tikslą, 
teisę gyventi bendruome
nėje, teisę turėti nuosavy
bę ir ta nuosavybe naudo
kis? Komunistai čia mums 
pasakys, kad valstybė 

i duoda žmogui visas teises. 
Bet kas yra valstybė, ar 

i ne žmonių draugija? Jei 
; draugija gali žmogui pris
ikirti kokias teises, tai tuo 
pačiu gali jas ir atimti, ar
ba jas suvaržyti. Jei žmo
gus pats sau prisiskirtų 
kokias teises, tai jis taip 
pat galėtų jų atsižadėti, 
arba prisiskirti jų neap
sakomai daug-, neatsižvel
giant. kad kiti dėl to ir la
bai nukentėtų.

Randame Šventame Raš-' baudžiavos 
te, Išėjimo knygoje, apra
šyta, kaip žydai, patekę į 
Egipto nelaisvę, buvo lai
komi žemiau gyvulių. Jie 
buvo priversti dirbti bau
džiavos darbus; nebuvo 
jiems atlyginimo už dar
bus, nebuvo darbo valan
dų. Mokslininkai iškasose 
atranda liudymus tos bai
sios vergovės. Tie jų atra
dimai taip pat liudija, kad 
Šventame Rašte aprašyta 
istoriniai įvykiai. Štai 
mokslininkas M. Naville, 
Egipto iškasose surado 
plytas padarytas su šiau
dais ir kitas be šiaudų, 
kaip Šventame Rašte ap
rašyta. Jis taip pat rado 
plytas ant kurių išbrai- 
žiuota suvargę žydai, dir
bą sunkius darbus, o vir
šininkai juos su botagais 
ir rykštėmis kapoja.

Ir štai kaip skaitome 
Šventame Rašte: “Kilo E- 
gipte naujas karalius, ku
ris nepažinojo Juozapo, ir 
jis tarė savo tautai: Štai 
Izraelio sūnų tauta skait
linga ir galingesnė už mus. 
Eikime, prislėkime ją iš
mintingai, kad kartais dar 
labiau nepasidaugintų ir 
jei pakiltų karas prieš 
mus, jie neprisidėtu prie 
mūsų priešu, ir kad mus 
apgalėję neišeitų iš šalies. 
Taigi, ji§ jiems paskyrė'
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viršininkus, 
kad juos prislėgtų sun
kiais darbais. Ir Egiptie
čiai nekentė Izraelio sūnų 
ir vargino, tyčiodamiesi iš 
jų. Ir jie kartino jiems gy
venimą sunkiais darbais, 
darbais prie molio, prie 
plytų ir visokia baudžiava, 
kuria buvo slegiami apdir
bant laukus”.

Pagonims žmogaus gy
vybė nieko nereiškė. Žmo
gus buvo priverstas dirbti 
iki jo jėgos ištęsėjo, o ka
da jis nebegalėjo dirbti 
buvo atmestas mirti. Ar

; šiandiena, tie, kurie nepri- 
' pažįsta Dievo darbininko 
gyvybę brangina? Pagoni
ja yra tokia pat vakar, 
šiandieną ir rytoj.

Toliau skaitome: “Bet 
Dievas išgirdo jų vaitoji
mą ir atsimainė sandorą 
padaryta su Abraomu, I- 
zaoku ir Jokubu”. Atėjo 
darbininkams išlaisvinimo 
valanda, bet tai nebuvo 
proletarijato revoliucija. 
Patiems darbininkams ir 
neįmanoma buvo kada 
nors išsilaisvinti iš tos ver- 

i govės. Tai įvyko Dievo ga
lybė. Pats Dievas vėliau 
žydams tai priminė, saky

damas: “Atsimink, kad ir 
pats buvai vergas Egipte 
ir kad iš tenai tave išvedė 
Viešpats tavo Dievas, ga
linga Savo ranka”.

Mozė—Darbininkų Vadas
Pasišaukęs Mozę, Dievas 

jam tarė: “Aš mačiau ma
no tautos prispaudimą E- 
gipte ir girdėjau jos šauk
smą dėl kietumo tų. kurie 
prižiūri darbus; ir žinoda
mas jos skausmą nutariau

ją išlaisvinti iš Egiptiečių 
rankų. Bet Aš žinau, kad 
Egiptiečių karalius jų ne
leis, jei nebus priverstas 
galinga ranka. Taigi, Aš 
ištiesiu Savo ranką ir iš
tiksiu Egiptą visokiais ste-

Pasaulio pradžioje Dievo: sti dirbant sunkų rankų 
pasakyti žodžiai: “Žmogus:darbą. Kada Kristus pra- 
sutvertas į Dievo paveiks- dėjo mokyti žmones, žy-| 
lą ir panašumą”, buvo už-'dai su panieka sakė: “Ar j 
miršti. Jėzus Kristus atė- Jis ne Dailydė, Marijos Sū-j 
jęs į pasaulį juos iš naujo nūs? Ir Jis drįsta mus mo- 
paskelbė visiems žmo-.kyti? (Mor. 6, 3). 
nėms. Popiežius Leonas Kristus savo gyvenimu 
XIII sako: “Kiekvienas ir mokslu parodė, kad ir 
žmogus yra Jėzaus Kris- Jo įsteigtoji Bažnyčia rū- i 
taus nuopelnais atpirktas pinsis visų pirma pagelbė- 
ir į Dievo sūnų garbę pa- ti vargšams ir beturčiams, 
keltas. Pats būdamas tur- Visus apaštalus Kristus 
tingas pasidarė beturčiu”, išsirinko iš darbininkų 
Jėzus Kristus, Jo globėjas žmonių. Ir tie paprasti 
Juozapas, Jo Motina Mari- darbininkai turėjo eiti į 
ja, ir visi apaštalai buvo visą pasaulį ir išlaisvinti > 
beturčiai. Visas Kristaus kitus darbininkus iš pago- 
gyvenimas buvo didis susi- nių vergovės: “Darbinin- 
rūpinimas vargšais ir be- kų apaštalai privalo būti 
turčiais. Jis Pats buvo pa- patys darbininkai”. Krikš- 
prastas Darbininkas. Savo čionvbės misija buvo iš- 
laisva valia Jis pasirinko laisvinti vergus, apginti 
užgimti neturte ir didesnį beturčių darbininkų tei- 
savo gyvenimo u<..j pralei- sės.

Istorijos Liudymai
Istorija liudija, kad ver

gai ir darbininkai žmonės 
sudarė pirmą Kristaus 
Bažnyčios bendruomenę. 
Istorikas Lecky, knygoje: 
“History of Rationalism” 
II, p. 37, sako: “Krikščio
nių tikėjimas pagonims 
buvo didžiausias papikti
nimas. Krikščionys priė
mė į savo tarpą vergus ir 
paprastus darbininkus ir 
juos laikė lygiu su kitais. 
Pirmutinė ir gražiausia I- 
talijoje bažnyčia buvo pa
statyta žuvusių vergų at
minčiai”.

Kitas pagonių rašytojas

Kelsus, norėdamas nusta
tyti žmones prieš Krikš
čionybę rašė: “Tai tik ne
išmanėliai, paprasti darbi
ninkai ir vergai, moterys 
ir vaikai teprisideda prie 
Krikščionių. Mes matome, 
kaip Kristaus mokslo skel
bėjai eina į darbininkų bū
rius, į darbų vietas, pas 
vergus ir su jais kalbasi. 
Savo žodžiais jie daug ver
gų patraukia prie savęs”. 
Tas rašytojas ir nežinojo, 
kad tais žodžiais jis įrodė 

' jog Krikščionybė yra dar- 
i bininkų žmonių užtarėja ir 
1 jų teisių gynėja.

Darbininkų Išlaisvinimas
Kada pagonys žemino 

darbą ir visus darbininkus 
vergais laikė. Krikščiony
bė ne tik išlaisvino žmonių 
sielas iš nuodėmių, bet vi
są gyvenimą pakeitė. Savo 
dieviška ranka Kristus su
traukė nelaisvės grandines 

1 ir sugrąžino žmonėms tik
rąją vertybę. Krikščiony
bė skelbė, kad Dievo akyse 
vergas ir valdovas yra ly
gūs. Vergai ne tik buvo

Ir taip istorija liudija, 
kad viduramžiuje Krikš
čionių kraštuose vergų vi
sai nebebuvo. Krikščionys 
darbininkai turėjo savo or
ganizacijas, įstatais buvo 
apsaugoti nuo išnaudoji
mo. Laikraštyje “Journal 
Officiel”, Prancūzijos val
džios narys, M. Denys-Co- 
chin, apsako, kad sykiu su 
juo dirbo du socialistai. 
Vienas jų buvo mokytas 
vyras. Kalbant apie darbi
ninkų gyvenimą, Denys- 
Cochin tarė: “Tamsta sa
kai, kad darbininkai da
bar yra neteisingai išnau
dojami. Kokiu laiku, tam
stos manymu, darbininkų 
gyvenimas buvo geriau
sias?” Socialistas patylė
jęs valandėlę atsakė: “Aš 
žinau, kad savo atsakymu 
tamstą nustebinsiu, bet 
turiu pripažinti, kad Krik
ščionybės amžiuje, tai yra, 
viduramžiuje, darbininkų 
gyvenimas buvo geriausiai 
aprūpintas”.

Bet Krikščionybės pas
tangos apginti žmonių tei
ses neužsibaigė pirmais 
amžiais, nei viduramžiu. 
Kaip ji suteikė pagalbą 
darbininkams pradžioje, 
taip ją teikia visais lai
kais, nes ji aukština žmo
gaus asmenybę ir jo gyve
nimo tikslą. T.

326 Metų Medinis
Pastatas

priimami į Katalikų Baž
nyčia. bet jie buvo moko
mi. įšventinami į kunigus, 
vyskupus ir Popiežius. Po
piežius Kalikstas buvo 
vergas.

Rašvtojas Huber, knygo
je. “Der Socialismus”, — 
pusi. 70, 71, sako: “Naujas 
Krikščionių tikėjimas 

■skelbia, kad visi, galingas 
į valdovas ir paniekintas. 
Ivergas, yra lygūs Dievo a-*

1936 metais sudegusi me
dinė Tirkšlių bažnyčia bu
vo statyta 1612 metais. 
Dokumentuose sakoma, 
kad tebesančioji savotiško 
stiliaus medinė klebonija 
esanti statyta taip pat 
1612 metais. Taigi, tas pa
statas jau turi 326 metus.

Pereitais metais buvo re
montuojamas klebonijos 
vidus. Teko pastebėti, kad 
klebonija pastatyta iš rau
donosios eglės rastu, kurie 
tebėra sveikutėliai ir labai 
vra kieti. Tokiu pat rąstų 
buvo statyta ir sudegusioji 
bažnyčia.
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L. D. S. Reikalai
LDS 5 kp. (\Vaterbury, 

Conn.) susirinkime priė
mė naujos konstitucijos 
projektą. Be to. iškėlė 
klausimą dėlko neįveda
mas anglų kalba skyrius 
organe “Darbininke”? Re
dakcija kol kas susilaiko 
nuo atsakymo, nes norėtu
me. kad tuo klausimu pa
sisakytų ir kitos kuopos. 
Pageidaujama, kad tuo ir 
kitais organo turinio ir iš
platinimo klausimais pla
čiau išsikalbėtų atstovai 
Naujos 
Apskričio 
rugp. 27 d., 
Mass. Labai svarbu, 
mūsų 
kas 
mūsų

ulbėtų
Anglijos LDS. 

suvažiavime, 
Greenfield, 

kad 
organas “Darbinin- 
pasiektų daugumą 

mūsų išeivių darbininkų, 
o jis pasieks, jeigu tik visi 
katalikai darbininkai im
sis jį platinti.

Kaip žinome. Moterų Są
jungos seime buvo iškel
tas angliško skyriaus ‘Mo
terų Dirvoje’ klausimas. 
Savaitraštis “Amerika” 
tuo klausimu padarė tokią 
pastabą:

“Ar amerikiečių lietuvių 
jaunimui nebeįmanoma 
lietuvių kalba, ar viską 
jam sakyti ir skelbti reikia 
tik anglų kalba? Tai labai 
opus klausimas, bet pats 
jaunimas jį sprendžia la
bai radikališkai.

“Moterų Sąjungos seime 
vyresniosios narės siūlė į- 
vesti į “Moterų Dirvą” an
glišką skyrių, tačiau jos 
sutiko griežtą pasiprieši
nimą. Bet iš kur? Iš gau
siai dalyvavusių seime mo
terų ir merginų, šioje ša
lyje gimusių ir augusių. 
Jos pareiškė, kad lietuviš
ka "Moterų Dirva” yra 
joms tikra mokykla, lietu
viškumo šaltinis, kurio ne
įeisiančios pažeisti. Ir lie
tuvių kalba liko puikiai 
apginta. “Moterų Dirva” 
ir toliau liks grynai lietu
viška. Ar reikalingos ko
kios pastabos ryšium 
šiuo elgesiu ?”

Pageidaujama, kad ir 
mūsų organizacijos jauni
mas. LDS narių vaikai an
glų kalba skyriaus klausi
mu susidomėtų ir savo 
nuomonę išreikštų viešai 
organe “Darbininke”. Rei
kia pasakyti, kad dalis 
“Darbininko” jaunesniųjų 
korespondentų ir dabar 
jau rašo korespondencijas 
anglų kalba, bet jie prašo 
redakcijos išversti į lietu
vių kalbą.

