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Vatikanas, rūgs. 14, — 
Laikraštis Osservatore 
Romano praneša, kad kuo
met Popiežius Pijus XII 
kalbėjo per radio į visą pa
saulį ir ragino į taiką, viso
je Italijoje, žmonės palikę 
savo darbus, uždarę par
duotuves, susibūrę prie ra
dio atidžiai klausėsi Popie
žiaus kalbos. Mussolini ži
no, kad Italijos žmonės ne
nori kariauti ir jis yra pri
verstas laikytis neutraliai.
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Didingas ALRK Federacijos Kongresas

Rūgs. 12, buvo švenčiama 
Marijos vardo šventė. Baž
nyčios ir pasaulio istorijo
je yra daug gražių vardų, 
bet už visus yra gražiausi 
Jėzus ir Marija.

Marijos vardas buvo pa- į 
ties Dievo valia duotas, 
apreikšta per angelą jos 
tėvams Joakimui ir Onai. 
Dievas mūsų dangiškai 
Motinai davė vardą — Ma
rija. Tas vardas kiekvie
nam katalikui yra didžiai 
brangus, nes Marija yra 
nuolatinės pagalbos Moti-! 
na. Šv. Bonaventūra sako, 
kad Marijos vardo pamal
dus ištarimas visada yra 
surištas su gavimu iš jos 
kokių nors malonių. Taigi 
Marijos vardadienio šven
tėje melskimės į taikos 
Karalienę, kad pasaulis 
atrastų taiką Kristaus ka
ralystėje.

Maldos Už Pasaulio Taiku 
įsakytos Daug Tūkstantines Minios Dalis Pasaulines Parodos Lietuvių Dienoje, New Yorke, Rūgs. 10, ^-o j. Kumpa

• •

Dalyvavo 150 Atstovų Ir Išnešė
Eilę Rimtų Rezoliucijų

New York, N. Y. — Rug
sėjo 14, — Rugsėjo 12. Ap
reiškimo parapijoj pradė
tas ALRK Federacijos 
kongresas Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, 10 vai. 
ryto iškilmingomis mišio- 
mis. Šv. mišias atnašavo 
prelatas Krušas. Asistavo 
kunigai: kun. Bakšys, kun. 
Juraitis ir kun. Simonaitis. 
Pamokslą sakė kun. prof. 
Vaitkevičius. Kongreso se
sijos posėdis prasidėjo 12 Lietuvių Dienoje kalbos, 
vai. parapijos salėje. 259 
No. 5th St. Brooklyn, N. Y. 
Kongresą 
pirmininkas 
kas. Prezidiuman išrinkta: 
Ant. Kneižys, “Darbinin
ko” redaktorius, vedėjas: 
pagelbininkais: adv. Grish rius Zujus, 
ir p. Subatienė: sekretoriai kun. Juras: valdybos na- 
— p. Paleckis ir p. Jerec- riais: Ant. Kneižys. Juozas 
kaitė. Garbės pirmininku Laučka ir p. Vilniškis.

į

| išrinktas prel. Krušas. Re- 
izoliucijų komisijon išrink- 
I ta: kun. P. M. Juras, kun. 
! Pakalnis, redaktorius Zu- 
1 jus, p. Krušinskas ir Ant. 
Skirius. Dalyvavo 150 ats
tovu. Svarbiausia kongre- 

i so dalis — prof. K. Pakšto 
4 vai. referatas. Kongresas 
rimtas. Priimta rezoliuci
jos, kurių tarpe viena, kai
po apgailestavimas dėl 
konsulo Budrio pasakytos

Federacijos valdybon iš- 
atidarė F-jos rinkta sekantieji asmens: 

dr. Rakaus- Dvasios vadu kun. Pakal
nis, pirmininku dr. Rakau
skas. vicepirmininkais — 
p. Krušinskas ir redakto- 

iždininku —

RUSIJA REIKALAVO PABAL- 
TIJOS VALSTYBIŲ

Boston, Mass., rūgs. 14, 
— Jo Eminencija Kardino
las O’Connell įsakė kiek
vieną dieną po šv. mišių 
kalbėti maldas už pasau
lio taiką.

Varšuvos Miestas Sunaikintas
GDYNIA JAU PAIMTA

«----

Komunistų- Socialistų 
Karas

Šiomis dienomis Bostone 
ir Chicagoje įvyko komu
nistų su socialistais muš
tynės. Chicagoje įvyko 
muštynės rugp. 30 d. vaka
re, o Bostone rugpiūčio 24 
d. vakare . Socialistai su 
komunistais susimušė dėl 
Hitlerio - Stalino sutarties 
— pasibučiavimo. Socia
listai platino savo laikraš
čius, kuriuose buvo smer
kiamas Stalinas už pasira
šymą sutarties su Hitle
riu. Socialistų ir komunis
tų muštynėse pralietas 
kraujas. Policija turėjo į- 
simaišyti ir mušeikų va
dus areštavo.

Taigi ne tik Europoje ka
ras, bet ir Chicagoje ir 
Bostone karas komunistų 
su socialistais.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakorčiy

jąivai

Ka- čius, tai lietų. Visoje Len

Rooseveltas Sušaukia 
Kongresą

Varšuva, rūgs. 14, 
pitonas Polenski per radio kijoje keliai yra prasti. Jei: 
pranešė, kad vokiečiai be užeitų smarkus lietus vo- 
pasigailėjimo bombarduo- kiečiai su savo tankais ir 
ja Varšuvą. Didesnė mies- sunkvežimiais negalėtų 
to dalis yra vien griuvę- taip smarkiai važiuoti, su-‘ 
šiai. Kiek žmonių išžudyta klimptų į purvyną, ir tai 
negalima pasakyti. Lenkų lenkų kariuomenei būtų sutraukė didžią kariuome- 
kariuomenė traukiasi nuo proga šieš-tiek susiorgani- nę prie Lenki jos rubežiaus, 
Varšuvos tolyn. Iš šiaurės zuoti, o gal ir Anglijos- ir jei lenkai mėgintu pa- 
pusės vokiečiai jau tik 40,Prancūzijos susilauktu na- bėgti i Rusiią. jie bus nu- 
kilometrų nuo Brest - Li- galbos. Lenkai sako: “Ko- ginkluoti ir įkalinti. Jei so- 
tovsk; iš pietų, netoli Lvo {dėl Prancūzai ir Anglai ne- vietų Rusijai rūpėtų demo- 
vo miesto ir tik 160 kilo-1 siskubina mus gelbėti?”
metrų nuo Rusijos rube- 
žiaus. Užėmę Lvovą jie tu
rės geležinkeliu susisieki
mą su sovietų Rusija. Iš 
Maskvos pranešama, kad 
Ukrainai sukilo prieš Len
kijos vyriausybę.

VVashington, rūgs. 14 —

Maskva, rūgs. 14. — So-j 
vietų Rusijos laikraščiai; 
pataria lenkams pasiduoti 
vokiečiams. Jie sako, kad 
lenkams neverta toliau ko
voti prieš vokiečius, nes Jungtinių Amerikos vals- 
jie jau neteko militarinių, tybių prezidentas Roose- 
ir ekonominiu centrų. Lon- veltas sušaukia kongresą, 
dono laikraštis “Evening rugsėjo 21 dieną. Vienas 
Star“ praneša, kad Rusija didžiųjų klausimų kongre- 

* " ‘ . so bus neutralumo.

Naujas Seminarijos 
Skyriaus Namas

Brighton, Mass. rūgs. 14,
— Prie šv. Jono seminari-kratijų išlaikvmas, tai. jie

netikotu įkalinti lenkus,i. , x.
bet padėtu jiems kovoti l°s nradeta statyti naujas 

! prieš nacizmą ir išlaikyti
demokratiją.

Glosgow, Airija, rūgs. 14.!
— Kun. T. Matthew, kai- '
bedamas į 25.000 susirin
kusius katalikus sakė: —

Ragina Sugrįžti Prie 
Kristaus

Glosgow, Airi ja, rūgs Naujas Viršininkas Šv. 
Kryžiaus Kolegijai

Berlynas, rūgs. 14, — Po «jūs negalite laikytis Jė- rizgiu onirninin n+lrolrloiTC___ • _<______  _ _ i i _
gynimosi, Gdynia paga- .bažnyčiose, o fabrikuose Šv. L
liau pasidavė. Lenkai jau;pritarti komunistams. Bet ^^aP° Paskirtas 
visai apleido Baltijos jūrą privalote būti Kristaus viršininkas, 
ir jos uostus. Vokiečiai į* mokslo nešėjai visur ir vi- Maxwell, S. J. 
žengė į Gdynią ketvirta
dienį, 10:15 vai. ryte.

.dviejų savaičių atkaklaus1 Zaus iSdstaus mokslo tik 
p*vnimosi Gdvnia Dasra- . - - —

šame gyvenime. Yra viena 
{priemonė išsigelbėti iš vi- 
Isu pasaulio blogybių, tai 

Lenkai Prašo Dievo Lietaus sugrįžti žmonijai prie į 
---------- Kristaus. Negalima taikos 

Varšuva, rūgs. 14 —Len- ir teisingumo laikyti pa- 
kijos žmonės temato vieną saulv, jei pasaulis atmeta 
priemonę sulaikyti vokie- Kristaus mokslą”.

LENKIJOS VYRIAUSYBININ
KAI PABĖGO Į RUMUNIJĄ

 ♦-----------------------------------------------------------------------------------

Budapeštas, rūgs. 14, — 
Vienuolika Lenkijos vy
riausybininkų orlaiviu pa
bėgo iš Lenkijos į Rumuni
ją. Lenkai praneša, kad 
vokiečių kareiviai iš lėktu
vu parašiutais nusileidžia 
į Lenkijos pusę ir priren
gia kelius nacių armijai.

Iškeltas Povandeninis 
Laivas

Portsmouth, Mass. rūgs. 
14, — Povandeninis laivas 
‘Sąualus’, kuris nuskendo 
gegužės 23 d. iškeltas ir 
atvežtas j uostą.

Londonas, rūgs. 14—Lai- katalikų laikraščiai užda- 
kraščio Catholic Herald di- ryti, katalikiškos organi- 

kcresponden- zacijos sunaikintos. Rusi- 
kad Anglijos, joje. ‘Pravda’, rugp.

Prancūzijos ir Rusijos pa- rašo: 
sitarimuose, sovietų vai- yra svarbiausias komunis- 
džia būtinai reikalavo, kad,
Rusijai būtų leista užimti prieš tikybą yra Markso- 
Latviją, Estoniją, Suomi-'Lenino mokslas”. Jų laik- 
ją. Rusai taip pat reikalą- raštis: ‘Bezbožnik’, 
vo, kad auginimui Lenki-, 21, rašo: “Reikia pasmerk- 
jos nuo Hitlerio, jiems bū^ti visus mokytojus ir žino
ti) leista užimti t___
Lenkijos karo ginklų in
dustrijos miestus, kaip tai, 
Novogrodeką, Lwową, 
Tarnopolį ir Stanislavovą. 
Kada Anglija ir Prancūzi
ja su tais reikalavimais ne
sutiko, sovietu Rusija su
darė sutartį su Hitleriu.

Iš Hitlerio - Stalino su
tarties vienas dalykas yra Europa būtu bolševiku val- 
aiškus, būtent, ju sutari- ’džioie: jei jis pralaimėtų, 
mas kovoti prieš Krikščio- tai Vokieti ja ir kitos šalys 
nybe. Vokietijoje visos būtu suvargusios, ir Rusi- 
mokyklos ir universitetai, jos bolševikams būtu len- 
kur pirmiau buvo mokoma užvelti komunizmo

yra nacių rėžimą pačioje Vokietijoje.
|l*i[ • • i - _ * -

^plomatinis 
tas sako. 20 d.

“Kova prieš religiją

tų valdžios darbas. Kovoti

rugp.

svarbius nes. kurie laiko namuose 
tikybinius paveikslus ar 
krikštija vaikus. Kova 
prieš religija vra oficialus 
sovietų valdžios įsaky
mas”.

Aišku, kad šiuo metu ei- 
Ina kova bedievybės prieš 
i Krikščionybe. Jei Hitleris 
kara laimėtu, tada rytų

mo skyrius į dvasinę se
minarija. Jaunuoliai užbai
gę High School galės stoti 
į prisirengimo seminariją, I tikybos, dabar 
o vėliau persikelti į filoso- j valdžioje. Mokyklose už-
gijos ir teologijos skyrius. I drausta mokyti religijos, | Hitleris Apsistojo Lodzėje

Worcester,. Mass. rūgs, — • f I |\ r\ v ------------

s“ s-s Prancūzai Sako Daro Pažangą 
is. kun. Joseph’ iii p .

Naciai įsako Uždaryti 
Bažnyčias

Vakarų Fronte
Berlvnas, rūgs. 14. —Vv- 

riausvbė pranešė, kad vo
kiečiams užėmus lenku 
miestą Lodze, Hitleris te
nai laikinai apsistojo.

Paryžius, rūgs. 14, — 
; Prancūzijos vyriausybė 
i pareiškė, kad vakarų fron- 

Berlynas, rūgs. 14, —Vo- te jie užima naujas pozici- 
kietiios naciu vyriausybė ias Vokietijos teritorijoje, 
isakė Berlyno priemies- Taip pat sako, kad Angli- 
čiuose katalikams ir pro- ios kareiviai sykiu su jais 
testantams uždaryti baž- kovoja prieš vokiečius. Gi 
nyčias ir jokių pamaldų Anglijos ministras Cham- 
nelaikvti. Katalikams įsa- berlainas pareiškė, kad 
kvta, kad jie tegali išleisti Anglijos kareiviai (nepa
tik penkius laikraščius ar sakė kiek) jau Prancūzijo- 
žurnalus. Jie sako, kad tai je. bet dar nekovoja. Pran- 
daroma, nes ponieris yra cūzai neįleidžia laikrašti- 
valstybei reikalingas; gi ninku į karo frontą, ir nie- 
bažnvčios uždaromos, nes kas tikrai nežino, kas yra 
jose žmonės nebūtų apsau- daroma, ar nieko nedaro

ma. Visas žinias iš karo 
fronto paskelbia patys ge
nerolai. Jei prancūzai už-, 
imtų Vokietijos miestus,!

Vr •

goti nuo bombardavimo. 
Tačiau visiems aišku, kad 
naciu tikslas yra sunai
kinti krikščionybę.

tai rodosi, jie leistų laik
raštininkams visą matytų 
ir sakytų: “Pasakykite pa
sauliui ką mes padarėme. 
Patys namatvkite mūsų 
kovą prieš vokiečius”. Bet: 
taip nėra. Visas žinias na-1 
duoda vvriausvbė. Keista, 
kad į Prancūzija iš Angli
jos važiavo pasitarimams 
ne koks karo generolas, 
bet Chamberlainas.

Naciai Uždraudė Žmonėms 
Naudoti Automobilius

Berlynas, rūgs. 14. —Na
cių vvriausybė įsakė, kad 
nuo rugsėjo 20 d. Vokieti- 

: ios žmonės nebegalės nau- 
Į dotis savo automobiliais. 
{Kariuomenei reikalingas 
• gazolinas.

Darbininku Radio Programa
Šeštadienį, rugsėjo 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurios prašoma pasi
klausyti. Pasukite savo radio rodykles ant 1120 kilo- 
cycles, WCOP, Boston, Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Vargonininkų Seimas
Mū-

Antradienį, rugsėjo 12 d. Į Seime dalyvavo apie 30 
įvyko Vargonininkų Są- 
jungos Seimas. Prasidėjo 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis, V. J. Atsimainymo 
par. bažnyčioje. Maspethe, 
kurias atnašavo kun. J. 
Valantiejus. Pamokslą pa- ■ 
sakė kun. K. Vasys. Giedo
jo Vargonininkų choras ir 
solo dain. A. Vasiliauskas.

Po pamaldų įvyko bendri 
pusryčiai.

Seimo sesijos įvvyko V. 
J. Atsimainymo par. sve
tainėje.

Muz. A. Visminas pradė
jo seimą sveikinimu ir pa
vedė seimo vedimą muz. J. 
Žemaičiui. Vargonininkų 
Sąjungos pirmin i n k u i. 
Maldą atkalbėjo kun. J. 
Balkūnas. Sugiedotas Lie
tuvos himnas. Muz. Žemai
tis. pasakęs įžanginę kal
bą. pakvietė kun. J. Valan- 
tiejų sukalbėti maldą už 
mirusius sąjungos narius.!

2

Pasaulinės Žinios Santraukoje
paėmė į nelaisvę tris Len
kijos generolus.

VVashington — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
kad šią savaitę bus su

Vyriausybė

Vokiečiai Išžudė 2000 
Lenkijos Kareivių

Berlynas, rūgs, 14,
šyje prie Lodzo naciai iš
žudė apie 2000 Lenkijos 
kareivių ir 5000 sužeidė. 
Nuo rytų Prūsijos vokie
čiai užėmė Lomžą, Vizną 
ir jau siekia Bialystoką. 
Taip pat užėmė Poznanę, 
Lomžę. Radomą. Iš pietų 
pusės nuo Slovakijos jie 
užėmė Jaroslavą, perėjo 
Sano upę ir bombarduoja 
Lvovą. Jie nori atkirsti 
Lenkiją nuo susisiekimo 
su Rumunija. Hitlerio už
puolimas Lenkijos yra 
smerktinas, bet už tai 
daug kalta yra pati Lenki
ja. Savo šalyje ji spaudė 
vokiečius ir tas Hitleriui 
davė kaip tik progą pa
skelbti karą. Daug smūgių 

nuo
i

Rumunija

muzikų ir apie 20 svečių.
Seimo prezidiumas: ve

dėjas — komp. Pocius; pa- 
gelb. — muz. Juozas Ku
dirka; rašt. — muzikai — 
J. Balsys ir N. Kulys.

Rezoliucijų komisija — 
kun. J. Simonaitis, muzi
kai — Juozas Žemaitis ii' 
Antanas Grigaitis.

Sveikinimų ir skundų — 
muzikai J. Brundza ir A. 
šlapelis.

Padaryta gražių nutari
mų apie kuriuos gal kada 
vėliau bus proga parašyti.

