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Iš priežasties Darbo Dienos 

(Labor Day) šventės pirmadie
nį, rugsėjo 4, laikraštis “Dar
bininkas” (antradienio nume
ris) neišeis. “Darbininko” ofi
sas pirmadienį bus uždarytas. 
Kitą savaitę išeis tik penkta
dienio numeris.

Visiems LDS nariams. “Dar
bininko” skaitytojams, bendra
darbiams ir rėmėjams 
malonių švenčių.

linkime

Popiežius Sveikina Pax 
Romaną Kongresą

VVashington, rugp. 31, — 
Jo Šventenybė, Pijus XII 
atsiuntė nuoširdų pasvei
kinimą Pax Romana kon
greso dalyviams ir ragine 
visus melstis už pasaulio 
taiką. Pax Romana yra pa
saulio katalikų studentų 
federacijų federacija. Šio
mis dienomis jų kongresas 
yra laikomas Katalikų U- 
niversiteto patalpose Wa- 
shingtone. Nuo rugsėjo 2 
d. Pax Romano kongrese 
dalyviai suvažiuos į Ford- 
ham Universitetą, New 
York, svarbiems pasitari
mams. Kongrese dalyvau
ja 35 tautų katalikai stu
dentai. Iš Lietuvos yra at
važiavę šeši atstovai. Pre
zidentas Rooseveltas taip 
pat kongreso dalyvius pa
sveikino.

Lenkai Išleido Propogan 
dinę Knygelę

Gresiant pavojui Lenki
jai, Jungtinėse Valstybėse 
gyveną lenkai išleido pro- 
pogandinę knygelę: “Did 
you know that?”, kurioje 
palyginančiai vaizduojama 
Lenkijos stovinti vieta, ki
tų valstybių tarpe.

Tačiau šiandien lenkams 
niekas didelių simpatijų 
nerodo, nes ir jie pusę save 
valstybės žemių yra prisi
grobę iš kaimyninių tautų. 
Lenkų žemas vardas J. A. 
Valstybėse yra priežastimi 
mažos simpatijos pareiški
mų.

Anglija Lenkiją remia 
tik dėl to, kad Vokietija a- 
teityje gali būti labai pa
vojinga netik Anglijos ko
lonijoms, bet ir pačiai An
glijai.

Nupeikė Sekmadienių 
Katalikus

Europos Tautų Apsiginklavimo

LONDONAS, rugp. 31, — Visa Europa yra prisi
rengus prie baisaus karo. Tautos išleidžia bilijonus do
lerių į mėnesį karo ginklams. Apskaičiuojama, kad 
tautų kariškos jėgos yra sekančios:

Vokietija Sutinka Dalyvauti
Derybose

Paryžius, rugp. 31. Eel-Į nesiseka. Dabar Anglija ir 
gijos karalius Leopoldas i Prancūzija aiškiai žino 
III ir Niderlandų karalie- Rusijos nusistatymą, žino 
nė Wilhelmina. pasisiūlė taip pat kad Mussolini ne- 

, tarpininkauti Vokieti jos -; labai pritaria Hitlerio sie- 
Lenkiios Ginčuose. Angli- kiams.
ja ir Prancūzija jų pasiū---------------
limą priėmė: lenkai taip Unijistu Šv. Mišios Darbo 
pat sutinka, kad butu ve- • 
damos derybos. Sakoma. Į 
kad į derybas bei pasitari
mus yra akviesta Angli
ja. Prancūzija. Vokietija. 
Lenkija ir Italija. Vokieti
jos vyriausybė pareiškė, 
kad pilnai sutinka pasita
rimais spręsti klausimą. 
Europoje niekas nenori 
karo. Hitleris jaučia, kad 
vokiečiai nenori karo, nes

. jis jiems visada žadėjęs 
taiką. Taigi šiuo metu, 
nors karo pavojus dar nė
ra pašalintas, bet atidėtas

: ir pasitarimais bus ieško
ma būdų klausima baigti. 

| Naciai yra įsitikinę, kad 
į jie ir derybomis savo rei- 
jkalavimus išgaus. Tačiau 
Anglija vra nusistačius 

įteikti Lenkijai pagalba ka
ro metu. Šį svkį Hitleriui

Lėktuvų
Padirbimas 
per mėnesį 

2000
1000 

Nepasakyta
2000
1000
1000

Kadangi lėktuvai karo metu lengvai sunaikinami, 
tai svarbu yra, kad tautos turėtų ištekliaus ir techni
kų skubiai naujus padirbti. Daugiausia kariškų lėktu
vų turi Rusija.

Šalys: Kiek Kareivių: Laivų Tonažas: Lėktuvai:

Anglija 600.00 2,079,863 3000
Prancūzija 3,000,000 815,531 3000
Lenkija 1,000.000 16,500 1000
Vokietija 2.000,000 541,023 5000
Italija 1,300,000 717,920 5000
Rusija 2,000.000 290,589 8000

Pirmosios Lietuvoje Jūros Savaitės ženklas: “šven
toji - Palanga 1939. VIII. 8 — 15”. Ženklus gavo visi, 
kas per jūros savaitę aplankė Lietuvos pajūrį.

HITLERIS PAŽADA LIETU
VOS NEKLIUDYTI

t Pasaulio Žinios Santraukoje
LONDONAS — Hitlerio naujas reikalavimas gau

tas Londone. Jis reikalauja ne tik Dancigo ir korido
riaus, bet ekonominės globos visai Lenkijai. Anglija 

! nesutinkanti su jo reikalavimais. Mažamečiai vaikai iš
vežami iš Anglijos miestų į kaimus, kad juos apsaugo
ti nuo karo.

PARYŽIUS — Daladier pranešė, kad viskas pri- 
| rengta mobilizacijai. Ar bus karas ar taika, priklausys 
i nuo Hitlerio. Iš Paryžiaus mokyklų išvežta 50,000 vai
kų.

BERLYNAS — Vokietija sutinka dalyvauti dery
bose. Anglija pirmiau reikalavo, kad Hitleris tiesiogi
niai vestų derybas su Lenkija. Hitleris, yra sakoma, 
dabar sutinka tartis su lenkais, tik reikalauja, kad 
lenkų atstovas atvyktų į Berlyną. Bet kadangi jis 
griežtai reikalauja Dancigo ir koridoriaus, yra mano
ma, kad tos derybos būtų bergždžios.

VARŠUVA — Lenkai didžiai susijaudino, kad Vo
kietijos armija didėja Slovakijoje. Jie pašaukė dar 
500,000 vyrų iki 40 metų amžiaus į kariuomenę. Belgi
jos ir Niderlandų pasiūlimą dalyvauti derybose lenkai 
priėmė.

TOKIO — Japonai didina savo armiją Mandžiuke 
prieš sovietų Rusijos užpuolimus.

MASKVA — Sovietų Rusija pagerbė kareivius, 
kurie kovoja Mandžiuke prieš Japonus.

NEW YORK,

Berlynas, rugp. 31, — 
Herr Hitleris užtikrino 
Denmarkui ir Lietuvai, 
kad iškilus Europos ka
rui, Vokieti ja ių nekliudys, 
bet jų neutralumą pa
gerbs.

Sulaiko Vokietijos Laivus
Washington, rugp. 31—

Dienoje

Popiežius Kalbės 
Darbininkams I į

I
! Vyriausybės įsakymu Vo- 
I kieti jos laivas “Bremen”, 
, kuris turėjo grįžti iš Am*e- 
rikos i Vokietija, buvo su
laikytas. visi keleiviai per
tikrinami ir vežamos pre
kės peržiūrimos. Atlanti- 
ko vandenyne taip pat su-

Rūgs. 6 d., lankysis Vati
kane atstovai kongreso 
Jaunųjų Katalikų Darbi
ninkų. Šv. Tėvas kalbės į 
atstovus ir Jo Šventenybės 

| kalba bus perduota Ameri- 
l kai ir Kanadai. Tikimasi, 
kad Popiežius kalbės ir a- 
pie dabartinį Europos kri-
> _________ •

Slovakams Įsakyta Duoti 
Maisto Vokiečiams

Chicagoje. Šv. Vardo ka
tedroje. amatninkų unijos 
nariai-ės išklausvs iškil
mingu šv. mišių rūgs. 4 d., 
10 v. nradėdami Darbo 
Dienos apvaikščiojimą, 
kurs yra daromas visame 
krašte.

Skelbdamas šias mišias, 
katedros rektorius Mon- 
signoras kun. Juozanas P. 
Morrison. 
“Norime,
Darbo Dienos 
žvmėtu kaip 
kis. Tikiuosi, 
kimas amatų
riomis nuomonėmis i pa
maldas na^elbės rungtis 
su problemomis, kurios 
randasi mūsų šaly”.

šitaip išsitarė: 
kad specialios 

mišios atsi- 
metinis įvy- 
kad sutrau- 
uniiu įvai-

Kun. Pranas P. Goodall,! 
misionierius, kalbėdamas 
Šv. Patriko katedroj, New 
Yorke. pasmerkė sekma
dienio katalikus. Jis. tarp 
kitko, sakė: “Kai kurie ka- j 
talikai lanko kas sekma-' 
dienis šv. mišias, tačiauį 
savaitės bėgyje laužo Die
vo ir kitas teises. Ivgiai 
svarbias, kaip mišių klau
symo. Jie užsideda šventa
dienio įproti kaip šventės 
ansiaustą. Jie tampa dva
siniai kurčiais, kurie klau
so Dievo Žodžio, bet negy
vena juo.

Pranešimas

Prancūzijos laivui “Normandie” į- 
sakyta pasilikti New York prieplaukoje iki tolimesnio 
pranešimo. Prancūzai bijo, kad staigiai iškilęs karas 

(nepadarytų laivui nuostolių jūroje.
ROMA — Mussolini reikalauja, kad Versailles tai

kos sutartis būtų panaikinta, nes dėl jos dabar kyla 
visi nesusipratimai.

BERLYNAS — Vokietijos vyriausybė pareiškė 
griežtą protestą Amerikos valdžiai už sulaikymą jų 
laivo “Bremen”. Vokietijos vyriausybė buvo įsakius 
laivui tuojau grįžti į Vokietija. Amerikos vyriausybė 
dėl kuriu tai priežasčių jo neišleidžia.

BERLYNAS — Hitleris pareiškia, kad Dancigas 
i ir koridorius turi būti Vokietijos nežiūrint kokiomis 
priemonėmis tai bus padaryta: Anglija turi nustatyti 
T-pnlriiJi f si i Ifvficj

WILLIAMSTOWN — Kun. Edward Stephens, kal
bėdamas į susirinkusius pareiškė, kad darbininkams 
I privalo duoti laisvę dėtis į savo unijas.

CHICAGO — Sakoma, kad lenkai suaukojo virš 
• milijono dolerių Lenkijos apsiginklavimui.

I
20,000 Bažnyčių Sunaikinta 

Ispanijoje

prane-Prelatas Macijauskas
ša. kad jo dabartinis antrašas 
yra St. Francis Convent Mt. 
Providence, R. D. 9 South Hills, 
Pittsburgh, Pa. Jei kas klebonų 
būtų reikalingas prelato patar
navimų pamokslais, konferenci
jomis ar 40 valandų pamaldo
mis. prašome kreiptis jo nuro
dytu antrašu.

Paryžius, rugp. 31, —Pa
ryžiaus vvskunas Beaus- 
sart. po ilgų tyrinėjimų, 
sugrįžęs iš Ispanijos pa
reiškė. kad daugiau kaip 

'20,000 katalikiškų bažny- 
■ čiu buvo sunaikinta Ispa
nijoje. Jis sako: “Komu- 

' nistu tikslas sunaikinti re- 
;linijos centrus, nes jie ti
kėjosi užvesti komunizmą. 
Tas bažnyčių naikinimas 
buvo komunistų iš anksto 
suplanuotas, nes jau lie
pos mėnesį, 1936 metais, 
buvo daugiau kaip 300

I

• v

I

AMERIKOS KOMUNISTAMS 
DAROSI KARŠTABratislava, Slovakija, — 

Nominaliai 
laivas . “Weigand”. nepriklausomai Slovakijai

laikytas Vokietijos preky- Rugp. 31, 
binis
J. V. muitinės inspektoriai, Vokietija isako pristatyti

■ patikrinę visus siuntinius maisto Hitlerio karei-!
i ir pasažierus, laivui “Bre- viams, “kurie saugoja Slo-
| men” davė 
plaukti.

I Washington. rugp. 31. — susidėjimą, o prie to dar 
Dies korrrisiia, kuri tyrinę- čia valdžia ju partijai žada 
ja prieš valstvbinį veiki- užduoti mirties smūgi. Per 

____ __  _____ ________„_____  ma. reikalauja, kad Jung- metu metus jie kalbėjo, 
leidimą iš- vakiją nuo Lenkų užpuoli- tiniu valstybių teisingumo kad Rusija stovi už demo- 

' — ”___________________ 11—------- x-----i_x.. i -----kratiją prieš fašizmą ir
nacizmą, o dabar Rusija 
susidėjo su fašistais. Tas 
faktas atidarė pasauliui a- 
kis, kad komunizmas, fa
šizmas ir nacizmas yra ar
timi draugai.

Komunistai laukia nuro
dymų iš Maskvos, kaip da
bar tą dalyką išaiškinti,

mo .

Lenkai Nepasitiki Anglijai
Varšuva, rugp. 31, —j 

Lenkai ir pasitiki Anglijos. 
pažadams ir bijo. Hitleris 
reikalauja Dancigo, kori
doriaus ir “susitarimo su ? 
Lenkija kitais klausi-j1
mais”. Lenkai, žinoma, y-' 

i ra nusistatę io reikalavi-į 
' mų nepriimti. Gal jie Dan-• 
cigo globos ir atsižadėtu, 
bet koridoriaus, kurio iš
vystymui jie sudėjo mili
jonus doleriu, neatsižadės, 
ir. jei bus reikalas eis i 
kara. Bet čia vėl abeionė 
su Anglija. Ji jau pasiūlė, 
kad Vokietija ir Lenkija 
kontroliuotų Dancigą: Vo
kietija ir Lenkiia sujung
tai tvarkytu muitą, ir kad 
per koridorių būtų kelias 
Vokiečiams militariniais 
reikalais. Anglija taip pat 
pasisiūlė tarpininkauti ir 
versti Lenkiją nusileisti 
Hitlerio reikalavimams. Ir 
labai galimas dalykas, kad 
pasitarimais su Anglija, 

j Hitleris daugiau laimės, 
negu reikalauja.

Mišios Traukiny

skyrius patrauktu i teismą 
I komunistu partija ir naciu 
organizacija, nes jos vra 

j svetimu valdžių agentai.
Ta komisija pareiškė: — 

i “Mes turime įrodvmus, 
i kad komunistu partija A- 
tmerikojevra agentas ko- 

interna-Tūkstančiai geležies dar- ^un^fu trečiom
bininkų iš Pennsvlvanijos ^onalo. srba kominterno,— _—.........
važiavo i New Yorką, vyko centras vra Mnsk\o- prieš ką dabar komuniz-

pasaulinę parodą. Ten Ta*? ,Da^ kažkurios or- 
iiems šv. mišios buvo lai
komos traukiny “Pull- 
man” vagone. Kun. Ray- 
mondas A. Clarke, laikė 

t mišias. Monsignoras Jonas j 
i J. Clarke pasakė pamoks-i 
lą.

mas kovos, kada pasibu
čiavo su fašistais? Jie sa
ko, kad čia nėra nieko nau
jo. Ir mes tą žinome. Bet 
kodėl jūs pasauliui pir
miau nesakėte, kad Stali-

Lenkai sako, kad Vokie
tijos - Rusijos sutartis bu
vo sudaryta, kad susilp
ninti Lenkiją. Jie sako, 

nes jei komunizmas kad Rusija negali įsivelti į 
būtu užvaldęs Isnanr'* ta- jokį karą, nes visoje šalyje 

" • vra toks nepasitenkinimas 
ir nusistatymas prieš ko
munistu valdžią jog armi
ja ir piliečiai, gavę ginklų1 
atsisuktų prieš savo pris
paudėjus. Lenkai sako, 
kad iškilus karui Rusija 
pasiliktu nuošaliai ir lauk
tu progos sukelti kokioje 
nors šalyje komunizmo re
voliuciją.

bažnyčių sudeginta. Ispa
nija apsigynė nuo komu
nizmo ir apgynė Prancū- 
ziia.

da jis būtų puolęs Prancū
ziją”.

Varšuva — “Nasz Prze- 
gląd” praneša, kad Kauno 
vokiečių Kulturverbande 
susektas didelis išeikvoji
mas. Esą keli vokiečių 
veikėjai pasisavinę net a- 
pie 200 tūkstančių litų.

/-

i ^anizaeiios. kam tai sa- 
iunga už taika ir demokra
tija ir kitos vra komunis
tu Dartiios agentais”.

Vargšai komunistai, iie
užtektinai turi var^o išaiš- nas turi sutartį su Stalinu, 
kinti Vokietijos - Rusijos Kodėl nepasakėte, kad Če

koslovakijos klausimu, 
Anglija užklausė Rusijos 
ar ji stos ją ginti prieš 
Hitleri, Stalinas atsakė, 
kad Rusija jokios pagal
bos nepažada. Rusijos su
sidėjimas su Vokietija yra 
kurstymas Hitlerio į karą. 
Vokietija vra suvargus, ji 
karo negalėtų ilgai tęsti, 
bet kada Rusija pasižadė
jo jai parduoti maista ir 
visa kas reikalinga. Hitle

rį—----- Būtu ge-
ie parodoje sovietų Rusi- riau. jei komunistai viešai 
jos paviljonas dar lieka prisipažintų. jog komuniz- 
jiems kaltas $141,812 dole- mo tikslas yra sukurstyti 

tautas į kara.