Kaip parapijose, taip ir 
organizacijose yra narių, 
kurie bažnyčioje katalikai, 
bet už bažnyčios sienų vei
kia su Bažnyčios priešais,

pasivadinusiais neutra
liais — tautininkais — lai
svamaniais arba komunis
tais. Dviem ponam negali
ma tarnauti. Jeigu tarnau
ji Dievui, tai negali tar
nauti mamonai; jeigu pri
klausai prie katalikiškos 
organizacijos, tai negali 
priklausyti ir veikti, kad 
ir taip pasivadinusioje be- 
partyviškoje organizaci
joje, grupėje ar korpora
cijoje. “Bepartyviškos” ' 
organizacijos. “beparty- 
viški” laikraščiai, radio 
arba net ir asmenys yra 
pavojingesni už partyviš- 
kus socialistus ar komu- j 
nistus. ‘Bepartyviški’ tau- ; 
tininkai - laisvamaniai yra ■ 
tai didžiausių katalikybės 
priešų įrankis klaidinimui • 
mažiau susipratusių dar
bininkų.

LDS konstitucija nuro
do, kad tikraisiais nariais 
gali būti tik praktikuo
janti katalikai, nepriklau
są jokiai priešreliginiai or
ganizacijai. LDS nariai tu
ri ištikimai pildyti katali
kų tikybos pareigas. Taigi 
iš to turi būti aišku kiek
vienam nariui, kad negali
ma priklausyti prie prieš- 
religinės organizacijos, ne
galima prenumeruotis ar 
bendradarbiauti anti - ka
talikiškiems laikraščiams, 
negalima skelbti per radio 
laisvamanių ar komunistų 
agitacijinių pranešimų; 
negalima pardavinėti “be- 
partyviškų” asmenų arba 
korporacijų tikietų, nega
lima dalyvauti, kad ir “be- 
partyviškų” parengimuo
se, ir remti jų darbu ar pi
nigais. To negalima dary
ti ne tik LDS nariams, bet 
ir kiekvienam katalikui, 
kuris nori būti kataliku 
pilnoje to žodžio prasmė
je. Tačiau, mes katalikai 
ir aršiausių mūsų idėjos 
priešų negalime keikti ar 
mušti ne. mes turime juos 

su'mylėti ir melstis, kad ir 
juos pasiektų Kristaus 
šviesa ir juos gražintų į 
Katalikų Bažnyčią.

Kadangi LDS organiza
cija yra katalikiška, tai 
ne ji pagamino ir išleido į- 
sakymus savo nariams, 
bet ji pasirinko ir pasiža
dėjo laikytis Katalikų 
Bažnyčios įsakymų, kurie 
privalomi visiems katali
kams.

Taigi tuo klausimu dis
kusijų neturėtų būti, o tik 
galima kalbėti kaip ir ko
kiu būdu įtikinti lietuvius 

■ darbininkus, kad jie tuos 
, įsakymus pildytų. Deja, v- 
, ra ir katalikų darbininkų, 
• kurie savo pareigų nesu- 
, pranta. LDS narių pareiga

Dideli Reikalai Visuotiname
Lietuvių Katalikų Suvažiavime
Rugsėjo 12 ir 13 dienomis 

renkamės į ALRK Federacijos 
XXII-tąjį kongresą.

Kongresas bus Apreiškimo 
par. salėj. 259 No. 5th St., 
Brooklyn. N. Y. šioj parapijoj 
klebonauja žymus mūsų visuo
menės veikėjas kunigas N. 
Pakalnis.

Kongreso programą nustatė 
Federacijos Taryba. Ją jau pa
skelbė jos pirmininkas gerb. dr. 
Antanas G. Rakauskas.

Į kongresą užkviečiamos visos 
Amerikos lietuvių katalikų cen- 
tralinės organizacijos, jų kuo
pos. apskričiai ir įvairios drau
gijos. Jos pakviestos per spau
dą ir atskirai išsiuntinėtais 
laiškais per Federacijos sky
rius ir gerb. kun. klebonas. To
kių kvietimo laiškų išsiuntinė
ta du tūkstančiai.

Iš Tarybos sustatytos ir pir
mininko paskelbtos programos 
matyti, kad šiemet kongresas 
bus ypatingai svarbus. Tai bus 
nepaprastas Amerikos lietuvių 
kongresas. Pagaliau, norėdami, 
galėtume duoti jam dar plates
nį vardą: ji galėtume vadinti— 
pasaulio lietuvių katalikų Kon
gresu.

Gal kas norėtų paklausti, ar 
yra pagrindo tokiam kongreso 
pavadinimui?

Taip. yra.
Reikia neužmiršti, kad Fede

racijos kongresas įvyksta tuo
jau po Lietuvių Dienos pasauli
nėje parodoj New Yorke. Tą 
dieną turėsime svečių ne tik iš 
visų Amerikos lietuvių didžiųjų 
centrų — kolonijų, bet ir iš Lie
tuvos. Jie dalyvaus ir kongrese. 
Be prof. dr. Kazio Pakšto, ku
ris skaitys referatą aktualiais 
mūsų tautos reikalais, kongre
se dalyvaus ir daugiau Lietuvos ----------------
katalikų veikėjų, jų tarpe žymių Anglų spauda pakartotinai
i----------z-------- r>-------------  - — t • -j.--------- — • - “- -

t 

šę militarę sutartį. Liudininkais religinių įsitikinimų, daug 
----- — -bažnyčių sugriauta ir iš

niekinta. Vokietijoje nors 
ne tiek daug žmonių žuvo, 
bet daug nukentėjo ir 
kenčia dėl to, kad jie yra 
tikintieji, kad jie laikosi 
Katalikų Bažnyčios prin
cipų.

Šiandien jau žinome, kad 
Vokietija ir sovietų Rusija 
sudarė bendrą frontą ir 
politikoje prieš taip vadi-j 

'namas demokratines vals. 
tybes. Vadinasi, komuniz 
mas ir fašizmas eina ran 
ka rankon.

ir Lietuvą. Kongresas ir šį be-1 - 9 g

reibau svarstys, į JĮ§ ElCtllVOS
Nepaskutinėje vietoje bus pa

statyti ir vietos lietuvių katali- Kaunas — Vyriausybei 
kų visuomenės reikalai. Ypatin- įteiktas memorandumas 
gu rimtumų bus svarstomi jau- linų eksporto sutvarkymo 

kurį pasirašė 
j ats. gen. Čaplikas, ats. pik.

aktualūs ir visiems sąmonin-1 žukas> dim. pik. Štencelis
ii tantiA^iams turi <rv_ I . ». • » , _ » (

vai rūpėti. o^anizacijoąJį^e-jis --£~į^p.Liį-ų
W veikimo koordmavunas. kuri'

buvo išimtinai svetimtau- 
čių rankose, perorganizuo- 

dienotvar- ta taiP» kad i valdybą įėjo 
visi aukščiau pasirašiusieji

Federacijos vadovybė tikisi, asmenys ir kad per trejus 
ateinančius metus į lietu
vių rankas pereitų 51% 
viso bendrovės kapitalo. pakeista 
Lietuvių grupė bendrovėje 
iš karto užimsianti vado
vaujamą rolę, turėdama 
daugumos teisę.

ir labai skaudžių dalykų. Prie-' nimo organizavimo ir palaiky- klausimu, 
mimas Lenkijos ultimatumo mo klausimai, kurie yra labai a£s. gen. Č
1938 metais, netekimas Klaipė
dos krašto neigiamai į mus pa- giems mūsų tautiečiams turi gy- įr dipl. komersantas dr.

mo kryptį. Tas veikimas turėjo jų veikimo koordinavimas, mū- 
eiti tam tikru atsargumu. Dėl to sų veikimo centro stiprinimas, 
labai gerai, kad į Federacijos katalikiškojo ir tautiškojo vei- 
kongresą susirinks ne tik Ame- kimo praplėtimas — suras žy- 
rikos lietuvių katalikų vadai,! mią vietą kongreso <_______
bet ir Lietuvos ir kitų kraštų! kėje. 
veikėjai. Vainiaus ir Klaipėdos 
reikalai — visos tautos reika- kad į kongresą suvažiuos 
lai. Dėl to džiugu konstatuoti 
faktą, kad šiame Federacijos 
kongrese ne vien mes, amerikie
čiai. bet ir kitų kraštų lietuvių 
vadai bus su mumis. Tai duos 
progos nustatyti bendrą veiki- būtų vykdomas. Visos mūsų or- 
mo kryptį tais reikalais, 
liečia atplėštus nuo Lietuvos 
kraštus.

Federacijos XXVII Kongresas 
įvyksta tuo metu, kuomet Euro
pa gyvena lyg ant kokio vulka
no. Tai verčia ir mūsų taut, bū
ti pasiruošusiai, budėti, nes iš
tikęs Europoje krizis. paliestų

visi 
mūsų veikėjai, kuriems gyvai 
apeina lietuvių tautos reikalai, 
kuriems rūpi, kad Šventojo Tė
vo troškimas
mastu vesti Katalikų Akciją —

visur plačiu

kurie ganizacijos, draugijos, visos lie
tuvių kolonijos Amerikoj kon-

LDS SEIMAS

Klaipėda — kol Klaipė
dos kraštas priklausė Lie
tuvai, krašte buvo įsteigta 
Katalikų Bažnyčios prela- 
tūra, kurios vyriausiuoju 
valdytoju buvo Telšių vys
kupas. Šiomis dienomis 
Klaipėdos kraštas išskir
tas iš Telšių vyskupijos ir 
prijungtas prie Varmijos, 
Rytprūsiuose.

Kaunas — Išleidus pa
vardžių keitimo įstatymą 
per penkių mėnesių laiką 
jau atitaisyta apie 2.000 ir 

150 pavardžių. 
Dar per 2,000 prašymų pa
vardes pakeisti ir atitaisy
ti tebėra neišspręsta. Ank
sčiau per metus tebūdavo 
pakeičiama vos keletą pa
vardžių. Daugiausia ati
taiso ir keičia savo pavar
des jaunimas. Nuo miesto 
neatsilieka ir sodžius, kur 
taip pat atsiranda nemaža 
žmonių, norinčių pakeisti 
savo pavardes arba jas a- 
titaisyti. Pavardes keičia 
ir atitaiso ne tiktai inteli
gentai, bet ir ūkininkai ir 
darbininkai.

grėsė turi turėti savo reprezen- į Kaunas Šiemet pieti- ( 
taciją. nės Lietuvos miškuose kai

Tad, atsižvelgdami į momen- kurių rūšių uogos užderė
to svarbą, suvažiuokime, svars-; jo. visai gerai. Ypačiai ge- 
tykime, organizuokimės1 ęa* užderėjo mėlynės ir

Leonardas Šimutis, žemuogės. Alytaus, Merki- 
ALRKF Sekretorius, nės, Onuškio ir Daugų a- 

pylinkių miškuose dažnai 
galima pamatyti raudo
nuojančius nuo žemuogių 
miško plotus. Šių uogų mi- 

i nėtuose miškuose vietomis 
tina”. randama dar ir dabar, ta-

Ar ne tas pats dedasi čiau mažiau nei liepos mė- 
sovietų Rusijoje! Sovietų nėšio pradžioje. Užtat da-

KIBIRKŠTYS
Brooklyno lietuvių komunistų: 

organas “L-vė”, kada gavo ži
nią, kad Hitleris pasiuntė savo] 
atstovą, užsienių reikalų minis
trą Ribbentropą į sovietų Rusi
ją pasirašyti su Stalinu nepuo
limo sutartį, tuoj pasuko visą a- 
taką prieš Angliją. Anglija vir- j

Klaipėda — Kadangi 
Klaipėdos krašto seimely
je lietuviai turėjo net 12 
atstovų, dabar išleistas

Rusijos mokyklose komu- bar jau gerai prinoko avie- 
Inizmo vykintojai grūda tęs ir^mėlynės. Butrimo- 
1 komunizmo “mokslą” ir 
po prievarta juos komu-

to veidmainė ir tt. Kaip keista, tustina, 
kad žiaurusis Hitleris, fašistų! Nieko nauja. Tik dar 
didysis vadas, kuris vakar bu- kartą parodo, kad fašiz- 

, vo prakeiktas, šiandien virto mas ir komunizmas yra 
artimiausiu draugu, teisingiau- > dvi sesutės, kurios kitų į- 
siu žmogumi. \ admasi, komu- sitikinimų nepripažįsta, 
mstai su fašistais ėmė ir pasi-. Kaip fašizmas, taip ir ko- 
bučiavo’_________ munizmas, tik gal kiek

' skirtingu būdu, siekia iš- 
... ,.............. i rauti iš žmonių širdžių ti-rase( tomis žiniomis pasinau-i, _„ 7. .

dojo ir “Darbininkas”), kad 1 Dievą. Rusijoje
Hitleris su Stalinu yra pasira- | milijonai žmonių žuvo dėl

nių, Merkinės ir kituose
i pietinės Lietuvos miškuo- parėdymas, kuriuo Klaipė- 
se mėlynių yra tiek daug, dos miestas bus valdomas 
kad vienas asmuo per die-į priskirtų partijos nurody- 

i ną prirenka apie 8—10 lit- ma.is pareigūnų. — Rug- 
rų. Dabar Alytaus ir kito-i pįūčio 3 d. išleistas parėdy- 
se rinkose uz mėlynių lit-!mas kuriuo visi mokslei- 
rą mokama 30-40 centų, | _ b .
o už aviečių 40—50 centų, i , J J ? .asmenys, kurie neturi pas

tovaus užsiėmimo, mobili
zuojami į darbus, nes rei- 

. j kia pavaduoti mobilizuo
tus pratimus ir į manevrus 

23*d7Ybutonių km. Kreke- atsarginius, 
navos valse., pas vieną gy
ventoją buvo suruoštos 
krikštynų vaišės. Naktį, 
vos tik išėjusį pro duris ei
ti į namus, nežinomas pik- 

i tadarys peilio smūgiu žiau
riai nužudė Ybutonių vien
kiemio gyventoją Vincą 
Tėvainį. Keli įtarti asme
nys suimti ir vedama kvo
ta. Velionis paliko žmoną 
|ir keturis vaikus našlai
čius, kurių jauniausias vos 
penkerių metų. Rami apy
linkė, kurioje panašių atsi
tikimų nebuvo, tuo įvykiu 

- labai sujaudinta.