Vargonininkų Sąjungos lietuviai yra patyrę 
Centro valdybon išrinkta lenkų. Jie užgrobę Vilni- 
šie:—

Pirm. — komp. A. Po
cius, vice-pirm. — muz. J. 
Vaičaitis; sekr. ir redakto
rius — muz. N. Kulys: Ižd. 
— muz. Mondeika.

Kitais metais seimas į- 
vyks Hartford, Conn.

Seimas praėjo gražioje 
tvarkoje.

i

I

NACIAI KVIEČIA ŽYDUS 
Į VOKIETIJĄ

jos kraštą žiauriai perse
kiojo lietuvius; vėliau, jie 
privertė lietuvius sudaryti 
su jais diplomatinius san
tykius. Ir tai buvo padary
ta susitarus su Vokietija. 
Kiek vėliau, su Vokietija 
susitarę jie užgrobė nema
žas dalis Čekoslovakijos. 
Negalima sakyti. kad Len
kija laikėsi teisingumo.

Amerikiečių no Luomą, apdovanotas 
Draugija, Washingtone, D. Į suomis pianistas.
C., Parrot Tea House res
torane per privačius pie
tus, rugpiūčio mėn. 6 d. 
pagerbia 3 jaunus ameri
kiečius, suomius ir 2 lietu
vius, kurie yra pasižymėję 
skirtingose užsiėmimo ša
kose, būtent: atletikoje, 
administracijoje ir muzi
koje.

Iš kairės dešinėn: p-lė A- 
dėlė Dirvelytė; Juozas 
Krakauskas. didelės lygos 
baseball metikas 'VVashing
ton’o (rungtynėse) žaidi
me; Viktoras Sholis, spe
cialus asistentas prie per- 
kybos sekretoriaus ir Rei-

-V •

Atwerpas. Beligija. rug-
Naciai kviečia 

inžinie- f
sėjo 14,
žydus gydytojus, 
rius. technikus sugrįžti į 
Vokietiją. pažadėdami 
jiems sugrąžinti nuosavy
bes ir suteikti pilietines 
teises.

Katalikų Laikraščiai Bus 
Pirmiausia Užspausti

Chamberlamas Pasitari
muose Prancūzijoje

Paryžius, rūgs. 14. —
Anglijos ministras Cham- 
berlainas atvyko į Prancū
ziją pasitarimui apie su
teikimą pagalbos Lenkijai. 
Iki šiol lenkai jų pagalbos 
nesusilaukė. Kaikurie sa
ko. kad Anglija ir Prancū
zija palitikuoja. Dabarti
nis karas vedamas, didžiu
moje. ore. Visi tikėjosi, 
kad pačioje pradžioje di
dieji miestai, kaip tai Pa
ryžius. Londonas. Berly
nas bus bombarduojami iš 
orlaivių. Vokiečiai nebom
barduoja nei Paryžiaus nei i 
Londono, nes žino, kad ta-1 
da susilauktų tą pat Berly
ne. Anglija tik atsišauki
mo lapeliais bombarduoja 
Berlyną. Išrodo, kad jų pa
žadėta pagelba lenkams 
nėra nuoširdi. Kada Hitle
ris turi sutraukęs didžią 
kariuomenę i Lenkija, An
glija ir Prancūziia galėjo 
bombarduoti vokiečių ka
ro ginklų industrijos mies
tus.

Liverpool, Angli ja, rūgs. 
14, — Kun. Atkins pasakė: 
“Jei krikščionybės priešai 
laimėtų, karą ir pavergtų 
kokias tautas, tai drąsiai 
galima sakyti, kad jie pir
miausia sunaikintų katali
kiškus laikraščius, nes jie 
gerai žino, kad laikraščiai 
sutvirtina ir palaiko žmo
nių širdvse tikėjimą”. Kur 
tik bedieviai užvaldo, jie 
tuojau panaikina katali
kiškus laikraščius ir išlei
džia savo, per kuriuos jie 
skleidžia savo* mokslą. Ka
talikų vienybės frontas y- 
ra jų laikraščiai.

i

Naciai Pašaukė 100,000 
Jaunuolių Į Darbus

Ragina Amerikos Gyvento* 
jus Kovoti Prieš tanus

Chicago, III, rūgs. 14, — 
Kun. D. Lord. S. J., Kata
likų vasarinės mokyklos 
susirinkusiems, kurių yra 
apie 1500, sakė: “Komuniz
mas ir nacizmas reiškia 
vergovę, prieš juos Ameri
koje reikia kovoti, kad Jie 
neįsigalėtų. Komunizmas 
uždraudžia žmonėms Rusi
joje garbinti Dievą ir iš
žudo tuos, kurie neatsiža
da savo tikėjimo. Naciz
mas Vokietijoje persekio
ja ir areštuoja tikinčiuo
sius. Nei komunizmas nei 
nacizmas neduoda žmo- skridę virš Vokietijos mie-. 
nems laisves. Be laisves stų išmėto vokiškai para- '; 
žmogus yra vergas. Kas šytus lapelius, kuriuosei 
Amerikoje nenori susi- raginama piliečius sukilti' 
laukti vergovės, tas pnva- prieš Hitlerį, jeigu jie no-' 
lo kovoti prieš komuniz- ri taikos. Vokiečiai yra! 
mą ir nacizmą, kurie yra drausmingi žmones ir atsi-‘ 
taip gudriai siūlomi žmo- ----------  ■—----- i
nėms”.

Pagerbtieji svečiai pa
veiksle matomi duodant 
savo parašus lietuvaitei p- 
lei Dirvelytei iš Worcester, 
Mass. Juozas Krakauskas 
kamuolio žaidėjas yra iš 
Hamilton, netoli Toronto, 
Canada. Viktoras Cholis iš 
Chicago’s, III., gimęs Šve
dijoje iš lietuvių tėvų, at
vyko į Ameriką; turėda
mas pusantrų metų am
žiaus, dabar dirba vietinia
me laikraštyje.

Reino Luomą yra jaunas 
suomis apdovanotas pia
nistas iš Chicago, III.

ANGLIJA KALBA APIE TAIKĄ

Paryžius, rūgs. 14, — Iš 
Zuricho 
Vokietijos 
100.000 jaunuolių, 

,iki 25 metų amžiaus 
įvairių kariuomenės 

;bų.

pranešama, kad 
naciai pašaukė 

nuo 17 
prie 
dar-

Latvija Paskelbė 
Mobilizaciją

Lat-Ryga. rūgs. 14, —
vijos vyriausybė našaukė 
daugybę atsarginių į ka
riuomenę.

Providence, rūgs. 14 — 
Tekstilių darbininkų uni
ja reikalauja 20 procentų 
padidinti ių algas, nes pra
gyvenimas žymiai pa oran 
go. Darbininkai yra susi
organizavę į Amerikos 
Darbo Federaciją.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės Apgins Kanada

Sovietų Rusai Sušaudė
Žmones Prie Rubežiaus
Maskva, rūgs. 14 — So

vietų Rusijos spauda pra
neša prie Lenkijos - Rusi
jos rubežiaus buvo areš
tuota apie 200 žmonių, ku
rie mėgino įbėgti į Rusiją. 
Daugelis iš jų buvo tuojau 
sušaudyti.

Lenkai Tikėjosi Užimti 
Berlyną

Belgija 
pašaukė daugybę atsargi
nių į kariuomenę.

Bukareštas
stiprina savo armiją, nes
Vengrija ir Bulgarija ma- šauktas Kongresas per- 
no atsiimti savo teritori- ‘ tvarkyti neutralumo aktą, 
jas, kurias po pasaulinio Ottawa, Kanada — Ka
karo Rumunija nuo jų atė- nados vyriausybė oficia- 
me- liai paskelbė karą Vokieti-

Berlynas — Vokiečiai o- jai.
ficialiai pranešė, kad jie Paryžius — Lenkijos ži-

I

Londonas, rūgs. 14. —|skriausta. Jie žino, kad 
Anglijos vyriausybė pa-• kiekviena valstybė nori ko 
reiškė, kad taikos pasitari- daugiausia valdyti. Ir jie 
mai būtų galimi, jei Vokie-: bijosi, kad kites valstybės 
tijos žmonės pašalintų; dar labiau Vokietijos ne- 
Hitlerį iš valdžios. Jis sa- nuskriaustų kaip 1919 me- 
ko, kad su Hitleriu negali-, tais, f’ 
ma daryti jokių taikos pa- • 
sitarimų, nes jis savo duo- ■ 
to žodžio neišlaiko. “Angli- į 
ja nenori sunaikinti Vokie-J 
tijos, bet nori sudaryti 
taiką su vokiečių valdžia, 
kuriai būtų galima pasiti
kėti.” Anglijos orlaiviai iš-

Kas kita būtų, jei 
tautų vadai žiūrėtų teisin
gumo ir turėtų artimo 
meilę. Hitlerį reikia nugin
kluoti. nes jo susidėjimas 
su Stalinu gręsia pavojų 
krikščioniškai civilizacijai, 
bet s uVokietijos gyvento
jais reikia teisingai pasi
elgti.

1500 Priėmė Pirmą 
Komuniją Barcelonoje

Barcelona, Ispanija, rug- 
davę savo vadams. Kada sėjo 14, — Penkiolika šim-

Roma, — Rūgs. 11, 
Laikraštininkas Enrico Al- 
tavilla pranešė, kad jis ka
ro fronte matęs kaip vo
kiečiai užėmė Varšuvos 
priemieščius. Jis rašo: — 
“Lenkijos kareiviai drąsiai 
kovojau bet negali atsilai
kyti prieš vokiečius. Tie 
kareiviai ėjo į karą pilnai 
įsitikinę, kad į dvi savai
tes laiko jie užims Berly
ną. Bet įvyko priešingai. 
Tačiau jie kovoja drąsiai. 
Prieš vokiečių kulkosvai
džius jie kovoja durtuvais, 
prieš tankus kardais. Na
ciai apsupo Varšuvą ir ga
lima spėti, kad į kelias die
nas Lenkija neteks savo 
sostinės”.

VVashington, D. C. rūgs. 
14. — Jungtinių Amerikos 
valstybių prezidentas Roo- 
seveitas pareiškė, kad ši 
šalis stos ginti Kanados, 
jei ji būtų priešų užpulta.

I

45;
Anglijos Kariuomenę

Londonas. rūgs. 14. — 
Laikraštis “Evening Stan- 
dard” praneša, kad Jeru
zalėje 45,000 įsirašė j 
glijos kariuomenę.

An-

•r

IV J

nių agentūra praneša, kad 
vokiečių armija sulaikyta 

j prie Varšuvos priemiesčių.
Sako jie paėmė daug vo- 

Budapeštas, rūgs. 11 — kiečių nelaisvėn.
Varšuvos miestas liepsno- Londonas — “Daily Tele- 
se. Lenkų moterys, mergi- graph” laikraštis praneša, 
nos ir jauni vaikai kovoja kad įš lėktuvų buvo bom- 
sykiu su kareiviais prieš barduota Berlyno vakarų 
vokiečius. Sužeistos mote- dajįs 
rys, išvargę, jų drabužiai; 
sudraskyti, drąsiai ima iš J 
žuvusių kareivių šautuvus 
ir kulkosvaidžius ir šaudo 
į puolančius vokiečius. 
Nuo namų stogų lenkai 
svaido akmenis į nacius; 
moterys lieja verdantį 
vandenį per langus, į pra
einančius vokiečių karei
vius; vaikai bėgioja gatvė
mis, verkia, suradę kur 
akmenis ar plytas meta į 
vokiečių kareivius. Tačiau 
vokiečiai baigia apsupti 
Varšuvą iš visų pusių.

Moterys Ir Vaikai fina 
Varšuvą

Pradėtas Griežtas Taupy
mas Visose Srityse

Kaunas, rugsėjo 14 d. — 
Pastaruoju laiku Lietuvos 
Vyriausybė pradėjo griež
to taupymo politiką visose 
srityse.

Slovakai Atsiima Teritorijas

▼ V- ▼ V * 4X.C4.VAVA. -X X. , X

prancūzai ir anglai puola tų vaikų priėmė pirmą šv. 
jų šalį, vargiai galima ti- Komuniją Barcelonos ka-‘ 
kėtis Vokietijoje civilinės tedroje. Kada radikalai-lo- 
revoliucijos; vokiečiai yra Jalistai kovojo prieš Ispa- 
patriotingi žmonės. Jie ži- nijos katalikus, vaikams 

_  no, kad po pasaulinio ka-!nebuvo leista mokytis ti
ro Vokietija Versallės su-įkėjimo ir priimti pirmą 
tartimi buvo didžiai nu- Komuniją.

Anglija Grasina Bombarduoti
■

t

Ispanijos Laivams Uždraus* 
ta Vežti Prekes

Londonas, rūgs. 14, 
Angli jos vyriausybė pas
kelbė. kad vokiečių mies
tai bus bombarduojami, 
jei naciai pildys savo pas
kelbimą bombarduoti Len
kijos nekariškas vietas. Iš 
Londono pranešama, kad 
į vieną dieną vokiečiai iš
žudė 1500 Lenki jos gyven
tojų. ________

Prancūzija Uždraudė 
Išvežti AuksąI

Madridas, rūgs. 14, —Ge
nerolas Franco uždraudė 
Ispanijos laivams vežti 
prekes į Europos kariau
jančias valstybes.

Nacių Inžinieriai Atvyko 
| Maskvą

Maskva, rūgs. 14. — Iš 
Vokietijos atvyko į Rusi
ją grupė nacių inžinierių, 

j Sakoma jie perorganizuos 
sovietų industrijas.

Apšaudė Vokietijos 
Laivyną

Bratislava, rūgs. 11, — 
Iš diplomatinių sluoksnių 
pranešama, kad Slovakijos centrą. 
kariuomenė atsiėmė savo 
teritorijas, kurias lenkai,1 
1920, 1928 ir 1938 metais! 
buvo užgrobę. Vyriausybė 
praneša, kad žydams ne
bus duodama pilietybės 
teisių.

Italija Laikosi Neutraliai

Londonas—“News Chro- 
nicle” praneša, kad apie 
250 vokiečių kareivių pa
bėgo iš kariuomenės į Bel
giją-

Berlynas— Oficialiai bu
vo paskelbta, kad Hitleris 

' lėktuvu aplankė karo fron
tą netoli Varšuvos.

Paryžius— Prancūzų vy
riausybė praneša, kad mi
lijonas kareivių kovoja 
prieš vokiečius. Sakoma, 
kad jų kariuomenė artina- 

' si prie Siegriedo, Vokieti
jos tvirtovės.

Roma — Italai giria Vo- 
■; kietijos armiją, kad greitu 
laiku sugebėjo užkariauti 
Lenkijos didžią dalį. Mus- 
solini nesako ką jis mano 
daryti toliau.

Budapeštas — Vokieti- 
j jos kareiviai ne tik nenus
tojo bombardavę Varšuvą, 
bet puola Lwową, ir kitus 
miestus iki Rumunijos ru
bežiaus. Vokiečiai užėmė 
Lodzą, Lenkijos tekstilės

I
i

Roma, Italija — Italijos 
valdžia, prasidėjus karui 
Vokietijos su Lenkija, pa
reiškė, kad ji laikysis grie- 

i žto neutralumo. Ji tik tada 
eis į karą, kada kas nors 
puls jos teritoriją.

Kai kas sako, kad Angli
ja ir Prancūzi ja papirko I- 
taliją, kad ji laikytųsi neu
traliai, o kiti sako, kad Vo
kietijai yra naudingas I- 
talijos neutralumas, nes I-

!

Londonas, Anglija
Rugsėjo 5 dieną Anglijos, talija gali parduoti kas rei- 
lakūnai iš orlaivių bombo-: kalinga Vokietijai, 
mis apšaudė Vokietijos | ~ 
laivus prie įplaukimo į, 

iKiei kanalą. Tai buvo pir- .
mas apšaudymas nuo karo■ 
prasidėjimo sekmadienį, i 
rugsėjo 3 d. Vokiečiai nu-Į 
šovė du Anglijos orlaiviu-i 
bombnešiu.

IV

Paryžius, rūgs. 11, 
Prancūzijos vyriausybė 
ficialiai uždraudė išvežti iš 
šalies auksą be valdžios 
leidimo.

Lietuvos Neutralumas 
Nepažeistas

o- Sako Rusija ir Vokietija 
Pasidalins Lenkiją

Kaunas, rugsėjo 14 d. — 
Iki šiol Lietuvos neutralu
mo niekas nepažeidė. Jo
kios mobilizacijos nebuvo, 
o tik neutralumui išsaugo
ti pašaukti kelių metų at
sarginiai.

I 
Tokio, Japonija, rūgs. 11. 

Japonų laikraštis “Times” 
palankiai aprašydamas 
Lenkijos likimą, sako, kad 
Rusija ir Vokietija yra. su
sitarusios pasidalinti Len
kiją ir ją valdyti, kaip val
dė prieš pasaulinį karą.

Profesionalui, tiz įieriai, p.-ntnonin 
Įkai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
Į lai verti skaitytojų paramos.

■MM

Royal Oak, Mich. — Kun. 
Coughlinas ragino žmones 
reikalauti, kad Amerikos 
vyriausybė nepakeistų ne
utralumo įstatymų ir A- 
merika nebūtų įvelta į Eu
ropos karą.

Maskva — Rusija pašau
kė daugiau vyrų į kariuo
menę ir ginkluotus pulkus 
siunčia prie Lenkijos rube- 
žiaus.

Londonas — Oficialiai 
pranešta, kad dar trys An
glijos laivai buvo nuskan- 
dyti jūrose. Iki šiol buvo 
nuskandyta 12 anglų lai
vų.

Roma, Italija — Italijos 
ministrų kabinetas prane
ša, kad Italija nedaro jo
kio pasiruošimo karui ir 
laikysis neutralumo.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

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

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

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

--- - ------ ------------------------;----------: ................................
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sigandęs paklausė: “Kas 
tu, Viešpatie?” O balsas 
jam vėl sakė: “Aš esu Jė
zus, kurį tu persekioji”. Ir 
čia nevienam gali kilti 
klausimas: “Kaip tai? Juk 
Saulius negalėjo persekio-

pareiga juos išmokyti. Ka
da jie tave pamatys, lai iš
moksta apie Jėzų Kristų 
ir Jo mokslą. Kada jie j ta
ve žiūrės, lai mato tavyje 
Kristų”.