SOVIETŲ RUSIJOS PAVILJO
NAS TRAUKIAMAS TEISMAN

—
New York, rūgo. 31, — 

George Brown & Co. (kon- 
traktoriai) traukia sovie
tu Rusijos paviljono vado- 

~ vvbę į teismą už nesvmo- 
i keta sumą pinigu. Kon- 
traktoriai sako, kad už

■ statybos darbus pasaulinė- ris apsidžiaugė.
i

I

Darbininku Streikas 
Neužsibaigia

Barre, Mass. rugp. 31, — 
Barre Wool Combing kom
panijos darbininkai dar te
bekovoja už savo teises. 
Valdžios paskirta komisi
ja darbuoiasi. kad streiką 
greitai užbaigti. Policija 
teleidžia tik 15 streikierių 
stovėti prie dirbtuvės var
tų. Kompanijos viršinin
kas praneša, kad 500 dar
bininkų dirba. Paprastai 
fabrike dirba 715 darbi
ninkų.

Kaunas — Rugpjūčio 18 
d. Vilniaus traukiniu į 
Kauną atvyko virš 40 as
menų Vilniaus lietuviu 
mokytojų ekskursija, kuri 
Kauno stotyje buvo nuo
širdžiai sutikta. Dar 8 lie
tuviai mokytojai iš Lydos 
ir Gardino apskričių lau
kiami atvykstant vėliau.

> V

rių.
Rusi jos pavil jone jau ne- 

berodoma filmos nrieš na
cius, vardu. “Profesor Klaipėda — Išleistas įsa- 
Mamlock”. Sudarius Rusi-; kymas panaikinti visus 
jai sutarti su Vokietija ko- Klaipėdos krašte dar užsi- 
munistai jau nacių nebe- likusius lietuviškus para- 
ouola. sus.

Darbininkų Radio Programa
I

šeštadienį, rugsėjo 2 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Gerb. Radio programų klau
sytojų ir mėgėjų prašome pasukti savo radio rodyklę 
minėtu laiku ir klausytis gražių lietuviškų dainų, mu
zikos ir kalbų iš WCOP stoties, Boston, Mass.

*
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Penktadienis. Rugsėjo 1, 1939

HHeil Stalin, Heil Hitler"
Kun. Charles E. Cough-jlistų laikraštis “N.” rašo:
i ncr radio sakė ir savo “Stalino pasibučiavimas1 

su Hitleriu Amerikos ko
munistams buvo, kaip per- į 
kūno trenksmas giedroje. '• 
i Der dvejetą dienų jie buvo 
be žado, nenorėdami tikė
ti, kad “pasaulio tautų va
das” būtų galėjęs taip 
biauriai pasityčioti iš jų 
‘anti - fašistinių’ frazių. 
Čia jie per keletą metų 
šaukė pasaulio demokrati
ją jungtis su Maskva ir 
kovoti prieš Hitlerio bar
barizmą, o čia pati Mas
kva ima ir susijungia su 
naciais’”

Lietuvių komunistų 
spauda nori įtikinti savuo
sius, kad čia nieko nauja 
neįvyko. Suprantama, kad 
nieko nauja, nes Stalinas 
su Hitleriu jau yra seni bi-

lin per radio sakė ir savo 
savaitraštyj rašė, kad Hit- i 
leris su Stalinu turi mili
tarę sutartį ir kitas sutar
tis veikti bendrai prieš vi- i 
są krikščionišką pasaulį, 
prieš kapitalistines valsty
bes. “Darbininkas” taip 
pat jau seniai rašė, kad 
Vokietijos nacių diktato
rius Hitleris yra susitaręs 
su komunizmo diktato
rium Stalinu, tik toji su
tartis yra slapta. Lietuviai 
komunistai kun. Coughli- 
ną .“Darbininką” ir kitus 
bjauriausiai šmeižė ir įro
dinėjo. kad tokių sutarčių 
nesą ir niekados nebūsią. 
Komunistai Hitlerį vadin
davo aršiausiu “demokra
tijos" priešu, kraugeriu, 
budeliu ir kitokiais var
dais. Komunistinės spau
dos prisiskaitęs eilinis ko
munistas niekad netikėjo, 
kad Stalinas su Hitleriu 
kada nors pasibučiuotų ir 
pasižadėtų bendrai veikti.

Anglija ir Prancūzija, 
norėdama sužinoti ar Sta
linas ir kominternas (ko
munistų tarptautinė parti
jai yra Hitlerio priešas ar 
draugas, pradėjo derybas 
su Stalino vyriausybe. De
rybos ėjo per apie 5 mėne
sius ir pasiekė laipsnį, 
kad Stalinas pats pasikvie
tė Anglijos ir Prancūzijos 
militarę misiją į Maskvą 
derybas užbaigti ir pasira
šyti militarę ir draugingu
mo sutartį. Anglijos ir 
Prancūzijos militaristai 
nuvyko į Maskvą ir tęsė 
derybas, bet sovietų komi
sarai vis delsė ir neprisi
leido galutinai susitarti. 
Tačiau, tuo naciu laiku Vo
kietija su Rusija pasirašė 
prekybos ir nepuolimo su
tartis. Pastaroji sutartis 
pasirašyta po to, kada so
vietų komisarai nebegalė
jo išsisukinėti nuo pasira
šymo sutarties su Anglija 
ir Prancūzija.

Anglija ir Prancūzija į- 
sitikino. kad sovietų Rusi
jos komisarai 
veidmainiavo 
gaudinėjo.

Vadinasi.
Prancūzijos 
vertė Staliną ir Hitlerį 
nusimauti kaukes. Anglija 
ir Prancūzija. Įsitikinusios 
su kuo turi reikalą, grie
biasi ginklo suvaldyti ne
pasotinamą Vokietijos 
diktatorių Hitlerį.

Šiandien ir Hitleris paju
to, kad toliau grasinimais 
nebegali eiti. Jis turi savo 
reikalavimus paremti gin
klu arba trauktis atgal ir 
pildyti Anglijos ir Prancū
zijos reikalavimus.

Karas ar taika dabar pri-į y 
klauso nuo Vokietijos. Hit-it i n 
leris. paskelbęs karą, nesi , 
tiki laimėti. Priimti Angli-įf 
jos ir Prancūzijos reikalą-j U 
vimus Hitleriui negarbė ir | 
gal būti jo diktatoriavi- a 
mui galas. Hitlerio žvaigž- j 
dei nukritus, sovietų Sta- j g 
Imas taip pat lieka izuliuo- I 
tas ir pasmerktas.

Taigi Europos fašizmo ir I 
komunizmo diktatoriai I 
priėjo liepto galą.

Prancūzijos komunistų 
partijoje kilo didelis pasi-t 
piktinimas. Tūkstančiai į 
komunistų traukiasi iš ■ 
partijos. Kitose valstybėse į 
komunistai taip pat pani
koje.

Čhicagos lietuvių sočia-1

čiuliai, tik tas susibičiulia-1 
vimas dabar viešai turėjo; 
iškilti dėka Anglijos ir 
Prancūzijos. Komunistai 
nebegali mulkinti savo ei
linių narių ir sakyti, kad 

; komunizmas yra griežtas 
į priešas fašizmo - nacizmo.
Komunistai dabar nebega
li sakyti, kad visi tie, ku
rie sako ar rašo, kad ko
munizmas ir fašizmas yra 
tai dvi sesutės, kurios vie
ningai kovoja krikščiony
bę ir demokratiją, meluo
ja. Dabar komunistų spau
da ir kalbėtojai turi at
šaukti savo šmeižtus, pa
leistus kun. Charles E. 
Coughlino, “Darbininko” 
ir kitų vardu, nes tie as-. 
menys ir laikraščiai ne 

•“melus” platino, bet tikrą į 
nesugriaunamą tiesą.

Komunistai dabar turi 
išmokti ir naciškai svei- 

i.kintis: “Heil Hitler” ir 
•i“Heil Stalin”.

DXRBININKXB

Varšuva, Lenkija, rugp. 
31 — Lenkijos vyriausybė 
sutinka pradėti derybas 
su Vokietija ,tik reikalau
ja, kad tos derybos įvyktų 
kur nors neutralioje vals
tybėje, o ne Berlyne, kaip 
kad Hitleris vra pasiūlęs.

Lenkų spauda rašo, kad 
yra viltis, visus nesusipra
timus pašalinti taikiu bū
du — derybomis.I

Šv. Tėvas Atsišaukė Į 
Didžiąsias Valstybes

50,000 Darbininkų Pagerbs 
Sv. Juozapą Darbo Dienoje

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vatikanas, rugp. 31 — 
Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 
XII vėl atsišaukė į Angli- 
ia. Prancūziją, Italiją, Vo
kietija ir Lenkiją pradėti 
taikos derybas ir pašalin
iu karo pavojų Europoje.
I •

Atėmus Vo

Lietuva įsitikinusi, Kad Ji 
Nebus Įtraukta į Tarptau

tines Komplikacijas

Visa Lietuva Švenčia Jūros 
Savaitę

Kaunas
kieti jai Klaipėdos kraštą, 
Lietuvos pajūrio liko tik 
21 kilometras (apie 15 
mylių). Kad daugiau pa
miltų pajūrį ir prie jo dau
giau prisirištų, įkurtas 
Vvriausias Jūros savaitės •/
komitetas, kuris jau pa
ruošė plačią Jūros Savai
tės programą ir pradėjo 
ją vygdyti.

Pajūrio gyventojai šio
mis iškilmėmis taip pat 
jau yra pasiruošę.

Jūros savaitės uždavi
nys įskiepyti visiems gy
ventojams didelę jūros 
reikšmę ir supažindinti 
plačius gyventojų sluogs- 
nius su jūra masinių eks
kursijų pagalba. Šiam tik
slui yra išleistas net spe
cialus Jūros Savaitės leidi
nėlis.

Dancige Areštavo Lenkų 
Viršininkus

visą laiką 
ir jas ap-

Anglijos ir 
politikai pri-

L

Montreal, Canada, —Čia 
penkios dešimts tūkstan
čių katalikų darbininkų 
apvaikščios Darbo Dieną 
su pamaldomis pagerbda
mi šv. Juozapą, patroną 
darbininkų. Čia jau yra į- 
sigyvenęs gražus katali
kiškas įprotis apvaikščioti 
Darbo Dieną. Šiemet baž
nytinis Darbo Dienos ap- 
vaikščiojimas įvyks išva
karėse rūgs. 3 d. Nariai 
katalikiškų unijų ir jų šei
mos sudarys religinę eise
ną į stebuklingą šv. Juoza
po koplyčią prie Mt. Royal 
melsti šv. Juozapą užtary
mo ir saugios vadovybės.

Prie šio bažnytinio ap- 
vaikščiojimo prisideda ir 
visa visuomenė, kad pada
rius jį gražiausiu visam 
Amerikos kontinente. A- 
part J. E. Kardinolo Velle- 
neuve Quebeco Arkivys
kupo, kurs šiam apvaikš- 
čiojimui vadovaus, daly
vaus Gerb. Maurice Dup- 
lessis, premieras Quebec’o 
provincijos, Gerb. Camil- 
len Houde, mayoras Mon- 
trealio miesto; provincijos 
ir miesto tarybos, a^vlin- 
kių vyskupai ir ponas Pily
pas Girard. pirmininkas 
darbininkų Federaciios.

Kalbėtojais, apart minė
tų, bus dar šie: kun. Jonas 
F. O’Hara C. S. C. prezi
dentas Notre Dame Uni
versiteto, J. Eks. arkivys
kupas Gouthier ir kun. E- 
mile Deziure, CSC. rekto
rius minėtos stebuklingo
sios koplyčios. Apvaikš- 
čiojimas baigsis palaimini
mu Švč. Sakramentu.

v • ——1
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-LUMBER — HARDWARE—-PAINTS — 
CEMENT — DOORS — WINDOWS — 

MASON SUPPLIESBerlynas, Vokietija, rug- 
piūčio 31 — Nežiūrint to, 
kad dar yra galimybė pra
šalinti karą ir taikiu būdu 
išspręsti visus nesusipra
timus, Vokietijos diktato- 

, rius Hitleris sudarė taip 
! vadinamą “Vokietijos Ap
sigynimo Kabinetą”, į ku
rį įeina šeši nacių vadai, 

i Vokietijos Apsigynimo 
Kabineto pirmininku pas
kirtas Goering’as.

i

Taunton Lumber Co.
“AL” WILBUR, General Manager

243 No. Montello Si. Tel 1910 Brockton, Mass. į

Kaunas, rugp. 29 d. — 
Dėl įtemptos padėties Eu- 
ropoję, politiniuose sluok
sniuose pareiškiama, kad 
Lietuva, turėdama nepuo
limo sutartis ir gerus san
tykius su kaimynais, lai
kydamosi griežto neutra
lumo, yra įsitikinusi išlik
sianti neįtraukta į tarp
tautines komplikacijas. 
Tiek visuomenė, tiek vy-i 
riausybė šiuo klausimu y- Nors prisirengimas prie 
ra visiškai vieningos, to
dėl visame krašte viešpa
tauja ramus budėjimas, 
vienybė ir rimtis.

Vokietijos Gyventojai 
Numato Taiką

Berlynas, rugp. 31,
• X

Išvarė Iš Komunistų 
Partijos

Dancigas, ru^n. 31 — 
Dancigo susisiekimas nu
kirstas, išskyrus su Vokie
tija. Vokiečiai rekvizicijo
mis labai erzina lenkus. 
Lenkai protestuoja. Nacių 
Policija areštavo daug len
ku viršininkų ir daug len
ku atleido nuo darbu.

iI
Basle, rųgp. 31, — Tatia-: 

na Jaroslavski, dukterėčia 
į bedievių organizacijos va
ldo Jaroslavskio, kiek laiko 
atgal buvo aDkrikštyta 
provoslavų bažnyčioje. Už 
tai jos dėdės parėdymu ji 
buvo išbraukta iš komu
nistų partijos ir grąsino' 
jos šeimai. Ir mūsų komu
nistai dar vis sako, kad ko
munizmas nekovoja prieš 
religiją.
Ir mūsų komunistai dar 
vis sako, kad komunizmas 
nekovoja prieš religiją.

t c A 
jį

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. 
Pašaukit* mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

karo dar vis daromas, bet 
kada Hitleris pradėjo iš J 
naujo tartis su Anglija, ! 
žmonės numato, kad karas 
bus pašalintas ir susitari
mais ginčas su Lenkija bus 
baigtas. Hitleris manė, 

, kad jam ir šiuo kartu be 
krauio praliejimo pasiseks 
užimti Lenkiją, kaip užė
mė Čekoslovakiją, bet da
bar jau Anglija ir Prancū
zija yra žymiai geriau pri
sirengusios prie karo ir 
nujaučia, kad Vokietija bi
jos karo pradėti. Hitlerio 
planas buvo sutraukti prie 

i rubežių kariuomenė ir į- 
1 gąsdinti kitus. Bet jo pla
ną supranta Anglija ir 
Prancūzija. Ypatingai Hit
leriui neduoda paramos 
Mussolini, kuris po Vokie
tijos - Rusijos sutarties 
pradėjo patarti Hitleriui 
vesti derybas su Lenkija. 

j Pats Mussolini pasisiūlė 
tokioms deryboms tarpi
ninkauti. Italija yra kata
likiškas kraštas. Italai Po
piežių didžiai gerbia. Ir 
kada Pijus XII nuolatiniai 

į šaukia tautas prie taikos 
I ir liepia žmonėms už pa

saulio taiką melstis, Mus
solini supranta, kad pri
tardamas Hitleriui jis už
sitrauks savo žmonių ne
palankumą. Bet jeigu jam 
pasisektų sulaikyti Hitle- 

rrį prieš lenkus, tada jis 
I būtų laikomas žmonių pa- 
I garboje.

Į Japonai Sutraukia Armiją 
Į Mandžiuką

į
1

I

• X

•

|V«

Hitleris Siekiąs Militarės 
Sutarties Su Rusija

Pranešama, kad Vokie
tijos diktatorius Hitleris 
norįs sudaryti militarę ko
operaciją su sovietų Rusi
ja, jeigu tik lenkai nenusi
lenks — nepriims Hitlerio 
reikalavimų. Taigi gali
mas daiktas, kad kaip ne
puolimo sutartis paaiškė
jo krizės metu, taip dabar 
ir militarė sutartis gali iš
kilti viešumon. Jau seniai 
buvo rašyta, kad Hitleris 
su Stalinu turi militarę su
tartį, bet tik ji buvo slap
tai pasirašyta.

i Tokio, rūgo. 31, — Ka
dangi Rusijai dabar negrę- 
sia pavojus iš Vokietijos 
pusės, tai sakoma, kad 
Stalinas pasiuntė 300,000 
kareivių į tolimus rytus. 
Tuo Dačiu Japonija su- 

Į traukė savo kariuomenę į 
Mandžiuką. Sakoma, kad 
Maskvoje daugiau kalba- 

įma apie karą su Japonais, 
kaip apie Europos karą.

Kinija Nesustos Kovojus 
Prieš Japoniją

ROOFING

Brockton, Mass.

JOHN HICKMAN

For estimates call Tel. 599

Knapp Bros. Mfg. Company ■

Montello, Mass.

.kSAky

46 Ford St.,

CAROLINE — BECKER CO.