Kaunas — Prekybos ir 
Pramonės Departamentas, 
kaip patiriama, ruošia pla
tų Lietuvos industrializa- 

, ei jos planą. Pagal šį planą 
; ateityje turės būti tvarko
ma visa mūsų pramonė: 
būtų žiūrima, kad vienoje 
pramonės šakoje neatsi
rastų perdaug įmonių, o 
kitoje — per mažai. Kapi
talai taip pat galėtų būti 
nukreipti į tas pramonės į- 

jinones, kurios yra mums 
| reikalingiausios.

Žiauri Žmogžudystė
Ybutoniai, Panevėžio ap

skričio. Š. m. liepos mėn.kunigų. Bus ir Lietuvos katali
kų studentijos — Ateitininkų 
atstovai, kurie atvyksta į Pax 
Romana — tarptautinės katali
kų studentijos organizacijos 
kongresą, būsiantį šio mėnesio 
pabaigoj ir rugsėjo mėn. pra
džioj Vašingtone ir New Yorke.

Turėsime svečių ir iš kitų pa
saulio kraštų. Yra atvykęs ir 
kongrese žada dalyvauti kun. 
dr. Kazimieras Matulaitis. MIC., 1 
Londono (Anglijos) lietuvių 
klebonas. Pietų Amerikos lietu
vius katalikus atstovaus kun. 
Jonas Jakaitis. MIC., kuris ten 
lankėsi ir naujosios T.T. Mari
jonų vienuolijos vadovybės yra 
paskirtas vykti į Argentiną ir 
darbuotis to krašto lietuvių 
tarpe.

Taip pat laukiama atstovų iš 
Kanados lietuvių kolonijų.

Iš to aišku, kad šių metų Fe
deracijos kongresas bus labai 
reikšmingas šiuo ir kitais at
žvilgiais.

Reikia neužmiršti, kad per 
'.pastaruosius du 
’ tautos gyvenime įvyko svarbių' Hitlerio pulti, 
’> geriausias draugas.

• -i • j • t r i • . - .

likų Bažnyčios mokslu ir viešą bičiulystę.

I

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.

tos sutarties pasirašymo buvę! 
keli įžymūs sovietų raudonosios 
armijos karininkai ir kiti. Kaip į 
žinome keli įžymūs karininkai 
buvo sušaudyti už “neištikimy
bę” Stalinui. Bet sakoma, kad 
jie sušaudyti už tai. kad neiš
laikė paslapties.

Komunistų spauda tas žinias 
užginčijo. Visa komunizmo I 
spauda griežčiausiai smerkė 
Hitlerį ir fašizmą. Bet štai su
sipainiojo politika Europoje ir 
Hitleris su Stalinu viešai pasi
bučiavo. Hitleris pasiuntė savo 
atstovą neva pasirašyti nepuo
limo sutartį su Stalinu. Bet kas 
žino, gal tokia sutartis, kaip ir 
kitos sutartys, jau seniai pasi
rašytos, o tik dabar jos iškilo 
viešai. Hitlerio su Stalinu pasi
bučiavimas sukrėtė visą Euro

pą.
Komunistų spauda dabar už

metus mūsų ginčyti nebegali; ji nebegali ir 
nes tai Stalino 

Vadinasi, 
supažindinti juos su Kata-. komunizmas ir fašizmas suėjo į 
likų Bažnyčios mokslu ir viešą bičiulystę, 
įsakymais. Geriausias bū-j--------------
das, tai išplatinti organą; Brooklyno lietuvių ko- 
“Darbininką” ir prikalbin- munistų organas rašo, 
ti, kad darbininkai išmok- kad “iš pasitikimų šalti- 
tų skaityti ne tik trumpas Į nių gauta žinia, kad rug- 
žinutes, bet ir ilgesnius į 

. straipsnius, kuriuose aiš- Į 
kinama Popiežių encikli
kos įvairiais klausimais.

Laikraštį “Darbininką” 
reikia platinti ir tarp su
klydusių ir nutolusių nuo 
Katalikų Bažnyčios darbi
ninkų, kad ir juos pasiek
tų toji Šviesa ir šviestų jų 
protą. Jeigu jie nenori 
“Darbininko”, tai pasiūly
kite jiems kitą katalikišką 
laikraštį ar knygą. Taigi 
lai būna mūsų didžiausias 
susirūpinimas kaip išpla
tinti katalikišką spaudą.

I

suareštavo 
Gestapo, 

slaptoji policija, 
suareštavo 

kurie dirbo

i

piūčio pradžioj Klaipėdos 
krašte naziai 
daug žmonių.
nazių 
tarpe kitko,
111 žmonių, 
prie Klaipėdos prieplaukos 
fortifikacijų. Jie visi kal
tinami sabotaže”.

Toliau rašo:
“Iš Klaipėdos sužinota, 

kad virš 800 lietuvių vai
kučių neturi savo kalboj 
mokyklų ir priversti eiti į 
vokiečių mokyklas, kur 
jiems grūda nazių “moks- 

1 lą” ir prievarta juos vokie-

Ukmergė — Iki šio laiko 
nukentėjusiems nuo aud
rų ūkininkams šelpti Uk
mergės apskrities komisi
ja yra gavusi 68 nukentė
jusių ūkininkų prašymus. 
Praėjusiais metais Ukmer
gės apskrityje nuo audrų 
nukentėjo 125 ūkininkai.

Kaunas — Centralinis 
Statistikos Biuras paskel
bė, kad per paskutiniuo
sius metus Lietuvoje gy
vulių ir paukščių yra dar 
padaugėję. Viso šiuo metu 
Lietuvoje yra per 520,000 
arklių, per 1,100,000 galvi
jų, per 1,220,000 avių, per 
1,117,000 kiaulių, apie 2. 
000,000 vištų ir 858,000 žą- 
sų.

Į

Reikalaujame Įrodyti
Lietuvių komunistų susivieny- 

mo organas “Tiesa”, kaip ir vi
si kiti komunistų laikraščiai 
skleidžia įvairius prasimany
mus apie kun. C. E. Coughliną, 
įžymų radio kalbėtoją.

Komunistų “T-sa” neva cituo- 
; ja. kad kun. Charles E. Cough-
■ lin 1936 m. esą pasakęs: “Aš 
! pasirenku fašistinį kelią, kulkas
■ ne balotus”. Pacitavęs neva 
' kun. Coughlino žodžius, tas pats
laikraštis tuojau padarė šiokią 
išvadą:

“Vadinasi, jisai nepaiso de-
■ mokratinių rinkimų, bet mano 
ginklu fašizmą Amerikoje įves
ti”.

1936 m. turėjo 366 dienas. Ko-' 
munistėlių laikraštis, jeigu jis 
nenori pakeisti vardo į “Netie- Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113 
są”, turėjo parašytį, kur ir ku- kuopos rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje,

Šventoj i — Pagyvėjus 
Šventojoje turistiniam ju
dėjimui, pasigendama tu
ristinių informacijų biuro. 
Turizmo draugija šitą rei- 
ikalą gyvai jausdama, tokį 
biurą, nors sezonas jau į- 
pusėjęs, Šventojoje nutarė 
Įsteigti.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

rią dieną jis taip “yra pasakęs”.
Taigi reikalaujame aiškesnio 

įrodymo iš “Tiesos", o be įrody
mų ji liks “Netiesa", kitais žo
džiais. melas.

Būkite teisingi ir atviri, ir 
parašykite kur ir kada, per ra
dio, susirinkime ar spaudoje 
kun. Coughlin yra pasakęs taip, 
kaip pacitavote savo laikrašty
je’

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

čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į suva
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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LDS STUDUURATELIAMS
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę
Bijutiškis Laisves Dienos

8. Moterystes Gerybės
Tegul susituokusieji, ne supančioti, bet papuošti 

auksiniu sakramento ryšiu, ne kliudomi, bet jo stipri
nami, iš visų savo jėgų stengiasi padaryti, kad jų san
tuoka, ne tik per Sakramento jėgą ir reikšmę, bet ir 
per jų pačių mintis ir papročius, visados būtų ir palik
tu gyvas atvaizdas tos vaisingos sąjungos kaip tarp 
Kristaus ir Bažnyčios, kuri yra tikrai garbinga kaip 
tobulos meilės paslaptis.

Jei bus apsvarstyti visi šie dalykai, Garbingieji 
Broliai, su tikra dvasia ir gyvu tikėjimu, jei bus nu
šviestos šviesa, kuria pridera, brangios moterystės gė
rybės, vaikai, ištikimybė, sakramentas, niekas nega
lės nepasigerėti dieviška išmintimi, šventumu ir geru
mu, kuris, vienoje skaisčioje ir šventosios moterystės 
sandoros sąjungoje taip gausiai pasirūpino tuo pačiu 
laiku ir susituokusiųjų vertybe ir laime, ir žmonių gi
minės išlaikymu ir praplatinimu.

Klaidingos Nuomonės
Svarstant visą šitą skaisčios santuokos grožybę, 

Mums pasirodo juo labiau apgailėtina, kad reikia kon
statuoti, jog ši dieviška institucija, ypač mūsų laikais, 
yra dažnai niekinama ir daug kur atmetama. Nes ne
be paslaptyje ir tamsybėse, bet dienos šviesoje, palie
kant nuošalyje visą gėdą, mindomas po kojomis arba 
juoku paverčiamas moterystės šventumas žodžiu ir 
raštu, visos rūšies teatre spektakliais, romanais, mei
lės apysakomis ir linksminančiomis novelėmis, kino 
vaidinimais, radio kalbomis, visais paskutiniais moks
lų išradimais. Juose, priešingai, keliami persiskyri
mai, svetimoterystė ir gėdingiausios ydos, ir, jei dar 
nepriėjo prie jų išgarbinimo, tai tie dalykai yra vaiz
duojami tokiomis spalvomis, kad jie atrodo apkuopti 
nuo bet kokios nuodėmės ir begėdiškumo. Ir knygos 
čia neatsilieka, kurias nebijoma pristatinėti moksliš
kais veikalais, bet kurios iš tikrųjų, dažnai turi tik 
mokslo politūros, kad sau lengviau praskintų kelią. 
Pažiūros, kurios jose yra keliamos, yra trimituose iš- 
trimituojamos kaip moderniškos dvasios stebuklai, 
tai yra, tos dvasios, kuri, girdi, susirūpinusi vien tik 
teisybe, yra išsidavusi iš visų kitų laikų prietarų ir ku
ri nugrudžia ir nustumia tarp tų pasenusių nuomonių 
ir tradicinę ir krikščionišką moterystės mokslą.

Ir, lašas po lašo, tai patenka į visus žmonių luo
mus; darbininkus ir ponus, mokslininkus ir bemoks
lius, viengungius ir vedusius asmenis, tikinčiuosius ir 
netikėlius, suaugusius ir jaunuolius; tiems pastarie
siems ypač, kaip lengviau sugaunamoms aukoms, yra 
pastatyti baisiausi žabangai.

Ne visi šių naujų doktrinų autoriai duodąs nu
traukiami iki kraštutinių nežabotos aistros pasekmių; 
yra tokių, kurie stengiasi sustoti pusiaukelyje ir ma
no, kad reikia tik kai kuriuose dieviškojo ir prigimtojo 
įstatymo punktuose padaryti kai kurių nuolaidų mū
sų laikams. Bet ir tie mažiau ar daugiau sąmoningai, 
yra pasiuntiniai pikčiausiojo iš priešų, kuris be palio
vos stengiasi sėti rauges tarp kviečių. Todėl Mes, kurį 
šeimos Tėvas pastatė saugoti jo lauką ir kurį šventoji 
pareiga verčia budėti, kad gerasis pasėlys nebūtų nu
smelktas piktažolių, laikome, lyg Mums patiems Šven
tosios Dvasios būtų pasakyti tie rimti žodžiai, kuriais 
apaštalas Povilas ragino savo brangų Timotiejų: “Bet 
tu būk budrus... Tik savo tarnystę... Skelb žodį; nesi
liauk laiku ir nelaiku; įrodinėk, ragink, bark visu kan
trumu ir mokinimu”.

Jei norima išvengti piktojo žabangų, reikia visų 
pirma atskleisti ir yra be galo naudinga pasmerkti jo 
klastas nenumanantiems: Mes tikrai velytumėm nemi
nėti tų nedorybių, kaip pritinka šventiesiems, bet dėl 
sielų gerovės ir išganymo Mums negalima jų visai nu
tylėtu gakramento Paneigimas

Todėl, idant pradėtumėm nuo šių piktybių šalti
nio, jų svarbiausioji šaknis yra jų teorijoje apie mote
rystę; ją, esą, įsteigė ne gamtos Kūrėjas ir į tikrojo 
Sakramento aukštumą iškėlė mūsų Viešpats, bet iš
galvojo žmonės. Gamtoje ir jos įstatymuose, vieni ti
kina, jie nieko nerado, kas paneštų į moterystę, bet . 
vien tik pastebėjo galią vaisyti gyvybę ir smarkų im- į 
pulsą tą instinktą patenkinti; kiti, pripažindami, kadi 
žmogaus prigimtis rodo tam tikrus tikrosios moterys-; 
tės pradus ir lyg gemalus ta prasme, kad jei žmonės j 
nesijungtų pastoviu ryšiu, nebūtų prieita nei prie vyro, 
ir žmonos vertybės, nei prie prigimto vaikų veisimo ir 
auklėjimo. Bet ir čia moko, kad pati moterystė išeina 
iš tų gemalų ribų ir kad todėl, įvairioms priežastims 
prisidėjus, ji buvo išgalvota vienu žmonių protu ir 
buvo įsteigta viena žmonių valia.