Katalikai pasauliečiai y-

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

Katalikų Bažnyčia Krikščiony

Tai įvyko Sirijoje. Ne
mažas kareivių būrys joja 
keliu į Damaskos miestą. 
Jų vadas, žiaurus krikščio
nių persekiotojas, Saulius, 
juos veda. Jų tikslas yra 
nujojus į Damaską suimti
visus krikščionis ir juosėti Jėzaus Kristaus asmens, 
surištus atvesti į Jeruzalę, j nes prisikėlęs Kristus jau

Bet kelyje, netikėtai ir ū-' buvo įžengęs į dangų. Tai 
mai, Saulius nukrito nuo kodėl Jėzus sako: “ 
arklio. Šv. Lukas, aprašy
damas tą įvykį sako: “Ū- 
mai apšvietė jį šviesa iš 
dangaus. Nupuolęs ant že
mės, jis išgirdo balsą: — 
“Sauliau, Sauliau, kam 
Mane persekioji ?” Sau
liui užtemo akys ir jis per-

Kam 
Mane persekioji, kada 
Saulius tik persekiojo 
krikščionis?” Saulius tuo
jau suprato, kad krikščio
nys yra aukštai suvienyti 
su Kristumi, kad Kristus 
ir Bažnyčia yra vienas Kū
nas.

Protestantai, visados buvę neprietelingi Katalikų 
Bažnyčiai, pastaraisiais laikais žymiai sušvelnino sa
vo nuomonę ir kai kurie iš jų savo spaudoje rodo kata
likams daug palankumo ir net draugiškumo. Juos pa- , 
veikė bolševikai ir naciai, kurie brutališku būdu per
sekioja katalikų tikėjimą ir valdomose savo valstybė- ( 
se prievarta plečia oficijalinę bedievybę. Protestantai 
pajuto, kad ne vien katalikų tikėjimas yra persekio
jamas, bet puolama bet kokia religija ir įvedama apy- , 
varton grynas pagonizmas bei stabmeldystė. Kadangi 
Katalikų Bažnyčia yra tikra krikščionybės tvirtovė, 
tai ją už vis daugiau puolama. Toj atkaklioj už religi
ją kovoj protestantai jaučiasi persilpni atsispirti be
dievių užsimojimams ir jų akys natūraliai krypsta į 
tvirčiausią krikščionijos pajėgą — katalikybę. Apie 
Popiežius jau pradedama kalbėti su pagarba. Švedų 
Liuteronų Žurnalas (Swedish Lutteran Journal) štai 
kaip pasisako:

“Šiandie, kada pagonizmas plinta po visą pasaulį, 
kada baisenybės ir brutalumas drąsiai triumfuoja, 
reikia būti aklam, nepripažinus, kad Katalikų Bažny
čios pasipriešinimas brutalizmui yra pirmoji apsigy
nimo linija mūsų pačių tikybinei laisvei išlaikyti. Pro
testantai supranta, kad ir jie yra į tą kovą įvelti. Skir
tingumai nuomonių apie krikščioniškas dogmas jau 
nebesudaro esminiojo punkto. Šaltai ir nevaržomai, 
su tikrąja drąsa, išdidūs, bet drauge ir nusižeminę Po
piežiai skelbia krikščioniškąją Evangeliją”.

Taip kalba, tie, kurie pirmiau griežtai paneigda
vo katalikų mokslą ir Bažnyčios Galva visaip iškone- 
veikdavo. Liuteris buvo pilnas neapykantos Romos 
Popiežiams ir net baisu skaityti tuos piktžodžiavimus, 
kuriuos ant jų galvos metė, bet jo pasekėjai daug da
bar sužmonėjo. Nuodugniai tyrinėdami savo “dog
mas” ir palygindami jas su katalikų mokslu, protes
tantai (tie, kurie turi nuoširdumo ir geros valios) ne
gali nematyti, kad jų protėvis “reformatorius” Liute
ris padarė neatitaisytiną klaidą, šokdamas reformuo
ti Katalikų Bažnyčią ir užuot sureformavęs. viską su
gadino ir į savo naująjį tikėjimą įvedė tokius laisvus 
principus, kad jie dabar visiškai krikdo protestantu 
sekta. Dabar, gręsiant bedievybei, tie nelaimingi atsi
skyrėliai meta pasiilgimo žvilgi i buvusią savo motina, 
krikščionybės globėją — Katalikų Bažnyčią. K.

Bažnyčia — Kristaus Kūnas

Sakiau, kad katalikų pa- to krikščioniško auklėji- 
į reiga yra sugrąžinti žmo- mo, kuris apima visą žmo
nes prie Kristaus. Kitais gų; 
žodžiais, 
taus mokslo apaštalu. Ka
talikų Akcija įsako pasau
liečiams katalikams dirbti 
kartu su vyskupu ir kuni
gu; būti vyskupo ir kuni 
go pagelbininku išplatini
mui Kristaus karalystės 
žemėje. Katalikų Akcija 
nėra tik pakvietimas, “bū
kite geri ateiti į pagalbą”, 
bet paliepimas. Kadangi 
Bažnyčia yra Kristaus Kū
nas ir visi gyvena Kristaus 
gyvenimą, tai ir yra visų 
pareiga platinti Kristaus 
tikėjimą ir gelbėti sielas. 
Popiežius Pijus XI sako:— 
“Katalikų Akcija yra pa
sauliečių katalikų dalyva
vimas dvasiškame apašta
lavime.” Dalyvauti dvasiš
kame apaštalavime reiškia 
dalyvauti tame pirmame 
apaštalavime, kuris betar
piškai išėjęs iš mūsų Vieš- .
paties Širdies, gyvenimo ir kad laimėti sielas Kristui, likai nesirūpina 

į rankų, ir kuris tęsiasi per Taigi, kas myli Bažnyčia, sielas Kristui, 
visas kartas, besiplečiant, 
.besivystant po visą pasau
lį. Katalikų Akcija yra vei
kimas, kuris niekada nėra 
medžiaginis, bet dvasinis, 
jis nėra žemiškas, bet dan
giškas; jis nėra politinės 
rūšies, bet religinės. To 
veikimo tikslas yra gelbė
ti sielas ir platinti Jėzaus 
Kristaus viešpatavimą as
menyje, šeimose ir visuo
menėje.

į tą auklėjimą įeina 
būti uoliu Kris- tikras pamaldumas, atitin

kamas dieviškųjų dalykų 
supratimas, veiklus uolu- ra liudytojai*krikščionybės 
mas, visiškas atsidavimas mokslo grožybės; jie yra 

šviesos apaštalai. Jų dar
bas yra nešti į visą gyveni
mą Jėzaus Kristaus tiesą 
ir meilę. Katherine Mans- 
field visuomet sakydavo: 
“Viešpatie Jėzau, duok 
kad aš būčiau kaip krikš- 
tolas, kad Tavo šviesa per 

kuriame dalyvauja mane šviestų kitiems žmo-

dvasiškijai. Toliau, Katali
kų Akcija nėra tiktai rū
pinimasis savo paties krik
ščionišku tobulėjimu, nors 
šitas tobulėjimas turi 
kiekvienam būti pirmuoju 
ir aukščiausiu dalyku, bet 
ji yra tikras apaštalavi
mas, 
visų visuomenės sluoks- nėms”. O kad mes turėtu- 
nių katalikai. Katalikai mėm daug pasauliečių ka- 
pasauliečiai, sykiu su vys- talikų ,kurie taip kalbėtų, 
kupu ir kunigu darbuojasi kaip ta mergina, tai būtų 
sielų gelbėjime. Kaip dvy
likos apaštalų negalėjo už
tekti Kristaus karalystės 
išplatinimui, taip šiandie
ną apaštalų įpėdinių vys
kupų apaštalavimas reika
lauja veikimo padaugini
mo, reikia daug rankų, pe-

i

galima sakyti, kad greitai 
pasaulis sugrįžtų prie Kri
staus. Sielų gelbėjimas nė
ra vien vyskupų ir kunigų 
darbas, bet visi katalikų, 
nes visi esame Kristaus 
Kūno nariai. Katalikų Ak
cija yra bereikšmiai žo-

gi esame vienas kito na-, 
riai” (Rom. 12, 5). Mes e- 
same ankštai suvienyti su 
Kristumi ir tarp savęs. Jė
zus to reikalauja per pas
kutinę Vakarienę: “Kad 
jie būtų viena, kaip ir Mes 
esame viena: Aš juose ir 
Tu Manyje, kad jie būtų 
tobuloje vienybėje” (Jo. 
17, 22).

Taigi dvasiškija ir tikin
tieji sudaro vieną esybę, 
vieną Kūną - Bažnyčią. Su 
tuo Kūnu dedasi tas pats, 
kas ir su kiekvienu žmo
gišku kūnu: nuo kūno na
rių sveikumo, veikimo ir 
tobulumo pareina tobulu
mas, pažanga ir veiklumas 
paties kūno. Per šv. Krikš
tą mes įsijungiame į Kris
taus Kūną; o per Sutvirti
nimo sakramentą esame į- 
pareiguojami išpažinti ir 
ginti savo tikėjimą. Šv. 
Tomas sako, kad per krik
štą siela gauna malonės 
save pašvęsti ir sau gyven
ti; bet per Sutvirtinimo sa
kramentą ji gauna naują 
galybę kovoti su tikėjimo 
priešais. Taigi per pašven
čiamąją Dievo malonę 
kiekvienas katalikas yra 
gyvas Kristaus kūno na
rys ir jo pareiga yra lai
mėti kitas sielas Kristui. 
Jis privalo tą dievišką gy
vybę įnešti į kitų žmonių 
sielas, kurios Kristaus ne
pažįsta, arba nuo Jo yra

Bažnyčia yra draugija, 
susidedanti iš dvasiškijos 
ir tikinčiųjų; taigi tarp 
dvasiškijos ir tikinčiųjų y- 
ra socialinis ryšys, kuris 
reikalauja ankšto bendra
darbiavimo siekiant ben
drojo tikslo. Bet tarp jų 
yra dar ankštesnės ir auk
štesnės vienybės priežas
tis, jie sudaro Kristaus 
mistinį Kūną. Kristaus 
prilyginimas apie vynme
dį ir jo šakas aiškiai tai į- 
rodo. Jis sako: “Aš esu 
Vynmedis, jūs Vynmedžio 
šakos” (Jo. 15, 5). Tarp 
medžio ir jo šakų ankštas 
ryšys. Šakos nėra prika
bintos prie medžio, lig žva
kutės prie Kalėdų eglaitės, 
bet medis ir šakos yra gy
vos ta pačia gyvybe, maiti
nasi tais pačiais syvais, sy
kiu auga ir duoda vaisių. 
Medis ir šakos sudaro vie
ną būtybę, vieną turi gy
vybę, vieną veiksmą. Jei 
atskiri šaką nuo medžio, ji 
nebeišduoda vaisiaus, nu- 
džiūsta.

Tikrenybėje, mes esame 
šakos Vynmedžio Kris
taus; mes esame Jo Kūno 
nariai. Tas Kūnas yra gy
vas dieviška gyvybe ir mes 
esame įjungti j tą Kūną. 
Saulius, tapęs uoliu Kris
taus apaštalu Povilu, nuo
latiniai mokė, kad Bažny
čia yra Kūnas, kurio mes 
esame nariai ir kurio Kris
tus yra galva. Jis sako: — nutolę. Ir toks kataliko 
“Mes daugelis esame vie
nas Kūnas Kristuje, ypač

v •

darbas yra Katalikiškoji 
Akcija.

čių, lūpų, širdžių, valių,'džiai, jei pasauliečiai kata- 
grąžinti 

T.
tas negali jai atsakyti pa-i --------------
galbos. Juk žinome, kad i A A l/V/k J r I I A I 
Bažnyčia, skelbdama Jėzų j/ą|\ | |V|lLIAI

Susibroliavimas Stalino su Hitleriu verčia komu
nistus nežmoniškai įsitempti, kad bent kiek pakenčia
mai galėtų savo vadą apginti. Tai neįmanomai sunkus 
uždavinys. Ginti Stalino diktatorystę, žiaurumą, neiš- 
laikymą žodžio, laužymą sutarčių — kur kas lengviau, 

; dėlto, kad tie ypatumai sudaro eilinio bolševiko tipą. 
' Bet kada Stalinas parduoda patį esminį komunizmo 

principą ir tampriai susijungia su mirtinu komunizmo 
priešu, tai jau čia nėra jam pateisinimo. Vožd’ius visai 
besarmatiškai pakeitė savo kailį, kad tik išsilaikytų 
prie valdžios lovio. Dėl duonos kąsnio, dėl sriubos 
šaukšto pardavė savo partiją. Ar, dar blogiau, (komu
nisto akimis žiūrint) proletariato diktatūrą jis išmai
nė ant imperialistinio sosto. Už daug menkesnius dar
belius paprastą komunistą vadinamą “škurniku” 
(žmogus, kurs vien savo kailį gelbsti) ir vedama prie 
sienos.

Komunistai teigia, kad tuo būdu Stalinas su
triuškino fašistų ašį. Nejaugi? Jei jis nubaidė japonus, 
tai pats prie fašistų ašies pristojo. Ar jau Stalinas bū
tų tiek silpnas ir nieko nereiškiąs, kad jo susidėjimas 
su Hitleriu suardytų fašistų ašį? Jei taip, tai prastas 
čia Stalinui komplimentas. Kiek ten žalos Stalinas bū
tų fašistams padaręs (jis daug silpnesnis talkininkas 
negu japonai), vis dėlto jis ir saviškius skaudžiai nu
skriaudė, nes įkišo stambų baslį į komunistų partijos 
ratus. “Naujienos” teigia (jos paprastai yra gerai in
formuotos tuose dalykuose), kad tūkstančiai komu
nistų pameta savo partiją. Kitaip ir būti negali. Juk 
yra nemaža komunistų, kurie dar tebesilaiko komu
nistinių principų. Dabar pats vyriausias vadas iš tų

nukryžiuotą, pasaulio a-. 
kims papiktinimą ir kvai
lybę, duoda įkvėpimo ir 
teikia didžiausios paramos 
civilizacijai. Faktinai Baž
nyčia yra krikščioniškos 
civilizacijos saugotoja ir 
globėja. Pijus XI sako: — 
“Katalikų Akcija yra ne 
kas kita, kaip derama prie
monė, kuria Bažnyčia nau
dojasi teikti tautoms savo, 
geradarybių”.

Rašo T.

Sudraskė Nupirkęs 
Paveikslą

Vienas tėvas, eidamas su 
savo vaikais į bažnyčią, 
kas sekmadienį turėjo eiti 
Dro vieną krautuve, kurios 
lange buvo Išstatytas šlyk- 

' štus paveikslas. Įėjęs į 
krautuvę jis paklausė sa
vininko kiek jis norėtų už 
tą paveikslą. Nupirkęs pa- 

Popiežius Pijus XI yra žeista ligonė, pati savo B-jdr^kt’ir^tarė^0 &U SU 
daug kartų nurodęs svar-! gos nepažįsta. Ji beviltis- « 
biausias priežastis dėl ku-. 
rių Katalikų pasauliečių a- 
paštalavimas yra mūsų 
laikais būtinai reikalingas. 
Jis paduoda tris priežas
tis:

1. Nėra užtektinai kuni-1 apaštalavimas, kad sugrą-
gų, kurie galėtų pasiekti 
visus žmones, o tuo pačiu 
ir tie kunigai negali prie 
visų prieiti. Yra žmonių, 
kurie stačiai i______ r . „. . . v
prieš kunigus ir visai ne- timo meilę, grąžinti į zmo- 
nori su jais nei kalbėti. girdis daugelio atmes- 
Katalikai pasauliečiai su-1^3 užmirštą Kristaus 
siduria gyvenime su vi- ramybę. 
sais; jie susitinka bedie- 3. Patys pasauliečiai ka- 
vius ir komunistus, laisva- talikai mato, kad vieni ku
rnamus ir apsileidusius ka- nigai negali žmonių atves- 
talikus, savo žodžiu ir pa- ti į krikščionišką gyveni- 
vyzdžiu, jie gali prirengti mą, jiems yra būtinai rei- 
dirvą kunigo veikimui. kalingi pagelbininkai. Tais

2. Žmonės šiandieną yra pagelbininkais privalo bū- 
nutolę nuo Kristaus. Kris- ti visi katalikai, nes visi y- 
tus yra išskirtas iš gyveni- ra vieno Bažnyčios Kūno 
mo. Žmonija yra tikrai su- nariai.

Katalikų Akcija siekia 
sąžinių auklėjimo; to tvir-

Apaštalavimo Reikalingumas

kai šaukia: “Taikos, teisin
gumo!” Nėra nei taikos, 
nei teisingumo, nes nėra 
Kristaus jų gyvenime. Už 
tai ir reikalinga yra Kata
likų Akcija, pasauliečių

Dabar nebebus baisu su 
vaikais eiti gatve”.

Tėvų Nusikaltimas

žinti žmones prie Kristaus. 
Popiežius šaukia katalikus 
padėti bažnytinei vyriau
sybei suburtomis jėgomis 

nusistatę Patinti Kristaus taiką, ar-

Vienas tėvas skundėsi 
kunigui sakydamas: “Šiais 
laikais vaikai užmiršo ket
virtą Dievo įsakymą ir tė
vų nebegerbia”.

Kunigas jam atsakė: — 
“Kaip jūs tėvai norite, kad 
vaikai pildytų vieną įsaky
mą, kada jūs neužlaikote 
visos Dešimties Dievo įsa
kymų”.

Išmintingas Atsakymas
principų juokus sau daro. Ir kaip gi čia žmogus nenu- 
sivilsi ?