Herrod Avė., Brockton Tel. 2127

Chungking, rugp. 31, — 
Kinijos vadas, generolas 
Čiang - Kai - Šek, pareiš
kė, kad jis nesustos kovo
jęs prieš Japonijos užpuo
limus. Jis mano, kad Euro
poje karo nebus, bet karas 
su Japonija tęsis. Vokieti
jai sudarius sutartį su Ru
sija, Japonija pasijuto Vo
kietijos apleista. Gi Rusi
ja dabar drąsiai teikia di
desnę pagalbą Kinijai ir 
smarkiai puola Japonus 
Mangolijoje. Europos di
plomatai sako, kad Japo
nai bus priversti ištraukti 
didesnę dalį armijos iš 
Mongoli jos ir tas duos Ru
sijai progą pulti juos. Gi 
tuo tarpu iš Harbino pra
nešama, kad daugybė Ru
sijos kareivių ir generolų 
pabėga iš armijos ir prisi- 

1 deda prie Japonų. Jie sako, 
kad sovietų Rusijos armi
joje yra didis nepasitenki
nimas.

WM. H. BASSETT CO.
Pontiac — La Šalie — Chevrolet — Oldsmobile

1782 Main Street Phone3000, Brockton, Mass. 
231 Main Street 700, Bridgewater, Mass.

i 
į
ž

Kennedy Clothing Co.

1134 Main Str., Brockton, Mass.
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Darbininkų Šventės Proga
gerybės, kurios sudaro 
žmonių turtus, išeina iš 
darbininkų darbo, ar tai 

4 __ __  kad patys vieni darbinin-
dieninio darbo, bet ir'kai jas pagamino, artai 
- ,x--- užsipelnyta j jiems dirbant su įrankiais

Džiaugiasi darbininkai 
sulaukę savo metinės 

’ šventės. Tą diena iie ne tik 
turi progos pailsėti nuo 
kasd 
pasidžiaugti 
pagarba. Darbininkai tik-į bei mašinomis, kurios žy
ra! verti didžios pagarbos, Į miai didina darbo našumą, 
nes jei šiandieną žmonės | Visi žmonės žino, kad joki 
turi įvairių gėrybių, tai'tauta niekada neišsivada- 
dėka darbininkams, ku-i 
rias jie, savo sunkiu darbu, 
pagamino; jei profesiona
lai turi reikalingų įrankių 
savo profesijos vykdymui, 
tai ačiū darbininkams, kad 
jie juos padirbo; jei vals
tybės turi įvairių gėrybių

išteklius, jos turtus bei jė
gas. Ką gi kita reiškia 
dirbti, jei nevartoti sielos 
ir kūno jėgas gamtos daly
kams apvaldyti, arba suos 
nenaudoti kain priemones 
toms jėgoms lavinti?”

Gamyboje būtinai reika- i

' lingas sujungimas žmo
gaus darbo ir kito nuosa
vybės, nes vienas be kito 
negali apseiti. Tą turėda
mas mintyje Leonas XIII 
pasakė, kad “kapitalas 
gali apseiti be darbo, 

i darbas be kapitalo”.

Darbininkų Padėtis

ne- 
nei

vo iš vargo ir skurdo, ne
pasiekė geresnės būklės be 
didelio ir suderinto visų 
žmonių darbo”.

Tiesa, pasaulis, kartais, 
: pažeminančiai atsineša į 
' darbininkus, už tai darbi
ninkams yra didis džiaugs- 

ir turtų, tai dėka darbinin-' mas ir suraminimas žinoti, 
kams. kad jie jas pagami- kad Katalikų Bažnyčia jų 
no. Todėl Popiežius Pijus Juomą aukština ir dėl jų

Stalinui su Hitleriu padarius nepuolimo sutartį, 
komunistų partija natūraliai atsirado labai keistoj 
padėty. Kaip suderinti komunizmą su nacizmu? Juk 
tai buvo du idėjiniai priešai, kurių siekimai turi būti ( .
kits kitam diametraliai priešingi. Dabar jų vadai tiek XI, enciklikoje Quadrage- gerovės kovo ja. Taigi dar- 
susibičiuliavo, kad orlaiviais laksto viens pas kitą į 
svečius, kur jiems daroma nuoširdžiausių priimtuvių. 
Berlyne grojama internacionalas. Maskvoje Wacht am 
Rein ir Deutschland ueber Alles, ir šalia raudonosios 
vėliavos plevėsuoja swastika. Ištikimieji komunistai 
trina sau akis: kas čia? ar ne sapnuojam?

t

Iš tiesų, tai panašu į klaikų sapną. Stalinas, tas 
tariamas arcikomunistas. kurio žodis sprendžia komu- • 
nizmo esmę, virsta fašistų draugu ir talkininku. Kas 
jam pasidarė? Ortodoksiniai komunistai savo širdyje 
pasakys, kad vožd’ius iš proto išsikraustė. Visai ne. 
Šiuo atveju Stalinas parodė daug politiško gudrumo. 
Tiesa, savo planą jis pravedė perdaug jau aziatišku 
būdu. Neva nuoširdžiai kalbėjosi su Londonu ir štai 
tuo pačiu laiku susitarė su didžiausiu britų priešu 
Hitleriu. Civilizuotam pasauly taip nedaroma. Bet Sta
linas su tokiais dalykais seniai apsitrynęs. Jam tik 
ranka numoti į kapitalistų dorovę, etiką ar mandagu
mą. Kultūrinė forma Stalinui nerūpi, gi esmėje jis 
pasielgė apdairiai (aš nesakau, kad dorai ar teisingai) 
ir bent laikinai išgelbėjo savo kailį. Ir štai dėlko.

Stalino populiarumas Rusijoj tiek nusmuko, kad 
diktatorius buvo beprieinąs liepto galą. Pati komunis
tų partija prieš jį šiaušėsi ir ją dažnai reikėjo valyti, 
kiekvieną valymą vis pažymint skaitlingomis žudynė
mis. Jis diktatorius, tai tiesa, bet drauge ir komunis
tas. Partija reikalauja atsiskaitymo. Tenka seimuoti, 
mitinguoti, įtikinėti, net teisintis. Reikia prisilaikyti 
partijos įstatymų, įsigyvenusių tradicijų, nustatytos 
tvarkos. Tokie dalykai nusibosta ir įsipyksta. Kas ki
ta fašistinis diktatorius. Jis gali valdyti kaip koks ca
ras, o toks valdymo būdas Stalinui kaip tik geriausiai 
patinka. Savo idealu jis pasirinko žiauriausiąjį carų 
tipą — Ivaną Groznąjį. Per ilgą laiką Stalinas ruošė 
rusų tautą prie griežtos diktatorystės (kur kas griež
tesnės už cariškąją), palaikydamas komunizmą kaipo 
lukštą, kuriame jau nebėr branduolio. Dabar atėjo 
gera proga nusiimti kaukę ir pasiskelbti nesąlygingu 
diktatorium.

Čia įeina dar ir kitas faktas. Sovietų Rusija, daug 
pakitėjo nuo Lenino laikų. Ji sparčiai racionalizuoja- 
si. Komunizmo iškaba pasiliko tik tuščias žodis be tu
rinio. Išvargę, išbadėję sovietai seniai ieško draugų, 
kurie juos išgelbėtų iš ekonominės suirutės. Kaip tik 
į sykį Hitleris prisiminė Bismarko testamentą: kad 
Vokietija visuomet eitų iš vieno su Rusija. Tik tokioj 
politinėj krypty abiem šalim būsiąs išganymas. Ap
svarstęs viską, Hitleris priėjo išvadą, kad Bismarkis 
buvo visai nekvailas žmogus. Hitleris ištiesė Stalinui 
ranką. Stalinas karštai ją paspaudė. Parduot komu
nizmą tai jis pardavė, bet išgelbėjo savo poziciją.

Kaip žiūri komunistai į Stalino žygį? Stalinui tas 
nesvarbu, bet komunistams tai labai svarbu. Tai jų 
gyvybinis klausimas. Jie jaučiasi lyg stabo ištikti ir 
nežino, kur atsistoti, ypač amerikiečiai. Juk čia Ame
rikoj jie vedė žūtbūtinę kovą prieš nacizmą bei fašiz
mą. Dabar teks su fašistais bičiuliuotis. Vadai prave
dė taką, kuriuo turės eiti prasti komisarai ir eiliniai 
partijos nariai. Ponas liepia, tarnas eina, tur atlikt 
savo kaleiną, — anot Kudirkos. Bėda komunistėliams, 
kad jų ponų malonė ant laukinio arklio jodinėja. Neži
nia. j kurią pusę nenaudėlis pasuks.

Iš tos nesąmonės išbristi kiek įmanydamas sten
giasi komunistų leib-organas Daily Worker. Vienas jo 
štabo narys, kalbėdamas per radio, mėgino įrodinėti, 
kad Stalinas, susijungdamas su Hitleriu, daug naudos 
žmonijai padaręs, nes numovęs nuo Hitlerio kaukę. 
“Per šešis metus Hitleris gyrėsi komunizmą panaikin
siąs, o dabar pats puolė jam į glėbį. Reiškia. Hitleris 
vokiečių tautą apgaudinėjo”. Deja, argumentas vei
kia abiem galais. Stalinas daugiau kaip per šešis me
tus skelbėsi mirtinu fašizmo priešu, o dabar su fašis
tais bučiuojasi. Jei Stalinas rimtai būtų žmonijai pa
sitarnavęs. tai tik tuomi. kad pradėjo likviduoti komu
nistų partiją.

Komunistų padėtis ypač tuomi nepavydėtina, kad 
jie dabar turi susičiaupti prieš nacizmą bei fašizmą. 
Smerkti nacius dabar pavojinga. Kas puola Hitlerį, tas 
nusideda Stalinui. K.

simo Anno, sako: 
pasakius valstybės turtai,nors sutrauktai, 
ne iš kitur, kaip tik iš dar-įkime į Katalikų Bažnyčios 
bininkų darbo kyla. Argi mokslą darbininkų reika- 
nematome, kad gausingos Jais.

t

Tiesa į bininkų šventės proga, 
pažiūrė-

Darbo Vertė Ir Reikalingumas

Kokia vra darbininku pa
dėtis šiandieną? Tiesa, 
darbininkų gyvenimas 
šiandieną yra geresnis, ne
kaip buvo kelios dešimts 
metų atgal, bet dar toli 
gražu, nėra geras. Pijus! 
XI sako: “Be abejo, darbi
ninkų padėtis pagerėjo ir 
teisingesnė pasidarė, ypa
tingai didesnėse ir kultū
ringesnėse valstybėse, ku
riose negalima visus dar
bininkus laikyti vargstan
čiais ir skurstančiais. Eet 
kartu naujai industrijai ir 
technikai skubotai naujas 
sritis, taip vadinamąsias 
naujas žemes ir seniausios 
kultūros Rytų kraštus už- 

; imant,
biednų proletarų skaičius, 
kurių vargai šaukiasi Die- 

I VO .
Popiežius apgailestauja 

neteisingą gėrybių paskir- 
jstymą. Jis sako: “Tiesa y- 
i ra, kad didelis proletariato 
skaičius iš vienos pusės, ir 
mažas skaičius turtuolių 
su galingais ištekliais iš 
kitos pusės įrodo aiškiau-

šiai, kad mūsų industria- 
lizmu vadinamais laikais 
pagamintieji tokioje gau
sybėje turtai yra blogai 
paskirstyti ir nėra pritai
kyti įvairių luomų, kaip tai 
pritiktų reikalams”.

Darbininkų luomas dar 
nėra visų įvertinamas. Pi
jus XI sako: “Nors darbas 
kaip tai aiškiai išdėstė sa
vo enciklikoje Rerum No- 
varum Mūsų pirmtakūnas, 
ir nėra paprasta prekė, bet 
jame turi būti pripažinta 
žmogiškoji darbininko 
vertė, ir dėl to negalima jo 
pirkti, pardavinėti kaip 
bet kurį daiktą, tai vis dėl 

; to šiandieną vadinamoje
be galo išaugo ir darbo rinkoje darbo pasiū- 

Ja ir pareikalavimas skirs
to žmones į dvi klases ar į 

i du liogeriu; šitoji gi dviejų 
grupių kova paverčia dar
bo rinką kovos lauku, kur 

’ abi klasės žiauriai viena su 
kita rungiasi”.

Jei darbininkų luomas 
būtų krikščioniškai įver
tintas, tada išnyktų klasių 

j kovos.

Darbas nėra pažemini
mu. Nėra jokios gėdos ar 
pažeminimo sunkiu darbu 
užsidirbti sau pragyveni
mą. Pijus XI enciklikoje 
Quodragesimo Anno, sa
ko: “Nereikia manyti, kad 
tuo pelningi verslai žemi
nami arba laikomi nevisai 
tinkami žmogaus verty
bei: priešingai, juose pa
sireiškiančią dieviškojo 
Kūrėjo valią esame moko
mi pažinti, kuris leido 
žmogų žemėje, kad ją dirb
tų ir ją įvairiais būdais sa
vo reikalams naudotųsi”.

Enciklikoje Rerum No- 
varum, Leonas XIII sako: 
“Biednuosius Bažnyčia 
moko, kad neturtas nėra 
Dievo akyse pažemintas ir 
kad nereikia gėdytis sun
kiu darbu sau pragyveni
mą užsidirbti. Tą patį pat
virtino savo gyvenimu mū- gą ir reikalingą pareigą; 
sų Viešpats Jėzus Kristus,, darbdaviai privalo kiekvie- 
kuris žmonėms atpirkti, name žmoguje matyti Die- 
būdamas turtingas, pasi- vo atvaizdą, jo gyvenimo 
darė beturčiu, būdamas 
Dievo Sūnus ir pats Die
vas, nesidrovėjo būti laiko
mas dailydės Sūnumi ir

net neatsisakė didesnės 
savo gyvenimo dalies pra
leisti dirbdamas dailvdės 
darbą. “Argi Jis ne Daily- 
dė, Marijos Sūnus?” (Mor. 
6, 3.).

Darbas yra ne tik gar
bingas, bet ir reikalingas. 
Žmogus turi pareigą pa
laikyti savo gyvybę jis tu
ri pareigą įgimtas dovanas 
pavartoti savęs ištobulini
mui; ir, jis turi pareigą iš
laikyti savo šeimą ir dirb
ti visuomenės gerovei. Le
onas XIII sako: “Darbas 
yra būtinas todėl, kad dar
bo vaisiai reikalingi žmo
gui, jo gyvybei užlaikyti; 

i užlaikyti savo gyvybę lie- 
| pia prigimtis, o jos būtinai 
reikia klausyti”.

Taigi darbininkai priva
lo laikyti darbą už garbin-

Darbo Sąlygos
Katalikų Bažnyčia reika

lauja, kad darbo sąlygos 
į nekenktų darbininko svei
katai ar jo dorovei. Leonas 
XIII sako: “Nei teisybė, 

1 nei žmoniškumas neleidžia 
reikalauti tiek darbo, kad 
dėl to ir siela silpnėtų ir 
kūnas dėl per didelio nuo
vargio sunyktų. Todėl rei
kia žiūrėti, kad kasdieni
nis darbas nebūtų ilgesnis, 
kaip darbininko jėgos lei
džia. Kiek poilsio privalo
būti, sprendžiama iš darbo tuomet būtinai reikia pa- 
rūšies, laiko ir vietos ap- vartoti tam tikrose ribose 
linkybių ir pačių darbinin
kų pajėgumo. Abelnai kal
bant, darbininkams reikia 
tiek skirti poilsio, kad jo 
užtektų darbe suvarto
toms jėgoms atnaujinti. 
Pertrauka privalo atstaty
ti suvartotas jėgas”.

Jei darbdaviai priverčia linti”. 
darbininkus dirbti sunkio
se sąlygose, tada vyriau
sybės yra pareiga įsimai
šyti ir apginti darbininkus 
nuo išnaudotojų. Leonas 
XIII sako: “Kai darbinin
kų religijos reikalai 
skriaudžiami, neduodant 
jiems tinkamos progos ti-

Į kybos pareigoms atlikti; 
Jkai dirbtuvėse gręsia pa
vojus darbininkų dorovei 
iš to, kad tenai vyrai ir 
moterys dirba kartu, ar iš 
kitokių pagundų į blogą; 
kai darbdaviai užkrauna 
darbininkams persunkią 
naštą, arba spaudžia juos 
sąlygomis, žeminančiomis 
žmogaus vertę; kai darbi
ninkų sveikatai kenkiama 
nepakeliamu jų lyčiai bei 
amžiui netinkamu darbu.

nesunkinti, bet teisingu
mu ir krikščioniška meile 
padėti darbininkui pasiek
ti gyvenimo tikslą.

Du Darbo Privalumai
Pijus XI sako: “Aišku, 

kad darbas, ypatingai tas, 
kuris nuomuoiamas kitam 
turi šalę asmeninio ar indi
vidualinio pobūdžio ir vi
suomeninį, ko nereikia iš
leisti iš akių. Yra aišku, 
kad jei visuomenė nebus 
gerai suorganizuota, jei 
socialinė ir teisinė tvarka 
neapsaugos darbo, jei įvai
rios profesijos, nuo viena 
kitos pareinančios, neside
rins ir viena kitos nerems, 
jei, kas dar svarbiau, pro
tas, kapitalas ir darbas ne
susijungs ir nesudarys lyg

vieno veiksmo, tai žmonių 
veiklumas neduos norimų 
vaisių. Iš čia darosi nega
lima teisingai įvertinti ir 
teisingai atlyginti darbas, 
jei neįmama į dėmesį jo 
socialinė ir individualinė 
prigimtis”. Taigi žmogaus 
darbas ne tik jam pačiam 
duoda naudos, bet ir visuo
menei. Jei visi pripažintų 
darbo vertę visuomenei, 
tada į darbininkus visai 
kitaip būtų žiūrima. Be 
darbininkų darbo visuo
menės gerovė neįmanoma.