PERKŪNIJOS AUKOS
Rugpiūčio 7 dieną, š. m. apie 

vidurdienį praėjo nemažas de
besys lietaus su perkūnija, pa
darydamas nemažai nuostolių ir 
palikdamas įvairių aukų. Arti 
Bijutiškio apie 12:00 trenkė J. 
Čimbaro klojiman ir jį uždegė, 
kuriame jau buvo suvežtas šie
nas, rugiai ir miežiai, vežimai ir 
kitoki daiktai. Pakol žmonės 
subėgo jau viskas degė. Pradė
jus lyti, Bijutiškio dvare p. I- 
vanauskas darbininkai pjovė 
kviečius, ir vienas darbininkas, 
VI. Umbrasas, nubėgęs atsisto
jo namo pastogėje nuo lietaus. 
Perkūnas trenkė į klojimą ir jį 
pritrenkė. Klojimas buvo tik 
20 metrų nuo namo. Tas darbi
ninkas negalėjo per kelias va
landas vaikščioti. Kitoje vietoje 
2 kilometrai nuo Bijutiškio, Je- 
siuniškių kaime, A. Mangevi- 
čienė buvo nuėjusi gyvulių per

skelti. Tik pradėjus lyti, perke
lius karvę ir vos kelius žings
nius atsitraukus, kaip trenkė, 
tai ant vietos užmušė karvę, bet 
jai nepakenkė. Tuo pat laiku 
Dubingių miestelyj užmušė žy
delį, o kitoje vietoje uždegė na
mą.

UŽMUŠĖ LIETUVOS SEIMO 
ATSTOVĄ

Po piet užmušė Kurklių dva
ro savininką, a. a. Klemensą 
Graužini, Lietuvos seimo atsto
vą. pp. Graužiniai yra žymūs ir 
garsūs žmonės. Velionio brolis 
Kazimieras Graužinis yra bu-į 
vęs Lietuvos atstovu prie šv. | 
Sosto Vatikane. A. a.

Gražios mūsų dienos — 
Visos žydi laisve. 
Kaipgi nežydės jos — 
Broliai krauju laistė.

Šautuvai, granatos 
Joms dirvas kartojo, 
Laisvės diegą ugdė 
Mūs tautos herojai.

Ir nors audros šėlo. 
Traukė liūdną dainą... 
Laisvės diegas augo, 
Brendo ties Kėdainiais.

O, laukuos smėlėtuos 
Širvintų, Giedraičiu 
Šis diegelis menkas 
Žiedais apsikaišė.

Ir nušvito dienos
Laisve baltaskraiste 
Kur tik žvelgi—džiaugs-

byklos, tačiau to darbo ne- nikliams) ant kojų užmau 
sumažino. Ypačiai noriai 
prie to darbo prisidėjo 
jaunimas — moksleiviai. 
Jie šią vasarą apžiedavo 
daug šnekučių, kovų, pem
pių, zylių, strazdų, lauki
nių ančių ir kt. sparnuo
čių. Liepos mėn. prasidėjo 
kiek sunkesni darbai, 
tenka apžieduoti didelius mes jie pasiekia tokius di- 
paukščius — pelėdas, a- delius atstumus, 
puokus, gandrus, baublius, skrenda net po 7,000 — 10, 
vištvanagius, sakalus, ger- 000 km.
ves ir kt. Plėšriuosius pau-• 
kščius apžieduoti nėra len
gva. Jie kartais puola pri
siartinusį prie jų lizdo 
žmogų ir gali pavojingai 
nagais sužeisti. Todėl kar
tais tą darbą tenka atlikti 
tamsumoje — naktį. Nuo 
pavasario pradžios iki da
bar įvairiose provincijos

Kan. A. Varno Sukaktis
ta apie 3,000 žiedų. Iki va
saros pabaigos numatoma 
apžieduoti dar nemažą į- klebonas kan. A. Var- 
vainn nas šiemet švenčia savo

su
kaktį. Kan. A. Varnas Kai
šiadoryse jau yra nuo 1911 
m. Per tą laikotarpį spėjo 
pažinti savo parapijonus ir 
gražiai s ujais sugyvena.

Kaišiadorys — Kaišiado-

vairių sparnuočių. Išplė- nas šiemet švenčia 
tus paukščių žiedavimo kunigavimo 30 metų 
darbą, gamtininkai turės 
tikslesnių žinių, kur ir ko
kie sparnuočiai žiemoja ir 

nes svarbiausia per kokias že-

nes nu

Kaunas — Lietuvos jū
ros skautai ir kiti vandens 
sporto klubai nutarė krei
ptis į atatinkamas įstai
gas, prašydami, kad Pa
langoje būtų įsteigtas 
jachtoms uostas - prie
plauka. Sumanymas ati
tinkamose vietose rado 

Visų lūpom vaikšto, mas vietose paukščiams (jau- palankaus pritarimo._____

Į

I

Kur klausaisi—juokas *X**XWZ^Z^*^*^*^*^*^X<>****«**Z*************4C****************^**,<
Linksmos dainos aidi, 
Rodos, čia bučiuotų 
Laimė kožno veidą.

Mylime tuos laukus 
Brangios tėviškėlės. 
Kuriuos laisvė brendo, 
Į padanges kėlės.

Mylim gimtą šaiį — 
Kaip ją nemylėti. 
Jeigu už jos laisvę 
Tiek širdžių sudėta!

“6ž t> ” ZJ. . |

Kalvarija — Rugpiūčio 
6 d. Kalvarijoje įvyko šau
lių šventė, kurion atsilan
kė švietimo ministras dr. 
Bistras, kariuomenės va
do atstovas gen. Tallat- 
Kelpša, Šaulių Sąjungos 
štabo viršininkas pik. Žu
kas ir kiti. Per iškilmes 
ministras šauliams įteikė 

; visuomenės už 12.000 Lt 
j suaukotus šautuvus ir kul- 
‘ kosvaidžius.

DIDELES VERTYBES
A

$9.95

Other G-E Radios Priced Fram $9.95 To $225.08

General Electric Nedideli Radios

A

/'rx GENERAL ELECTRIC

^RADIO

NEW1
G-E TABLE RADIOS
PRICED AT SENSATIONAL NEW LOW LEVELS!

Kaunas — Liepos 6 d. 
Lietuvos geležinkeliai įm
inėjo 20 metų sukaktį nuo 
* pirmojo lietuviško trauki- 
■nio paleidimo. Kauno gele- 
Ižinkelių stoties aikštėje 

___ ____ KL Grau-: išsirikiavo per 1.500 gele
žinis su darbininkais vežė šieną, žinkelių aukštesniųjų ir 
ir užėjus lietui, ėjo paskui veži- žemesniųjų pareigūnų su 
mą benešąs geležines šakes, geležinkeliečiais šauliais, 
Perkūnas trenkė į šakes ir vie- sportininkais ir ugniage- 
toje užmušė. Taigi a. a. Kle- 

imenso Graužinio gaili ir liūdi 
ne tik jo brolis Kazimieras, se- 

Iserys, giminės ir pažįstami, bet 
ir visa tauta. Kadangi jis buvo 
daug dirbęs ir daug pasitama- 

’ vęs savo tautai ir tėvynei, da
bar visa tauta jo apgailestauja.

Šįmet kai labai šilta ir karšta 
' vasara, tai nė vienas debesėlis 
veltui nepraeina, ko nors neuž
degęs arba neužmušęs. Taigi ir 
žmonės taip įsibaugino, kad pa
sirodžius debesiui nežino ką da- 

' ryti ir kur slėptis. Senesni žmo
nės sako, kad seniau taip nebū
davo ; esą nebuvo radio, tai ne
buvo ir tokių perkūnijų. Dabar 

1 kada radio daug ir visur jų pri
statė, tai ir perkūną pritraukia 
prie žemės.

Ex-Amerikietis.
—

Kaunas — Ankščiau ver
tės atžvilgiu apie 70—80 
procentų viso Lietuvos iš
vežimo eidavo per Klaipė
dą. Dabar išvežimas dau
giausiai eina per Kretin
gos muitinę, būtent, apie 
60 proc. viso dabartinio 
mūsų išvežimo. Po Kre
tingos muitinės antroje 
vietoje yra Joniškio muiti
nė su 12 proc., toliau: Vir
balio muitinė su 9,1 proc. 
Įvežime pirmąją vietą ver
tės atžvilgiu užima Kauno 
muitinė su 41,17 proc. (se
niau taip pat Klaipėda). 
Toliau seka: Kretingos 
muitinė su 34,67 proc., Vir
balio muitinė su 13,75 pro
centų ir kt.

a.

siais. Čia vyr. geležinkelių 
direktoriui V. Račkauskui 
pasakius kalbą, geležinke
liečiai nužygiavo prie Ne
žinomojo Kareivio kapo,! 
kur padėjo vainiką ir susi
siekimo ministras inž. 
Germanas pasakė kalbą. 
Šios sukakties proga gele
žinkeliečiai savo lėšomis 
nupirko 500 šautuvų ir 5 
kulkosvaidžius, kuriuos į- 
teikė 22-rai geležinkelių 
šaulių rinktinei. Ligi šiol 
Susisiekimo Ministerijos 
tarnautojai ginklams pirk
ti suaukojo per 155,000 Lt. 
Eilė geležinkelių pareigū
nų buvo apdovanoti šaulių 
žvaigžde.

į

Gudžiūnai — Šiomis die
nomis Gudžiūnų valse, vėl 
siautė nepaprasta audra, 
Devinduonių kaime ir apy
linkėje sugriaudama net 9 
trobesius, kurių tarpe yra 
ir visai naujų gyvenamųjų 
namų.

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip moderniškas pasaulis žiūri į moterystę? 

Kaip tas klaidingas mokslas yra platinamas?
2. Kuriems toks mokslas neša daugiausia blogo?
3. Koki yra pagrindine divorsų ir persiskyrimų 

priežastis?

Raudonė — Rugpiūčio 6i 
d., dalyvaujant vidaus rei
kalų viceministrui Gied
raičiui ir kitiems žymes
niems svečiams iš Kauno, S 
Raudonėje buvo suruoštos 
Darbo Talkos pabaigtu
vės. Talkininkų atlikto 
darbo našumas prašoko 
viešuosius darbus vykdan
čių darbininkų našumo 
normą.

I

I

I
Kaunas — Priskyrus: 

Klaipėdos kraštą prie Vo
kietijos, ten pasiliko Vy
tauto Didžiojo Universite
to Gamtos Muziejaus 
paukščių tyrimo stotis. Ji 
buvo įsteigta Ventės Rago j 
pusiasalyje — Kintuose, i 
Beveik kasmet toje paukš
čių tyrimo stotyje būdavo! 
apžieduojama 8,000 — 10. 
000 įvairių sparnuočių. Per 
eilę metų Vytauto Didžio- j 
jo Universiteto paukščių 
stebykloje buvo apžieduo
ta nemažiau kaip 90,000 į- 
vairiausių sparnuočių. Be
ne daugiausiai iš Kintų su 
aliumininiais žiedeliais iš-! 
skirsdavo šnekučiai, zylės, 
strazdai, musinukės, kie
lės ir kt. Kovo mėn. Vytau
to Didžiojo Universiteto 
paukščių stcbykla nustojo 
veikusi. Nors Gamtos Mu
ziejus ir neteko savo ste-

MODEL H-654: Just Plug-in, Buik- 
in Btam-a-scope Elimmatcs Ground 
and Aerial • Tclcvision Audio and Q N L. Y 
Phonograph Key • Seven Feather- 
touch Tuning Kcys • Visualux Dial Į JĮ JĮ A f
• 3-Band Foreign-Domestic Reception \Z|Z1 t")
• Six G-E Tubes • AC-DC Opcratioo. < ■ ■ • < *

RECORD PLAYER UNIT HM-3

A ’simple connecuon converts your 
pres^nt straight AG radio inco a 
Phonograph Combination • Sclf- 
srarring Eiectric Motor • Plays 10 or 
12-inch records • Votume Control • 
Modern Strcamiined Plastic Desigo.

MODEL H-520: Portable • Just Plug- 
in • Built-in Beam-a-scope Elimir.ates 
Ground and Aerial • Four Icathcr- 
touch Tuning Keys»Fivc G-t T ubes O IM I Y 
•Drum-typc Dial • AC-DC Opcration 1 ’’ 1
• Attractive Brown Plastic Cabinet. 0*4 A Af* 
h ory and. Colorcd Liniihcs Alio \|n 
Aiailablc. V«/V

Nauji G-E nedideli Radios yra vieni puikiausių visoje radių rinkoje. 
Pavyzdžiui: Modelis H-500 turi: Dynamic Speaker, 5 G-E Tūbas. Drumty- 
pe Dial. Standarinį ir Policijos šaukimus, antena yra viduje prijungta 
prie radio, taip, kad nereikia jos ant stogo ar kur kitur vesti. Kabinetas 
labai puikus. Kaina tik $13.95.

šiame paveikslo matote keletą modelių pasirinkimą. Prašomo pas
tebėti jų kainas. Jie yra labai nebrangūs, o jų kokybė- yra pirmos rūšies.

Juos galite įsigyti labai prieinamais išsimokėjimais. Tik ateikite į 
mūsų krautuvę ir pamatykite šiuos puikius G-E Radios, o su išsimokėji- 
mo sąlygomis mes sutiksime.

Record Player Unit HM-3 — Įsigykite Phonografą, kuris yra prijun
giamas prie radio ir veikia per tūbas. Su juo galima groti 10 arba 12 colių 
rekordus. Jo kaina tik $9.95.

L UNION
I/ElECTPICAl 
/ SUPPLY co.

[ Union Electrical Supply Co.
| 92 High Street Boston, Mass.
* Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

GREENFIELD, MASS Į

LDS Naujos Anglijos apskri
čio metinis suvažiavimas įvyks
ta sekmadienį, rugpiūčio 27 d.. 
1 vai. po pietų. Knigths of Co- 
lumbus salėje, šia proga kvie
čiame visus susipratusius lietu
vius dalyvauti svečiais ir pasi
klausyti mūsų vadų, kurie dir
ba Dievo garbei, tėvynei, darbi
ninkijai ir išlaikymui mūsų lie
tuviškos katalikiškos spaudos. 
Kviečiame visus.