Tačiau nei Hitleriui, nei Stalinui partijos princi
pai nerūpi. Juose visų pirma vyrauja asmeniniai su
metimai — garbė ir valdžia. Jei tautai su tuo pake
liui, tai dar geriau: jie gali iškilti tautiniais herojais — 
viens vokiečių, kits rusų imperijos atgaivintojais. Juo
du bereikalo ir veltui nesusiuostė ir jų sudarytoji a- 
šis ar tik nesieks suskaldymo Lenkijos ir pavergimo 
Pabaltijo valstybių. Patys komunistai, tik truputį ki
taip apie tai kalba.

“Be abejo, — sako komunistų organas, — pasita
rimuose tarp SSSR ir Vokietijos dėl nepuolimo sutar
ties, buvo svarstomas ir Lietuvos likimas. Sovietai, 
žinoma, reikalavo Lietuvai ir kitoms Pabaltijos vals
tybėms nepriklausomybės garantavimo ir naziai su 
tuo turėjo sutikti”.

Kad pasitarimuose Hitlerio su Stalinu buvo svar
stomas Lenkijos ir Pabaltijo valstybių likimas, neten
ka abejoti, bet kad sovietai būtų reikalavę Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės, tai tenka griežtai užgin
čyti, pasiremiant jau vien tuo faktu, kad Vokietija ir 
Rusija labai pageidauja Pabaltijo uostų. O Stalinas ir 
Hitleris jau ne tokie sentimentalūs geraširdžiai, kad 
dėl kokių ten “respublikaškų” nepriklausomybės išsi
žadėtų skanaus kąsnio. Veikiausiai tai juodu bus su
sitarę tuos kraštus pasidalyti. Kad perdaug neerzintų 
Antantės (Anglijos ir Prancūzijos), juodu gal kol kas 
paliks nepriklausomą, bet gerokai apkarpytą Lenkiją, 
bet dėl Pabaltijos valstybių nepriklausomybės Hitle
rio ir Stalino “sąžinė” nebus jau perdaug skrupulinga. 
Jie grobs kur ir ką tik galės. Taip pat nesivaržys skru
pulais kits kitą paskui apgauti. “Vertingųjų” dalyvių 
charakteris pakankamai tai garantuoja. K.

Katalikų Pareiga

Neseniai vienas laikraš
tis pastatė skaitytojams 
šitokį klausimą: “Kodėl 
kalė jimuose yra daugiau 
vyru kaip moterų?

Už geriausį atsakymą 
buvo pažadėta nemaža pi
niginė dovana. Skirtą do
vaną laimėjo asmuo, kuris 
davė šitokį atsakymą: — 

, “Vyrų yra kalėjimuose 
daugiau dėl to, kad dau
giau moterų yra bažnyčio- 
se .

Kristaus karalystė pri
valo augti ir platintis. Šv. 
Povilas sako: “Visi turime 
darbuotis iki visi pasieksi
me tikėjimo ir Dievo Sū
naus pažinimo vienybę, 
pilną žmpgaus subrendi
mą, Kristaus pilnybės am
žiaus saiką”. Kristaus ka
ralystės augimas priklau
so pirmiausia nuo Dievo 
malonės, “nes ji auga Die
vo duodamu augimu”. Bet 
reikia žinoti, kad Dievo 
malonė veikia per žmones. 
Taigi, kiekvienas žmogus, 
su Dievo malonės pagal
ba, privalo gelbėti žūstan
čias sielas. Sielas laimėsi brike darbininkai žino ką 
Kristui ne savo argumen- apie Kristų ir Jo moAslą?” 
tais ir iškalba, bet, visų; “Nežino”, atsakė darbi- 

’ pirmą, savo gražiu ir krik- ninkas. •
lščionišku gyvenimu. I “'

Reikalinga Malda

Vienas katalikas, reng
damasis ryte į darbą kal
bėdavo: “Kristus man šį 
rytą sako: “Nuo tavęs pri
klauso ar ta siela bus išga- ------------
nyta ar ne, ar įtikės į Ma-j Vienas kunigas sykį sakė 
ne ar ne. Ar tavo tikėjimas žmonėms: “Jei jūs rengia- 

’ • tės i kelionę, neužmirškite
pasimelsti: jei keliausite 
laivu, dvigubai pasimelski- 
te; jei manote eiti į mote
rystės luomą, pasimelskite 
šimtą kartų”.

i
Šv. Pambo mirdamas 

kalbėjo: “Ačiū Dievui, kad 
aš nevienos savo gyvenimo 
dienos dykai nepralei- 
džiau: ačiū Dievui, kad nie
kada neištariau žodžių, už 
kuriuos dabar reikėtų gai- 

Tai tavo yra garbė ir Ietis”.

ir meilė ją patrauks prie 
Manęs?” Prancūzas Perr- 

1 ye kasdieną sakydavo: — 
“Jėzau, kaip žmonės į ma
ne žiūrės, duok malonės, 
kad jie Tave matytų”.! 
Toks privalo būti katalikų 
pasauliečių apaštalavimas, j 

Kartą kunigas sutikęs 
darbininką užklausė: “Pa
sakyk man, tamsta, ar fa-

Ačiū Dievui
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KALBA LIETUVOS MINISTRO 
PULK. P. ŽADEIKIO

Remarks by The Minister 
of Lithuania. Col. P. Žadei- 
kis. on the occasion of the 
Lithuanian Day Celebra- 
lion at the New York 
World’s Fair. Sept. 10. 1939

\Vhile on the other side 
of the Atlantic, and just 
outside of Lithuania’s bor
ders. great strife prevailsi 
as nations are engaged in | 
a gigantic struggle, the į 
conseąuences of which no! 
one can yet prediet, — we, i 
here in these inspiring 
surroundings of the mag- 
nificent Fair of the World 
of Tomorrovr. are assem- 
bled in the spirit cf prog-j 
ress and peace among na-| 
tions.

In the name of my coun
try I greet most heartily 
t bis huge gathering of lo- 
cal and neighboring Lith
uanian - Americans with 
your imposing groups of 
young singers numbering 
2500. your select groups 
of dancers, many disting- 
uished guests from Lith
uania and an encouraging- 
ly large number of Ameri
can friends. I thank you all 
most sincerely for hono- 
ring us with your presence 
on this Lithuanian Day of 
the Fair. which. by the 
way, coincides with Lith
uanian National Day, de- 
signated by the Lithua
nian Government to honor 
Lithuanian’s inspiring his- 
torical past. personified 
by that famous Prince, 
Vytautas the Great. whose 
imposing statue occupies 
the centrai place in the 
Lithuanian Pavillion. Dū
ri ng his reign Lithuania 
reached the zenith of her ress uninterruptedly. Lith- 
fame and importance and uania now has wisely cho-J 
it was on the 8th of Sep- šen the road of true and 
tember 
years ago and more than į 
100 years before New I 
York Bay was discovered 
that Vytautas decided toj 
accept a kindlv crown of- 
fered to him by the Empe- 
ror of the Holy Roman 
Empire as a symbol of 
Lithuania’s independence 
and strength.

In the following centu- 
ries. however. the Lithua
nian Empire of Vytautas 
the Great vveakenea and 
lošt its independence first 
to Poland. later to Russia, 
to be resurrected only du- 
ring the past World War 
because of the determina-

tion and iron will for free
dom of Lithuania’s com- 
mon people, as the majori- 
ty of the Lithuanian aris- 
tocracy became Polonized 
and alienated.

On the other hand, the 
City of New York, pre- 
viously called New Ams- 
terdam. incessantly grew 

j into the empire city of the 
)New Worid. Nearly one 
i million Lithuanians came 
jthrough the port of New 
York and settled in this 
City and other parts of the 
country all the way to the 
Pacific Coast.

Lithuanian immigrants, 
likę the immigrants from 

i other countries, contribu- 
ted in due measure to the 
development of these 
great United Statės. And 
Lithuania, their mother ■

I

licy will help her to live 
through the new crisis and 
safeguard her progress 
for years to come.

In conclusion, I avail my- 
self of this opportunity to 
express my country’s sin- 
cerest wishes for the pros- 
perity of the people of the 
United Statės of America, 
the most sincere thanks of 
the President of the Lith
uanian Republic to the 
President of the Fair for 
including Lithuanian Day

į into the program of events' 
Įof the Fair. my personai 
deep gratitude to Mr.! 
Whalen, President of this 
Fair, to his collaborators, 
to our Commissioner Ge
neral and to everv one ins- 
trumental in contributing 
to this colorful event. Let 
this unforgetable exhibi- 
tion of Lithuanian art and 
spirit be dedicated to the 
greater friendship be- 

; tween our two nations and 
7ountry.‘“is g^a7ified“''that!the ęontinued indepen- 
her sons and daughters,den“ oP Lithuania for the 
found a happv abode and : S0“1 of her °wn People 
more advancėd living con- and as a eontribution to- 

įditions under friendly A- p"™?5 Progresą and peace 
merican skies. This happy of t'le Kor*d' 
situation and feelings are praugjjo$ UŽS. Liet. Remti roflonfpH m thp cnncrc anrl *
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refleeted in the songs and 
dances that we are witnes- 
sing here. Unfortunately, 
because of the new Euro- 
pean war, the festive mood 

;of this gathering and of

I

Sveikinimas

Sekmadienį, Lapkr. - Nov. 26 d., 6 vai. vakare, 
“Darbininko” naujoje salėje, 330 E St., So. Boston, 
Mass. įvyks naujps Intertypos “Krikštynų” Bankietas. 

j “Darbininko” administracija maloniai ir nuoširdžiai 
kviečia visus “Darbininko” Rėmėjus ir Prietelius prisi
dėti prie šio “Krikštynų” Bankieto.

Norintieji naujos Intertypos fondą paremti ir šia
me bankiete dalyvauti, malonėkite pranešti iš anksto 
“Darbininko" administracijai, kad Tamstoms būtų 
rezervuota vieta prie bendrojo “Kūmų” stalo.

‘ DARBININKO" Administracija.

į 7 No. Union St., Pavvtucket, R. 1. <

I
L

LUPIEN JEWELRY INC.

24 Broad St., Pavvtucket, R. I.

THE PEERLESS CO.

Pavvtucket, R. I.
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I . . Ii Darlington Fabrics Corporation |
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nu audrų akivaizdoje arti jdangerous international 
complications combined to 
create insurmountable ob- 
stacles which handicapped 
the Lithuanian Pavilion in 
portraying its country’s 

] capabilities and achieve- 
ments adeąuately. Ameri
can Lithuanians, however, 
are quite satisfield with 
the results achieved by the 
Lithuanian Pavilion. There 
they see the- Lithuanian 
creative power exempli- 
fied and view its pro- 

Įgress.
IJthuania has chosen to

day to display its culture 
i to America. To fulfill the 
i program for this special 
'day, Lithuania has invited 
American Lithuanians to 
do their part. For this co
operative undertakirig the 
World’s Fair Lithuanian 
Day Committee is formed

I

1 
iš Draugijos UžsJmūsy tėvynės širdies ir 
Remti pirmininko i baisiems pavojams gre-

- . ......... siant, šiandiena, kaip ir
'prieš 25 metus, reikalinga 
i mūsų didžiosios brolių a- 
merikiečių išeivijos para
ma Lietuvai. Tik vieni ki
tiems padėdami tegalėsi-

New York, N. Y. Rūgs.
10 d.
Liet.

those celebrating National1 Rap?.10 ®bp,CI° ga.U'l
Dav in Lithuania is mixed J* Amerikos lietuviams te-, 
with responsibilitv and egrama: “Prašau perduo- 
some degree of anxiety. f Pasaub> Lletuvlųn. Są‘ti Pasaulio Lietuvių Są

'111V V-Vx VrX alIAlvLy* 9 •*• • TTV
At thi? instance it mušt J"”?08- Dauguos Lzsle

be remembered that Lith
uania, regardless of the 
grave political problems 
that confronted her du- 
ring the 21 years of her 
independence, managed to 
insure her admirable eco- 
nomic and cultural prog
ress uninterruptedly. Lith-

X i Manufacturers of

COVERED ELASTIC THREAD

43 Oakland Avenue

nio Lietuviams Remti ir
mano asmeniškus linkę ji- llie išlikti gyvi ir užtikrin
'mus mūsų broliams ir se- ^i ateičiai gražų gyvenimą 
Nerims amerikiečiams Lie- ir lietuviškos kultūros is-; 
tuvių Dienos proga. Krūvi-i bu jojimą' Skipitis. j

KALBA LIETUVIŲ DIENOS 
PIRMININKO J. LAUČKOS

I
Pavvtucket, R. I.

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

VVOONSOCKET, R. I.
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%^

5 VVOONSOCKET INSTITUTION FOR SAVINGS |

X MATTHEVV J. GALLAGHER AGENCY
xX Realestate — Insurance

347 Main St., Tel. Perry 1290 Pawtuckct, R- I.

1430. over oOOjstrict neutrality. Estonial 
l and Latvia, Lithuania’sj 
’partners in the Baltic U-Į 
nion, have done likewisej 

' Lithuania’s pow e r f u 1 j 
įneighbors have given as- 
surances that they will 
respect her neutrality and' 
we have every reason to 
trust these assurances and 

jwe do appreciate them.
Būt in order to make this 

, neutral stand effective. 
one mušt defend it; so the

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

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

t

Opening Address by 
Juozas B. Laučka. Presi
dent. Lithuania Day Com
mittee. on the occasion of 
the Lithuanian Day Cele- 
bration at the New York 
World’s Fair. Sept. 10. 1939

Į nian prayer books. They 
; encouraged their fathers 
and brothers to fight un- 
jceasingly for the freedom 
of their country. They sent 
their material support. 
They strove that their new 
country, the United Statės 
of America, should be one jof the national cultural, 
of the first nations to re- fraternal and professional 
cognize the independence, organizations which have 
of o reborn Lithuania! always been devoted to the

i

When the Lithuanian
Government acceptea the 
invitation of the President 
of the United Statės to of a reborn 
participate in the New which rose from the bloo-( United Statės, the Lithua-

, and Lithua-
The committee re-

I

York VVorld’s Fair, no one dy fields of battle. The;nian nation, 
rejoiced in that as much dreams and the hopes of nia.

Lithuanian Government is as American Lithua- American Lithuanians be- ceived advice and sugges- 
obliged to keep the coun- nians- their joy was not came a reality when Lith-' 
try’s military and semi- unfounded. The older ge- uania declared her inde-' 
militarv forces in readi- neration of Lithuanians, pendence on Feburuary 16, 
ness. Lithuania, therefore. which had emigrated from 1918 in Vilna, the historic 
hopes that her neutral po- Lithuanian when she was capital of Lithuania. As 

oppressed m^de gigantic she progessed step by step, 
efforts before and during the American Lithuanians 
the World War to help waited impatiently for the 
their native land find a 
new dawn of free life.
This undertaking was pos- 
sible for them because the 
American people unders- 

; tood the Lithuanian aims 
; and efforts. The Lithua- 
! nians in this country’ tried 
; always to be good citizens 
; and thus achieved a reput- i 
! able name and standing' 
’ for themselves and the 
’ Lithuanian nation. They 

believed

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass. p

i

tive leadership from the 
Hon. Jonas Budrys, Con- 

■sul General at New York. 
Lithuanian press has 
shown courtesy and given 
support to the work of the 
committee. And today we 
are glad to witness the re- 
sults of the cooperative 
efforts of the American 
Lithuanians and the com
mittee. On behalf of the 
Committee, I wish to ex-

• press my sincere gratitude 
Į to all who helpcd to make
• this Lithuanian Day pos- 
l sible and a real success.

144 Main St. Tel. Woon. 1468 Woonsocket, R. I.

FIRST NATIONAL BANK OF SMITHFIELD 
£ Slatersville. R- I.

Member Federal Deposit Insurance Corporation 

4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<XXXXXXXXXXXXX(

XXXXXXXXXXXXXXXXX'

KANE’S FURNITURE CO.

320 Main St. Woonsocket, R. I.

į McCARTHY’S
gX Department Store
J 191 Main St.. Tel. Woon. 3820 VVoonsocket. R. I-

opportune moment when 
the people of the United 
Statės could have the 
chance of seeing what a 
small na tion, one of the oi- 
dest i n the world, suppres- 
sed for centuries, could 
achieve with indepen
dence. This long awaited 
moment arrived with Lith-.Today, American Lithua- 
uanian participation at the nians commemorating 
New York World’s Fair. Lithuanian National Day 
Here Lithuania put forthįat the Fair send their most 

hearty and cordial gree- 
, her 

leaders, statesmen and her 
populace and sincerely 
wish a bright. future,

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

McLAUGHLIN & MORAN INC.
5 Hanley's Peerless Ale 1
$ Cumberland Hill Tel. Woon. 476 Woonsocket. R. I. į

Z%XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9ei

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

that Lithuania her efforts to show her
__ _ !! should become free and achievements as much as tings to Lithuania, 

« -------x —1_ mi—----- education, in- ’
commerce, a%r\-

independent again. They possible 
sent Lithuanian literatureldustry, 
from the land of freedom culture and sočiai life du-

Lithuania ;nng the twenty years of'peaceful living conditions,to suppress Lithuania jring the ttventy 
where people had been for-1 her independence.
bidden to ūse even Lithua-

and perpetual 
Major uncertainties and progress.

cultural

i Woonsocket. R t.

i

W. T. GRANTCO.

139 Hamlet Avenue Woonsocket, R. I.

f

Woonsocket Consumers Coal Co„ Ine.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirmininkas;1 A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commomvealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.
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Užmušė Bevežant Kviečius Marlboro, Mass. Marlboro, Mass.

11. Nekaltųjų Žudymas Žmogaus Pažeminimas

Veltui yra privedžiojama teisė gintis prieš netei
singą užpuoliką (nes kas galėtų duoti šį neteisingo už
puoliko vardą nekaltam kūdikiui?); nėra čia ir to kas 
vadinama “kraštutinio reikalo teisė”, kuri galėtų pri
versti iki tiesioginio nekalto kūdikio nužudymo. To
dėl apsaugoti ir išlaikyti abi gyvybes, motinos ir vai
ko, teisingi ir gabūs gydytojai daro girtinų pastangų; 
priešingai, pasirodytų labai neverti savo kilnios me
dicinos profesijos tie, kurie, po gydymo skraiste, arba 
skatinami netikro gailesčio, leistųsi į žmogžudystes.