Gamybos Veikėjai

!pat — ir abipusišką para
mą bei pagalbą, kuri pri
valo būti tarp darbdavių 
ir darbininkų; pagaliau pa
žymėjome ir teisingą atly
ginimą, kurį darbininkas 
turi gauti, kad pragyventų 
pats su savo šeima. Socia
linis teisingumas reikalau
ja, kad deramu atlyginimu 
darbininkui būtų patikrin
tas pragyvenimas, jam pa
čiam ir jo šeimai; kad jis 
pajėgtų įsigyti kuklią nuo
savybę ir tuo būdu apsi
saugotų nuo visuotinio 
skurdo”. Taigi Popiežiai 
reikalauja, kad darbinin
kas gautų pragyvenimo 
atlyginimą.

Darbininkų Unijos
Popiežius Leonas XIII 

sako: “Patyręs savo jėgų 
menkumą žmogus verste 
verčiamas ieško kitų pa
galbos. Įgimtas palinki
mas stumia žmogų dėtis į 
organizaciją. Ir pačios į- 
gimties surėdymų žmogus 
turi teisę dėtis į draugiją”. 
Pijus XI savo enciklikoje 
sako: “Popiežiaus Leono 
XIII nurodymai apie dar
bininkų organizacijas atė
jo naudingiausiu laiku, nes 
neviename krašte šiuo tar
pu valstybių vadovybė, li
beralizmo paliesta, mažai 
terodė palankumo šiems 
darbininkų susibūrimams 
ir net atvirai prieš juos 
kovojo. Valstybė mielai 
pripažino ir rėmė tolygias 
draugijas steigiamas kitų 
luomų; tačiau per nežmo
nišką neteisybę ji suvaržė 
ir net atėmė įgimtą teisę 
dėtis į draugijas tiems, 
kuriems jų labiausia reikė
jo, kad apsigintų nuo sti- 
pesniųjų išnaudojimo.”

Kartais klausiama, ar 
darbininkams reikalingos 
unijos. Taip, nes nesusior- 

■ganizavę jie bus bejėgiai 
prieš neteisingus kapita
listus. Tik susidėję į uni
jas darbininkai tegalės iš
reikalauti iš darbdavių sa
vo teisių ir teisingumo, li
nijos išreikalauja darbi
ninkams didesnį atlygini
mą, trumpesnias darbo va
landas ir geresnes darbo 
sąlygas. Darbininkai jau 
žino iš prityrimo, kad bū
dami neorganizuoti jie nie
kada negalės stoti į dery
bas prieš organizuotus 
darbdavius. Leonas XIII 
sako: “Darbininkų unijas 
reikia taip tvarkyti, kad 
jos virstų geriausiomis ir 
tinkamiausiomis priemo
nėmis tikslui pasiekti, bū
tent, kad kiekvienas uni
jos narys turėtų, kiek tik
tai galima, iš to medžia
ginės ir dvasinės naudos 
sau ir savo šeimai”.

Taigi Katalikų Bažnyčia 
griežtai reikalauja, kad 
darbininkams nebūtų var
žoma dėtis į savo unijas, gi 
pačius darbininkus nuola-

i

įstatymų jėgą bei taktą. 
Kokiose ribose tai daryti
na, nurodo pats reikalas, 
dėl kurio vartojami įstaty
mai; įstatymai neprivalo 
griebtis daugiau nei siekti 
toliau, kaip to reikalinga 
blogybei ar pavojui paša-

Kiekvienas žmogus turi 
teisę reikalauti sau apsau
gos. Kada darbininkai ne
gali išreikalauti iš darbda
vių patogių darbo sąlygų, 
jie teisingai gali kreiptis į 
vyriausybę, kurios pareiga 

į yra darbuotis visų žmonių 
i gerovei.

—
Daiktų gaminime tris 

dalykus reikia turėti min
tyje, būtent, žmogaus dar
bą, įrankius ir mašinas, ir 
gamtos gėrybes. Taigi bū
tų neteisinga darbininkui 
reikalauti visų savo darbo 
vaisių, bet jo darbas padi
dina visuomenės turtus. 
Leonas XIII sako: “Galima 
tikrai sakyti, kad tik dar
bininko darbu valstybės 
turtėja”. Pijus XI nurodo, 
kad žmogaus darbas yra 
sujungtas su įrankiais. Jis 
sako: “Argi nematome,

i kad gausingos gėrybės, kęs iš savo gerumo gamtos

kurios sudaro žmonių tur
tus, išeina iš darbininkų 
darbo, ar tai kad patys 
vieni darbininkai jas pa
gamina, ar tai jiems dir
bant su įrankiais bei maši
nomis, kurios žymiai didi- 

ina darbo našumą?”

Toliau Popiežius sako:— 
“Bet nemažiau aišku, kad 
šitos pastangos būtų liku
sios bergždžios, kad jo, ne
būtų nė pradėtos buvu
sios, jeigu visų daiktų Kū
rėjas nebūtų pirma sutei-

Darbininko Atlyginimas
Teisingumas reikalauja, 

kad kiekvienas darbinin
kas gautų tokį atlyginimą 
iš kurio jis galėtų tinka
mai su savo šeima pragy
venti. Ir tai nėra pageida
vimas, bet įgimtoji darbi
ninko teisė. Leonas XIII 
sako: “Kiekvienas žmogus 
turi pareigą palaikyti gy
vybę kas to nedaro, tas 
sunkiai nusikalsta ir be
turčiai tai negali jokiu ki
tu būdu padaryti, kaip tik 
už darbą gautu atlygini
mu”. Kitoje vietoje enci- išlaikymui. Reikia dėti vi-j Aš čia tegalėjau paliesti 

tik nekuriuos darbininkų 
klausimo punktus, bet jie 
duoda darbininkams už
tektinai suprasti, kad Ka
talikų Bažnyčia apgina jų 
reikalus ir nurodo teisingą 
kelią į geresnį gyvenimą ir 
socialinę tvarką.

. piam ir padoriam darbi-
1 ninko pragyvenimui. Jei 
darbininkas gauna užtek
tiną atlyginimą, kurio jam i 
visai užtenka sau, žmonai tiniai skatina rūpintis sa-
ir vaikams išlaikyti, tada, vo organizacijos reikalais, 
būdamas išmintingas, jis Bet kadangi į unijas pri- 
taupys ir stengsis mažinti klauso visi darbininkai, 
savo išlaidas, kad susi- j katalikai ir nekatalikai, 
krautu nors mažą savo tai Bažnyčia įsako katali- 
turtą”. ikams be unijų dar turėti

Pijus XI sako: “Pirmiau- ■ savo katalikiškas organi- 
sia darbininkui reikia tokį zacijas, per kurias jie tei- 
atlyginimą duoti, kokio ’ singai sužinotų savo teises 
užtektų jam ir jo šeimos bei pareigas.
• v. • « • -v-v • • • « _ . • . A* v • _ A   

klikos jis sako: “Įgimties sas pastangas, kad šeimų 
įstatymas turi visados ga- tėvai gautų užtektiną at
ilos, kuris yra aukštesnis lyginimą visiems gyveni- 
ir pirmesnis už žmonių su- mo reikalams”, 
sitarimus ir, kuriuo ei- i
nant, atlyginimas už dar- višką komunizmą jis sako: 
bą privalo būti nemažės- (“Mes įsakmiai išaiškinome 
nis, kaip kad to reikia tau- darbo teisę ir vertę, o taip

Ir enciklikoje apie bedie-
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Enciklika Apie Krikščioniškų

Moterystę
9. Klaidingos Nuomonės

Amerikos Lietuvių Vargoni ninku Sąjunga Minės ’Mu- !
Ilikos Žinių* Penkių Me tu Sukaktį Seime

L visi stokime prie spaudos 
darbo, o tuomet “Muzikos Ži
nių” penkių metų gyvavimo Ju
biliejus bus garbingai ir vienin
gai paminėtas. N. Kūlys.

KIBART MOTOR SALES

STUDERBAKERS

savo pavojun statydavo, kad 
; tik tauta išlaikytų savo kalbą ir 
dainą. Ir šiandien Lietuva mini 
tuos garbingus žygius knygne
šių. *Mes čia esame laisvoj šaly, 
bet mūsų nutautėjimas nuo lie
tuviškos kalbos, dainos toks pat 
yra čionai. Todėl per “Muzikos 
Žinias” ir dainas mes turime 
auksinę progą prieiti į dainuo
jantį jaunimą ir palaikyti jame 
lietuvišką dvasią. Lai nevienas

Rugsėjo 11 - 12 dd.. Maspeth. 
N. Y., įvykstančiam Chorų ir 
Vargonininkų Sąjungos Seime 
bus paminėjimas ‘‘Muzikos Ži
nių” penkių metų gyvavimo su
kaktis.

1934 metais. Cleveland. Ohio. 
kuomet Varg. Sąjungos seime 
buvo sumanyta pradėti leisti sa
vas žurnalas “Muzikos Žinios”, 

' nariuose pakilo džiaugsmingas 
ūpas, bet kartu ir abejonė: ar 
pajėgsime išlaikyti laikraštį, ir sąjungos narys šiais metais ne- 
ar kompozitoriams nepritruks pasilieka neužrašęs 10 skaityto- 
jėgų gaminti vis naujas gies-jjų “Muzikos Žinių”. Iš jūs to 
mes ir dainas. O dar buvo nu-! reikalauja pereitų metų seimas, 
matomas kitas pavojus, būtent. Centro valdyba ir paties sąžinė, 
kad nariai, girdi, jau mažai do-l 
misi organizacija, ir kad nėra 

i aktualūs veikime — pasilikę j 
vien parapijos rybose. Nariams, 
stovintiems arčiaus organizaci- ! 
jos. rūpėjo muzikų jėgas jungti į

■ ir bendrai visiems dirbti tauti-' 
niam muzikos kultūros darbe, i « 
Mums, kaipo chorų vadams jau. £

, , ... , AXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. nubodo ir neetiška ilgiau kopi
juoti gaidas ir skriausti kompo
zitorius. Jaunimas taip pat rei
kalauja meniškos kūrybos, o ne 
žargoniško kopijavimo — Rei
kia gaidų gamybos.

Pasirodžius "Muzikos Žinių” 
pirmam numeriui, susilaukėme 

1' daug sveikinimų su gražiais 
: linkėjimais tobulėti ir ilgai gy
vuoti. Taipgi gauta ir kritikos. 
Dabar laikraščiui, išgyvenus 
penkerius metus, padaryta pa
žanga. Tie patys nariai, kurie 

. buvo sąjungoj aprimę, pasidarė 
aktyvūs 90 nuošimčių. Jie savo 
muzikos. literatūros kūryba, 

‘ bei finansiškai teikė nuolatinę 
žurnalui paramą, 

i 1936 metais, minint Varg. Są
jungos 25 metų gyvavimo su
kaktį. nariai išėjo viešumon 
viename paveiksle, kaip kultū- 

' ringą šeima. Jie pareiškė viešai 
'savo darbą Bažnyčios ir Tautos 
labui, ir tvirtai pasižadėjo to- 

įliau dirbti muzikos kultūroje. ;
1938 metais Varg. Sąjungos 

iniciatyva buvo sušauktas AL 
RK parap. chorų pirmas seimas 
ir sutverta Chorų Sąjunga, jai 

: perduota vargonininkų mintis. 
; dvasia ir organas, kad chorai 
jungtinėms jėgoms dirbtų lietu
viškoje dainoje, kurias gamina 
tėvvnės sūnūs, ir leidžia viešu- 
mon savo uždirbtais centais.

“Muzikos Žinių” penkių metų 
gyvavimo sukaktimi džiaugia
mės. kad per tą laiką galėjome 
išleisti 98 skirtingus muzikos 
kūrinius, iš kurių atspausdinę į 

j lapelius .tūkstančiais paskleidė- 
me po chorus, kad tos gražios

■ lietuviškos dainos ir giesmės 
skambėtų jaunųjų balsais.

“Muzikos Žiniose” nevienas 
jaunuolis-lė. kaip ir suaugę, tu
rėjo ir turi progą pasireikšti 
savo poetiška širdimi literatū
ros ir poezijos kūriboj. “Muzi
kos Žiniose” išreikšta džiaugs
mas ir pasididžiavimas savais 
kompozitoriais, poetais, litera
tais ir nuoširdžiais meno darbi-

| ninkais.
■ Varg. Sąjungos knygynas vir-
■ to didžiausias Amerikoje lietu
viška muzika. Jau seniau išleis-

yra ti mėgiami muzikos kūriniai. P.

Koki gili yra jų visų klaida ir kaip begėdiškai jie 
nutolsta nuo padorumo, jau galima buvo konstatuoti 
iš to, ką Mes išdėstėme šioje enciklikoje apie moterys
tės kilmę ir prigimtį ir apie jos tikslus ir gėrybes, ku
rios joje glūdi. Kai dėl tų teorijų nuodų, jie iškyla 
aikštėn iš pasekmių, kurias jų šalininkai patys suda
ro: įstatymai, institucijos ir papročiai, kurie turi tvar
kyti santuoką, būdami kilę iš vienos žmonių valios, y- 
ra taip pat paduoti tik tai valiai; tad jie gali net turi, 
žmonių noru ir pagal žmonių gyveninio permainas, bū
ti sudaromi, keičiami ir atšaukiami. Taisymo galia, 
kaip tik todėl, kad ji remias pačia prigimtimi, yra 
šventesnė ir siekia toliau kai moterystė; todėi ji gali 
būti naudojama tiek pat už moterystės ribų, kiek pa
čioje moterystėje: tai gali būti daroma, nesiskaitant 
su moterystės tikslais, ir šitokiu būdu prostitutės pa
laidumas naudojasi beveik tomis pačiomis teisėmis, 
kurios yra pripažintos teisėtos žmonos skaisčiai mote
rystei.

Pasiremdami tais principais, kai kurie yra įsi
vaizdavę naujų santuokų rūšių, pritaikytų, pasak jų, 
dabartinėms žmonių ir laikų sąlygoms; jie jose nori 
įžvelgti naujos moterystės rūšis: laikinąją, bandomą
ją, draugiškąją, kuri sau reikalauja pilną moterystės 
laisvę ir visas jos teises, vis dėl to atmetus nesuardo- 
mą ryšį ir išskyr us vaikus iki laiko, kada šalys pakeis 
savo gyvenimo bendriją į pilnos teisės moterystę.

Negana to, yra ir tokių, kurie nori ir reikalauja, 
kad šitos blogybės būtų įstatymais pašvęstos arba, 
kad jos būtų bent pateisintos viešais žmonių papro
čiais ir institucijomis. Jie, rodosi, net įtaria, kad pana
šūs dalykai neturi savyje tikrai nieko tos moderniškos 
kultūros, kuria jie taip didžiuojasi, bet kad tai yra 
šlykštus puvėsiai, kurie, be jokios abejonės, pažemins 
pačias civilizuotas tautas iki kai kurių laukinių tau
telių barbariškų papročių.

Moterystei Priešingos Blogybės
Dabar, Šlovingi Broliai, pradėsime smulkiai dės

tyti tai, kas yra priešinga kiekvienai moterystės gė
rybei.

Reikia pradėti nuo vaikų, kuriuos daug kas drįsta 
vadinti santuokos varginančia našta ir kurių, jei jiems 
tikėti, reikia rūpestingai vengti susituokusiems ne 
tarp kito ko, doru susiturėjimu, leistu taip pat mote
rystėje, kada abu susituokusieji sutinka, bet suter- 
šiant gamtos aktą. Vieni reikalauja teisės į šį nusikal
stamą palaidumą todėl, kad, negalėdami pakęsti var- 
kų, jie nori patenkinti vien tik savo gašlumą be jokios 
naštos: kiti, todėi, kad negali, pasak jų. nei susiturėti, 
nei dėl savo pačių asmeninių, arba dėl motinos, arba 
dėl savo šeimos padėties sunkumų, priimti vaikų.

Bet tikrai joki priežastis, vis tiek, koki ji būtų 
rimta, negali padaryti, kad tai, kas yra iš esmės prieš 
gamtą, taptų suderinama su gamta ir padorumu. Ka
dangi moterystės aktas savo pačia prigimtimi yra 
skirtas vaikams gimdyti, tie. kurie, jį vykdydami, ty
čia stengiasi atimti iš jo jėgą ir galią, veikia prieš 
gamtą: jie dirba gėdingą ir iš esmės nedorą darbą.

Todėl nereikia stebėtis, kad Šventasis Raštas liu
dija, jog Dieviškasis Majestotas biauriasi šia šlykščia 
piktadarybe ir kartais ją mirtimi bausdavo, kaip pri
mena šv. Augustinas: “Net su teisėta žmona, moterys
tės aktas tampa neteisėtas ir begėdiškas nuo to laiko, 
kaip yra vengiama vaiko užsimezgimo. Tą darė Ona- 
nas, Judo sūnus, ir už tai jį Dievas mirtimi nubaudė”.