S. š. V. J. draugijos piknikas 
praeitą sekmadienį iš priežas
ties lietaus neįvyko. Taigi pra
nešame, kad įvyksta ateinantį 
sekmadienį, rugpiūčio 27 dieną, 
Franklin County parke. Kvie
čiame visus iš visur dalyvauti, 
r.es tai bus paskutinis piknikas 
Greenfielde. -4. Dėdinas

Sužeidė p. Izabelę Jonaitytę
Pereitą ketvirtadienį, rugp. 

17 d. p. Izabelė Jonaitytė. 20 m. 
amžiaus, važiavo dviračiu, kaip 
policija sako. Nash's Mill Road 
į Colrain Road. ir kada pasuko 
į kairę Greenfieldo link važiavo 
automobilis, kuris taip pat pa
sukęs į kairę ir trenkė į p. Jo
naitytę. važiuojančią dviračiu.

Automobilį vairavo tūlas 
Brown. kuris p. Jonaitytę nu
vežė į ligoninę. Ligoninėje su
rado. kad p. Jonaitytei sulaužy
ta dešinioji ranka, sužeista ko
ja ir labai sutrenkta. Rap.

JASKŪNŲ SUKAKTIS
Rugpiūčio 13 dieną, pp. Vla

das ir Alena (Sinkevičiūtė) 
Jaskūnai minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jų giminės, draugai ir 
pažįstami (apie 40 asmenų! su
sirinko ponus Jaskūnus pagerb
ti. ir linkėjo jiems geros sveika
tos. laimingų ir ilgiausių metų, 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

P-nai Jaskūnai tik keli metai 
kai gyvena šioje kolonijoje. Pri
klauso prie LRKSA SI-mos kp. 
ir prie parapijos. Turi vieną sū
nų Edvardą, kuris šių metų bir
želio mėnesyj baigė vaistininko 
mokslą. Baigiant programėlę p. 
A. Jakštienė įteikė p. Jaskū- 
nams nuo visų susirinkusių 
gražią sidabrinę dovanėlę. Po 
to kalba jų sūnus. Sveikino sa
vo tėvelius ir linkėjo ilgų metų 
ir dėkojo visiems už pagerbimą 
jo tėvelių ir dovanėlę. Kalba 
patys Jubiliejatai. labai susi
jaudinę. reiškia širdingiausią a- 
čiū visiems už pagerbimą, linkė
jimus ir dovanėlę. Šis įvykis pa
laksiąs jų atmintyje ant visados. 
Taipgi reiškė širdingą padėką 
to bankieto rengėjoms — puse- 
serei p. I. Tvaskienei ir poniom 
A. Jakštienei ir V. Kudirkienei.

Buvęs.

NORWOOD, MASS. jPIKNIKAS
RENGIA

So. Boston, Cambridge ir Brockton LDS Kuopos
Sekmadienį (Prieš Labor Day)

Rugsėjo-Sept 3 d., 1939

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St.. Ncrvvood. Mass. 

Tel. Ncrvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS

•‘Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

Pereitą sekmadienį. įvyko šv. 
Cecilijos (Šv. Jurgio par. I cho- ] 
ro susirinkimas. Muzikas p. A. 
Šlapelis ir p. P. Rakauskas iš
davė raportą iš Naujos Angli
jos parapijų chorų suvažiavimo, 
kuris įvyko Norwoode. rugpiū
čio 19 d. Taipgi p. Šlapelis išda
vė raportą iš Chorų išvažiavimo 
IVorcestery. Priėmus raportus, 
prasidėjo pasitarimas, kaip ir 
kada važiuoti į Lietuvių Dieną. 
Choristai pasikalbėję paliko ko
misijai: muzikui varg. p. Šla- 
peliui. p. A. Jasonytei ir p. A. 
F. Kneižiui sutvarkyti važiavi
mo reikalus, susižinant su vi
sais choristais kaip, kada kuris 
nori važiuoti.

Choras nutarė rengti vakarą 
ir pelną skirti parapijai.

i

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

į

I

WILL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk LumberCo.
43 Canton St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgevvater 350

SHENANDOAH, PA.
1■■

SKAUTAI
Neseniai mūsų parapijos 21 

grįžo iš sto-

Įdo taip nerado. Pagaliau pavar
gęs ir nusiminęs jau grįžo na
mo. Netoli savo pilies atsisėdo 
prie šaltinėlio užkasti sudžiu- 
vusios plutos, kurią kišenėje te
beturėjo. Tuoj prisiartino prie Troop’ės skautai 
Jo vargšas senelis ir prašė iš- vykios, kur buvo išvažiavę visą 
maldos. Kaitą, buvęs turtingas savaitę. Šios vasaros stovyklo- 
riteris, dabar nebeturėjo nieko je, kuri įvyko Blue Mountain 
tik šią plutą, kurią buvo beval- 
gąs. Tad perlaužė plutą, davė 
ubagui pusę ir abu vilgydami 
duoną šaltinėly, malšino alkį.

Staiga riteris pažiūri. Ubagas kloję buvo suvažiavę keli šim- 
virtęs spindinčiu Kristumi, iš
nyko. Suprato pasenęs Taurės 
ieškotojas, kad čia Jo Taurė. 
Nereikėjo jam klajoti po visą 
pasaulį, nes Taurė prie pat 
rų.

Ir mes, brangieji, dažnai 
kome Taurės, t. y. laimės,
kome toli, toli. Pamirštame, 
kad ji yra visai arti mūsų, tik 
pasislėpus.

Tai kaip mes galime ją suras- jie laimėjo už pasižymėjimą 
ti? Visai paprastai. Kaip seno- lenktynėse, žaidimuose, tvarkos 
vės riteris Galahadas, taip ir užsilaikyme, skubumu palapinių 
mes sušelpdami vargšus, galime sustatyme ir tt. Už pasižymėji- 
atrasti Kristų.

O, paklausite, kur tie vargšai, sižymėję antros klasės skautų 
Yra jų gana daug. Apie 35 se- laipsniu mūs troop’ei buvo sū

neliai ir 25 našlaičiai yra pri- teikta garbinga President Wil- 
glausti Nukryžiuoto Jėzaus Se- liams dovana, 
serų patalpose. Juos mes gali
me aprūpinti gyvenimo reikme
nimis.

Lengviausias būdas tai pada-

kalnuose, mūsų troop'ės buvo 
net 19-ka skautų ir 2 oficieriai: 
Juozas Šėris ir Albinas Pacen- 
ta. Kaip ir kitais metais stovy-

Romuvos Parke, Montello, Mass

Broliai, Darbininkai, Profesionalai ir Biznieriai esate kviečiami da
lyvauti mūsų metiniame Trijų kolonijų, LDS kuopų Sąskridyje, kuris i- 
vyksta sekmadieni, prieš Labor Day — Rugsėjo 3 d., Romuvos Parke, 
Montello, Mass. Bus tai didžiulė Šventė visų lietuvių, kurioje galėsime 
bendrai praleisti laiką ir sustiprinti mūsų pažintis. Rengėjai iš savo pu
sės stengiasi paruošti dienos programą su įvairiais pamarginimais ir gė
rimais bei užkandžiais. Taigi kas tik atvyks į Romuvos parką, tas ras 
sau ir savo draugams progos turėti malonumo. Gros puiki “žvaigždžių” 
orkestrą. Jaunimas galės turėti sau malonumo trepsėjime bei žaidi
muose, gi augusieji seks akimis bei veiksmais. Tad valio, visi Į Trilypi 
Pikniką, rugsėjo-Sept. 3 Romuvos parke, Montello, Mass. —

Dėkuojame visiems, kurie rė
mė aukomis: Juozui Deveikiui, 
Višniauskienei. Antanui Kras- 
kauskui. Mykolui Juzukevičiui.

Komitetas.

Šią savaitę pas vaistininką p. 
Antaną Mickūną lankėsi jo 
draugas, inžinierius p. Kazys 
Žilaitis. kurio tėvai gyvena Lin- 
coln. N. H. Inž. K. Žilaitis da
bar dirba New England Power 
kompanijos įstaigoje. Bostone.

du-

ieš- 
Ieš-

tai berniukų iš visos mūsų apy
linkės. Berniukai labai links
mai praleido savaitę gyvendami 
palapinėse. Jų kasdieninis gy
venimas buvo sistematingai iš
planuotas po priežiūra vyres
niųjų oficierių. Suvažiavusieji 
skautai kasdien tarp savęs žai
dė įvairiausius žaidimus ir lenk
tynes. Mūs troop'ės skautai par- 

i sivežė kelias premijas, kurias

mą net 10 skautų, kurie esą pa-

VĖL PRIE MOKSLO!
Rugsėjo 1-mą, visos mūs apy

linkės katalikiškos mokyklos
..atyaž?uotiT _iLietavi.ų pradės sav° m°ksi°metus- Mū

sų parapijinė mokykla buvo šią 
i vasarą atremontuota ir įvesta 
nauji patogumai, kad tik padė- 

imngus jauniems studentams siekti 
našiai- geriau moksi0.

LOWELL, MASS.

Leitenantas mokytojas Felik
sas Babilas yra išvykęs j Plats- 
burg. N. Y. ir dalyvauja kari
niuose manievruose.

Pennsylvanijos Žinios
ELMHURST, PA.

Profesijos Ir Įvilktuvių 
Iškilmės

apdengtos 
jai uždėjo

dvi Seseles

galvos cele- 
gėlių vaini-

nusiėmė sa

tu šydu 
brantas 
ką. 

Po to 
vo baltų gėlių vainikus, kuriuos
buvo gavusios prieš dvejus mę- 
tus pradėdamos novicijatą, ir

Rugpiūčio 15 d.. 10:30 vai. ry- padėjo juos prie kojų Nukry- 
te Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
koplyčioje įvyko profesijos ir į- 
vyktuvių iškilmės. Iškilmės pra
sidėjo šv. mišiomis, kurias at
našavo tėvas Lorden C. SS. R., 
kuris taip pat vedė Seselėms re- niką, 
kolekcijas. D. G. prelatas J. V. troškimą kentėti šiame gyveni- 
Miliauskas, vyskupo atstovas, me ka(j aname pasaulyje būtų 
buvo iškilmių vedėjas ir priėmė gausiai atlygintos.
Seselių įžadus. Gražų ir turiningą pamokslą

Tuoj po Šv. Mišių viena kandi- progai pritaikintą pasakė kun. 
datė, pasipuošusi kaip jaunoji Daumantas iš Girardville apie 
pareiškė norą atsižadėti pašau- Dangaus karalystės brangumą 
lio tuštybių. Priėmusi atgailos ir kaip šiais laikais kilnios mer- 
drabužį iš vyskupo atstovo ran- gaitės sekdamos senovės šven-

žiuotojo. kurį pasirinko su Su
žieduotiniu. Sudėjusios neturto, 
skaistybės ir paklusnumo įža
dus, jos priėmė Sužieduotinio 
dovanas: kryžių ir erškėčių vai- 

tuo parodydamos savo

kų. ji tuoj nusivilko baltą jau-

Dieną, kuri įvyks Labor Day, 
rugsėjo 4 d. Maryville Parke, 
Elmhurst, Pa. Savo atsilanky
mu sušelpsite savo nelaimingus 
tautiečius, senelius ir i____
čius.

Be to, patys, turėsite progą 
smagiai praleisti dieną patrio
tiškoje nuotaikoje.

Rengėjai kviečia visus atsilan
kyti.

tųjų pavyzdžiu atsižada pasau
lio, kad išganytų savo ir kitų 
sielas.

Įžadus sudėjo šios Seselės: Se
suo Marija Bernadetė Timiniūtė 
iš Philadelphia. Pa.. Sesuo Ge- 

iš Brockton,

PHILADELPHIA, PI

IR DAR ŠIS TAS —
— Mūsų Shenandoah mergai

tės skautės dabar yra išvažia
vusios į stovyklą.
— Pereitame Vyčių kuopos su

sirinkime p. Julė Brazinskiūtė, 
mūsų delegatė dalyvavusi Vy
čių Seime — Kearoey, N. J., į- 
domiai pakalbėjo apie seimo į- 
vykius.
— Pastaromis dienomis maž

daug visos gatvės Shenandoah’- 
ryje buvo pataisytos — nuklo
tos asfaltu. Rautas.

Į LIETUVIŲ DIENĄ j
Rugsėjo 10 d. bus didžiausis 

lietuvių suvažiavimas, netik iš 
Philadelphijos ir apylinkės, bet 
ir iš visos Amerikos ir viso pa
saulio į istorinę LIETUVIŲ į 
DIENĄ, pasaulinėje parodoje, 
New Yorke. Tai svarbiausia ir 
žymiausia šios gentkartės visų 
lietuvių pasirodymo diena. Tik
ra retenybė. Todėl ir pasirody- 
kime pasauliui jog lietuviai y- 
ra: vieningi, susipratę, kultū
ringi ir norime ir ant toliau ly
gių teisių tautų šeimynoje.

Rugsėjo 10-tą visais keliais 
geri lietuviai važiuos į pasauli
nę parodą. Jei į pajūrį paprasta 
lietuvių ekskursija (į Wild- 
vvood. N. J.) neturinti jokio is
torinio pobūdžio, keletas tūks
tančių lietuvių vien iš Phila. 
nuvykstame, tai į Lietuvių Die
ną, mūsų atsižymėjimo dieną,! 
turime daug skaitlingiau pasi- ’ 
rodyti. Kaip tik tame MŪSŲ, 
sekmadienį, rūgs. 10, iš Phila. į 
New Yorką ir atgal, pripuola' 
paskutinė patogi vasarinė eks- ■ 
kursi ja nupiginta kaina, Penna. Į 
gelžkeliu. Nuvykimas maždaug! 
ima valandą ir pusę. Ir kitokiais 
būdais yra palengvintas nuva
žiavimas į Pasaulinę Parodą, 
kurioje labai daug įdomybių 
galėsime kartu pamatyti.