Šie tvirtinimai pilnai sutampa su rūsčiais žo
džiais, kuriuos šv. Augustinas sako į iškrypusius su
situokusius, kurie stengiasi sukliudyti vaiko atsiradi
mą ir kurie, jei tai nepavyksta, nebiįo, jo nužudyti. Jų 
gašlus žiaurumas, arba jų žiaurus gašlumas, sako jis, 
kartais prieina prie to, kad jie gauna bergždinamų 
nuodų, ir, jei niekas negelbsti, tam tikru būdu padaro, 
kad žūtų motinos įščioje vaikas, kuris ten užsimezgė: 
norima, kad vaikas mirtų, prieš gyvendamas, kad bū
tų užmuštas prieš gimdamas. Tikrai, jei abudu susi
tuokusieji yra toki, tai jie nėra vyras ir žmona; ir jei 
nuo pat pradžios jie buvo toki, jie susidėjo nesusijung
ti moteryste, bet greičiau per paleistuvystę, savo ais
trai užgesinti; jei jie abu nėra toki, aš drįstu sakyti: 
arba ji tam tikru būdu yra savo vyro prostitutė, arba 
vyras yra savo žmonos svetimoteris.

Žvelgiant į šių dienų vi- Į ma pažemina save kaipo 
suomenę, galima pastebėti ‘ žmogų. Ir tas savęs paže- 
vieną didelę jos gyvenimo J minimas yra didelis. Jis a- 
ydą. Pavyzdžiui girta vi-1 tima iš savęs, kad ir laiki- 
mas bei švelniau pasakius. nai, tą brangiausią savybę, 
gurkšnojimas. Jeigu kada kuri be palyginimo aukš- 
kam teko eiti tomis valan- čiau stato žmogų už gyvu- 
domis gatve, kada visokių lį, atima protą. Žmogus 
tavernų bei karčemų esti tuomet daros lygus nepro- 
uždaromos durys ir jų tingam gyvuliui, o net ir 
kostumeriai dėl vėlyvo lai- i žemesnis už jį pasidaro, 
ko išprašomi už durų, tai Netekęs sąmonės, neatsi- 
ištikrųjų pamatė kokios mena, ką jis yra daręs 
komedijos ten darosi. Ten! anksčiau. Daro sau visai 

neįprastus veiksmus, ne
beskiria, kas gera ir kas 
pikta, nesuvaldo savo lie
žuvio, lygiai kaip ir kojų.

Rugp. 7 d. apie 14 vai. 
Kėdainių valse., Kurgalių 
kaime, perkūnas įtrenkė į 
kviečių vežimą, kurį krovė 
mažežemiai ūkininkai 
Kriūnas su žmona. Abu 
Kriūnai vietoje užmušti. 
Vežimas sudegė. Nutrenk
tieji buvo užkasti į žemę, 
bet jų atgaivinti nebepa
vyko. Kriūnai buvo darbš
tūs ir jauni žmonės. Pali
ko 5 našlaičius nuo viene- 
lių iki šešerių metų am
žiaus.

THE BOSTON FURNITURE COMPANY
Complete Heme Fumishers — Glenuood 4 Cravford Rangės 

Maytag Washers

28 Main St. Tel. 80 Hudson, Mass.

g

ALLEN’S DEPARTMENT 
STORE

Marlboro 4 Framingham

210 Main Street Tel. 400 
Marlboro, Mau.

LAKESIDE OIL COMPANY

Range & Fuel Oils 
For Clean and Prompt Service
Call 658 111 Lakeside Avenue

Marlboro, Mass.

išėję iš karčiamų žmonės 
esti gudriausi ir drąsiausi 
pasauly, tik gaila neilgam. 
Jų gudrumą ir drąsumą į 
minutę sutramdo tvarkos 
prižiūrėtojai ir tuomi užsi
baigia. Vieni patenka į šal-

Kaunas — Prieš kurį lai
ką įsisteigusi akc. “Molio” 
bendrovė ruošiasi šiemet 
pastatyti eternito fabriką. 
Pažymėtina, kad fabrike 
gaminamos eternito sto
gams dengti plytelės yra 
žymiai lengvesnės ir pat
varesnės už čerpes. Fabri
kas kainuosiąs per 700,000 
Lt.

MARLBORO COAL COMPANY
Dealers in-— Blue Coal — Range & Fuel Oils

For Better. More Economical Solution To Your Heating Problem 
E Call Marlboro 372—373 191-B Main Street, Marlboro, Mass.

Pasiteisinimų Nėra
Kai dėl pastabų, kurios daromos dėl socialinio ir 

augeniško nurodymo, galima ir reikia į tai atsižvelgti, 
su leistinomis priemonėmis ir tinkamose ribose, bet 
norėti pasirūpinti reikalais, kuriais jis yra pagrįstas, 
užmušant nekaltą kūdikį, yra nesąmonė ir dalykas 
priešingas dieviškajam įsakymui, paskelbtam šiais a- 
paštališkais žodžiais: “Negalima daryti pikta, kad iš 
to išeitų gerą”.

Pagaliau tiems, kurie tautose turi valdžią arba 
leidžia įstatymus, nevalia užmiršti, kad priklauso vie
šosioms valdžios įstaigoms ginti nekaltųjų gyvybę į- 
statymais ir atitinkamomis bausmėmis, juo labiau, 
kad tie, kurių gyvybė yra pavojuje, negali patys gin
tis, o toks tikrai yra tas vaikas motinos įsčioje. Jei 
valdžios įstaigos ne tik neapsaugos šitų mažučių, bet, 
savo įstatymais ir dekretais, juos pames ir išduos į 
gydytojų ir kitų rankas, kad tie juos užmuštų, lai jie 
atsimena, kad Dievas yra Teisėjas ir Keršytojas ne
kalto kraujo, kuris nuo žemės šaukiasi į dangų.

Jau žiloje senovėje pago
nys su didžiausiu panieki- 

tą ją nakčiai, kiti pasprukę į nimu žiūrėdavo į pasigėru- 
džiaugiasi esą giliukingi... į sį žmogų. Buvo laikas, kad 
Principe gi toks gurkšno-) romėnuose girtuokliai ne- 
jimas bei girtuokliavimas galėdavo turėti jokios val- 
yra labai didelė nelaimė iri 
pačiam girtuokliui ir šei
mai, kuriai jis priklauso, o 
net ir visai tautai. Kiekvie
nas pasigerdamas visų pir-

v •

stybinės pareigos. O seno
vės ispanai vieną kartą pa
sigėrusį žmogų laikė am
žinai netinkamu būti liu
dytoju.

Žinios Iš Lietuvos

LAVVRENCE, MASS.

Compliments of

PACIFIC MILLS

LAWRENCE, MASS.

Compliments of

U. S. Bobbin 8č Shuttle Co
Manufacturters of

High Grade Bobbins, Spools 4 Shutttes

Branches in all Principai Textile Centers

Lawrence, Mass.

Zarasai — Netekus Ni
dos, Aero Klubas šią vasa
rą buvo įrengęs Zarasuose 
bandomąją sklandymo 
mokyklą, kurioje per vie
ną mėnesį 118 sklandytojų 
atliko 606 skraidymus. 
Rugpiūčio 5 d. Zarasuose 
pasibaigė pirmoji oro 
skautų vadų stovykla. Za
rasų miesto taryba įrengti 
prie Zarasų aerodromui 
paskyrė atitinkamą skly
pą.

Priešingas Uždraudimas
Reikia pagaliau sudrausti tą kenksmingą naudo

jimą, kuris, be abejo, tiesioginiai liečia žmogaus pri
gimtą teisę tuoktis, bet kuris taip pat tikrai liečia, tam 
tikru būdu, ir vaiko gerovę. Yra žmonių, kurie, per 
daug susirūpinę eugeniškais tikslais, nesitenkina duo
dami sveikų patarimų vaiko sveikatai ir geram augi
mui, kas tikrai nėra priešinga sveikam protui, bet sta
to eugenišką tikslą aukščiau viso ko kito, net ir dides
nės svarbos, ir norėtų matyti valdžios įstaigas uždrau- 
džiant moterystę visiems tiems, kurie, jų mokslo tai
syklėmis ir spėliojimais, jiems rodosi, dėl paveldėjimo, 
turi pagimdyti ydingų vaikų, nors šiaip jie ir tinka 
moterystei. Negana to, jie nori, kad tiems žmonėms 
būtų, įstatymu, net nežiūrint jų pačių, atimta ši pri
gimta galia medicinos įsikišimu; ir tai neleistina net 
tam, kad būtų išreikalauta valdžios įstaigų kruvina 
bausmė už nusikaltimą arba, kad nebūtų prileista 
prie būsimų nusikaltimų, mat, prieš visą teisę čia su
teikiama teisėjams galia, kurios jie niekada neturėjo 
ir kurios negali teisėtai turėti.

Visi tie, kurie šitaip elgiasi visiškai užmiršta, kad 
šeima yra šventesnė už valstybę, ir ypač, kad žmonės 
nėra pagimdyti žemei ir laikams, bet dangui ir amži
nybei. Tikrai neleistina, kad žmonės, šitaip gali tuok
tis, kuriuos, atydžiai ištyrus, spėjama gimdysiant y- 
dingus vaikus, būtų kaltinami sunkiu nusidėjimu, jei 
susituoktų, nors ir dažnai jiems turėtų būti pataria
ma nesituokti.

Valdžios įstaigos neturi jokios tiesioginės teisės 
į savo valdinių kūnus; jos niekada negali nei dėl euge- 
nizmo, nei dėl kitos kokios priežasties, tiesioginiai 
žeisti ir kėsintis prieš patį kūno neliečiamumą, nes čia 
nėra nusikaltimo ir nėra jokios priežasties pritaikyti 
kruvinai bausmei. Šv. Tomas sako: “Niekada, pagal 
žmonių teisimą niekas neprivalo, nenusikaltęs, būti 
baustas žeidžiančia bausme; negalima jo nei žudyti, 
nei sužeisti, nei mušti”.

Audra Sugriovė 12 Tvartų
Gaurė. Š. m. liepos mėn. 

17 d. per šį valsčių praūžė 
nepaprastai stipri audra 
su ledais. Nuo audros dau
giausiai nukentėjo Dar
gaičių, Stirbaičių, Milgau- 
džių ir Traklauko kaimai. 
Čia audra sugriovė 12 tro
bų nemažai trobų apgadi
no, daugeliui nudraskė 
stogus. Audra išlaužė daug 
medžių, ypač vaismedžių, 
ir juos nukrėtė. Ledai 
smarkiai nukūlė javus, nu
kapojo daržoves, išdaužė 
langus, išvertė svirtis. Le
dai krito karvelio kiauši
nio didumo. Laukuose bu
vo rasta užmuštų paukš
čių. Nuo audros nukentėję 
ūkininkai kreipėsi į vy
riausybę, kad duotų pašal
pą. Po audros sodybose ir 
laukuose buvo labai liūd
nas vaizdas.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar leistina kada nors žudyti dar negimusi kūdikį?
2. Kas nusikalsta, jei žudo kūdikį motynos yščioje?

Kaunas — Po trejų metų 
studijų, šiemet Berlyne 
Danuta Nasvytytė sėk
mingai baigė žinomąją Ju
tos Klamt ritminės gimna
stikos ir meniškų šokių 
mokyklą. Jai dar besimo
kant, į jos gabumus ypa
tingo dėmesio atkreipė vo
kiečių spaudos meno kriti
kai. Su dideliu pasisekimu 

i ji gastroliavo Suomijoje 
I bei Čekoslovakijoje. Dabar 
| Nasvytytė pasiryžusi į-
■ steigti Kaune specialią rit-
■ minės gimnastikos ir me-

, „ „ „ ... ' niškų šokių studiją.kraštų. Be to. Kaune vieši ang
lų ir danų firmų inžinieriai bei 
atstovai, kurie užsiėmę prie 
statomų ir [ 
stybinių statybų — telefono ir gaisrai, 
radio stočių, cemento fabriko ir j stambių ūkių visus trobe- 
kt. įsius ir derlių. Gaisro prie-

, žastys neišaiškintos. Be 
|to, Liebartų dvare 12 km. 
Į nuo Klaipėdos kilo didelis 
’ gaisras, kuris sunaikino 
i 80 m. ilgumo jaują su visu 
buvusiu joje pašaru bei 
inventorių. Klaipėdos poli- 
licija išaiškino, kad dva
ras buvęs padegtas.

Klaipėda — Pagėgių ap-
projektuojamų vai- skrityje įvyko trys dideli

kurie sunaikino
ARL1NGTON MILLS

Kaunas — Lietuvos įga
liotas ministras Pietų A- 
merikai Aukštuolis rug
piūčio 5 d. pasirašė preky
bos sutartį tarp Lietuvos 
ir Uragvajaus.

Kaunas — Neseniai pas
kelbtos šių metų trumpa
laikės 5 mil. litų vidaus 
paskolos lakštai bus pra
dėti realizuoti rugpiūčio 
mėnesio antroje pusėje.

i

Kaunas — Geležinkelių val
dyba nutarė pastatyti naujas, 
geležinkelio stotis: Sidarų. Dva- ■ 
rininkų, Aukštiškių ir Joniškio' 
stoties trobesius. Be to, numa-, 
omą statyti naujas stotis Ty
tuvėnuose, nes Tytuvėnų kuror
te vasarotojų kasmet daugėja. .

— Šiuo metu, nežiū
rint tropiškų karščių. Kaune; 
vieši labai daug užsienio pirklių 
š užsienio. Yra atvykę keli o-; 
landai, kurie norėtų užpirkti 
javų, bei kitų ž. ū. produktų,) 
orekybininkai iš Vokietijos, j 
Lenkijos, Turkijos. Prancūzi-į 
jos. Belgijos. Švedijos ir kitų

Marlboro, Mass.
■’.VA*AW.VA”.“JWXWrtVW

HUGHESTAXI SERVICE

Day and Night service
11 Mechanic St. Tel. 1500 )

Marlboro, Mass.
Marlboro, Mass.

I
i
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I
DIAMOND OIL COMPANY

For Clean, Clear and Dependable Range & Fuel Oil

Call Marlboro 1480
299 Maple St. Marlboro. Mass.
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J THERE'S NO DENYING IT!
J HUB Ooes it Best

J We Do i' liest Because Our Goal Is to Give QUICK. Perfected
» Cleaning and Prcssing Service That Satisfies!
g (Call)

I HUB PLANT88 Main St., Te i. 670 Marlboro, Mass.
11 Pope St., Hudson — 88 Main St. Marlboro 
XSXXXXXVAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXVXX<

I...
Maynard, Mass. Maynard, Mass
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United Co-6pėrative Society of Maynard
First Quality Coal & Fuel Oils

J “Distributors of The Necessities of Life”

56 Main Street. Maynard, Mass.

I
THE AUTO SHOP į

24—hour Wrecker service ?

Wheel Allignment Motor Tuneup 5
Brown St., Tel. 465-W 5

Maynard, Mass. ?
MlDDLESEX FAMlLY LAUNDRY
Complete Laundry and Dry — Cleaning Service

2 Parket St. Tel. 400 Maynard.

.XVXXXXXXVXXXXXXXVXXXX'XXVXXXXXVXW

VVORCESTER SUBURBAN ELECTRIC CO.
Marlboro — Hudson Gas Company

Soathboro — Marlboro — Hudson — Vestboro 
Northboro — Berlin — Maynard — Bolton

250 Main St. Tel. 1230 Marlboro. Mass.

West Hanover, Mass. West Hanover, Mass.

NATIONAL FIREWORKS, INC.

West Hanover, Mass.

i Mest Hanover. Mass.

. HANOVER LI0UOR CO.

i
ALBERT BATLEY & SON

Flowers For All Occasions

68 Acton St. Tel. 177-wl
Maynard, Mass.

Hudson, Mass.

I
THE CUfttE INN

On the Boston Post Road 
Dining — Dancing

Northboro. Mass.

1
FRED 8. DAWES

Electrical Contractor - Dealer

Radios. Refrigeration. Oil Heating
129 Main St. Tbl. 68-R 

Hudson, Mass.

1. Mass.

Hudson, Mass.

I
 GEORGE F. ALLEN ESTATE

Funeral Director 
Ambulance Service 

Lady Assistant 
42 Centrai St. tel. 210 

Hudson, Mass.

I
LYMAN OIL COMPANY ![

Range & Fuel Oils ji

“Always the Best" ij
62 Cottage St.. Tel. 572 j>

Hudson. Mass. <j

£VXXXXXXXXXXXXXXXX3SXXXXXXX3«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'| - ~ 

I5 RAY L. HARRIS „
ACTON — MONUMENTAI WORKS

Exclusive. Original Cemetery Models — Cemetery Lettering
NNorth Main St. Tel. 101-3 North Action. Mass.

♦XXXXXXXXXXXXXXXWXX3ri«X9BKXXX«XXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXv

I
BONAŽŽOL1 OIL COMPANY J j

Range & Fuel Oils !1

Marlboro 333 Hudson 220 •)
S. BOK A3ZOLI & SONS ! [ 

Coal — Coke — Wood — Cement ] i

!
J GUERTlN 4 BISSONETTE Į Į 
į Bar and Lunchroom )1

The Best in Food and Drink i ) 
At Reasonable Prices Į i

169 Main St. Tel. 750 i[
Hudson. Mass.

XXXXXXXXXXXXXX«dXXXXXX'XXXX

XXXV,
■

I
MICHAEL E. McNIFF )!

Funeral Director < Į

112 Main Tel. 37 
Hudson. Mass. '[

I
ALLIES MARKET )>

'The Best Food at Lowest Prices" <Į 
Albert F. Shortsleeves ji

91 Apsley St. Tel. 883 j !
Hudson. Mass. <j



DARBININKAS 6

Pennsylvanijos Žinios A

Ką Aš Turiu Daryti?
Šv. Tėvas. Popiežius Pius XI. 