Bažnyčios Mokslas
/

Todėl, kadangi kai kurie žmonės aiškiai nutolda
mi nuo krikščioniško mokslo, tokio, koks jis buvo nuo 
pat pradžios, ir kuris niekada nebuvo pakeistas, 
neseniai tarę gerai iškilmingai paskelbti kitą mokslą Čiurlionio, M. Petrausko. J. ži- 
apie tai, Katalikų Bažnyčia, kuriai paties Dievo pa- levičiaus. Dar padidinta sankro- 
vesta mokyti ir ginti papročių neliečiamumą ir pado- va (stakas) kūriniais: A. A- 
rumą. atsidūrusi viduryje šio papročio perversmo, gar- leksio. A. Pociaus, kun. J. či- 
siai pakelia savo balsą per Mūsų burną, savo dieviškos ^^ko
misijos ženklan, moterystės ryšio skaistumo nuo to'” -—" žiži-no 
sutepimo apsaugoti, ir ji iš naujo paskelbia: kiekvie- s* 
nas moterystės naudojimas, vis tiek, koks jis būtų, 
kurį vykdant, iš akto, dirbtinėmis žmonių priemonė
mis. atimama gyvybės veisimo natūralioji galia, įžei
džia Dievo ir gamtos įstatymą, ir tie. kurie padaro ką 
nors panašaus, susitepa sunkiu nusidėjimu. Todėl, dėl 
Mūsų aukščiausios valdžios ir visų sielų išganymo rū
pesčio, Mes įspėjame kunigus, kurie išpažinčių klauso, ir nemažai pasidarbavome savo 
ir visus, kuriems pavestas sielų išganymas, nepalikti tėvynei muzikos srityje, dar ne- 
paklydime, dėl šio ritmo Dievo įstatymo, tikinčiuosius, i 
kurie yra jiems pavesti, ir. be to, patiems apsiginkluo
ti prieš šios rūšies klaidingas pažiūras ir nieku būdu 
su jomis nesibendrinti.

Klausimai Apsvarstymui

t

Kaunas — Užėjus nera
miems laikams, padidėjus 
tarptautiniam įtempimui, 
kiekvienam pasidaro bran
gi savo krašto saugumo i- 
dėja. Tiek Lietuvoje, tiek 
ir užsienyje lietuviai su
bruzdo aukoti Ginklų Fon
dui. Gražų pavyzdį šioje 
srityje davė Prancūzijos 
lietuviai, kurie nuo 1938 
m. kovo mėn. ligi šiol bus 
suaukoję apie 35,000 fran
kų.

Į

SAMPSON
A complete funeral 

“Within the means of all”
309 Main St. Phone 399 Brockton, Mass. 

14 Summer Street Phone 943 Bridgewater, Mass.

120 Marint St. Tel. 835 Brockton, Mass

Wind Innersole & Counter Co.,

< Ine

15 Rutland Sq. Brockton, Mass. |
XXXStXS»3tXSXXSXXS«M«SXXX3KM«3£XXXXSSX3£«S^^

Brockton, Mass

On Route 28
t

MONTELL HEEL CO

BARBOUR WELT COMPANY

637-651 No. Montello St.

Lanes Furniture Co. Ine.

I
> Montello, Mass. 5

Fine Furniture for Less
Save as You Spend

JUDGE MAURICE J. MURPHY

Brockton, Mass.

i BROCKTON GAS LIGHT Co

IIEmerson Avenue Brockton, Mass. f
________________ J

All Roads Lead to “Lanes”

i

i
z

A. RAUTENBERG & SON

54 Freight St., Brockton, Mass.

I

JOHN HICKMAN

HARRY W. VVEATHERILL

46 Ford St., Tel. 599, Brockton, Mass.

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

! Brockton, Mass.JONĖS &VINING LAŠT CO.
g

Montello, Mass.

kūriniais:
leksio. A. Pociaus, kun.

, kun. J. Židanavičiaus.
J. Žemaičio. V. Niekaus. P. Sar-

, y ĮęUprevj_
čiaus. S. Navicko, J. Cižausko,
J. Brazaičio, V. Daukšos. A. Va- I
nagaičio. J. Naujalio, S. Šim-j 
kaus ir kitais “Muzikos Žinių” i 
leidiniais ir klišėmis, kas suaa-, 
ro knygyno didelį turtą.

Brangūs broliai muzikai, kad į $c3cwsxxss»%*3636xxjsxs«3c3c 
i!
I s

i Nemasket Transportation Co., 
E Ine.

CAPE COD MOTOR LINE
t Boston — Providence — Hyannis

Main Office — Middleboro, West Grove St.
Tel. 39-W, 39-R

KEITH OIL CORPORATION
Gasoline — Fuel Oils — Range Oil 
Lubricants — Oil Burner Service 

Distributors of — Quiet May Oil Burners

74 Plain Brockton, Mass. Tel. 5675 |
s

laikas mums sudėjus rankas 
laukti mirties. Savo profesijoje 
dirbdami lietuviškose įstaigose, 
imkime stiprybę iš mūsų tėvų ir 
protėvių. Jie, kuomet slėgė pa
vojus ištautėjimo. ėjo užsienin, 
spausdino lietuviškas knygas ir 

1 Kas yra moterystės ir jos įstatymų Įsteigėjas? laikraščius ir juos gabeno tėvy- 
2. Kodėl gimdymo kontrolė neleistina? ‘nėn. nepaisant, kad ir gyvybę

8

SHANLEY’S
Wines — Beer — Licjuor

17 School St., Tel. 7040 Brockton, Mass.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXX\

EDGAR’S
DEPARTMENT STORE

j 195 Main Str., Brockton, Mass
į
.XXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

I
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Brockton, Mass įsakymas, Kad 
Kranu Parašai Matytųsi

Home National Bank
of Brockton

(Narys Federal Insurance 
Corporation)

34 School Street Brockton, Mass

William H. Hearn, Massachu- 
setts Alcoholic Beverages Con- 
trol Commission sekretorius iš
leido sekantį įsakymą visiems 
alaus pardavėjams:

TO ALL LICENSEES FOR 
THE SALE OF ALCOHOLIC 
BEVERAGES TO BE DRUNK 

iON THE PREMISES:
Section 12 of the Liquor Con- 

Itrol Act contains the following 
provision:

“No malt beverage shall be 
sold on draught from a tap, 
faucet or other draughting de- 
vice unless there shall plainly 
'appear on or attached to such 
device, in legible letters, the 
brand or trade name 

'malt beverage so sold 
Į from”.

All licensees whose
faucets are so arranged as to 
prevent their patrons from get- 
ting a clear and unobstructed 
view of the brand or trade name 
appearing thereon are violating 

į this provision of the Act. Such 
i licensees are hereby reąuested 
to correct this condition at 
once.

Licensees who fail to comply 
with this reąuest will be com- 
plained against before their 
Local Licensing Authorities.

Arthur G. Burtnett, Chair- 
man; John P. Buckely, 
Commissioner; Dudley B. 
Wallace, Commissioner.
ALCOHOLIC BEVERAGE 
CONTROL COMMISSION 

William H. Hearn. Secretary.

of the 
there-

taps or

Middleboro, Mass.

Middleborough Co-operative 
Bank

Furs & Dressmaking

DKRBININKAB

Bridgewater Workers

42 Spring St. Bridgewater,Mass.

(Frank & Pete)

Co-operative Association, Ine.

l LOUISE M. MASHIDLAUSKY

702 No. Main Str., Brockton, Mass. 
Tel. 3960

<AY

Over Globė Shoes

Jewelry
Co

£XMW.-X%.'X%%%XXXXXXXXXXX%%XXX%XXXXX'XXXXXXXXXXXXXX* 

£ COLONIAL DINERį

Brockton, Mass.
NEW ENGLAND TRANSPORTATION CO.

>KXXXX%XXXXXXXX xxs\x\xx\vsws'axxxwxx\xxv.v
STEINGELS DELICATESSEN STORE

Avon and Brockton, Mass. AVON SOLE COMPANY
4xxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxx%xxxxxx%x%*xx3fc?

RAND STUDIO

153 Main Str., Brockton, Mass.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>>XXXXXy

£ Goodyear Tires— Gas&Oil 5
BROCKTON SAUSAGE MFGS. CO.

370 No. Montello St., Brockton, Mass.
I

120 Mulberry St. Tel. Brockton 91 /
A

Compliments of

Montello, MassVARD B. LEAV1TT

Chelsea Building

BROCKTON BEEF & PROVISIONS INC. BESSE BAKERS STORE

146 Centre St., Brockton, Mass.

1NEW ENGLAND IRON AND STEEL CO.

Brockton, Mass.66 Parke! St, Tel. 363

Brockton, Mass.

I»J

Inc.

Brockton, Mass.

K

Avon, Mass.

METCALF&SON OIL CO.
51 Clifton Avė., Brockton, Mass.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji! paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

t
I

Agents — Sinclair Refining Co. 
Authorized Distributors

Electrol and Ray — Fully Automatic Oil Burners

Wrecking Co.,

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją.

♦~<XXXXXXXXXXXXXXXXXX.X-XXXXXXX-X.XXXXXX%XXXX.XXXXXXXXXXXXXX

?

z
’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

I

______ / 
4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\-

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

G. W. G. GILBERT D. M. D.
DENTIST 1

%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X-X-XXXXXXXXXX-XXX-

•T'XXXXXXX-XXXXXXXXXXX'X-XXXXXXXXXXXXXX"XXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

No. Montello Str., Tel. 4960 Brockton. Mass.

6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<%vxx*

i j'.X*»»fMSX'XXXXXXX%%XXXXXXXX'XX%XXXXXXX'XXXXX%XXXXXXXXXXXX'

s Socony-Vacuum Oil Co. Ine. \

65 Main St., Brockton, Mass.

Į

i

P

I*

L_____ ...

Fifty Years Conservative Home Financing 
Shares Always On Sale

Laivų išplaukimai
Iš New York Iš Gothenburg 

Rugsėjo 8 GRIPSHOLM Rūgs. 19 
Rūgs. 16 KUNGSHOLM Rūgs. 30 
-------------- GRIPSHOLM Spalių 12 
Rūgs. 25 Drottningholm Lapk. 2 
Rugsėjo 30 GRIPSHOLM --------------
Spalių 24 GRIPSHOLM Lapkr. 13

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

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

It *
S

rI
Choose Your Own

Home Mortgage Plan
FUNDAMENTAL principles that govern home 

ownership are just the šame today as they were a 
hundred years ago — and just as desirable for the 
individual and family — būt NEEDS change with the 
times—and this institution is proud to be able to offer 
modem, flexible home mortgage plans adapted to the 
reęuirements of the progressive, far sighted person of 
today.

If you plan to BUY—BUILD—REFINANCE— 
MODERNIZE or REPAIR your home it will pay you 
to ask about our FLENIBLE MORTGAGE PLANS— 

Geared to Modem Times".
PROMPT ACTION ON ALL MORTGAGE 

APPLICATIONS

LECUfMTy
FEDFRAL SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

of BROCKTON
—------------------ ■"

40 LEGION PARKVVAY, BROCKTON
Telephone 4494

I
| DIAMOND SHOE COMPANY

Peoplc’s Savings Bank
221 Main Street, Brockton.

“A Bank For All The People
SAVINGS DEPT. DEPOSITS GO ON INTEREST THE FIRST DAY OF 
EACH MONTH. CLUB DEPT. CHRISTMAS & TAX CLUBS.

SAVINGS BANK LIFE INSURANCE: ASK FOR RATES

MORTGAGE MONEY AVALIABLE: A MUTUAL SAVINGS BANK

X%XXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXSXXXXXXXX%XXXXXXVXXXXXJ

The Master 
Furnace Man

Wines — Beer — Liquor

Brockton, Mass.
Wolverine Oil Company

EVERETT L. WOLFE. Mgr.

Freight St., Tel. 3900-5523-*, Brockton, Mass.
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KAS GIRDĖTI , LIETUVIŲ I 
KOLONIJOSE I

Širdingai Dėkojame

Providence lietuvių parapijos mu suteikėte mums daug nuo- 
ų gyvavimo sukaktuvėms širdaus malonumo.

Dėkui Did. Gerb. svečiui iš 
Lietuvos kun. Petrui Vaitiekū-

20 metų gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti surengta gegužinė. ■ 
rugp. 27 d. š. m. pp. Rožėnų ū- 
kyje. Lakeside Farm. Raynham. nui už Tėvynės ilgesio jausmus 
Mass. visapusiai pasisekė. Žmo- žadinančią kalbą, 
nių privažiavo daugiau negu 
buvo tikėtasi. Pačiame suvažia- redaktoriui p. Ant. Kneižiui už 
vime jaustasi taip jaukiai, taip nuoširdžią kalbą, 
meiliai giminiškoje nuotaikoje. "Darbininkui" 
kad tik. sulaukus vėlaus vakaro 
nerodu. buvo skirstytas! į na
mus.

Dėkui Gerb. “Darbininko“

o laikraščiui1 
už patamavi-

Dėkui Dievui už palaimą gra
žaus oro. širdingai dėkui pp. 
Prano Rožėno šeimai už nuošir
dų priėmimą visų atsilankiusių, 
už visokią pagelbą ir patarnavi
mus.

Dėkui skaitlingiems daly
viams. o ypač mūsų mylimiems 
draugams ir prieteliams iš Bos
tono. Nonvoodo. AVorcesterio. 
Erocktono. Middleboro. Stough- 
tono. Lynno. Tauntono ir daug 
kitų vietų, kurie savo atsilanky-

mus.
Galop dėkui visiems darbi

ninkams ir darbininkėms, kurie 
savo varginančiai sunkiu darbu 
padarėte šį mūsų sąskrydį taip 
jaukų ir pasekmingą.

Visiems ir visoms už viską 
liekame dėkingi ir tariame, lie
tuviškai nuoširdų dėkui.

Kun. Jonas .4. Vaitiekūnas, 
ir Komitetas.

HORWOOD, MASS
Pirmadienį, rūgs. 4 d. kun. S. 

P. Kneižis. Šv. Jurgio par. kle
bonas išvyksta rekolekcijoms. 
Grįš šeštadienio rytą. rūgs. 9 d.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas: Sanborn Block
Washington Si., Norvvood. Mass.

Tel. Norv^ood 0330 

Gyvenimo Vieta:
32 IVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

Antradienį, rugp. 29 d. įvyko 
šv. Jurgio parapijos vaikų iš
važiavimas į Nantasket Beach. 
Kartu su vaikais važiavo muzi
kas p. A. Šlapelis ir kiti.

J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas ’

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 628686 į

Pope Optica! 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
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Peter F. Carrcll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
VVorcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. Worc. 4-6757

DU NAUJI KAPAI

PROVIDENCE, R. I
Penktadienį, rugsėjo 1 d.,

tuoj po vakarinių pamaldų, pa
rapijos svetainėje įvyksta LRK 
Federacijos skyriaus susirinki- tuvių parapijos piknikas. Tai
mas. Susirinkimas svarbus. Vi- buvo pirmas parengimas minint 
sų draugijų atstovai 
dalyvauti.

Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., 
pp. Rožėnų ūkyje, Raynham, 
Mass. įvyko Šv. Kazimiero lie-

kviečiami parapijos 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Žmonių suvažiavo daug 

i iš įvairių kolonijų, bet daugiau- 
įvyko su-1 šia iš Providence. Parapijos 
važiuoti į pikniko rengėjai nuoširdžiai ir

Pereitą pirmadienį 
sirinkimas norinčių 
Lietuvių Dieną pasaulinėje pa- maloniai visus priėmė ir vaiši- 
rodoje. New York. ■ no įvairiais skanumynais. Šo-

------------- j kiams grojo lietuviškas trio.
Balch Pharmacy. 1140 Ua- Buvo ir sporto programa, bet 

shington St.. kurios savininku man neteko sužinoti kas laimė- 
yra vaistininkas p. Antanas ■ jo dovanas.
Mickūnas šiomis dienomis mini | Įdomiausia ir gražiausia pro
sai o. gyt at.nu, duejų metų su- gramos dalis buvo tai parapijos 
kaktį. Biznis plečiasi Balch Į ckoro sudainuotos dainos, 
vaistinėje yra ir Jung. Valsty-jdovaujant muzikui 
bių pašto skyrius. Liui ir kun Petro

neseniai atvykusio

va-
Br. J. Ba- 
Vaitekūno, 
iš Iui^tuvos 

. Jurgio parapijos choras. jonavos burmistro ir klebono, ■ 
brolio, 
Petras

Šv. 
vad. muziko A. Šlapelio, 
kiai ruošiasi ’ 
Dieną. New York. rugsėjo 10. ■ 
dalyvauti tos dienos dainų pro- į 
gramoje. Tuoj po Darbo Dienos Į 
įvyks choro praktika. CSK.!

Mirtis vėl atlankė mūsų kolo
niją ir šį kartą išplėšė iš mūsų 
tarpo a. a. Urbonavičienę nuo 
Bayard St. ir Mykolą Serafiną 
nuo S. Paca g-vės. Pirmutinė 
mirė labai staigiai — auka šir
dies atakos; o pastarasis buvo 
ligonis per kelis metus. Pora 
mėnesių atgal buvo išgabentas 
miesto ligoninėn, kur jisai ir 
mirė. Urbonavičienė buvo palai
dota su bažnytinėmis apeigo
mis trečiadienį — rugpiūčio 23 
d., o Serafinas pirmadienį — 
rugpiūčio 28 d. Mirusių šei
moms jų skausmo ir nuliūdimo 
valandoje sakome, lai Gerasis 
Viešpats būna jų Ramintojas,— 
o už pačių mirusiųjų vėles kvie
čiame visus Baltimoriečius tar
ti dievobaimingą 
tilsį”. Senoji karta vis 
kas mėnesį, kurs nors 
šaukiamas amžinybėn.

į I 
I
I

venos pamaldų, didelis būrys 
dalyvavo rytmetinėse mišiose 
ir prie Dievo Stalo. Kun. Men
delio vardinės pažymi taipgi jo 
atvykimą Baltimorės lietuvių 
tarpan. Šįmet sukanka jau 11 
metų kaip kun. dr. darbuojasi 
mūsų parapijoje. Per tą laiko
tarpį daug sunkenybių buvo 
pergyventa ir nemaža buvo nu
veikta bažnyčios ir žmonių la
bui. Kun. dr. Mendelis tikrai y- 
ra vertas mūsų maldų. Lai Die- 

;vas jį laimina gera sveikata ir 
leidžia jam dar daugel metų 
darbuotis Dievo garbei ir ne- 

Į mirtingų sielų naudai.
________________i

i

“Amžinąjį a- 
nyksta, 
yra pa-

LIUDVIKINĖS
25 d.

bet pikni-nę Švedytę su Mečislovu Pite- 
rak (svetimtaučiu). Liudinin-

■ diena buvo ūkanota.
kui buvo patogi.