Todėl visi lietuviai, ypač jau
nimas, važiuokime į LIETUVIŲ 
DIENĄ, rūgs. 10-tą. Tai iki pa
simatymo prie Lietuvos Pavil
jono. — Fr. Pūkas.

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public
10 Vernon St.

Worcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757

MINĖJO VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ

Šeštadienį, rugpiūčio 19 d..
pp. Juozas Kazlauskai gyv. 367 
Lincoln St.. minėjo savo vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukaktį. 
Jų giminės ir draugai suruošė 
šaunų bankietą, kuris įvyko va
kare. Rex Penthouse. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių, kurie 
linksmai praleido laiką. Toast- 
masteriu buvo p. Vladas Pau
lauskas, įžymus katalikų veikė
jas Šv. Juozapo lietuvių parapi
joje-

Sveikinimo kalbas pasakė pp.
Jonas Ruškys, Juozas Buja, A- 
palionija Žukauskienė ir pp. Al
bina ir Tillie Kazlauskaitės, ju- nosios suknelę ir apsivilko juo- 
biliejatų dukteris, pp. Kazlaus- du abitu. Prie altoriaus ant bal- 
kai gavo daug sveikinimų laiš- ———— ■—-
kais, telegramomis, ir taipgi apylinkės kolonijų 
daug gražių ir brangių dovanų.

Laike vakarienės ir šokiams
grojo vietiniai muzikai.

pp. Kazlauskai atvyko iš Lie
tuvos apie porą metų prieš ap-__ __ „ . x muus, x a. *
sivedimą. Moterystes Sakra- vadovybėje varg. p. Veronikos p^a savo gyvenimą ji gavo ir 
mentą priėmė rugpiūčio 18 d„ Dzedulionytės, sudainavo kele- naują vardą, sesuo Josepha nuo 
1914 m. Šv. Juozapo lietuvių tą dainelių, p. N. Valentinas a- pervertos Jėzaus Širdies, 
par. bažnyčioje. Vedybinio gy- kordionu ir p. B. Andrušaitis iškilmėse dalyvavo dar ir šitie 
venimo metu susilaukė trijų gitarų sugrojo muzikos kurinė- kunigai: 
vaikų, iš kurių sūnus mirė, o ~ 
dvi dukteris išaugo, kurios ir 
dabar tebegyvena su savo tėve
liais. P-nia Kazlauskienė yra į- 
žymi veikėja parapijoje. Ji yra 

moterų
Treti- viešnias pavaišino skaniais už-

Maldos kandžiais.
Federa-

Šv. Jurgio parapijos baseball 
rateliui gerai sekasi. Pirmadie
nį žaidė su Islingtono (Mass.) 
rateliu ir žaidimą laimėjo 5 
prieš 0. Metiku buvo Antanas 
Devolgas. CSN.

GARDNER, MASS
Rugpiūčio 5 ir 6 dd. įvyko Šv. 

Petro ir Povilo draugijos pikni
kas. kuris pavyko. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių iš kitų 
miestų ir miestelių. Šio pikniko 

į pelnas buvo skiriamas sergan
čiam draugui pagelbėti. Taigi 

; Šv. Petro ir Povilo draugijos 
j pikniko rengimo komitetas nuo
širdžiai taria ačiū visiems, ku
rie parėmė pikniką.

Šios kolonijos raudonukai, iš
girdę. kad mes rengiame pikni
ką. tuoj pradėjo organizuoti sa
vuosius važiuoti autobusais į 
pajūrį, kad tik pakenkti mūsų 
draugijai. Bet nepakenkė, nors 
ir labai norėjo, nes daug žmo
nių atvažiavo iš kitų miestų: 
Athol, Greenfield. Worcester. 
Providence. Keene ir kitur.

Raudonukai tik sau pakenkė, 
nes žmonės sužinoję visai nusi
teikė prieš juos.

i

i
dalyvavo 

šiame parapijos parengime.
Programa susidėjo iš sportiškų novaitė Grigaitė 
žaidimų, dainų ir tt. Pasižymė- 
jusieji gavo dovanų. Parapijos Abitą priėmė Eleanora Rema- 
didysis ir jaunesnysis chorai, vičiūtė iš Plains, Pa. Pakeisda-

kun. Lopato, seselių 
kapelionas, kun. J. Boll. kun. J. 
Savulis, kun. Vašila ir kun. Bal- 
triušiūnas. Tarnavo mišioms 
klierikas J. Trebenderis iš Ply- 

V. Žemaitis iš

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją

rugp. 29
Rūgs. 8
Rūgs. 16

liūs. Dovanas laimėjo šie: Jo
nas Stanevičius, p. Ona Adama- 
vičienė, p. A. Lebednikienė, ir 
T. Ginivan iš Kenwood.

Svetainė buvo labai gražiai mouth ir ponas 
papuošta. Rengėjai svečius ir

i

Rengimo komisijos garbės 
pirmininku buvo kleb. kun. P. 
Strakauskas. Komisija: — Jo-

Švč. Panos Marijos 
draugijos pirmininkė, 
ninku ir Apaštalavimo 
draugijos raštininkė, ir 
cijos skyriaus iždininkė. Abu
pp. Kazlauskai tebedirba U. S.
Bunting kompanijos įstaigoje, Dzedu-

Be to. p. Kazlauskienė yra il
gametė LDS organizacijos 97 
kp. viena iš veikliausiųjų narių. n- p Baurnilienė| p.

Gerb. Jubiliejatam pp. Kaz-' 
lauskam linkime ilgo ir laimin
go gyvenimo.

Scranton.
Dėkojame visiems kunigams, 

giminėms ir svečiams už atsi
lankymą.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

Žiloje senovėje gyveno šaunus 
riteris vardu Galahadas. Dauglionis. Martinas Rudis, p. R.

Kasparienė, p. J. Sabaiiauskie-j pasakojimų buvo girdėjęs apie 
Versec- Taurę, iš kurios Kristus gėrė 

ikienė, p. Janulienė, p. Adama- Paskutinės 
vičienė, p. Šaukimienė, p. Dze- ~ 
dulionienė, p. Lebednikienė, p. 
Gudeliūnienė. p. Narinkevičie- 
nė, p. Višniauskienė. p-lės J. Ta- 

Į mašauskaitė, Ona Kučinskaitė,
Sekmadienį, rugp. 20 d., iš M. Višniauskaitė, M. Blažonytė, 

priežasties lietingo oro, Šv. Juo- A. Saulėnaitė, A. Zilionytė, ir 
zapo lietuvių parapijos piknikas O. Grendaitėų pp. S. Balkus, J. savo puikiausią žirgą ir išjojo 
įvyko svetainėje. Pikniko prog- Kazlauskas. M. Andruškevi- 
rama prasidėjo 1 vai. po pietų ir čius, J. Baumila, B. Steponas, J. 
tęsėsi iki 9:30 vai. vakaro. Sabaliauskas, J. Kriaučiūnas ir 
Daug parapijiečių ir svečių iš T. Versiackas. Rap.

PARAPIJOS PIKNIKAS 
SVETAINĖJE

Vakarienės metu.
Buvo sakoma, kad Taurė kur 

Įnors paslėpta, bet ieškant, buvo 
galima ją surasti.

Kilnus riteris trokšte trokšda
mas turėti savo nuosavybėje 
brangų Kristaus prisiminimą, 
vieną gražią dieną pasibalnojo

Į ieškoti šventos Taurės.
Jodinėjo po visą pasaulį, daug 

metų ieškojo, net paseno beieš
kodamas, bet Taurės kaip nera-

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

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

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Stanluliūtė,

105 We«t 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

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 raštininką.

a-

»V. JONO EV. B L. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield 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, 492 
E. 7th SL, So. Boston, Masa.

- i



Penktadienis, Rugp. 25 d., 1939 DXRBININKX3 ?

VIETINĖS ŽINIOS!
“DARBININKO” METINIAI 

ŠOKIAI

v

ĮVAIRIOS ŽINIOS r
GRABORIAI

IŠ LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Antradienį, rugp. 22 d., š. m., 
“Darbininko” salėje, 330 E St., 
So. Boston, Mass. įvyko LDS 
1-mos kuopos susirinkimas, ku
ris labai turėjo daug svarbių 
dalykų aptarti. Visų pirma bu
vo tartasi kaip vyksime į Trily
pį pikniką. Nutarta vykti lais
vai: automobiliais, orlaiviais, gi 
kiti vyks autobusais per Ash- 
mont stotį, tai yra reikia pa
imti Elevatorį iš Broadway ar 
Andrew Stočių ir vykti ligi 
Ashmont iš ten išlipus į viršų 
busai eina kas pusė valandos į 
Montello ir atgal. Iš Ashmont 
buso kaina į Montello tik 35c.

Kalbėta LDS N. Anglijos aps
kričio suvažiavimo reikalais, 

važiuoti 
tarimai

suvažiavimo 
Neatsiradus savanorių 
į Greenfieldą, palikta 
kitoms kuopoms.

LDS Konstitucijos 
svarstymas nutarta palikti LDS 
Seimui. Į Seimą atstovai bus 
renkami sekančiame susirinki
me, kuris bus šaukiamas rugsė
jo - Sept. 21 d.

Kitais reikalais kuopa pasida
linus mintimis užbaigė savo su
sirinkimą 9:00 vai. vak.

projekto

Rap

ŽINUTĖS

DAKTARAI

Rugp. 23 d., kun. Pr. Aukšti
kalnis, S. J., grįžo iš Chicagos. 
Jis ten vedė Seserims Kazimie- 
rietėms rekolekcijas. Atlankęs 
savo tėvelius Dorchestery, kun. 
Virmauskį, So. Bostone ir kun. 
įJuškaitį Cambridge, tėvas mi- 
Isionierius išvažiavo į Pomfret, 
Conn.

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 vah vakare 
Nedčliomis 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 Jordan Marsh) 

BOSTON. MASS.

“Darbininko” metiniai— 
tradicijiniai šokiai įvyks 
šeštadienį, Spalių-October 
28 d., 1939, Eikš Ballroom, 
8 Magazine St., Cambrid
ge, Mass. Prašome gerb. 
Draugijų, Klubų ir kitų į-

staigų tą dieną jokių pa
rengimų nerengti. Šokių 
rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visas draugijas ir klu
bus paremti šį metinį 
“Darbininko” balių.

Pasiutusi Lapė Apriejo Kar 
vę,0 Karvė—Veter. 

Gydytoją

LAIMĖJO 14 DOVANŲ

I

TRILYPIO PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS
Trijų LDS kuopų valdybos ir 

nariai, kurie rengia Trilypį pik
niką, rugsėjo - Sept. 3 d., Ro
muvos parke, Montello, Mass., 
turės savo svarbų pikniko rei
kalais susirinkimą, antradienį 
rugpiūčio - August 29 d., š. m., 
“Darbininko” salėje. So. Bos
ton, Mass. Kviečiami visi daly
vauti, nes bus svarbu patirti, 
kaip eina prirengiamieji darbai. 

Rengėjas.

Šią savaitę Naujos Anglijos 
katalikiškų mokyklų mokyto
jos lanko specialius kursus Bos
ton College High School patal
pose, Harrison Avė., Boston. 
Vienų Seserų vienuolių lankosi 
1200. Lankosi Seselės Jėzaus 
Nukryžiuoto iš Cambridge ir 
Seselės Kazimierietės iš 
cesterio.

Trilypis Piknikas

Wor-

ę.
I Tel. ŠOU 2712 =
S =

į
I
į
|
I
X

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAYB

Flmiuiniiiiiii "E

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
ii

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa
reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 

Kuderauskų, Yorke’ kviečiami įsigyti, tos

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Į

Beliko tik jau apie savaitė lai
ko ligi Trilypio pikniko, kuris į- 
vyks Rugsėjo - Sept. 3 d., š. m., 
Romuvos parke, Montello. Mass. 
Pereitą kartą kalbėjome, kad 
Bostoniečiai tariasi važiuoti į 
Trilypį pikniką rugsėjo 3 d., o 
rugsėjo 10 dieną visi kas kaip 
tik gali važiuos į New Yorką 
Lietuvos Pasaulinę Parodą. Bi
lietas traukiniu į New Yorką ir 
atgal tik $3.50. Reikia tik išva
žiuoti šeštad. vidunaktį prieš 
sekmadienį ir grįžti sekmadie
nio vidunaktį prieš pirmadienį. 
Kas tik norėtų gali vykti, kad 
ir iš kitų kolonijų su Bostonie
čiais, jie tuo labiau džiaugsis. 
Bet Bostoniečiai vyksta ir į Tri
lypį pikniką ir ten kas norės 
galės gauti nuo jų visas infor
macijas vykimo reikalu. Taigi 
čia bus proga susitikti ir iš ki
tų kolonijų lietuvius, kurie įdo
maujasi ne tik Trilypio pikniko 
malonumais, bet ir New Yorko.

Rengėjai žinodami, kad bus 
užplūdimas iš visų kolonijų da
lyvių rengiasi ir galvoja, kaip 
visus galima būtų geriausiai pa
vaišinti bei palinksminti. Taip
gi jaunimui ir visiems kurie tik 
įdomausis pasamdė puikią 
“žvaigždžių” orkestrą. Bus į- 
vairi sporto programa. Parkas 
gražus ir platus, ten galima tik
rai gražiai ir naudingai praleis
ti dieną su savo draugais. Tad 
naudokimės proga ir vykime 
dalyvauti darbininkų piknike.

Kvieslys.