Jėzaus Kristaus Įpėdinis, čia 
žemėje, matydamas didelį rei
kalą atgaivinti katalikus, ragi
no juos kiekviena proga — ne
tik vyskupus, kunigus, bet taip 
pat ir pasauliečius dirbti Baž
nyčios naudai. Nes jeigu visi 
katalikai nedirbs iš vien Kris
taus darbo, nebus pasisekimo 
nei tarpe katalikų nei tarpe mi
sionierių.

Dabartinis šv. Tėvas Popie
žius Pius XII. kaipo tikras sekė
jas savo pirmtakūno. trokšta 
uoliai varyti toliau pradėtą dar
bą. Kad katalikai būtų veikles
ni. kad Kristaus Karalystės dar
bas plistų ant žemės ir. kad Jo 
Karalystė būtų danguje pripil
dyta tikinčiųjų, kad Apaštalų 
pasėta sėkla išaugtų pilnai, šv. 
Tėvas paskiria gražiausią ir 
svarbiausią intenciją — melstis 
už misionorius ir padėti savo 
katalikišku veikimu.

Tam reikia lavinimo. Todėl 
Gerbiami Tėveliai, pasirūpinki
te. (nes dabar yra patogus lai
kas! siųsti savo kūdikėlius į 
katalikiškas mokyklas. Jas ve
da dievotos sesutės, pasišventu
sios pačios ir visas savo jaunys
tės dienas paaukavusios Dievui 
ir žmonijai, tobulinti, auklėti, 
kaip kūną taip ir sielą gerų vai
kučių. įskiepyti tikrą tikėjimą 
ir dorą į nekaltų kūdikėlių šir
dis. kurie užaugę galėtų gerbti 
tėvelius, mylėti Dievą ir būti 
dorais piliečiais.

Todėl. Mieli Tėveliai, siųskite 
savo kūdikėlius į katalikiškas 
mokyklas, kaip pradines taip ir 
aukštesnes, o tokiu būdu būsi
te tikri misionieriai Kristaus 
dirvoje, sutiksite su šv. Tėvo 
Popiežiaus paraginimais ir 
dirbsite tikrą katalikų darbą.

Kur. <7. U. Skripkus.

Seimas

Pamatik Vėliausios Mados
Kailinius Savo Namuose!

Nevisos Naujosios Anglijos Ponios ir Panelės turėjo laimės ir progos 
atvykti į Bostoną ir pamatyti I. J. Fox krautuvėje naujausios Paryžiaus 
mados kailinius. Kad tą progą suteikus, I. J. Fox kailinių firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis išgavo leidimą iš šios kompanijos vyriausy
bės. aplankyti lietuvių kolonijas 200 mylių Bostono apylinkėje su vėliau
sios Paryžiaus mados kailiniais. Taigi, pasinaudokite proga — parašyki
te Bernardui Koraičiui, 411 Washington St., Boston, Mass. laišką, ar at
virutę, kad jis pas Jus atvyktų ir parodytų elegantiškus kailinius. Rei
kia žinoti, kad Tamstos pirksite ar nepirksite už atsilankymą p. Korai
čiui nereikės mokėti.

Jei turėsite progos atvažiuoti j Bostoną, tai atėjusios į I. J. Fox 
krautuvę visuomet reikalaukite, kad p. Koraitis Jums patarnautų. Jis y- 
ra kailinių ekspertas ir patars Jums kokius kailinius geriausiai yra pir
kti. Be to, per jį pirkdamos dar sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.

Gal nevienas katalikas tėvas 
arba motina pasakys: kaip aš 
galiu padėti skleisti Kristaus 
Šv. Evangeliją, kad aš bemoks
lis.

Mieli krikščionys tėvai, kaip 
tik šis klausimas tinka šiam 
laikui. Turite šeimas — vaiku
čius. kurie gal užaugę bus mi- 
sionoriai. bus pasišventusios se
sutės vienuolės, bus dori katali
kai ir ištvermingi piliečiai, jei
gu tuos savo vaikučius gerai, 
dorai ir katalikiškai auklėsite.

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norivood 1020

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS i

“Asmeniškas Patarnavimas’’ !

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sar.born Block
Washington St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

: 331 Smith St., ■:
i PROVIDENCE. R. I. !|

Telephone: /

i Ofiso: Dexter 1952
Į Namų: PI. 6286 Iį

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public

10 Vernon St.
Worcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį
Tel. Wore. 4-6757

Š. m. rugsėjo mėn. 17 dieną 
įvyks šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų aštuntasis Seimas. 
Šv. Pranciškaus Vienuolyne 
Pittsburghe. Pa. Į Seimą, gar
bingai kviečiame gerbiamą dva
siškąją. šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų delegatus: LRK 
SA: Katalikų Federacijos ats
tovus. draugijų, klubų narius ir 
pavienius asmenis, kurie tik 
įdomaujasi šiuo dalyku; kam 
tik rūpi tikėjimas, dora ir ap- 
švieta mūsų lietuvių tarpe.

Seimo tvarka bus sekanti: — 
kun. A. Skripkus iš Chicagos 
atlaikys šv. Mišias 10:30 vai. 
ryto, seselių koplyčioje. Gerbia
mas Prelatas M. L. Krušas pa
sakys šia proga pritaikytą pa
mokslą. 12 vai. pietūs: 1 vai. po 
pietų mandatų priėmimas: 2 
vai. Seimo iškilmingas atidary
mas. Gerbiamas kun. A. Skrip
kus atidarys posėdį su prakal
ba “Seimo reikalingumas ir 
nauda’’.

Šiais metais. Seimo metu bus 
svarstoma daug svarbių ir įdo
mių klausimų, tarp kitko. Vie
nuolyno didinimo reikalas.

6 vai. vakarienė: 7 vai. gerbia
mas Konsulas įteiks gerbiamai 
Motinai Aloyzai Lietuvos Ordi
ną už Seselių Pranciškiečių uo- 

1 lų veikimą Tautos ir Tėvynės 
: labui.

Kurie delegatai atvažiuos au
tomobiliais. traukiniais, bei au
tobusais prašome važiuoti šiuo 
nurodytu keliu.

Išsikirpkite ir vežkitės su 
sai'im:

TO SAINT FRANCIS- 
CONVENT 
from Town:

Go through Liberty Tubes. tum 
left and follow Route 88. Keep 
on this road for 4: _• miles going 
towards Castle Shannon.

From Dormont and Mt.
Lebenon:

Go to Castle Shannon. on Route 
88 tum left. Follow Route 88; 
1 i of mile, and tum right to 
Hamilton Road. driving up the 
hill. Rengėjas.

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markor.iutė,
4115 VVashington St.. Rosiindale, 

Tel. Farkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd . So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnien®,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 
vakare, pobažr.ytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

kas 
vai.

I

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49f 
E. 7th St., So. Boston, Masa.

\
- — * r "

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti i naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą. 411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

GIRARDVILLE, PA.
NAUJA LIETUVIŠKA 

MOKYKLA

slas: toliau, keturi Evangelis
tai, — Šv. Matas, šv. Morkus, 
šv. Lukas, ir šv. Jonas. Paveik
slų veidai gyvi. Patį navos 

I skliautų vidurį puoš ilgas kry- 
jžius. Šis kryžius bus paties ar- 
Įtisto kūrinys. Visą meno ir pie
šimo darbą atlieka artistas Mi
no Sąuillace ir jo trys sūnūs.

Garbė yra klebonui ir parapi
jiečiams. kad taip gražiai re- 
montavimo darbas vyksta. At
sirado ir žymesnių aukotojų, 
kurie po šimtinę paklojo; kiti 
po trisdešimts penkis ir ketu- 
riasdešimts dolerių, žodžiu, kiek 
kas tik gali, tiek ir aukoja. Tai, 
žinoma, daug palengvina klebo
nui darbą. Kurie žymesnę auką 
suteikia, tų vardai bus para
šyti lentelėje ir pakabinti baž
nyčios prieangy.

mis. Langų išoriniai rėmai da
žyti švelniai žalios spalvos. Baž
nyčios vidus meniškai puošia
mas. Altorius baltutėliai nu
dažytas. Sanktuarijos sienos

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
Iš New York Iš Gothenburg 

-------------  GRIPSHOLM Spalių 12 
Rūgs. 25 Drottningholm Lapk. 2 
Rugsėjo 30 GRIPSHOLM --------------
Spalių 24 GRIPSHOLM Lapkr. 13 
Spalių 31 KUNGSHOLM Gruod. 9 
Lapkr. 18 Drottningholm --------------

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

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

kas nepažįsta p. Akelaičio, taip 
pat šio miestelio žymaus foto
grafo, ir p. Sviderskio, lietuvio 
krautuvininko. Be to, trys Mt. 
Carmel’io policininkai yra lie
tuviai.

Mt. Carmel’io lietuviai gražiai 
į išvien gyvena. Dėl to jiems taip 
\ visakas sekasi. Turi savo para
pijinę mokyklą, kurioje Šv. Ka- 

i zimiero Seserys darbuojasi. Pa- 
j rapijoj gyvuoja šv. Vardo, So- 
daliečių, Rožančiaus,

: nal

užtraukė ant minėtos mokyklos 
I amerikonišką ir lietuvišką vė
liavas. kada buvo keliamos vė
liavos, tuomet choras, vadovau
jant prof. L. Šorio, uždainavo a- 
merikonišką ir lietuvišką him- puošia darnūs, piešti kvadra-Darbininkų dienoj rugsėjo

4-tą dieną Girardvillės lietuvių nus po šių ceremonijų visa pu- tuose sidabriniai kryžiai, turį 
kolionijoj įvyko i______  . _
kis. kuris pasiliks įrašytas isto- nuolyno kambarius ir pamatė, 
rijoj. Minėtoj dienoj Girardvil- kiek daug darbo ir jų brangių 
lės lietuviai atidarė lietuvišką lėšų įdėta į šią mokyklą. Vaisiai 
parapijinę mokyklą. Kun. Ig. mokyklos yra labai gražūs, jau 
\ alančiūnas pastatė 193? m. la- atėjo į mokyklą 110 mokinių, 
bai gražią ir erdvę mokyklą sy- tai graži pradžia. Kitą metą ti
kiu su gražia bažnyčia. I 
linkybių dėlei tą mokyklą nega
lima buvo atidaryti. Kun. Va- 
lančiūną. Jo Eminencija kardi
nolas Dougherty paskyrė klebo
nauti Šv. Kazimiero parapijoj 
Philadelphijoj. o į jo vietą kar
dinolas paskyrė kun. M. Dau
mantą klebonauti. Į trumpą lai
ką kun. Daumantas pastatė I- 
talijos balto marmuro didįjį al
torių. Nudažė gražiai bažnyčią, 
išmokėjo virš 10 tūkstančių do
lerių bažnyčios skolos ir dabar 
atnaujino, pataisė ir įsteigė lie
tuvišką mokyklą. Kardinolas 
pakvietė Sesutes Jėzaus Nukry
žiuoto iš Elmhurst. Pa. moky
tojauti toj mokykloj. Darbinin-' 
kų Dienoj įvyko iškilmingas a- 
tidarymas tos mokyklos. Su
kviesta daug žmonių, sesučių, 
kunigų ir pasaulionių svečių iš 
visos apylinkės. Iškilmės prasi
dėjo iškilmingomis šv. mišio
lais. kurios prasidėjo 10:30 vai. 
ryte. Kun. M. Daumantas, kle
bonas. Šv. Vincento parapijos 
klebonas ir įsteigėjas šios mo
kyklos pats atnašavo šv. mišias. 
Jam asistavo kun. S. Mažeika iš 
Mahanoy City. Pa. už diakoną 
ir kun. V. Vėžys iš Apreiškimo 
parapijos Frackville, Pa. už 
subdiakoną. Kun. J. Šukevičius 
klebonas šv. Petro ir Povilo pa
rapijos Tamaąua. Pa., buvo ce- 
remonijorium. Kun. Dr. J. Kon
čius Šv. Kryžiaus parap. klebo
nas Mt. Carmel. Pa. pasakė pri
taikintą. turiningą ir labai gra
žų pamokslą apie svarbą katali
kiškos lietuviškos mokyklos. 
Kiti kunigai: kun. P. Česna. 
kun. P. Mockus, kun. S. Norbu
tas. kun. J. Gaudinskas. kun. 
Ig. Valančiūnas buvo Sanctua- 
riume per pamaldas. Po šv. mi
šių. kun. Ig. Valančiūnas. kuris 
daug pasidarbavo prie įsteigi-! tėmija, kad darbai bujoja ir 
mo šios mokyklos, su visa pro- iš tikrųjų taip yra. Klebonas 
cesija susidariusia iš kunigų, se
sučių. mokyklos vaikučių ir pa
saulionių žmonių, nuvyko į vie-1 
nuolyną pašventinti sesučių na- Į 
mus ir mokyklos kambarius. Po 
to stambūs mokyklos rėmėjai, 
k. a. p. Andrius Čikota, J. Pri- 
dotkas, klebonas, Gyvojo Ro- reitame mėnesy, 
žančiaus draugija. Maldos A-

. paštaiystės Dr-ja, Šv. Vardo 
t Dr-ja, Choras. Tretininkų Dr-ja

istorinis įvy- blika perėjo mokyklos ir vie- mėlyną juostą. \ isa tai guli ant 
malonaus raudono fono. Tarp 
sanktuarijos skliautų ir sienų 
pusiau - kvadratu bėga gotiško 
stiliaus gzimas, iš kurio paskui 
leidžiasi gotiško stiliaus kolum- 
nos. Sanktuarijos skliautus 
puošia du angelų paveikslai. Iš 
lekcijos pusės angelas dėvi rau
doną rūbą, žalia juosta apjuos
tas. ragotine ir erškėčių vaini
ku nešinas: Evangelijos pusėj, 
angelas taipgi raudonu drabu
žiu dėvinas ir savo rankose ne
ša Švč. Veido skraistę. Patį 
sanktuarijos 
puošia Švč. Panelės Marijos Ap
vainikavimo paveikslas. Šis vi
sas paveikslas leidžiasi į gra
žią žalią, raudoną, auksinę, mo
zaikos ir gėlių schemą. Pati 
sanktuarija buvo padidinta ir 
nauji gotiško stiliaus groteliai 
buvo įrengti.

Baigtus navos skliautus nete- 
Bet paveikslus, ku- 

Gražus 
Šv. Kazimiero, Lietuvos kuni
gaikščio paveikslas bus vienam 
skliauto šone: kitame Šv. Pane
lės Marijos iš Pažaislio paveik-

bet ap- kimės bus daug daugiau moki
nių joje. Sesutės Jėzaus Nukry
žiuotojo parinko gabiausias Se
sutes mokslo pradžiai. Jos visos 
turi mokslo laipsnius A. B., bai
gusios Marywood katalikišką 
kolegiją. Sesutė Bonaventūra y- 
ra baigusi Lietuvos Kauno Uni
versitetą. ji yra prižiūrėtoja tos 
mokyklos. Turėdamos tiek mok
slo. tikimės, kad mokykla pa
žengs labai daug per keletą me
tų.

Minėtos dienos vakare, prasi
dėjo šaunus bankietas parapijos 
auditorijoje. Buvo daug parapi

jiečių. svečių kaip kunigų taip 
ir pasaulionių. Didelis benas iš 
Minersville, Pa. davė gražų kon- ko matyti, 
certą laike vakarienės. Sekan- rie puoš juos, mačiau, 
tieji kalbėjo per vakarienę: — 
kun. P. Mockus, kun. M. Dau- 

j

mantas, klebonas; p. M. šiugž
da. miestelio lietuvis koncilma- 
nas. p. E. Percell. miestelio 

[Chief Burgess, p. G. Glinskas, 
kuris dabar eina miestelio ant
ro lietuvio Councilmono parei
gas ir p. Kručkis iš New Phila- 

j delphia. kuris eina apskričio 
į komisijonieriaus pareigas. Po 
visų šių gražių kalbų ir koncer
to visi skirstėsi namo pilni ūpo 
gražių įspūdžių ir pasiryžimo 

i remti šią mokyklą iš visos išga
lės. Tai tiek apie Girardville šį 
kartą. Ten buvęs.

Mt. Carmel’yje, matyt, nestin
ga ir inteligentų lietuvių tarpe. 
Highschool mokytojauja p. Bo- 
leskis. Ramona Lanauskaitė, ir 
Juoazs Ambrose. Footbolo rate
lio headcoach, jei neklystu yrą 
lietuvis; padėjėju coach yra mi
nėtas p. J. Ambrose, kadaise 
lankęs ir gerai futbole pasižy
mėjęs Holy Cross kolegiją bai
gęs lietuvis. Žemesnėse mokyk
lose taipgi randasi lietuvaičių 
mokytojų: — Ramona Bendo- 
riūtė. Sideriūtė; kitų vardų ne
teko man sužinoti. Be to, viena
lietuvaitė šįmet baigė muzikos į 
konservatoriją ir įgijo bakala- 
rato laipsnį muzikoj. Tai visų 
Mt. Carmel’io lietuvių žinomo 
parapijos vargonininko duktė 
Leoną Sherant.

Netrūksta profesijonalų ir 
biznierių. Daktaras Antanas 
Andrulionis. dantistas, Maria- 
napolio profesoriaus Eugenijo 
Andrulionio brolis; daktaras 
Lastauskas ir Justin, medikai ir 
chirurgai. Daktaras Petras Kvi- 
deravičius iš Mt. Carmel’io yra 
specialistas Danville, Penna., • 
psychopatiškoj ligoninėj. Toliau 
yra ir lietuvis graborius, p. 
Konsas. Biznierių tarpan yra 
p. Lanauskas, siuvėjas, turįs 
didžiausią šiame miestelyje tai- 
lored suits krautuvę; kiti siuvė- 

i jai yra Jurgis Krauzlis ir Ignas 
skliauto vidurį Vaivada, abu jauni vyrukai. Ir

ir Natio- 
Youth Council draugijos.

A. P. Šaudys.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
ves Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

Juozas Kasmskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washįngton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
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VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Oarbininke" 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 HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.