Nashua lietuviai gana vaišin- kais buvo jaunojo brolis ir pa- 
gi žmonės, nes pas juos gėrime- nelė šemežytė.
lių ir užkandžių netrūksta. Jie Abiem jaunom porelėm linki- 
daugiausia pačių šeimininkių me ilgiausių metų ir gražiausio 
pagaminti, — įvairių rūšių py
ragai ir kitoki valgiai. Mūsų 
piknikieriai skaniai vaišinosi. 
Nors jau ir buvo vėlokas vaka
ras, bet sunku buvo visus su
kviesti važiuoti namo, tik 
smarkiam lietui užėjus, visi su
sirinko ir linksmai dainuodami 
grįžome laimingai į namus. Pik- į 
ninke matėsi A. F. Kneižys, —! 
“Darbininko" redaktorius, iš' 
So. Bostono, biznierius p. Pau-' 
lauskas iš Loįvell. Mass. ir kitų 

i svečių iš tolimesnių kolonijų.
kurių tarpe lankėsi ir ponia 
Paukštienė iš Chicagos. Mat ji 
atvyko į Naująją Angliją daly
vauti Moterų Sąjungos seime

sugyvenimo. J.

WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija

smar-, kun. jono Vaitiekūno
ty^kti į Lietui iU pasaj.^a ^ai|ja^ Kun.

Vaitiekūnas pasakė ilgą ir turi- 
. ningą kalbą apie Lietuvą pra
eityje ir dabartyje: lietuvių ko
vas. laimėjimus ir pralaimėji
mus ir padarytą žymią pažangą 
per 21 nepriklausomo gyvenimo 
metus. Pažymėtina, kad ir jau
nimas labai atydžiai klausėsi 
garbingo svečio kalbos.

Programos vedėjas buvo kleb. 
kun. J. Vaitiekūnas ir kun. T. 
Poška, neseniai įšvęstas į kuni- 

. _ gus Lietuvoje, kuris atvykęs į 
pp. >.a i ėnas. ^merjką Newarko lietuvių 

ir kiti nuoširdžiai rapjjojc primicijas 0
a pi nikas pa- par jaįĮtįnaj yra apsistojęs 

kun. K. Vaitiekūną.
Trumpą sveikinimo kalbelę 

pasakė p. A. F. Kneižys, “Dar-

HAVERHILL, MASS
Sekmadienį, rugsėjo 10 d.. Ge

dimino parke. Mradford. Mass. į 
įvyks Lietuvių Katalikų Veiki- į 
mo Centro piknikas. Vyriausis j 
šeimininkas p. P. Svirskas ir jo ■ 
pagelbininkai 
Jurkevičius

‘ darbuojasi, 
vyktų, kad į jį suvažiuotų gausi j 
minia žmonių. Jaunimas taip 

i pat gražiai darbuojasi. Piknike 
i bus skanių valgių ir gėrimų. r-~įo5 ]^aįto““-
Gros orkestras. Bus sporto i 
programa. Rengėjai kviečia vi-! 
sus Haverhill’io lietuvius ir lie- 

ituvaites ir iš visos Naujos An- 
' gi i jos.

—
Šios kolonijos lietuviai katali

kai. susispietę į Lietuvių Kata
likų Veikimo Centrą, gražiai 
darbuojasi Bažnyčios ir tėvy
nės labui. Maža kolonija ir tie 
patys lietuviai pasiskirstę, tai 
dideliais darbais negalime pa
sigirti. Bet dirbame kiek gali
me. Štai kada Vokietija atplėšė 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, 
tai mes katalikai sudėjome S18. 
00 Klaipėdos pabėgėliams su
šelpti ir tuos pinigus pasiuntė
me per Federaciją. Tai gražus 
ženklas, kad ir mūsų kolonijo
je yra gerų patrijotų. kurie už- 

! jaučia savuosius tėvynėje. Rap.

Parapijos piknikas 
Parapijai liko nemažai 
džiaginio pelno.

MŪSŲ MOKYKLA
!
i Šv. Alfonso parapijinė moky
kla po vasaros atostogų, prasi
dės ketvirtadienį rugsėjo 7 d. 
Tą rytą bus atnašautos Šv. Mi-

; šios į šv. Dvasią 8 vai. už vaiku
čių ir mokytojų intencijas. Tai 
dar kartą primename visiems 
Tėvams jų laimę, kad mes turi
me savo lietuvišką mokyklą ir 
jų priedermę savo vaikučius 
jon leisti. Mokykla yra visiškai 
nemokama, o už knygas reikia 
mokėti maža nuoma, nuo kurios 
neturtingesnių tėvų vaikučiai 
yra paliuosuojami. Tad nė vie
nas negali skųstis, kad parapi
jinė mokykla uždeda bent kam 
naštą. Lietuviai privalėtų di
džiuotis savo mokykla, ją rem
ti ir visus raginti, kad jie savo 
vaikučius jon leistų. Atsimin
kit dieną — rugsėjo 7 d.

X. Y. Z.

Penktadienį rugpiūčio 
net dvejos mišios buvo atnašau
tos kun. dr. Mendelio intencija. 
Kun. Antanas Dubinskas ragino 
visus, kurie tik gali išklausyti 
šv. mišių ir priimti šv. Komuni
ją už kun. dr. Mendelio sveika
tą. Daugel žmonių paklausė, ir 
penktadienio rylą, kaip lietuvių 
taip svetimtaučių, kurie lankosi

V. ant Stebūklingo Medalikėlio no-— 
jo 1 dieną, tuo jaus po Vakari
nių pamaldų Šv. Kazimiero par. 
salėje. Kadangi minėtas susi
rinkimas šaukiamas bendro pik
niko reikalu, kuris įvyks rugsė
jo 4 dien, Maironio parke. Todėl 

> ir atstovai 
minėtame susirinkime malonė
kite dalyvauti skaitlingai.

Kviečia labdarių komitetas 
ir rengėjai.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
: LDS 7 kuopos milžiniškas pik- draugijų valdybos 
nikas įvyks rugsėjo

■ Maironio parke. Minėto 
visas pelnas skiriamas 
ninko” naujo Intertypo 
Todėl, kaip vietinius, taip ir ki
tų miestų lietuvius maloniai 
kviečiame šiame piknike daly
vauti. Puošniame Maironio par
ke linksmai laiką praleisite ir 

Worcester, Mass. Girdėjosi, kad suteiksite paramą mūsų laikraš- 
jos giminių yra Manchester. N. čiui, “Darbininkui“. Be to mūsų 
H., todėl ji atvyko jų surasti, svetingos gaspadinės visus at- 
bet nelaimei jų čia jau nebera
do. Apsistojo pas ponus Vaičiū
nus, norėdama labiau susipažin
ti su Naujos Anglijos lietu
viais. Rytojaus dieną nuvyko į 
pikniką ir čia norėjo pasimatyti 
su ponia Mitchel, su kuria buvo 
susipažinusi Moterų Sąjungos 
seime.

3 dieną 
pikniko 
“Darbi- 
Fondui.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

pa- 
da- 
pas

pavyko, 
ir me-

Rap

MANCHESTER, N. H

silankiusius maloniai pavaišins 
skaniais valgiais ir gėrimėliais. 

Širdingai kviečia rengėjai ir 
Komitetas.

l BENDRAS SUSIRINKIMAS
19 AVorcesterio draugijų ben

dras susirinkimas įvyks rugsė-

ANTRAS MILŽINIŠKAS 
PIKNIKAS

19 Worcesterio draugijų ren
gia milžinišką pikniką rugsėjo 
4 dieną, t. y. Labor Day, Mairo
nio parke. Visas pelnas skiria
mas labdarių draugijai. Kadan
gi labdarių draugija daug šel
pia pavargėlių, o antra praeitų 
metų audra daug parke pridarė 
nuostolių, todėl širdingai kvie
čiame skaitlingai atsilankyti ir 
paremti mūsų gražią darbuotę. 
Širdingai kviečia

Rengėjai ir Komitetas, i

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą,garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

it v 
*:* 
T❖

kalus atlikti. Čia susituokė lie- 
tuvių porelė Vincas Tvarijonas. X 
LDS kp. narių A. ir K. Tvari- 
jonų sūnus, su p-le Ona Giliūte 
(Gill’is). Liūdininkais buvo 
jaunosios svogeris ir jaunosios ♦♦♦ 
sesutė Elzbieta.
jaunosios mamytė yra našlė 
jau virš 20 metų, bet savo nenu- 
:.........................

ŠLIŪBAS
Rugp. 19 d. 8 vai. šv. Juoza

po par. koplyčioje, kuri priklau
so katedrai, bet vietos vysku
pas leidžia lietuviams savo rei-

-J

Ponia Gilienė, ♦♦♦

ilstančiu darbštumu sugebėjo 
išauginti dvi stiprias ir gražias 
dukreles ir dar katalikiškai iš- ♦♦♦... ...Kun. Dr. P. Liutkus, Nashua mokslino, nes abi yra užbaigų- V 

Lietuvių šv. Kazimiero parap. sios šv. Juozapo katedros aukš- V 
klebonas, mus atlanko kas ant-. 
rą sekmadienį. Kiekvieną mene- j 
sį. laiko šv. mišias ir sako pa-|j 
mokslą lietuvių kalboje. Mūsų; Vižynius, LDS narius, jų gra- 
lietuviai katalikai labai įvertina 
kun. Dr. P. Liutkaus tokį malo-Įdaug ir visi džiaugėsi šeiminin- 
nų mums patarnavimą ir labai; kių vaišingumu. Visi jaunieji

Milžiniškas PIKNIKAS
Rengia LDS 7 Kp., Worcester, Mass.

Sekmadienį,Rūgs. 3,1939
Maironio Parke, Worcester, Mass

tesnę mokyklą.
Vestuvių pokylis buvo pas *♦*

jaunosios giminaičius, ponus

t❖ 
t 
tTTT

shua, N. H. lietuvių šv. Kaži-j Rugp. 26 d., 7:30 vai. ryte ♦♦♦
miero parapijos pikniką. Nors ' surišo amžinu ryšiu panelę Bro->J~*******~****~*^^^^^^^^^»*****~J~J~*^^**^~J* ♦$~*******»*J^^

' žiame ūkyje. Svečių susirinko
1 dancr ir visi džiauęrpsi špiminin-
I

jam esame dėkingi, nors dalinai linksmai praleido laiką šokda- 
atsilygindami, kun. Liutkaus mi ir dainuodami linksmas lie- 
pakviesti, nuvykome organizuo- tuviškas daineles. Visiems pri- 
tai didžiuliu bus’u, o kiti savo- siminė prieš daugelį metų Lie- 
mis mašinomis rugp. 13 d. į Na- tuvoje panašios vestuvės.

Visas pelnas skiriamas Naujos “Darbi
ninko” Intertypos fondui. Todėlei, kaip vieti
niai, taip ir kitų kolonijų lietuviai nuoširdžiai 
yra kviečiami šiame piknike dalyvauti ir pa
remti laikraštį “Darbininką”, kuris taip išti
kimai ir nuoširdžiai tarnauja Amerikos lietu
viams.

Pikniko rengė-jos yra pasiruošusios sve
telius pavaišinti skaniais valgiais ir gardžiais 
gėrimais. Tat, valio visi į šį pikniką!

f

i
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[vietinės žinios
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SO. BOSTONO VYČIAI 
RUOŠIASI 25 METŲ 

SUKAKTUVĖMS

IŠVYKS REKOLEKCI
JOMS

Trilypio Pikniko Reikalu CAMBRIDGE, MASS GRABORIAI

Bušai Į Romuvos Parką

Sekmadienį, rugsėjo-Sep- 
tember 3 d., 1939 m., į Tri
lypį pikniką, Romuvos 
parką, Montello, Mass. bu- 
sai išeis iš So. Bostono nuo 
kampas E ir Broadway, 
pirmą valandą po pietų. 
Visi kviečiami vykti į Tri
lypį pikniką.

Iš Cambridge busas iš
eis nuo N. P. P. M. parapi
jos bažnyčios, Windsor St. 
11:30 vai. ryte. Bušui va
dovaus p. Radaitis ir Za- 
vetskas. Pas juos galima 
iš anksto užsisakyti vie
tas. Kviečiami visi vykti į 
Trilypę. Rap.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)
... 4 ,

Lankėsi Kun. Petras ir Jonas 
Vaitekūnai

Kun. Jonas Vaitekūnas Apsi 
ėmė Būti Intertypos Gar

bės Kūmu

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties JordanMarsh)

BOSTON, MASS.

Tel. TROwbridge K30.

John RepsHs, M. D.
(REPSYS)

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inir.an arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

' t I »l I I U I H H I 11 I I 111 t I t I < I 1

Dr. J. Landžius

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

[•J

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Antradienį, rugpiūčio 29 d., š. 
m., 7:30 vai. vakare, “Darbinin- | 
ko” salėj, įvyko Trijų LDS kuo- 

! pų valdybų bei narių — pikni-
■ ko rengėjų, bendras susirinki
mas, tikslu aptarti Trilypio pik
niko reikalus. Į susirinkimą at
vyko iš Cambridge — pp. B. Ži
lienė ir O. Smilgienė, taipgi pp. 
Plekavičius, Zavadskas, Smil- 
gis: iš Brocktono atvyko — pp. 
J. Jeskeliavičius, p. Balevičius, 
p. Tūbelis, p. Kubilius ir K. Gri
gas; iš So. Bostono kuopos at
vyko — p. Vincas Valatka, St. 
Griganavičius ir J. Kumpa. Per-

i žvelgę visus reikalus rengėjai 
rado, kad jau viskas prirengta 

J dėl gražaus Trilypio pikniko. 
į Sporto programai vadovaus My
kolas Grigas su savo visa eile

■ pagelbininkų. Už pasižymėji- 
•' mus bus teikiamos dovanos. 
• P-nia O. Smilgienė pranešė, kad

Į ji aukoja sporto pasižymėju
siems dalyviams net keturias 

l dovanas. Kitos dovanos bus iš I i
rengėjų pusės. P-nas Vincas Va- 

’ į latka su St. Griganavičium ap
siėmė pakviesti ir So. Bostono Šon- Mass. Sirgo virš 4 metų, 
artistų grupę su ponia Ona I- 
vaškiene priešaky. Paaiškėjo, 
kad prie įžangos (tik už vieną 

!dešimtuką) duodamos gražios 
'piniginės dovanos. Salėj visa 
'laiką gros “žvaigždžių” orkes
tras dykai. Jaunimas ir sulig 
noro senesnieji galės trepsėti. 
Šeimininkės rengiasi su dideliu 
“menu” priimti visus su užkan
džiais. Gi šeimininkai turės vi
sus pavaišinti, žodžiu piknike 
bus didžiausias margumynas vi-i - - --
šokių dalykų. Kadangi prieš Į ^Vars' kartu

Ateinantį pirmadienį, rugsė
jo 4 d. kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro vice-pirmininkas ir Šv. 
Pranciškaus par. klebonas, 
Lawrence, Mass. išvyks reko
lekcijoms. Grįš šeštadienį.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

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

A f A
MIRĖ LDS NARYS

Rugpiūčio 30 d. įvykęs 
Bostono Vyčių susirinkimas 
vo turiningas ir skaitlingas.

Visi pareigūnai padarė prane
šimus apie kuopos stovį ir vei
kimą. Atstovai į Vyčių 27 Sei
mą davė raportus, kurių išklau
sius gavosi geras įspūdis, kad 
Vyčiai smarkiai progresuoja.

25 metų kuopos sukaktuvėms 
paminėti išrinkta komisija, ku
rią sudaro beveik visa valdyba.

> Sukaktuves nutarta suruošti a- 
pie lapkričio mėnesį.

Susirinkime dalyvavo stud. 
P. Kupraitis, kuris trumpai pa
sveikinęs Vyčius, pats įsirašė 
į So. Bostono Vyčių kuopą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
po 3 savaičių. Rap.

___________

I

Pereitą antradienį, “Darbinin
ko” redakcijoje ir administraci
joje lankėsi du garbingi svečiai 
— kun. Petras Vaitiekūnas, Jo
navos parapijos klebonas Ir to 
miesto burmistras - majoras ir 
jo brolis kun. Jonas Vaitiekū
nas, Providence lietuvių par. 

'klebonas. Kun. svečias iš Lietu- 
j vos papasakojo daug įdomių da
lykų apie Lietuvą ir džiaugėsi 
lietuviais amerikiečiais, kad ne
blogai šioje šalyje gyvena.

Kun. Jonas Vaitekūnas, nuo
širdus “Darbininko” rėmėjas ir 
prietelius paliko nemažai spau
dos darbų ir mielai apsiėmė bū
ti naujos “Darbininko” Inter
typos GARBĖS KŪMU, pasiža
dėdamas suteikti $25.00, o gal 
ir daugiau auką. Labai dėkoja
me gerb. klebonui už nuoširdu- 

!mą. “Krikštynų” pokilys įvyks 
• lapkr. 26 d., 6 vai. vakare, nau
joje “Darbininko” salėje, So. 
Bostone. Tikimės, kad gerb. 
kun. Jono Vaitiekūno pavyzdį 

i paseks ir daugiau “Darbininko” . 
prietelių įstodami į kūmų eiles.

i

ŽINUTĖS
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 

kunigai ragino žmonės tankiai 
priimdinėti šv. Komuniją šiomis 
dienomis taikos intencija, ir 
pirmo mėnesio penktadienio ir 
sekmadienio proga. Jie kvietė 
visuomenę paversti Darbo Die
ną į Maldos dieną. Minėtoje 
bažnyčioje, rugsėjo 4 d., šv. 