Ona Kuderauskaite
Ona Kuderauskaite, duktė

Martino ir Ievos l-------------,, w , , .
gyv. 171 W. 5th St., So. Boston, 
Mass. vos 13-tus 
jau yra 8-tame pradžios mo
kyklos skyriuje ir nepaprastai 
gerai mokinasi. Ji gavo už mok
slo dalykus beveik 100 rc požy
mį.

Šįmet ji baigė Šv. Petro par. 
vasarinę mokyklą, kuri yra Jė
zaus Nukryžiuotojo Seselių va
dovybėje. Už gabumus, darbš
tumą ir gerą pesielgimą gavol 
net keturioliką dovanų. P-lė 
Onutė nors dar jaunutė, bet ji; 
jau rodo gabumų rašyboje. Jo
sios parašytas straipsnelis ne
senai tilpo laikraštyj “Darbi
ninke”.

Pp. Kuderauskai taipgi augi
na ir sūnų Juozą. Labai gaila, 
kad p. Kuderauskas jau senai 
serga. P-nia I. Kuderauskienė 
yra nuoširdi “Darbininko” rė
mėja ir darbuotoja.

metus eidama Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

Išvyko į Lietuvą

ADVOKATAI

!; Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ; I

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ ■!
(JEKIMAUčUTĖ) I;

l4HopeSt., :•
Greenfield, Mass. ;!

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

I
I ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ievos šeš- 
už Simano 

paeina iš

PAIEŠKAU seselės 
takevičiūtės, vedus 
Kašieto. Iš Lietuvos 

lUtos kaimo, Prienų parapijos. 
Atvyko į Torrington. Conn., po 
tam gyveno Lawrence. Mass. 
Ieško sesuo Ona šeštakevičiūtė- 
Vaitkienė, 1037 Nectarine St., 
Philadelphia, Pa. (25-28)

Nepaprastas atsitikimas 
šiomis dienomis įvyko Ru- 
dnikų giriose, Vilniaus — 
Trakų apskrityje.

Žagarynų kaimo laukuo
se, apsuptuose iš visų pu
sių miškais, atbėgusi iš gi
rios lapė, kuri vėliau pasi
rodė pasiutusi, užpuolė ir į 
apriejo vienos kaimo gy-’ 
ventojos karvę. Subėgę ū- 
kininkai lapę užmušė, tikė
damiesi už jos kailį paimti 
gerą pinigą.

Po poros dienų karvė ap
sirgo ir ją apžiūrėti iš Tra
kų buvo pakviestas veter. 
gydytojas. Gydytojui kar
vę apžiūrint, ji apriejo ir 
^vdytoją, kurį teko skie
pyti, nes pasirodė, kad 
karvė buvo susirgusi pa
siutimo liga. Karvė padvė
sė ir jos galva buvo pasių
sta ištirti į Pasteuro insti
tutą.

Pastaruoju laiku Vilniu
je ir Vilniaus krašte pusiu- 
timo liga smarkiai išsiplė
tė. Vien tik Vilniuje pasiu
tę šunes apriejo daugiau 
kaip 10 žmonių.

4
šte dviejų savaičių termi
ną ligi š. m. spalių 1 d. Ši- 

i tas pratęsimas supranta- 
jmas taip, jog ligi spalių 1 
j d. žydai galėsią patys lais- 

;ivai parduoti bei likviduoti 
savo turtą Klaipėdos kraš
te ir jog ankščiau paskir
stieji žydų turtai treuhen- 
deriai (komisarai) būsią 
pašalinti. Į

7 Garbės Profesoriai

Smarki Audra Latvijoje

Ryga, — Rugp. 1 d. va
kare per kaimą Indrą, prie 
Latvijos rytų sienos, perė
jo smarkus griaustinis su 
kruša ir vėtra. Vėsulas, 
kuris siautė vos 10 minu
čių, 17 kaimuose padarė 
didelių nuostolių. Kruša 
sunaikino tuose kaimuose 
nuo 50 iki 80vaisių der
liaus. Iš viso suregistruoti 
248 ūkiai, kurie nuo kru
šos nukentėjo.

i
Gaisras Klaipėdoje

PARSIDUODA 12-kos kam
barių namas. Gera vieta arti 
mokyklų ir bažnyčios. Oil heat 
— aliejumi šildomas. Matykite 
savininką, 8 Hartford St., Dor- 

I chester, Mass. (18-22-25)

“V-bė” rašo, kad filologas į 
daktaras Juozas Rimavičius pe
reitą antradienį lenkų laivu 
“Pilsudskį” išvyko į Lietuvą. 
Jis ten užtruksiąs virš mėnesio 
laiko.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

ir 
ir

541

gąsdiną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

Broadvvay So. Boston. Mass.

Keliaukite į Lietuvą 
PER 

ROTTERDAMĄ
HOLLAND- AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš 
NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

24

14 
26

5 
17 
26

Statendam. Rugp.-August
Nieuw Amsterdam, Rūgs.-Sept. 5 
Statendam, Rugsėjo-Sept.
Nieuvv Amsterdam, Rugs.-Sept. 
Statendam. Spaliu-Oct.
Nieuvv Amsterdam, Spalių-Oct. 
Statendam. Spalių-Oct.
Nieuvv Amsterdam. Lapkr.-Nov. 7
Statendam, Lapkr.-Nov. 16

Visais keliones reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street, Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayView MotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI;

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

101 Barter St.. So. Boston, Mass. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 HunneweM Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
15 Thomas Pk, Te’. S B. 1043

I

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYB2S 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broad way,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

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

i

I

I

JosephW.Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
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

Klaipėda — Rugpiūčio 1 
d. apie pirmą valandą nak
tį staiga pradėjo degti ne- 

I seniai smarkiai apdegusio
jo Klaipėdos celulozės fa
briko stogas virš katilinės. 
Ugnis greit išsiplėtė stogo 

. medinėse dalyse ir siekė 
lubas. Grėsė pavojus, kad 
supleškėtų visas pastatas. 
Ugnis buvo laiku pastebė
ta ir atvykę ugniagesiai po 
dviejų valandų atkaklaus 
darbo gaisrą likvidavo. 
Nuostoliai dar neapskai- 

! čiuoti. Gaisro priežastys 
nežinomos ir apie jas, kaip 
ir aną kartą yra visokių 
spėliojimų. — Nac. soc. a- 
nygardos vadovybė paskel
bė kovą klaipėdiečiams, 
kurie išstato krautuvių vi
trinose Hitlerio portretą 
tarp dantų pastos ir mote
rišku kojinių, arba pade- 
de hakenkreuco vėliavą 
ant girtaujančių karčia- 
moje piliečių užimto stalo, j 
Taip rašo “Memcler Dam- 

•pfboot”, kuris skundžiasi, 
i kad klaipėdiečiai daugiau i 
linkę daryti biznį iš parti-Į 
jos garbingų portretų ir 
ženklų, nei nori juos gerb
ti.

i

i i

Kaunas — Universiteto 
statutas leidžia pasižymė
jusiems savo mokslo dar
bais asmenims suteikti 
garbės profesoriaus titulą. 
Kam tą titulą suteikti, siū
lo kurio nors fakulteto ta
ryba, o suteikia universi
teto (visų fakultetų) tary
ba. Ligi šiol garbės profe
soriaus titulas mūsų uni
versitete buvo suteiktas 7 
žymiems asmenims. Gyvų
jų tarpe yra tik vienas 
garbės prof. V. Čepinskis. 
Kiti 6 (J. Jablonskis, J. Ba
sanavičius, A. Bezzenber- 
geris, J. Maironis - Mačiu
lis, A. Jakštas - Dambraus
kas ir P. Leonas) yra jau 
mirę.

Vokietija Pratęsė Turto 
Likvidavimo Laika 

Klaipėdoje

Klaipėda — Iš kompeten
tingų šaltinių teko patirti, 
jog Vokietijos vyriausybė 
yra pratęsusi savo laiku 
nustatytą nearijų turto 
likvidacijai Klaipėdos kra-

Kaunas — Valiutos spe
kuliantams sudrausti ati
tinkamos įstaigos numato 
jiems taikyti dar griežtes
nes baudas, atimant iš jų 

' teisę prekiauti.
..-♦t.. . . F4?

K.

r

j 1939 Nauji Nash Automobiliai5

Edw.V.Warabow
(1VRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 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 BROADWAY

So. Boston, Mass.
I___ a______________________________ j

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodeivall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių išsimokčjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

*

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję i bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

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.

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.

Perkms Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay. Tel- ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
lai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkiLės “L>urbiinuke".

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

TEL, GEN 9296

Lietuvis Plumberis
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 Broadvvay.

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water &. Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

Į
Profesionalai, biznieriai, pramonin

gai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai / 
būtų švariai išplauti, J

paveskite i, darbą mum*. ij

Queen Ann Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN. BAYONNE, N. J

Pereitą sekmadienį. LDS 5 kp. ■ 
nariai turėjo specialų susirinki
mą. Nors diena buvo labai šilta, 
bet nariai atsilankė į susirinki
mą skaitlingai. Tas parodo, kad 
nariai ir narės įdomaujasi ir rū
pinasi savo organizacijos reika
lais.

Susirinkime buvo perskaity
tas naujos konstitucijos projek
tas. kuris buvo plačiai narių ap
kalbėtas ir priimtas be pataisų.

Atstovauti kuopą LDS seime, 
kuris įvyks šių metų rugsėjo 
mėnesio 24 ir 25 dd.. Cambrid
ge. Mass.. tapo išrinkti sekanti 
nariai: Dr. M. J. ir jo žmona. 
Aukštikalniai ir M. Karinaus- 
kienė.

Buvo pakeltas klausimas, ar 
nebūtų gera įvesti anglišką 
skyrių į organą, kas galėtų pa
traukti jaunimą prie organiza
cijos. Be jaunimo organizacija 
negalės ilgai pasilaikyti. Ma
no nuomonė, kad angliškas sky
rius būtų buvęs įvestas į orga
ną keletas metų atgal, šiandien 
organizacijos ateitis būtų švie
sesnė. Mes galime atspausdin
ti ir išleisti laikraštį, bet nega
lime priversti žmogų, kad jį 
skaitytų ir mylėtų. Laikraštis 
turi turėti ką tokio savyje pa
traukiančio. kad žmogus kartą 
jį perskaitęs taptų nuolatiniu jo 
skaitytoju. Susirinkime, vieni 
buvo už kiti prieš anglišką sky
rių. Ankščiau ar vėliau, yra nu
matoma. kad angliškas skyrius 
bus įvestas į "Darbininką", tai 
kodėl ne dabar?

LAIVU IŠVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 3 d., sekmadieny 

šv. Mykolo parapija 
su šv. Onos parapija 

City rengia laivu išva-

Ba-
yonne 
drauge
Jersey 
žiavimą į Rye Beach. N. Y. Va
žiuojama didžiuliu laivu "S. S. 
Susąehanna”. Laivas išplauks 
Bayonnėje iš City Dock. ties 1 
Street. 9:45 A. M. Tikietai su
augusiems 1.25. vaikams 75 ct. 
Tikietus galima gauti kleboni
joje. pas platintojus ir dienoje 
išvažiavimo prie laivo.

Važiuojama į labiausiai visų 
mėgiamą vietą Rye Beach. Va
žiuojame gražiu ir dideliu laivu 
"Susąehanna’*. Laike ekskursi
jos visą laiką griež puikus or
kestras. Be to turėsime puikių 
užkandžių ir gėrimų.

Paskutinė šiais metais laivu 
ekskursija. Kviečiama visus lie
tuvius kaip Bayonne. taip ly
giai ir kitų kolonijų joje daly
vauti.

svetainėje. Pareiškė, kad Don 
Price ir jo Glenmere orkestras 

I jau nusamdytas. Pasilinksmini- 
imų komisija pranešė, kad me
tinis autobusais išvažiavimas į 
Coney Island įvyks šeštadienį, 
rugp. 26 d. Autobusai išeis 6:30 
vai. vakare.

Atletikos komisija išdavė ra
portą ir pažymėjo, kad pasku
tiniame žaidime mūsų ratelis 
pralaimėjo. Pirmenybę laimėjo 
Elizabetho ratelis. Palinkėta E- 
lizabetho rateliui ir mūsų vaiki
nams. kad jie kitais metais tu
rėtų geresnį giliuką.

Nutarta, kad L. Vyčių 29 kp. 
turėtų autobusus rugsėjo 10 d., 
kurie važiuotų į Lietuvių Dieną 
pasaulinėje parodoje. Jau dabar 
visi gali užsitikrinti vietas pas 
L. Vyčių kuopos narius. Kvie
čiame visus pasinaudoti proga. 
Ekskursijai vadovauja p. Pet
ras Podgalskis.

Po susirinkimo p. Petras Pod
galskis parodė judamus pa
veikslus iš kuopos pikniko. įvy
kusio Belle Mead. N. J., liepos 
23. Po to pavaišinta visi užkan
džiais. Kitas susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 11 d. K. V.