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

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonln- 
ikai, kurie skelbia::! “Darbininke” tik- 
ĮZal verti skaitytoją paramos.
I Vl«i skelbkite “Ibirhininke”

Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos

MOUNT CARMEL, PA.
Lietuviai šiame miestely gra

žiai gyvuoja. Nors vargas ne 
vieną spaudžia, vistik lietuvių 
gera širdis pasilieka duosni. Už 

. dviejų metų šios lietuvių koloni
jos šv. Kryžiaus parapija švęs 
' 50 metų jubiliejų. Kiekvienas 
praeinąs lietuvių bažnyčią pa-

kun. dr. J. Končius ruošia baž
nyčią jubiliejui. Neišpasakytai 
sunkus darbas. Tiesa sunkus, 
bet matyti vaisių nešinas. Para
pija giliai atjaučia reikalą ir 
duosniai aukoja.

Kiek man teko patėmyti pe- 
jau daug nu- 

bažnyčios šie-veikta. Išorinės
nos dengtos šviesiai rusvos 
spalvos imituotų plytų gonto-

* - -
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PIKNIKAS
Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass.

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Rugsčjo-Sept. 17 d., 1939
Pradžia 1-mą valandą po pietų

Muzika - Soft Bali - Spotas - Šokiai
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“DARBININKO” REDAK
TORIUS p. ANTANAS 
KNEIŽYS SEIMUOJA

L. Vyčių N. A. Apskričio Išvažiavimas CAMBRIDGE, MASS GRABORIAI

Per 1000 Bostoniečių Dalyvavo Lietuvių Dienoje 
New Yorke

šeštadienį, rugsėjo 9 d., š. m., 
So. Bostono ir Didžiojo Bostono 
lietuviai subruzdo vykti į Lietu
vių Dieną Pasaulinėje Parodoje 
New Yorkan. Vidunaktinis eks
kursijos traukinys, kuris išėjo 
iš South Station 12 vai. naktį 
prisigrūdo pilnas kaip silkių. 
Traukinys susidėjo iš penkioli
kos vagonų, kuriuose tilpo apie 
po 90 žmonių sėdinčių. Apie 
trys vagonai buvo užimti sve
timtaučiais, gi kitus buvo užė
mę lietuviai ekskursantai. Bet 
nevisi lietuviai ekskursantai ga
lėjo įtilpti į tą traukinį, kuris ė- 
jo per Providence ir tokiu būdu 
turėjo naudotis antru traukiniu, 
kuris ėjo per Hartfordą. Gražu

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mas*.

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

S

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

Tel. TROwbrldge 6330.

",M.D.John Repšius._ _ _
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

...........................................

i Tel. ŠOU 2712

i

I
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Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

I
i

kada Tėvynės ir Tautos reika
luose randa atgarsio ir neatsi-į 
žvelgiant į sunkumus nors dau
guma lietuvių tėvynainių atsi
liepia. Toks išsijudinimas, tai 
galima sakyti yra istorinis da
lykas. Tai yra nešaukta priver
stinu būdu mobilizacija. Ten 
vyksta visų širdyse pasiryžimas 
padėti Tėvynei, nors moraliai. 
Ten vyko suaugusių tėvų ir ma
žamečių vaikų. Ten vyko ir mū-. 
sų jaunimo grupės ir visi jautė, 
kad jie prisideda savo vykimu' 
prie išaukštinimo mūsų Tėvų , 
šalies gimtinės ir mūsų visų tė-; 
vynės Lietuvos. Netik vyko ek- i 
skursantai traukiniais. Jie vyko 
autobusais ir automobiliais. 
Vieni iš jų buvo išvykę diena ir 
kelios dienos ankščiau ir ten 
jau šeštadienio rytą užpildė pa
saulinės parodos aikštes, o ypač 
Lietuvių paviljoną ir aikštę.

Traukiniu važiuoti didelėje 
ekskursijoje gana įdomus daly
kas. Vieni iš jų myli padainuoti, 
Jiiti myli pasnausti, dar kiti pe
reiti per vagonus ir pasižiūrėti, 
koki veidai matyti, žodžiu ju
dėjimas, kaip ant kokio jormar- 
ko. Čia visokių artistų... Kurie 
jau jaučiasi nakties lovos pasi
ilgę, tiems ir jokie koncertai ne
svarbu. Jie sau akis užmerkę 
svajoja ar gal miega apie ma
lonius lietuvių dienos ar kito
kius įspūdžius. Aušrelei auš
tant greitasis traukinys dar 
prieš šeštą valandą jau ir Di
džiajame New Yorke. Tai 
Grand Centrai stotis. Pasipylė 
lietuviai ekskursantai ir apsė
mė visą stotį. Tuojaus sužinota, 
kad New Yorke lyja. Ūpas kiek 
pakitėjo, bet tai nereiškia, kad 
jau lytų ištisą dieną ir toji vil
tis visus ramino. Pusryčiams j 
praėjus, skubam į bažnyčią. Kur 
eisim? Eikim į katedrą. Į ka
tedrą tik dešimts blokų. Kaip i 
tik pribuvome ant laiko. Septin
tą valandą šv. mišios. Priūžė 1 
lietuvių ekskursantų pilna šv. 
Patriko didinga katedra.

Lietukas po biskį krapčioja ir 
vis gąsdiną visus. Na dabar po 
šv. mišių visi išsiskirsto kur 
kam patinka.

9 vai. atidaroma vartai į pa
saulinės parodos erdves. Trau
kiniai vieni paskui kitą iš kelių 
New Yorko šakų tik veža ir vis 
išleidžia parodos stotyse. Auto
busų eilės nustojusios didelius 
parking laukus. Taipgi automo
biliai užpildė didžiausias lygu
mas. Pro vartus Įžengus į pa
saulinę parodą dauguma laikosi 
būriais ir slenka lietuvių pa
viljono linkui. Čia apspinta pa
viljoną ir tartum žvaigždę pa
matę dangaus skliautuose nu- 
'džiunga visų širdys. Štai Lietu
vos trispalvė plaka tarpe kitų 
pasaulio tautų ir skelbia pasau
liui, kad Lietuva laisva ir nepri
klausoma. Dalyvis.

p. Antanas Kneižys, 
“Darbininko” redaktorius 
išvykęs pereitą šeštadienį 
į Lietuvių Dieną Pasauli
nėje Parodoje New Yorke, 
dalyvavo ir Vargonininkų 

i ir Chorų Sąjungos Sei
muose. Taipgi dalyvavo 
ir LRK Federacijos Kon
grese, kuris įvyko rūgs. 12 
ir 13 d.d., Brooklyne. Tiki
masi grįšiąs pabaigoje šios 
savaitės.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Ma*s. 
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659 l

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampa* Broadway) 

South Boston, Mas*.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

PRANAS RAZVADAUS- 
KAS GRĮŽO Iš LIGONI

NĖS SVEIKAS

N. A. Vyčių Apskr. išva
žiavimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo - Sept. 17 d., 
Kęstučio parke, E. De
dham, Mass. Pradžia 1:30 
vai. p. p. Visų kolonijų jau
nimas rengiasi į šį išvažia
vimą — Norwood, Worces- 
ter, So. Worcester, Hud- 
son, Providence, R. I., A- 
thol, Westfield, Lowell, 
Broekton, ir apylinkės 
Bostono. Bus visokių mar
gumynų, lenktynių, sporto 
— “Soft bąli”, žaidimai 
tarpe So. Bostono ir Nor- 
wood’o ratelių. Visas Vy-

šios savaitės pradžioje p. 
Pranas Razvadauskas, ku- 

; ris buvo susirgęs ir keletą 
savaičių išbuvo ligoninėje 
jau sugrįžo į namus pa
sveikęs.

SUSIRGO GARBĖS KON
SULAS ADV. ANTANAS 

ŠALNA

Garbės konsului adv. A. 
Šalnai padaryta apendici- 

’to operacija. Operacija pa
daryta vėlai vidunaktį, 
rugsėjo 13 prieš 14 d., grį
žus konsului iš New Yor- 
k’o, nes susirgimas apen
dicitu buvo labai staigus. 
Operaciją padarė Dr. Al
fonsas Kalinauskas. Kon
sulas adv Ant. Šalna dabar 
yra Cambridge ligoninėje, 
Mt. Auburn St., Cambrid
ge.

I 
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LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Komitetas:
So. Boston
Norwood 
Worcester

ŽINUTĖS

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 John J. Grigaitis
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

Lucy H. Yakim
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUČUTĖ) 

14HopeSt., 
, Greenfield, Mass.
1

čių jaunimas rengiasi. 
Kaip jauniems taip ir se
niems bus malonus “good 
time”.
sesnės, 
proga 
vykstant į Vyčių milžiniš
ką metinį išvažiavimą. 
Gros puiki muzika. Auto
busai išeis 12:30 po piet i- 
ki 2-tros valandos nuo šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios.

Dabar dienos vė
tai kaip tik gera 

baigti sezoną, at-

Sumuškim rekordą, at- 
vykit visi į Vyčių išvažia
vimą. Lauksime visų.

So. Worcester 
Westfield 
Hudson
Providence, R. I.
Athol

MIRĖ

Pranas Sundukas, apie 36 me- j 
tų amžiaus, gyvenęs 305 Wa-; 
shington Št., Cambridge. Mirė j 
taiga rugpiūėio 27 d. Iškilmin- j 
gai su trejomis mišiomis palai-: 
dotas iš Nekalto Prasidėjimo | 
bažnyčios rugp. 30 d. šv. Kry-| 
žiaus kanuose Malden, Mass. ■ 
Dideliam nuliūdime paliko jau- i 
ną žmoną su maža mergaite, se- J 
nūs tėvelius, kuriuos jis užlaikė, į 
du broliu ir vieną seserį. Jo mo- j 
tinėlė uoli parapijos darbuotoja, 
veikėja. A. a. Pranelis buvo lin
ksmo būdo, geras darbininkas 
ir pavyzdingas katalikas. Lai 
Dievas suteikia jo vėlei amžiną 
atilsį. Nuliūdęs.

I

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

už-

KLEBONAS REKOLEK
CIJOSE

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

APVOGTAS — Nelaimė 
puolė ant ponų Kiburių pereitą 
šeštadienio vakarą. Kuomet jie 
sugrįžo iš South Station po iš
leidimo draugų ekskursijos į 
Lietuvių Dieną, jie rado, kad 
kas nors įsilaužė į jų Pine Ta
verną Bostone ir pavogė daug 
degtinės.

LDS 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsė
jo 21 d., š. m., 7:30 vai. vakare, 
“Darbininko” salėje, E St., So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi 
nariai skaitlingai dalyvauti. 
Bus renkami atstovai LDS sei
mą. Valdyba.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke'’ tik
rai verti skaitytoju paramos.

Visi skeibkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
IŠNUOMUOJAMAS vienas di

delis, šviesus kambarys su bal
dais (furnished) ir šilima; Na
mas yra netoli gatvekarių. Atsi
klausti pas ponią Prelgauskie- 
nę 46 Armondine St., Dorches
ter. Mass. (Pirmas aukštas).

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom puz-vinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.
i*
Į
I

i
i

ii

nugadintų kojas bevaikščiojant.
Todėl visi stengkitės pamatyti 

pasaulinę parodą, ypač Lietu
vos, savo tėvynės paviljoną. Pi
nigų. (įėjimas sekmadieniais ir 
šeštadieniais tik 50 centų) nesi
gailėsite. Mažus vaikus patar
čiau palikti namie, nes būna su 
jais daug vargo.

A. P. K
j
I
I

LANKĖSI — Antradienį, rug
sėjo 12 d. “Darbininke” lankėsi 
p-nia A. Firantienė ir sūnus, at
vykę iš Chicago’s, Iii. Trumpam 
laikui apsistojo pas savo vyro 
brolio žmoną So. Bostone, 
viešėjus grįžta į namus.

Žaibai Tręšia Žemę

Pa-

Antradienį lankėsi “Darbi
ninke” p-nia Petronėlė Nakče- 
rienė iš Hartford, Conn., kuri 
atvyko į So. Bostoną į savo 
krikštaduktės vestuves pas Ma
riją Pralgauskaitę, Dorchester.

p. Nakčeriai yra “Darbinin
ko” skaitytojai ir rėmėjai. Atsi
lankymo proga p. Nakčerienė 
nusipirko knygų.

Penktadienį, į “Darbininko” 
redakciją atsilankė p-nia A. Sla
vėnienė iš Brooklyn’o. Bostone 
ji aplankė savo gimines ir susi
pažino su lietuvių gyvenimu 
šioje kolonijoje, šeštadienį su 
Bostono lietuvių ekskursija iš
vyko į New York’ą į Lietuvių 
Dieną. M

įspūdis Iš Pasaulinės 
Parodos

ir 
ir

I Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithtianian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326- 328 WestBroadway
So. Boston, Mass.

Telephone
SO. BOSTON

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobilių 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.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Kun. P. Juškaitis, klebonas, 
šioj savaitėj Brighton’e semina
rijoje atsilieka metines rekolek
cijas. Su juo kartu yra kun. J. 
Petrauskas. Montello vikaras. 
Kun. A. Baltrušiūnas Cambrid
ge vikaras rekolekcijas atliko 
praeitoje savaitėje.

Seiliaus Bostono vyskupijos 
kunigams buvo progos atlikti 
dvasines rekolekcijas bėgyje 
keturių savaičių. Šiemet padau
gėjus kunigų skaičiui paskirs
tyta kunigai rekolekcijas atlik
ti laike penkių savaičių. Reko
lekcijas veda du Tėvai Jėzuitai. 

Jis.

i

Visi žinome, kad lietus 
karštų ir tvankių dienų augme
nijai yra išganingas, o žaibai į- 
sivaizduojami kaip siaubas, į- 
varąs ne vienam gyventojui 
daug baimės. Tačiau nors jie vi- 

įsus ir gąsdina, bet tam pat at
neša ir naudos, kuri yra daug 
didesnė už jo padarytą žalą. Tai 
įrodė paskutinieji tyrinėjimai. 
Žaibai augalų pasauliui atneša 

'maisto medžiagos, kurią sumai- 
1 šo su kita žemėje esančia auga
lams naudinga medžiaga ir pu
vėsiais. Kiekvienos perkūnijos 
metu medžiagos į žemę atneša 
azoto, salietros rūgšties pavida
lu, kurios patys augalai iš azo
to pagaminti nesugeba. Saliet
ros rūgštis augalams yra nepa
mainoma priemonė augti ir sti
prėti. Kadangi žemėje per me
tus yra net 16.00G.000 žaibų 
(kasdien 44,000), todėl apskai
čiuojama. kad šių trąšų visas 
žemės rutulys per metus gauna 
apie 100 milijonų tonų. Taigi 
žaibas atneša augalams tiek 
maisto medžiagų, kiek jų žmo
nės pasigamina.

I
Pasaulinė paroda daro didelį 

ir gražų įspūdį ją pamačius. Ją 
turėtų pamatyti kiekvienas lie
tuvis, nes ten galima matyti 
daug dalykų, kurių ateityje gali 
netekti niekados daugiau maty
ti. Laimė matyti parodą teko ir 
man su visa šeima rugpjūčio 20 
d. Ją pradėjome lankyti su di
džiausiu nekantrumu ir žingei
dumu.

Kol suradome Lietuvos pavil
joną, praėjome įvairius kitų 
valstybių paviljonus. Lietuvos 
paviljonas mane labai sužavėjo. 
Jis gražiai įrengtas ir turinin
gas savo eksponatais, kurių yra 
įvairių raštų audiniai ir rankų 
dirbiniai, pramonės įvairūs dir
biniai. istorinė medžiaga. įvai
rios Lietuvos gyvenimo nuo
traukos (fotografijos) ir daug 
kitų dalykų. Vytauto statula ir 
visoki istoriniai paveikslai labai 
gražiai atvaizduoja Lietuvos 
praeitį ir jos galybę.

Labai džiugu, kad 
lietuvių turės progos 
Lietuvos paviljoną ir 
saulinę parodą per
Dieną rugsėjo 10 dieną, nes ap
rašyti Lietuvos paviljoną yra 
sunku. Tikiu, kad pasaulinė pa
roda paliks visiems gražų įspū
dį, nes joje pamatysite viso pa
saulio gaminius, moderniškus i 
rengimus ir galingas mašinas. 
Visą noris matyti labai greitai, 
o per vieną dieną visko matyti 
ir apvaikščioti neįmanoma. Rei
kia iš tikrųjų gerų batų, kad ne

po

PARAFUOS BALIUS MOKY
KLOS LABUI

Šiemet metinis parapijos ba
lius įvyks išvakarėse prieš Co- 
lumbus dieną, būtent, SPALIŲ 
11 d. nuo 8 
ties. Šiame 
laimėjimų, 
dovanomis, 
atnaujinti
užmegsti naujas, 
mys puiki orchestra, 
šiai šokantieji gaus 
taurę. Visi iš visur kviečiami

‘gražiai, padoriai pasilinksminti, 
pažaisti, pasišnekučiuoti ir pa
rapijos reikalus paremti.

Kvieslys.

Edw.V.Wvabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St, 
NORVVOOD, MASS.
Tei. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Broekton 2005

iki 12:30 vai. nak- 
baliuje bus įvairių 
S25. bus išdalinta
Seni turės progos 

pažintis, jaunimas 
Visus links- 

Gražiau- 
sidabro

ĮVAIRŪS skelbimai
»

i Juozas M. Dilis

Pažvelkite i saulę? Ji 
visiems šviečia, visus šil
čio, nelaukdama prašymo 
ir padėkos. Taip pat ir jūs 
nelaukite maldavimų ir 
pagyrimų, bet padėkite 
žmonėms gera valia — ir 
būsite mylimi kaip saulė.

MOKYKLA PRASIDĖJO
Rugsėjo 11 d. Cambridge. vie

nintelė Bostono vyskupijoje pa
rapijinė lietuvių mokykla pra
dėjo keturioliktą mokslo metą. 
Prasidėjo, šv. mišiomis ir pa
mokslu. kurį klebonas kun. P.

i
iJuškaitis sakė. Po pamokslo se- 
•kė palaiminimas su 
mentu.

Šiemet vaikučių 
skaičius padidėjo, 

i 

I 
I

Švč. Sakra-

mokykloje 
Bet dar tu

rėtų būti didesnis, jei visi kata
likai tėvai suprastų ir įvertintų 
katalikiškos mokyklos svarbą 
ir naudą. Katal.