'mišios bus laikomos
landomis: 7:30, 8 ir 9. Viduri- 

bus laikomos ber- • 
mergaitėms ir jau- 
Per šias mišias bus 

Vietiniams 
bažnytiniame

SV. Į

šiomis va-

nės mišios 
naičiams. 
nuomenei. 
giedamos giesmės, 
kunigams gelbės 
darbe misionierius kun. Alfon
sas. C. P.

■s

E

Padėka

So. 
bu-

PADEMONSTRUOS 
ŠOKIUS

JUOZAS DILIS IŠVYKS
TA ATOSTOGŲ

Laikrodininkas Juozas Dilis, 
turįs auksinių daiktų krautuvę, 
366 W. Broadway, So. Bostone, 
rugsėjo 1 dieną išvyksta atosto- 

igų. Dabar jį pavaduos jo sekre
torė Bronė Kavoliūtė. Linkime 

j p. Diliui linksmai ir maloniai 
praleisti atostogas.

ATOSTOGAUJA

P-lė Genovaitė - Eugenia Va
latkaite iš Roslindale šią savai
tę atostogauja. Linkime links
mai ir maloniai jas praleisti.

VAŽIUOJAMEIš Lietuvos atvykusioj! tauti
nių šokių instruktorė, p-lė M. 
Baronaitė, atsilankiusi Bostone, 
be kitų, pamokino tautinių šo
kių ir O. Ivaškienės vadovauja-! apie 
mą vaikučių grupę. Ne tik pa- T 
mokino, bet ir pakvietė atvykti 
ir dalyvauti Lietuvių Dienos 
programoje pasaulinėje parodo
je. Vaikučiai ir jų tėveliai pa
kvietimą priėmė ir dabar uo
liai praktikuoja “Kubilą” ir 
“Kalvelį”. Iš viso į Lietuvių 
Dieną vyks 10 mergaičių ir 10 Yorką 
berniukų tarp 6 ir 11 m. am
žiaus. Vyks lietuvių traukiniu 
šeštadienio (rugsėjo 9 d.) va- į parūpinti 
kare. Prieš išvyksiant, 
dienio vakare rugsėjo 
vai. vakare, parapijos 

r ant septintos gatvės, tuos
moktus šokius pademonstruos Į tų neparduodame. Bilietus kiek- ________ _______
savo tėveliams ir tiems, kurie vienas turės pirkti stotyje, bet panaujinti pažintis. Aišku, kadi 
įdomausis tuos šokius pamatyti, tik užsiregistravusieji iki ant- parke bus didžiausias judėji-' 
Ta pačia proga bus išleista lai-' 
mėjimas, kuriuo 
lia fondą savo kelionei į New 
Yorką. Rap.

■

beStepono Dariaus Postas, 
nas ir moterų auxiliary iš viso

‘ : 150 asmenų išvažiuoja į
Lietuvių Dienos iškilmes New 
Yorko Pasaulinėje Parodoje, 
šeštadienio vakare 12 vai., rūgs. 
9, 1939, traukiniu iš South Sta- 
tion. ,

Legijonieriai kviečia visus 
lietuvius prie jų ekskursijos 
prisidėti. Bilieto kaina į New 

ir atgal kainuoja tik 
$3.50.

Legijonierių ekskursijai bus 
specialūs vagonai. 

Jei Tamsta nori kartu važiuoti 
7 prašome pranešti savo vardą ir 

salėje adresą, kad mes galėtume Tam- 
iš- i štai vietą rezervuoti. Mes bilie-

trečia-
6 d., nedarbo dieną (Labor Day) tai 

bus gera proga visiems atvykti 
ir pasidalinti mintimis su savo 
pažįstamais ir giminėmis bei

mirė 
gyv.
Ma- 
Pa- 
tre- 
Ne-

Rugp. 23 d. staiga 
Juozas Jankauskas, 
723 Cambridge St., 
iran Cafe savininkas,
laidotas iškilmingai su 
jomis šv. mišiomis iš 
kalto Prasidėjimo P. M. 
lietuvių par. bažnyčios Šv. 
Mykolo kapuose rugp 26 d. 
Paliko nuliūdime žmoną ir 
du vaikučių.

A. a. Juozas Jankauskas 
buvo LDS 8 kp. narys nuo 
1924 m. ir buvo nuoširdus 
darbininkų rėmėjas.

Taigi LDS 8 kp. ir LDS 
Centras reiškia gilią užuo
jautą velionio šeimai, o ve
lionio vėlei amžiną ramybę.

I

Rugp. 16 mirė Jonas Barta-, 
šius, gyv. 25 Lathrop St., Brigh-

Palaidotas rugp. 20 d. šv. Juo
zapo kapuose.

radienio, rūgs. 6, 1939 bus įlei- mas Ten vieni sportaus: bėgs.!
j

I.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Rugsėjo 3 d., Nekalto Prasi- i 
• dėjimo P. M. lietuvių parapijos 
bažnyčioje įvyks kolekta Sese- i 
rims mokytojoms. Prašome pa- Į 
remti Seseris, kurios dirba gra- 
žų ir kilnų darbą. Rap. |

Stepono Dariaus Postas nuo- 
; širdžiai kviečia visus lietuvius j 
i veteranus, narius Amerikos Le- j 
į gi jono ir Veterans ofForeignj

________i su jais dalyvauti Į 
Lietuvių Dienos iškilmėse.

Pageidaujama, kad visi vete
ranai dėvėtų savo organizacijos 
uniformą.

jUižiccnr Rymkus, Kommanderis 
John J. Roman. Adjutantas.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermeninis dykai 

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

Edw.V.Warabow
( VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
»

vaikučiai ke- džiami į specialius vagonus. Už- ienktyniuosis. šoks i tolį ar į;

(VAIRŪS skelbimai

ke- 
Pi-

siregistruoti galima Posto na- vįršų( kiti trauks, dar kiti žiū- 
me, 265 C St., So. Boston, Mass.
arba “Darbininko” ofise,
W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

John J. Roman, Adjutantas.

rėš. Gi erdvioje salėje jaunimė- 
366 lis suks dešinę ar į kairę.

VETERANŲ ŠIRDINGAS 
AČIŪ

Hauįes Anglijos Vyčių 
Apskričio Piknikas

I
i Laikrodininkas

šeštadienį, rugp. 26 d. vakare, 
keli mylimi asmenys sukėlė , 
man Beano — išleistuves įstoji
mo į vienuolyną proga. Negalė
dama kiekvieną asmeniškai at
sisveikinti ir padėkoti, šia pro
ga reiškiu savo dėkingumą tė
veliui klebonui ir tėveliui Jan
kui už atsilankymą. Ypatingai 
dėkoju vakaro rengėjoms, va
karo vedėjui, pagelbininkėms. 
atsilankiusiems ir visiems, ku- 

j rie bet kokiu būdu darbavosi 
I surengti tokias sėkmingas iš
leistuves. Per ilgą laiką atsi- 

’ minsiu tuos mylimus draugus ir 
: geradarius, kurių tarpe pralei
dau malonų, linksmą vakarėlį. 
Taipgi nepamiršiu už visus daž
nai pasimelsti.

Jums visiems dėkinga.
Pranciška Naudžiūnaitė.

BUČERIS PAIEŠKO 
DARBO,

turįs daug patyrimo, kalbąs 
lėtą kalbų. Esąs šios šalies
lietis. Vairuoja automobilį. — 
Kreipkitės—

Mr. Butcher
20 St. Paul St..

Tel. KIR 1195 Cambridge. Mass. 
Šaukite 8:00 vai. vak.

(11-4-8)

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobiliu ir Trokų 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.

ADVOKATAI

A J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Mass. 
Tek ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659

1

ii
Prisiekęs Advokatas

Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namą: TALbot 2474

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Kada Stepono Dariaus Postas 
gavo kvietimą dalyvauti New 
Yorko Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos iškilmėse, rūgs. 10, 
1939. jie tą kvietimą priėmė, 
bet nuvežti beną susidedantį iš 
arti keturiasdešimt muzikantų 
kainuoja apie keturi šimtai do
lerių. Tą sumą vieniems legi- 
jonieriams buvo sunku paden
gti.

Jie kreipėsi į mūsų lietuvių 
visuomenę, prašydami pagelbos. 
Atsirado geraširdžių draugų, 
kurie malonėjo aukuoti S228. 
55. Aukavo sekantieji: South 
Bostono Lietuvių Piliečių Klu
bas $25.00: po penkis dolerius 
aukavo D. A. Zaletskas. James 
Strigūnas ir Strand Cafe iš So. 
Bostono: po du doleriu aukavo 

į V. Baliukonis. Dr. J. L. Paša- 
Į karnis ir adv. Jonas J. Griga- 
j liūs: Roman Stashis, savinin- Į 
i kas Torah aukavo $2.50: po vie-; 
ną dolerį aukavo W. Baniulis. 
Julius Mikalionis, p. Budra sa
vininkas Cambridge Bakery ir 
adv. C. J. Kalinauskas; M. J. 
Kastant aukavo 50 centų: iš 
parduotų bilietų gauta $82.00: 
iš pikniko gauta $83.55: Agnės 
Zardeckienė aukavo $10.00.

Visiems aukotojams tariame 
širdingiausią ačiū.

John J. Roman, Adjutantas.

Rengėjai kviečia visus LDS 
narius ir prietelius, taipgi kai
mynus. biznierius ir profesiona
lus, net gi ir politikierius, taipgi 
mūsų visuomenės veikėjus, vi
sus, o visus atvykti į mūsų me
tinį darbininkų parengimą ir 
kartu praleisti linksmioje nuo
taikoje linksmą dienelę.

Rengėjas.

KVIEIMAS LIETUVIAMS 
VETERANAMS

i

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas Nr. 317 kartu 
su savo benu ir moterų auxi- 
liary dalyvaus New Yorko Pa-’ 
saulinės Parodos Lietuvių Die-: 
noje, rūgs. 10, 1939.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo (September) 17 d..
1939 m., Kęstučio parke. E. De- 
dham.

Į šį pikniką labai smarkiai 
rengiasi visos N. A. Apskričio 
9 kuopos. Jame bus sportas, 
žaidimai, užkandžiai, šokiai ir 
t. t.

Jaunimas šios organizacijos 
nutarė atgaivinti senas tradi-. 
cijas. t. y. prieš keletą metų | 
vykstančius piknikus.

Jaunime ir tėveliai visi stro
piai renkitės į šį linksmą Vyčių 
pikniką.

Atgaivinkime savo gražias' 
tradicijas — tūkstantinės mi
nios vėl linksminsis Kęstučio 
parke.

Rengiamas
Amerikos Lietuvių Suvienytų Klubų Mass. valstijos 

Sekmadieni, Rugsėjo-Sept. 3, 1939 

Lake Chauncy Park, Westboro, Mass.
Bus graži sporto programa. Už laimėjimą sporte bus 

teikiamos dovanos. Loving cup dovanota Torah Beverage 
Co„ Ine., šešios cash dovanos prie įžangos tikintą. Kalbės į- 
žymūs lietuviai ir amerikiečiai kalbėtojai. Gros Dirveiio or
kestrą. Bus skanūs valgiai ir gardūs gėrimai.

KELRODYS: Paimkite naująjį Worcester Turnpike ke- / 
' lią. Artėjant prie Westboro pasukite į Lyman- Street, arti £ 
■ “stop light". Iš ten viena minutė važiuoti į pikniką. J

VVVVVVA XX VNVNVKV?f

<! Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ;

Lucy H. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield. Mass.

i
■

JohnJ.Griaalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Tnomas Pk, Tai. S. B. 1043

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BR0ADWAY
8o. Boston, Mass.

J

PeterP.PIevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai tVork 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

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 Broadway.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So Boston. Mass

VALGOMOJI) 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 j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Į
K. Šidlauskas

918 E. BROAOWAY. 
Tel. SOUth Boston 9367 

Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

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

SO. BOSTON, MASS.

l---------------------------------------------------------------
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
Į lai verti skaitytojų paramos. 
| Visi skelbkitės “Darbininke".

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

I Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskier.ė,

564 E. Broadivay, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass., 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 VVashington St.. Roslindale,
Tel. Parkvay 0558AV 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 VVest 6th St.. So. Bostor. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd.. So. Boston.

I Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė, 
111 H St., So. Boston. Mass.

i Draugija savo susirinkimus laiko ka3 
antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

j Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

, Iždininkas, Andrius Zaieskas,
702 Fifth St.. So. Boston. Mass.

1 Draugija laiko susirinkimus kas tre- ' 
č:ą r.edėldieni kiekvieno mėnesio

i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 ’ 
i E. ~th St., So. Boston, Mass.

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

Visi skelbkite* “Darbininke”.

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

So. Boston, Mas3.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite ŠĮ darbą mums.

JohnJ.Gr


DARBININKAS 8

WATERBURY, CONN
Rugpjūčio 25 d. įvyko LRK 

Federacijos 22 skyriaus susi
rinkimas. kuriame išrinkti ats
tovai į F-jos kongresą. Atsto
vais išrinkti: komp. A. Aleksis. 
M. Andrikvtė ir F. Stulginskai- 
tė. Į F-jos valdybą numatyti 
šie asmenys: klebonas kun. J. 
Valantiejus. kun. E. Gradeckas. 
komp. A. Aleksis. M. Andrikvtė. 
J. Stulginskaitė, 
Ambotas ir kun. J. Kripas. To- j 
liau svarstytas klausimas Lie
tuvių Dienos pasaulinėje paro
doje New Yorke rugsėjo 10 d. 
Pasirodo, kad daugiausia va
žiuos automobiliais, bet ne ma
žai važiuosią ir autobusais. 
Komisija davė raportą dėl žmo
nių verbavimo į Lietuvių Dieną. 
Ji pranešė, kad dabar dar nėra 
pilnai trijų šimtų, bet. jeigu 
pratęsus vajų dar kelioms die
noms. tai susidarytų virš 300 
žmonių. Komp. A. Aleksis pa
reiškė. kad vajus galima pra
tęsti iki rugsėjo 4 d. Tokiu bū
du, kurie dar neturite bilietų, 
kreipkitės į Komisiją — Vii- • 
čiaušką. Girdzijauskaitę. Janu- 
šaitienę. Barkauską. Karinaus- 
kienę. Kašėtaitę. Jakštą, kam
barį. Marcelyną ir P. Jakubaus
ką.

Kurie važiuojate iš Oakville. 
jus paims rūgs. 10 d. 6:30 vai. 
ryte ir todėl visi būkite prieš 
6:30 vai. Kurie važiuojate nuo 
Šv. Juozapo parapijos mokyk
los. John St.. autobusai išeina 
7:00 vai. ryte. Visi būkite prieš 
7 vai. Nepamirškite!

Rugpiūčio 27 d.. įvyko šv. 
Juozapo parapijos piknikas. 
Piknikas buvo pasekmingas. 
Klebonas ir komisija taria šir
dingai ačiū visiems darbuoto
jams ir dalyviams.

visi paremti, nes to klubo, na
riai ne tik skaitlingai dalyvau
ja parapijos piknike, bet jame 
ir daug dirbo. Todėl, kurie tik 
galite prisidėkite ir dalyvaukite 
48 klubo piknike.

IVaterbury darbai eina neblo-; 
giausiai. kurie dirba, bet kurie 

‘nedirba ir yra paleisti iš darbo, 
tai tie ir vaikštinėja be darbų, 
nes atleistuosius iš darbo mažai 

prelatas j. ji darbą pašaukia. Koresp.\

Pu nelaimingo atsitikimo, tuo
jau nugabentas į General ligo
ninę. kurioje pasikankinęs ke
lias valandas mirė.

Velionis 29 metų amžiaus, gi
męs ir augęs Granby. Conn. pa
liko nuliūdime žmoną, mažą sū
nelį, tėvus, tris seseris, ir bro
lį. Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis, iš šv. Petro bažny
čios. Amžina ramybė jo vėlei 
tebūna per amžius. T. M. B. Koraitis

Už Poros Savaičių 
Koraitis Aplankys 
Lietuvių Kolonijas

BAYONNE, N. J

Kai kurie katalikai primetinė- 
ja LDS nariams, sakydami, kad 
pav. Dr. Aukštikalnis per radio 
garsina bolševikų parengimus, 
bet juos vadina tik darbinin-1 
kais. Jeigu bolševikų draugijos 
turi vardus, tai kodėl jos nepa
vadinamos vardais, kai skelbia
mos per radio. Kam klaidinti 
žmones? Gerbiamieji, kai mes 
(LDS 5 kp.I darome kokį nors 
parengimą ir garsiname per ra
dio. tai mes duodame savo kuo
pos numerį, o jeigu bolševikai 
neduoda savo tikro vardo, tai 
Tamstos ant LDS 5 kuopos ne
pykite. nes mes radio progra
mos nevedame ir neatsakome 
už Dr. Aukštikalnio pagarsini
mus. nors jis ir priklauso LDS1 
5 kp.