8įninkąs f

THRILL A SECOND
Angly Generolas Lankėsi Heteroje

.
Kaunas — Rugpiūčio 1 pastebite, kiek daug esate 

d. išvažiavo keletą dienų nudirbę visose gyvenimo 
žino- srityse, kaip toli per 20 ne- 

i priklausomojo gyvenimo 
metų esate pažengę ir kaip 

i sparčiai žengiate pirmyn. 
Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
skautybę, kuri man yra 

į taip artima. Pirmaisiais 
' nepriklausomybės metais 
' jūs turėjote vos keletą 
I skautų bei skaučių, o šian
dien toje organizacijoje ri
kiuojasi jau dešimtys tūk
stančių jūsų kilnaus jauni
mo. O ką bekalbėti apie ki
tas svarbesniąsias gyveni
mo sritis: susisiekimą, sta- • 
tybą, žemės ūkį ir kt. Gra
žiai yra tvarkomas ne tik 
Kaunas ir kiti Lietuvos 
miestai, bet ir kaimas, žo
džiu, visa Lietuva. Prisi- 

į menu aikštę prie Karo 
į Muziejaus. Juk čia kadai
se buvo turgavietė su ap
linkui riogsančiomis lūš
nomis. O šiandien puikūs, 
modernūs pastatai, ir gra
žiai tvarkomi skvernai. Y- 
pač gilų įspūdį palieka vė
liavos nuleidimo apeigos 
Karo Muziejaus sodelyje, 
kurias pats savo akimis 
mačiau ne tik čia Kaune, 
bet ir viename didžiausių 
kinoteatrų Londone... Vie
šėdamas Lietuvoje ir ki
tuose Baltijos kraštuose ir 

, keliaudamas per juos, vi
sur pastebėjau didelį pasi
ryžimą vieningai dirbti 
taikų ir ramų kultūros 
darbą. Pergyventos ir per
gyvenamos nelaimės bei 
pavojai sucementuoja 
žmones, skatina dar uo
liau dirbti bendram taikos 
labui ir savo krašto gero
vei. “I wish peace and 

įprosperity to the Lithua- 
nian people”, — baigė sa
vo pareiškimus generolas.I

Z| Lietuvoje viešėjęs 
mas Lietuvos ir kitų Bal-j 

! tijos kraštų draugas ang
lų ats. brig. gen. Alfredas 
Burtas. Atsisveikindamas 
generolas, tarp kito ko, 
pareiškė: ‘‘šį kartą, kaip ir 
ankščiau, mano apsilanky
mas Lietuvoje yra grynai 
privataus pobūdžio: atvy
kau aplankyti, pasimatyti 
su savo senais draugais, 
kurių turiu apščiai Lietu
voje. Prieš tai lankiausi 
Suomijoje, Estijoje ir Lat- 

j vijoje. Giliai sujaudintas 
iesu man parodytu vaišin
gumu: šias kelias dienas 
savo draugų tarpe jau
čiausi, kaip namie. Labai 
dėkingas esu už suteiktą 
man garbę pasimatyti su 
Respublikos Prezidentu 
Antanu Smetona jo ūkyje. 
Svetimšaliui, mačiusiam 
jūsų nuniokotą kraštą 
prieš 20 metų ir po to lan
kiusiam jus keletą kartų, 
gal lengviau yra spręsti a- 
pie jūsų padarytą ir daro
mą pažangą, negu jums 
patiems. Paskendę kasdie
niniuose darbuose ir rū
pesčiuose, jūs patys ir ne-

kos Akcijos vasariniuose kur
suose. p-lės Valčečkaitė. Maske- 
vičiūtė ir Bolzanaitė grįžo iš 

i VVashingtono pereitą šeštadie
nio vakarą. Jos negali atsi
džiaugti iš visų tų pamokų, ku
rias girdėjo. Dar peranksti spė
lioti kokius vaisius išduos jų 
dalyvavimas — tačiau nėra a- 
bėjonės, kad jų tikėjimas asme- 
niai buvo sustiprintas ir kad jų 
meilė Katalikų Bažnyčiai buvo 
padidinta.

Kun. Jonas Mendelis — ŠŠ. 
Širdies parapijos vikaras išvy
ko į New Yorką pirmadienį, 
rugpiūčio 21 d. tarytum lankyti 
tuos pačius K. A. kursus, kurie 
šią savaitę buvo duodami Ford- 
ham Universitete.

I Šią savaitę parapijiečiai gavo| 
, kunigų atsišaukimą reikale , 

’ ’ '* ' • Visij
I I 

baž-:

«

*
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MANCHESTER, CONNKLEBONIJAI "SHOIVER 
PARTY’’

Bayonne moterys rugpiūčio 17 
d. surengė “shovver party". Vie
nos aukavo klebonijos reika
lams pinigais, kitos atnešė gra
žias dovanas. Labai daug gra
žių ir reikalingų dalykų įtaisy
ta. Klebonas kun. S. Stonis nuo
širdžiai padėkojo už puikias do
vanas ir atsilankiusias apdali
no medalikėliais. Surengimo 
komisijoje darbavosi Marcin
kienė. Višniauskienė. Kviet- 
kauskienė. Balčiūnienė ir Aidu- 
kienė. Garbė Bayonne mote
rims už atjautimą parapijos rei
kalų.

I 
I

NEWARK, N. J

Joną ir

*

Rugpiūčio 14 d. Įvyko L. Vy
čių 29 kp. susirinkimas. Šv. Jur
gio draugijos svetainėje. Šiame ■ 
susirinkime dalyvavo daug sve
čių ir viešnių, tarp kurių buvo 
mūsų klebonas ir dvasios vadas, 
kun. I. Kelmelis, iš kaimyninės 
L. Vyčių kuopos. Harrison- 
Kearny. N. J. p. Vincas Grine- 

pirmininkas. ir pp. B.

VISŲ DĖMESIUI
Ateinantį sekmadienį. įvyks 

šių metų paskutinis Šv. Juoza
po parapijos išvažiavimas — 
picnic. Vieta. Linden parke. U- 
nion City.

Ten. netik bus galima praleis
ti laiką linksmai, bet dar bus 
galima gauti ir pinigų. Parapi
ja. tą dieną leidžia tikietais do
vanas S75.OO. Kurie dar neturi
te tikietų. tai ilgai nelaukite. 
Nueikite į kleboniją ir ten gau
site.

Kiekvienas parapijietis gali
žinoti ir matyti kas buvo nu- vičius. 
veikta ir yra veikiama parapi- Baranauskaitė ir Jonas Vilkis: 
joje. Ką mes turime teikia gar- p. Kazys Basanavičius, L. Vy- 
bę visiems VV’aterburi’o lietu- čių 124 kp., Jersey City, N. J. 
viams. Todėl visi šios kolonijos pirmininkas, ir mūsų garbės 
lietuviai privalo kuo nors prisi- viešnia iš Chicago, III. p. Marė 
dėti ir remti, kad palaikyti ir 
ugdyti tą garbę. Paremti gali
ma ne vien pinigais, bet ir pri
tarimu.

Šio mėnesio 27 d. po pietų lai 
būna dėl visų kelio galas —Lin
den park. Union City. Conn. Jei 
tą dieną lytų, tai nereikia bijo
ti, nes yra ruiminga pastogė, 
k-r galima pasislėpti. 7. Totila-s.

Rugpiūčio 10 d. mirė M. Gu
džiūnas. 54 m. amžiaus. Sirgo 
per du metu džiovos liga Ce- 
aar Crest sanatorijoj, Nevving- 
tone. Paėjo iš Lietuvos, Šiaulė
nų par.. Abrieskų kaimo. Į A- 
meriką atvyko 1906 m. Per 31 
metus dirbo New Britaine. Pa
laidotas iškilmingai su šv. mi- 
šiomis šv. Brigitos kapuose. N. 
Manchester.

Paliko dideliame nuliūdime du 
broliu Amerikoje
Justiną: seserį Stasę Mikulienę, 
visi gyvena Manchester’yj. ir 
tris brolius Lietuvoje — Jeroni
mą. Juozą ir Praną, ir daug gi
minių. Visi liūdi netekę savo 
mylimo brolio ir giminaičio.

Manchesteriečiai gausiai da
lyvavo laidotuvėse, ir sugrįžę iš 

‘kapų pas pp. J. Mikulius .velio
nio seserį, visi bendrai sukalbė
jo rožančių už velionio vėlę. Va
dovavo p. Klementina Karpuš- 
kienė. Malonu, kad mūsų bro
liai lietuviai katalikai taip gra
žiai pasirodo nuliūdimo valan
doje.

Brazauskaitė. Centro protokolų 
sekretorė. Visi pasakė trumpas 
kalbeles. Du nauji nariai priė
mė priesaiką.

p. Kazys Vaškas, kuopos ats
tovas. išdavė raportą iš įvyku
sio seimo.

p. Pranė Bernotaitė išdavė ra
portą iš šokių, kurie įvyks rug
sėjo 30 d.. Šv. Jurgio draugijos

Alek. P. Krikščiūnas.

HEW BRITAIN, CONN
IŠVAŽIAVO REKOLEKCI

JOMS
Pereitą pirmadienį mūsų kle

bonas kun. A. Vaškelis išvažia
vo atlikti metines rekolekcijas.

NEW YORK—(Speciali—Top. a gay trainload of boys and girls 
is about to take one of the breath-snatching dips on the Cyclone 
RoUer Coaster at the New York World’s Fair. Middle, a couple of 
winsome young misses hold on for a fast and furious ride on the 
Jitterbug. Below, a pretty lass is asking you to join her in a self- 
propelling voyage across Fountain Lake aboard one of the Fed-L 
boats.

I

GRĮŽO SESERYS MOKYTO
JOS

I

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

NAUJAS PARAPIJIETIS
Sveikiname ponus Simą Re- bažnyčios atnaujinimo, 

kus. Sekmadienį, rugpiūčio 13 darbininkai yra prašomi paau- 
d. Kun. Antanas Dubinskas su- koti bent $5.00 įvairiems 

j teikė krikšto sakramentą jų sū- 
1 neliui. suteikdamas jam Juozo 
Antano vardą. Naujagimio dėdė. 
Antanas Rėkus su savo sužadė-' 
tynė p-le Azzara — naujagimio! 
motinos sesutė — buvo krikšto! 

I tėvai. Linkime pp. Rekams 
daug džiaugsmo su jų nauju 
kataliku.

NUOTRUPOS
Parapijos atstovės Katalikiš-

Trečiadienį. rugpiūčio 16 d. 
klebonas kun. Juozas Lietuvni- 
kas buvo nuvykęs Juozapo Ma- į 
rijos Vilon parvežti Seseris Mo-| 
kytojas. Šį metą turėsime net 
septynias Sesutes. Viena iš šv. 
Kazimiero Seserų Kongregaci
jos įsteigėjų Motina N. Imma- 
culata užims vyresniosios vietą. 
Jai padės seniau Baltimorėje 
gyvenusi Sesutė M. Annuncija- 
ta, kuri mokys 5 ir 6 skyrius. 
Grįžo taipgi 9 metai atgal gy
venusi Baltimorėje Sesutė Se
rafiną. Sveikiname kaip naują
sias. taip senąsias Sesutes. Kad 
tik žmonės įvertintų savo para
pijinę mokyklą ir siųstų jon 
savo vaikučius. Mokykla prasi
dės rugsėjo 7 d. Vasaros metu 
mokyklos kiemas buvo atnau
jintas. viskas buvo apšvarinta, 
sutvarkyta, prirengta naujam 
mokslo metui.

me-
Pa-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

nyčios pagerinimams.
Teko nugirsti, kad šiais 

tais visus keturdešimtės 
mokslus sakys visiems Baltimo-
rės lietuviams gerai pažįstamas 
Lavvrence, Mass. lietuvių šv. 
Pranciškaus Aasižiečio parapi
jos klebonas kun. Pranas Juras. 
Keturdešimtė įvyks spalių mėn. 
15-16-17 dd. Lauksim.

X. Y. u.

JAUNIMAS TURĖJO
IŠVAŽIAVIMĄ

Pereitą sekmadienį mūsų 
jaunimas dalyvavo skaitlingai 
Connecticut apskričio, katali
kiško jaunimo išvažiavime, ku
ris įvyko VVaterburio apylinkė
je prie ežero Quassapaug.

Buvo sporto programa. Mūsi
škiai laimėjo antrą vietą. Visi 
linksmi grįžo namo. Sako, turė
ję gerą laiką. Jaunimui gražiai 
vadovauja mūsų jaunas 
Algirdas Povilaitis.

BROCKERT’S ALE
adv.

MIRĖ

366 W. Broadvvay,

Įžanga
Bus muzika, įvairios dovanos 

gėrimų ir užkandžių, 
dykai.

I

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

60 Eilswcrth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRAN'CH 
1410 Columbia Rd.,

South B .ston

PHONE
So. Boston

įsigyk Naujų, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros — įmokėsite $3.00, o likusį balansą galėsite 
išsimokėti, mokėdami $1.00 į savaitę.

DAUGUMA RENGIASI Į 
PASAULINĘ PARODĄ

New Britainiečiai. kaip gir
dėt. rimtai rengiasi, vykti į Lie
tuvių Dieną, 10 d. rugsėjo. Šv. 
Cecilijos choras su savo vadu 
muziku K. Žalnieraičiu. legijo- 
nieriai ir Auxiliary vyks trau
kiniu rugsėjo 8 d. dieną 7 vai. 
ryte. Sąjungietės vyks autobu
su sekmadienio rytą 6 vai. Ku
rie dar neužsisakėte vietų, ma
lonėkite tuojau kreiptis prie ko
misijų. Tikieto kaina į abi pusi 
traukiniu S2.50; autobusu S2.00.

RENGIA PASILINKSMINIMO 
VAKARĖLĮ 

Rugpiūčio 26 d., Šv. Andrie
jaus parapijos draugijų komisi
ja rengia pasilinksminimo va
karą. kuris įvyks parapijos sa
lėje ir kieme. Prasidės 4 vai. p. 
p. ir tęsis iki vėlaus vakaro.

Rugp. 17 d. mirė Jonas Mika
lauskas General ligoninėje. Ve
lionis kilęs iš Lietuvos, Vilniaus 
krašto. Buvo vadinamų tauti
ninkų šulas. Gyveno ir mirė at
šalęs tikėjime. Todėl velionio 
kūnas nepriimtas į bažnyčią. 
Gaila tokių apsileidėlių, kad jie 
taip užbaigia gyvenimą pasau
lyj-

Rugp. 19 d. mirė a. a. Marijo
na Kiužienė, 72 metų amžiaus, 
po ilgos sukrėtimo ligos. Paliko 
nuliūdime dukterį, sūnų, anū
kus ir septynius proanūkius. 
Palaidota su bažnytinėmis apei-, 
gomis. Lai būna amžina ramy-1

T. V.|

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko” 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga— įsigykite typwriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

J ,

DARBININKAS
So. Boston, Mass.