Rugpiūčio 24 d. sulaukėm gar
bingo svečio prof. J. Žilevi- 

ičiaus. kuris važinėja po visas 
lietuvių kolonijas, prirengda
mas chorus dėl Lietuvių dienos. 
Mums buvo malonu išgirsti gar
bingą asmenį kalbantį per radio 
rūgo. 24 d. iš \VATR stoties, 

•kur jis gražiai nušvietė mūsų 
tautos reikalus ir ragino visus 
dalyvauti pasaulinėje parodoje 
Lietuvių dienoje. Po kalbos p. 
J. Žilevičius nuvyko į svetainę. 
48 Green St.. kurioje praktika
vosi Vaizbos Buto radio choras, 
vadovaujant B. Rasimavičiūtei. 
Prof. J. Žilevičius pasakė pra
kalbą jaunimui ir išklausė jų 
dainų, kurias turės dainuoti 
Lietuvių dienoje. Be to buvo 

(suruošta draugiška vakarienė. 
I kurioje dalyvavo apie 60 asme- 
nų. kartu dalyvaujant ir radio 

■ chorui. Svečių vakarą vedė S. į 
Į Lucas. Buvo gražių kalbų, ku- 
įrias pasakė B. Rasimavičiūtė.
P. Kriugeris. T. Visoskis, J. Du- 

I galas. E. Mažeika ir Dr. Colnv.
J. Žilevičius. Širdingai ištarė 
padėkos žodį visiems Vaizbos 
Buto veikėjams ir vakaro komi- 

Isijai: S. Lucui. J. Steponaičiui.
I J. Dugalui. Dr. Colny. Mrs.
Colny. Mr. Urba. Mrs. Banis ir 
Mrs. Digimas. Vakarui užsibai
gus p. J. Žilevičius nakvojo pas 
Dr. Colny ir ant rytojaus greit 
išvyko kitur, o po 10 rugsėjo 
išvyks atgal į Lietuvą. Prof. p. 
J. Žilevičiui linkime laimingiau-

II šio pasisekimo.
M. Digimicnė.

LAIVU IŠVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 3 d., sekmadienyje 

Bayonne Šv. Mykolo parapija 
drauge su šv. Onos parapijos 
Jersey City lietuviais rengia 
bendrą laivu išvažiavimą į Rve 
Beach. N. Y. Važiuojama di
džiuliu ir gražiu laivu “S. S. Su- 
sąuehanna”. Laivas išplaukia iš 
City Dock ties 1 Street 9:45 A. 
M. Tikietai suaugusiems $1.25. 
vaikams 75 et. Tikietus galima 
gauti klebonijoje, pas platinto
jus ir dienoje išvažiavimo prie 
Į laivo.

Laike ekskursijos visą laiką 
pros puikus orkestras ir visi 
turės progos pasišokti. Be to 
bus skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų. Nuvažiavę į Rye Beach 
turės puikios progos pasivaikš
čioti ir įvairių “dyvų” pamaty- 

jti.
Paskutinė šiais metais eks

kursija laivu. Naudinga ja pasi
naudoti ne tik. ką minėtų para
pijų lietuviams, bet ir iš aplin
kinių parapijų. Maloniai tat 
kviečiame visus lietuvius į šią 

I paskutinę šiais metais ekskur- 
j siją, užtikriname, kad kiekvie
nas bus patenkintas. Visi į eks- 
i kursiją.

NEWARK,N.J.

NEW BRITAIN, CONN
KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitos savaitės “Darbinin

ko” 65 N r. yra įvykusi klaida, 
būtent, pasakyta, kad New Bri- 
tainiečiai vyks traukiniu rūgs. 
8-tą. į lietuvių dieną pasauli
niuose feruose. Turi būti 9-tą 
rugsėjo. 7-tą vai. ryte.

iI

va-

Rugsėjo 3 d. įvyksta 48 klubo 
piknikas. Šį pikniką turėtume

MIRTINAI SUŽEISTAS 
LIETUVIS 

Rugpjūčio 25 d. po pietų, 
žiuojant iš darbo su kitu vyru
troke. buvo mirtinai sužeistas 
Edvardas Mankus. gyvenantis 

,ant Richard St.. Newington.

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

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 E»lswc,T*h St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5 4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

Bernardas Koraitis, lietuvis I. J. Fox moteriškų kailinių firmos ats
tovas už poros savaičių išvyks su dideliu I. J. Fox kailinių pasirinkimu į 
lietuvių kolonijas 200 mylių Bostono apylinkėn. Taigi, Naujosios Angli
jos ponios ir panelės pasinaudokite p. Koraičio atsilankymu — parašy
kite jam laišką ar atvirutę, pareikšdamos pageidavimą, kad norėtumėte 
pamatyti vėliausios mados kailinius savo namuose ir be jokių abligacijų 
bei išlaidų, o p. Koraitis su malonumu pas Jumis atvyks.

B. Koraitis yra vienatinis lietuvis kailinių expertas, kuris supa
žindins Jus su vėliausios Paryžiaus mados kailiniais ir jei norėsite, jis 
Jums primieruos ir pritaikins pagal figūrą ir Jūsų skonį.

IŠMAINO SENUS. I. J. Fox kompanija išmaino senus kailinius į nau
jus, duodama didelę už juos nuolaidą. Taigi, kam vilkėti senus ir nudėvė
tus kailinius, kad galite lengvomis sąlygomis ir pigiai pasipirkti nau
jus?

Jei ateisite į krautuvę, tai visuomet 
reikalaukite, kad Jums patarnautų lie
tuvis Bernardas Koraitis. Per jį pirkda
mos kailinius, sutaupysite 10% nuolai
dos.

kfmt/ueab
411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

sus choro narius. Iš trijų žaidi- teityje turėtų katalikai gerai 
mų. čiampionatą laimėjo Emili-1 pasvarstyti 
ja Rapolevičiūtė 21 — 17 — 18 
— 21 ir ant galo 22 — 20. Abi
dvi laimėjo choro dovanas, ir 
laimėtojų pažymėjimą. Marijo
na sako, kad kitą metą Emilija 
turės geriau pasidarbuoti, kad 
ją supliekus. Rap.

VAJUS
Šį sekmadienį (pirm, rugsėjo 

savaitę). per abejas mišias, a- 
i bu chorai iškilmingai pradės 
choro vajų dėl naujų narių. Tik 
du mėnesiai per metus yra pa-| 

j švenčiama naujiems nariams 
Į priimti, būtent: rugsėjo ir va
kario mėn.

Per vajaus atidarymo mišias, j 
i kurios bus giedamos, giedos ge-i 
i riausi choro solistai. Pabaigoje | 
vajaus bus rengiamas susipaži
nimo vakarėlis, kuriame visi 
gaus progos geriau susipažinti.

Visi yra kviečiami prisidė
ti prie šio neseniai susiorgani
zavusio. bet jau gerai žinomo! 
choro, ir garbingai jame veikti 
Dievo ir parapijos naudai.

Į mažųjų chorą, nariai yra; 
priimami nuo devynių iki šešio
likos metų. Į suaugusių chorą, 
nariai priimami nuo šešiolikos 
iki trisdešimts penkių metų. Ži- i 
noma. prieš priėmimą, visi kan
didatai yra išbandomi mūsų 
chorvedžio ir mokytojo, dain. 
Antano iGedraičio. Tad neatidė- 
liokim ir stokime į šią garbingą 
organizaciją.

Newark'o Vyčiai Praneša
Lietuvos Vyčių 29 kuopa, pra

neša, kad keliaujantiems į pa
saulinę parodą, į lietuvių dieną, 
rugsėjo mėn. 10 d., autobusai 
jau seniai užsakyti ir mažai vie
tų beliko. Jei kas dar norėtų 

! važiuoti autobusais ir turėti 
sau rezervuotą vietą, prašome 
kreiptis nevėliau rugsėjo 6 d., t. 
y. iki trečiadienio pas Petrą 
Podgalskį, gyvenantį 343 Elm 
St., Newark ir Kazį Vašką, gyv. 
206 Van Bureu St., Newark ar
ba pas bet kurį komisijos narį. 
Bilietai (tickets) kainuoja $1. 
Bušai išeis tarp 11.30 ir 12 vai. 
prieš piet. F. V.

ar yra reikalas 
rengti tokį bendrą parengimą, 
kada išeina labai neskaitlingi. 
Programai vadovavo rengimo 
pirmininkas, p. A. Tuska; kal
bėjo iš Lietuvos konsulato ats
tovas, p. Stašinskis. Dalyvavo, 
kleb. J. Kazlauskas, kun. V. Ra
žaitis, varg. A_ Stanišauskas.

Bridgeporto lietuvių parapija 
ir parapijos choras skaitlingai 
rengiasi dalyvauti Pasaulinėj 
Parodoj, Lietuvių Dienoj. Dau
gelis busų užsakyta, ir žmonės 
jau registruojasi. Tėvai važiuo
ja su savo jaunimu
tais. Būtų labai negražu, jei ku
ris nepataikintų ateiti į tą busą, 
kurie stovės palei bažnyčią. Bu
šai rugsėjo 10 d. išeis lygiai 8 
vai. tuojaus po pirmų mišių, 
nes turi būti 10 vai. New Yorke. 
Visi vykite į Lietuvių dieną 
kartu.

p. Baronaitė rugpiūčio 25 d. 
buvo atvykusi vėl patikrinti 
choro šokėjus, ar galės daly- 
vauti šokimo programe. Cho
ro jaunimas yra p. Baronaitei 
labai dėkingas už šokių išmoki- 
nimą.

Kleb. J. Kazlauskas pereitą
Rugpiūčio 20, buvo surengtas savaitę buvo išvykęs į kunigų 

išvažiavimas Bridgeporto šešių 
draugijų. Pelnas buvo skiria
mas Klaipėdos pabėgėliams. 
Nors šešios draugijos rengė,

, bet žmonių buvo nedaug. Pasi- nyčioje 40 vai. atlaidai, kuriuo- 
teiravus vieno, kito, gauta daug.r- ------ ---------- *---- -
visokių atsakymų, dėl kurių a-Aparus.

choris

BRIDGEPORT, CONN

gui, o mes katalikai retai pasiū
lom savo katalikiškus laikraš
čius. Dažniausia tas darbas pa
likta kunigams. Kartais randa
si tarp žmonių stiprių ir iškal
bių siūlytojų katalikiškų laik
raščių,

1 vienam 
, galima 
|čius.

bet mažai. Verta kiek- 
katalikui platinti kaip 
katalikiškus laikraš-

žasties, klausant tokių, kurie 
melagingai šmeižia Bažnyčią. 
Verta kiekvienam darbininkui 
žinoti, kad Bažnyčia yra jų ge
riausias artimas, ir kad Ji ne
tik pakelia darbininko būvį, bet 
yra priežastimi pirmųjų darbi
ninkų unijų.

Trumpai, ką Popiežius Leonas 
XIII, sako apie darbininkus. 
Darbininkams priklauso, kad 
kiekvienas jų gautų atlyginimą, 
kad jis ir jo šeima galėtų pilnai 
pragyventi. Be to reikia, kad 
jiems užtektų ne tik ant maisto, 
bet dar būtų keletą centų dėl 
pasilinksminimo ir kad galėtų 
keletą centų pasidėti ant toles
nio laiko. Toki reikalavimai 

Į Bažnyčios yra seniai skelbiami 
Bažnyčia tą jau labai seniai 
skelbė, bet kaip galima norėti, 
kad darbdaviai Jos paklausytų, 
kad tie patys darbininkai daž
nai paniekina tą savo geriausią 
artimą Bažnyčią. Tegul tik gau
na Bažnyčia paramos iš pačių 
darbininkų ir tuojaus darbinin
ko dalis bus geresnė.

Kiekvienam darbininkui ver
ta savo šventę gerai pradėti, iš
klausant šv. mišių.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Praeitą šeštadienį įvyko labai 
iškilmingos sutuoktuvės šv. 
Petro bažnyčioje. Apsivedė Si
monas Zvaleskis su Nele Juo- 
zūnaite. Merginai patarnavo jos 
dvi sesers, Ona ir Doroteja, ir 
vyro sesuo. Prie vyro buvo jo 
brolis Pranas ir Vincas Zimnic- 
kas. Pamaldų metu visas didy
sis choras giedojo mišias, nes 
mergina buvo choristė. Vestu
vių balius įvyko West End sa
lėje, kur pribuvo apie keletą 
šimtų svečių. Linkime naujave- 
džiams ilgo ir laimingo gyveni- 

įmo.

!

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

TEL- IO.BOiTCn 2680.

PAlA^JiAVlM A\
ŠKCEPJAUN

metines rekolekcijas, o šioje 
; savaitėje išvyko kun. V. Ražai- 
įtis.

Rugsėjo 17 d. bus mūsų baž-

,se choras parengė naujus miš- 
‘ narus. O.

Praeitą savaitę, šeši drūti vy
rai ir parapijos klebonas, suši
lę sunkiai dirbo, išardydami se
nas sėdynes ir jų vietoje staty
dami naujas. Nors dirbo visą, 
savaitę, bet tik kairę pusę pa
baigė. Tikimės visas naujas 
matyti sekmadienį. Sėdynės y- 
ra gražios ir priduoda bažny
čiai ypatingumą — grožį. Gir
dėjau. klebonas ketina visiems 
darbininkams ir darbininkėms, 
pabaigus darbą, “užfundyti”.

Detroite, šiais laikais viskas 
gerai atrodo. Oras labai pui
kus. Streikuojant jau mažai 
girdėt. Didesnės dirbtuvės ruo
šiasi ateinantiems geresniems 
darbams. Tuo tarpu, didelės 
dirbtuvės, kaip Fordas, dar ne
dirba, bet. kaip rodos, už kele- 
tos savaičių pradės pilnai dirbti.

Tarp lietuvių kolonijų viskas 
ko geriausiai. Vasarai baigian
tis, visos parapijos džiaugiasi, 
kad piknikai ir išvažiavimai la
bai gerai pavyko. Geras sutiki- Linkimee Seikauskui greito pa- 
mas tarp visų žmonių, ir taip, sveikimo.
pat geras pasisekimas. --------------

tieji: S. šeškaitis — No. 994; A. 
Kulbokas — No. 1322; X Ta
mošiūnas — No. 932.

Dar šįmet atsibus Petrinių 
vienas piknikas, kurio visas pel
nas bus paskirtas draugijų nau
dai. Prašome visų paremti pa
rapijos draugijas.

Sekmadienį, rugsėjo 3. per vi
sas ketverias mišias Šv. Petro: 
par. bažnyčioje bus pamokslai 
apie unijas ir darbininkus, pa
gal Popiežiaus Leono XIII enci
kliką. Dėl tokių pamokslų tin- 

į karnas laikas, nes tas sekmadie- 
, nis prieš darbininkų šventę, La- 
bor Day. Mes turime suprasti, 
ką ta darbininkų šventė reiškia 
ir, ką krikščionybė per Bažny
čią kalba apie darbininkus. 
Daug žmonių nežino arba nesu
pranta, kiek daug gero yra Baž-1 
nyčia padarius darbininkams, ir Į 
kiek Ji visur ir visuomet darbi-! 
ninkus yra užtarusi; užtat ver
ta netik parapijiečiams susi
rinkti paklausytų pamokslų, bet 
pasiprašyti savo nuo tikėjimo 
atšalusius artimus. Pasitaiko, 
kad žmonės pyksta ant Bažny
čios, kad Ji neremia darbinin- I 
kus. Toks piktumas yra iš prie-

J. Seikauskas, nuo 8105 Cham- 
berlain yra sunkiai susirgęs. Li
ga gali ilgai trauktis, ir dėl pa- ■ 
sveikimo nėra didelės vilties, i

Keliaukite Į Lietuvą
PER 

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš 
NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

Nieuw Amsterdam, Rugs.-Sept. 5 
Statendam, Rugsėjo-Sept. 14
Nieuvv Amsterdam, Rugs.-Sept. 26 
Statendam, Spalių-Oct............ 5
Nieuvv Amsterdam, Spaliu-Oct. 17 
Statendam, Spalių-Oct. 26
Nieuvv Amsterdam. Lapkr.-Nov. 7 
Statendam, Lapkr.-Nov. ... 16

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

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

Didysis ir Mažasis choras tu
rėjo ping-pong turnyrą. Didelia
me chore, didžiausias susirėmi
mas buvo tarp Jono Jankausko 
ir Antano Tittal. Iš trijų žaidi
mų J. Jankauskas laimėjo vie-i 
ną. o A. Tittle du. Laimėtojas 
susirėmė su Antanu Giedraičiu, 
ir pralaimėjo visus tris — 21— 
16. 21 — 9 ir 21 — 11. Nelai
mingieji, ketina kitą sezoną 
taip lengvai nepasiduoti.

Iš Mažojo choro, laimėtojai 
liko Marijona Matuliūtė ir Emi
lija Rapolevičiūtė, kurios žaidė 
šešias savaites supliekdamos vi-

Šv. Petro parapijos piknikas 
praeitą sekmadienį labai gerai 
pavyko. Nors iš ryto lijo ir oras 
atrodė bus blogas, bet apie pie
tus, kaip išsiblaivė, tai saulutė 
gražiai švietė visą dieną. Petri
nių piknikas tęsėsi iki vėlyvo 
vakaro, ir visi, kurie atsilankė 
buvo labai užganėdinti ir parap. 
liko gero pelno. Padėka pri
klauso visiems, kurie pribuvo ir 
kurie pasidarbavo.

Dovanų laimėtojai esą sekan-

Detroito katalikai gavo leidi
mą nuo mayoro pasistatyti kio
ską ant Woodward Avė. prie! 
Gr. River, didžiausios Detroito 
gatvės, dėl pardavinėjimo kata-1 
likiškų laikraščių ir knygų. Tai i 
labai geras dalykas. Dabar ga- i 
lės Detroito žmonės gauti kata- ■ 
likiškus laikraščius, kaip ir ki-. 
tus, prie miesto didžiausios gat- 
vės. Mes su savo katalikiškais 
laikraščiais esame dar nepakan
kamai drąsūs. Žiūrėkit kaip 
spaudos šlamštus grūda žmo-

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN

| New i

'Engjand

A X0PP!»S PBODUCI

Price
Dėl Skubaus Patarnavimo 

Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street, So. Boston, Mass.
Tel. SOUth Boston 1540