Laikrodininkas
Parduodu {vairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mas*.

J

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodevall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos

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 Broadvvay.

Slonite Weiding Co.
Welding Hot VVater & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

daugelis 
pamatyti 
visą pa- 
Lietuvių

I

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

j Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
i kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
; iai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

Jei norite, kad Jūsų drabūilal 
būtų švariai išplauti, 

paveskite Ij darbį mum*.

Queen AnnLaundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Rytinių Valstybių Žinios
i

BRID6EP0RT, CONN
Praeitą sekmadienį parapijos 

choras ir visa parapija dalyva
vo Pasaulinėj Parodoj. Lietu
vių Dienoj, New York. Nuo pa
rapijos bažnyčios išėjo penki 
autobusai žmonių, kurie buvo 
papuošti lietuviškomis ir ame
rikoniškomis vėlevomis. Jauni
mas pargrįžo labai linksmas, ir 
su gražiu pasiryžimu toliau dar
buotis Tautai ir Bažnyčiai. Ti
krai šis bus istorinis Bridge- 
port’o lietuvių gražus dalyvavi
mas. garbė tiems katalikams 
tautiečiams ir jaunimui, ypač 
parapijos chorui, kuris per va
sarą rengėsi šiam pasirodymui.

Muz. A. Stanišauskas. p. Ka
minskaitė. V. Mockevičius, p. 
Radvilas, dalyvavo ir Chorų 
Sąjungos seime. Taipgi A. Sra- 
nišauskas dalyvavo Vargoni
ninkų ir Federacijos Seime.

Rugsėjo 17 d. mūsų bažnyčio
je prasidės 40 valandų atlaidai, 
kuriuose svetys misionierius 
Jankus sakys pamokslą per vi
sus vakarus. Choras parengė 
naujus mišparus. Taip pat daly
vaus visos apylinkės muzikai ir 
vargonininkai.

Choras suruoš vaidinimą ir 
koncertą spalių mėnesio pabai
goj. Bus suvaidinta “Germani- 
ja”. i

Lapkričio vidury prasidės pa
rapijos metinis bazaras. prie 
kurio komitetas jau pradeda j 
rengtis. O.!

gana daug. F-jos 22 skyrius 
dėkingas komitetui už tokį 
sišventimą. nes iš viso iš \Vater- 
būry nuvyko net 17 busų. Ma
lonu sakyte, kad pusė komite
to narių buvo Amerikoje gimę 
ir augę, reiškia ir jaunieji, ne
blogi patriotai. Dabar, po Lietu
vių Dienos, nustatytos gairės 
tolimesniai darbuotei. Pirmiau
sia įvyksta po miestą rinkliava, 
kurią rengia Labdarybės Drau
gija. vadovaujant klebonui kun. 
J. Valantiejui; ji įvyksta spa
lių (Oct.) 7 d. Tą dieną turėtu
me prisidėti visi lietuviai, nes 
juo geriau pasidarbuosime, tuo 
daugiau aukų surinksime ir tuo 
būdu daugiau vargšų sušelpsi
me. Kurie negalime darbu prisi
dėti. tai nors neatsisakykime į- 
mesti kelius centus į dėžutę. 
Vaikščiojantiems malonu rinkti 
aukas, kaip jiems žmonės įme
ta kelis centus. Kartą per rink
liavą aš vaikščiojau prižiūrėda
mas, 
sako: 
nieko
sako”. Vaikeli, nenusimink, sa
kau jam. prašyk visų, pataikysi 
geros širdies žmogų, tau įmes. 
Mums besikalbant, ateina neg
ras. Vaikas paprašė ir negras į- 
metė 10 centų. Vaikas iš džiaug
smo lietuviškai pasakė “ačiū 
dėde" ir su pakilusiu ūpu rinko 
aukas toliau. Todėl neatsisaky- 
kim ir nors mažą auką aukoki
me.

Spalių 1S d. prasidės šv. Juo
zapo parapijos bazaras ir tęsis 
iki spalių 21 d.

Po to prasidės Basket bąli 
rungtynės.

Spalių 14 d. įvyksta LDS 5 
kp. Balius. 48 Green St. svetai
nėje. Toj pačioj svetainėje LDS 
5 kp. rengia balių dėl Mariana
polio Kolegijos gruodžio 2 d. 

, Prašome visų tą parengimą pa
remti savo atsilankymu.

Korespondentas P.

yra 
pa-

I

Vienas vaikas nusiminęs 
“Žmonės šiandien netik 

nemeta, bet ir nieko neat-

WATERBURY, CONN

HEW BRITAIN, CONN.

ORO

Šv. Juozapo 
taipgi smar- 
nuvežus visą 
Aleksis daug

Per paskutinį laikotarpį LRK 
Fed. 22 skyriaus sudarytas ko
mitetas energingai dirba: suor
ganizavo 380 asmenų (be cho
ro ir švilpukų l. sudarė 12 auto
busų ir išvyko į New Yorką 
rugsėjo 10 d.. į pasaulinę paro
dą. į Lietuvių Dieną. Tas pats 
komitetas daug dirbo platinda
mas ženklelius dėl Lietuvių Die
nos. nors ženklelius platino ir 
kiti F-jos nariai, 
parapijos choras 
kiai dirbo. Kad 
chorą, komp. A.
dirbo ir tas darbas pasirodė pa
sekmingas. nes rugsėjo 9 d. 7 
vai. ryte choristai pripildė 3 au
tobusus ir išvyko į New Yorką. 
Apie pietus išplaukė skudučių 
benas, pasipuošę naujais unifor
mos kostiumais, drauge išvažia
vo ir Vaizbos Buto choras. Rug
sėjo 10 d. 7 vai. ryte išvyko 12 
autobusų žmonių. Reikia pasa
kyti. kad ir čia daug prisidėjo 
komp. A. Aleksis. padeėdamas 
parūpinti busus. Kiek automo
biliais vyko
negalima pasakyti, bet

(Įspūdžiai iš Lietuvių Dienos 
kelionės)

Pereitą sekmadienį New Bri- 
tain'o lietuviai gausiai dalyva
vo pasaulinėje parodoje. Lietu
vių Dienoje. New York'e. Viso 
dalyvavo virš 400 žmonių. Vie
ni iš jų važiavo traukiniu, kiti 
autobusais, o treti savo auto
mobiliais ar dar kitaip. Kadan
gi parodoje teko dalyvauti ir 
man (aš vykau traukiniu drau
ge su Hartfordiečiais I.
noriu trumpai pasidalinti savo 
įspūdžiais.

Praaušus rugp. 9-tos dienos 
skaidriam rytui, prieš 7 vai. 

į Lietuvių dieną, visose gatvėse pasirodė būriai 
vyko lietuvių, kurie traukė lyg rude-

Susyk Šviežus Cigaretai!
NEBEREIKIA daugiau čiupinėtis su Celephanu. 

Pagarsėjęs Old Gold’s šviežumas dabar ateina 
pas jus naujos rūšies pakely, kuris atsidaro ūmiu laiku. 

Tos dvi eilės Cellophaneį... tos Old Gold’s dvigubos ap
saugos nešančios jums pilną, turtingą puikiausio rinkti
nio derliaus tabako skonį, nepaliestos. Bet dabar, pake
lis. kuris atsidaro dvigubai greičiau — teikia jums kva
pius šviežius cigaretus vienu žybteriamu. Pabandykite 
“Zip-Top” Old Gold’s pakelį šiandien.

E ANGOMIS kas savaitę: "Melody and Madness ' su Artie Shaw’s orkestru. NBC Network

Dvigubas Cellophane

Atsidaro
Dvigubai Greičiau

— Persipjauna

Sekmadienį, rūgs. 24 d. įvyks i 
Šv. Petro parapijos draugijų 
piknikas Beechnut Grove. Drau
gijos užprašo visus Detroito lie
tuvius atsilankyti į šį šįmet pa
skutinį ir didžiausią pikniką.

todėl

BROCKERT’S ALE
PADARYTASIŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

60 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

nį paukščių būreliai stoties link.' 
Susirinkę į stotį visi tik klega, 
tik šnabžda, visi linksmi, malo
nūs.— pakilusia nuotaika gyve
na. Nors anksti paliko minkštos 
lovos saldų miegą, tačiau buvo 
tik menkniekis prieš New Yor- 
ko dangoraižius, prieš Lietuvių 
Dienos iškilmes. Atpyškėjo 
traukinys, atšvilpė hartfordie-
čiai. Čia ir vėl malonus sutiki- Visas pelnas bus lygiai skirsto
mas. kalbos, juokai ir dainos, mas tarp draugijų, 
tarytum į karaliaus vestuves 
važiuojam... Visus malonia šyp
sena sutiko ir prelatas J. Am- 
botas, kuris užkalbindamas vie
ną kitą, perėjo per visą trauki
nį. Bet štai jau ir New Yorkas, j 
nes traukinys jau pasislėpė po, 
dangoraižių pamatais. Pennsyl- 
vania stotyje šimtai lietuvių i 
pabiro iš įvairiausių traukinių.' 
Nors išsirikiavome vienas pas
kui kitą, bet kai įlipome į trau
kinį. kuris eina į pasaulinę pa
rodą. tuojau pasijutome tarp

■ svetimųjų, mūsų ekskursantų 
jau nesimatė.

11 vai. ryte atsiradome pasau
linės parodos kvartale. Pradė
jome žvalgytis kaip akys užma
to po įvairiausius pastatus, ku
rių nemačius sunku būtų išsi
vaizduoti. Nuostabu kaip Die
vo duoti žmogui gabumai pasta
to tokius malonius, gražius ir 
įvairius pastatus. Tik apie 3 
vai. po pietų atsiradau lietuvių 
paviljone. Pasijutau, tarsi pa
čioje savo tėvynėje. Koki gra
žūs lietuviški išdirbiniai, koki 
malonūs ir linksmi ir jaukūs 
paveikslai, kiek džiaugsmo ma
tant šį jaukų Lietuvos paviljo
ną. O kiek džiaugsmo iš tikrųjų 
būtų išvydus savo tikrąją Tėvy
nę. Visi, visi aplankykite pa
saulinę parodą, bet ypač Lietu
vos paviljoną.

Nors sekmadienio rytas išau
šo apsiniaukęs, lietingas, bet 
lietuvių suvažiavo iš tolimiau
sių apylinkių tūkstantinės mi
nios ir rinkosi prie Lietuvos pa
viljono. Apie 12 vai. susirinko 
gatvėse Lietuvos legionieriai, 
chorai, ekskursijos ir pavieniai 
asmenys, visi su savo vadais, 
vėliavomis, pasipuošę unifor
momis ir tautiškais rūbais. Į- 

I spūdis buvo gražus ir žavėtinas.

Sekmadienį, šio mėn. 24 d. 
buvo paskirti Keturiasdešimtės 
Valandų atlaidai, bet dėl įvyk
stančio pikniko, atlaidai perkel
ti į sekančią savaitę. Atlaiduose 
pribus ir iš tolimesnių kolonijų 

; lietuviai kunigai, tat bus gera 
I proga visiems žmonėms prieiti 
'prie išpažinties pas atsilankan
čius kunigus.

Praneša Marė Brazinskienę, 
kad jos sūnus Jonas turi sutar
tį apsivedimo su Ona Matulio- 
niūte. Abu esą iš šios parapijos. 
Jonas Bražinskas esąs pirmi
ninkas jaunimo draugijos. Ves
tuvės bus šv. Petro bažnyčioje, 
o vestuvių balius pas merginos 
tėvus Matulionius. Linkime 
jaunai porai linksmos ateities.

Ohio. Akron gyvena gana geri 
lietuviai, bet neturėdami kuni
go, daugumas iš jų apleido baž
nyčią. Ten tarp lietuvių yra 
daug darbo ir dabar reikia tikė
tis, kad darbštus ir mandagus 
kun. Ivanauskas padarys daug 
gero dirbdamas visų lietuvių 
tarpe. Linkime jam geriausio 
pasisekimo, nes jo pasisekimas 
bus dėl mūsų tautos gerovės.

Prieš grįžtant į Akron, kun. 
Ivanauskas atsilankė pas šv. 
Petro parapijos kleboną, ir pri
ėmė klebono prašymą patarnau
ti šioj parapijoj per besiartinan
čius atlaidus. Nors ir toli nuo 
Detroito, tačiau su mielu noru 
apsiėmė čia dalyvauti.

Šią savaitę, Stanislovas Šar- 
kus ir jo brolis Vladas iškelia
vo į Linden, N. J., laidotuves jų 
brolio Juozo šarkaus, kuris mi
rė šeštadienį rūgs. 9. Amžiną 
atsilsį sielai.

Praeitą sekmadienį atsilankė 
į Detroitą pas savo tėvelius kun. 
Vincas Ivanauskas, iš Akron,

Lietuviai ir lietuvių dvasia ne
mirštama. Visi atmaršavome į 
paskirtą vietą—Court of Peace, 
kurioje prasidėjo programos 
pildymas. Čia pradėjo skambėti 
lietuviškos dainos aidai, pradė
jo mirgėti ir suktis jaunuolių 
poros, šokančios tautiškus šo
kius. Visi žavėjosi, visi grožėjo
si ir džiaugėsi šiose lietuviškose 
iškilmėse. Po šios gražios ir 
malonios programos, su naujais 
pasiryžimais išsiskirstėme vėl 
atgal į namus.

gus, kol su juo sutinki visuose 
jo noruose.

Tat svarbumas Jėzaus žodžių, 
“Jaunikaiti kelkis”, kiekvienam 
jaunikaičiui turi būti nepamirš- 

įtami. Pakelkite savo galvą ir 
I protą į aukštesnius dalykus ir 
! duokite garbę savo Sutvėrėjui.į 
Kiekvienas protingas žmogus 
gali suprasti, kad turi būti prie
žastis dėl kiekvieno daikto ir 
sutvėrimo. Iš savęs niekas nega-) 
Ii atsirasti ar save sutverti. Y- 
ra tokių, kurie taip kalba, ir at
siranda tokių, kurie paklauso, 
bet nepasiklausia savęs: iš kur 
tas gavo tokį protą, ir ką jis 
žino iš kur gyvenimas, ir ką ge- 
go yra padaręs nors dėl vieno ■ 
asmens.

I 
i 

i

Pereitą sekmadienį klebonas 
priminė Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje Jėzaus žodžius iš
tartus į mirusį jaunikaitį dėl 
pamokslo; “Jaunikaiti, sakau 
tau kelkis”. Rodos, kad tie žo
džiai buvo ištarti, netik dėl to 
kūniško mirusio jaunikaičio, bet 
kas svarbiau, jie ištarti dėl 
kiekvieno dvasioj mirusio jau
nikaičio, kurio mirtis yra daug 
blogesnė už kūno mirtį.

Kiekvienas žmogus turi kartą 
kūniškai mirti. Tą visi žinome, 
bet ta mirtis ne visados dėl pra
žuvimo, bet dėl amžino gyveni
mo. Dvasiškai mirti nėra pas
kirta žmogui. Ta mirtis visu sa
vo blogumu yra pačio žmogaus 
darbas ir noras. Dvasios mirtis 
yra baisus dalykas. Tankiai gir
dėti motinėles rūgojant, kad ge
riau būtų nepagimdžius sūnaus, 
kuris dabar yra dvasioj miręs; 
kuris paniekina savo motinėlės 
tikėjimą ir jos maldas; rūgo ja 
ant Dievo ir Bažnyčios: ir atsi
tolinęs nuo doro gyvenimo, sa
ve lygina su galviju; ir dažnai 
toks tikrai veda žvėrišką gyve
nimą.

Iš kur pareina pasaulio perse
kiojimai, ar ne iš tų, kurie yra 
dvasioj mirę. Nėra žemesnio bū
do tarp žmonijos, kaip tas žmo
gus, kuris esą dvasioje miręs.

M. Miciūnieni. Tik tol jis apsieina kaip žmo-

Paieškojimas Nr. 105
Lietuvos Konsulatas Či

kagoje paieško sekamų as
menų:

Dailidonio, Stanislovo, 35 
m. amž., kilusio iš Šiaulai- 
čių km., Šiaulėnų vaisė. 
1928 m. išvyko Kanadon. 
Labai svarbu. Skubus at
siliepimas arba apie jį pra
nešimas bus labai įvertin
tas.

Damanskio, Juozapo, ki
lusio iš Kražių, gyvena 
Chicago je.

Globio, Prano, prieš ke
liolika metų gyvenęs 133 
W. 15th St. Chicago je. 
Konsulatui labai reikalin
gas jo atsiliepimas arba a- 
dresas.

Karėtos. Jurgio, kilusio 
iš Vaivadiškio km., Uk
mergės apskr. Anie 62 m. 
amžiaus. Amerikon atvy
ko prieš karą. Dirbo gele
žies fabrike, gyveno Chi
cago je.

Knukštaitės, Paulinos, 
kilusios iš Nugarės km., 
Telšių apskr. Gyveno Chi
cago je.

Levicko, Vlado. Apie 1910 
iš vyko iš Lietuvos. Didžio
jo karo metu tarnavo A- 
merikos kariuomenėje. I- 
ki 1926 m. gyveno Chica
go ie.

Nakrošio, Andriejaus, 
kilusio iš Nakrošių km., 
Panevėžio aoskr. Apie 30 
metų kaip išvyko iš Lietu
vos.

Noreikų, Kazio ir Jokū
bo. kilusiu iš Kvėdarnos a- 
nylinkės. Gyveno įvairiuo
se miestuose Amerikoje. 
Jiems priklauso brolio 
Liudviko palikimų dalis.

Veželio, Andriaus, gyve
nusio Lowell, Mass.. ir 
1922 metais persikėlusio 
į Worcester, Mass.

Aukščiau suminėtieji as
menys arba apie juos ži
nantieji Drašomi tuojau 
atsilieDti Konsulatan.

Lietuvos Konsulas
100 East Bellevue Place 

Chicago. Illinois.

Tegul jaunikaitis vartoja sa
vo protą ir protauja, kad Dievo 
priešai negalėjo pergalėti Jo 
per du tūkstančius metų. Tegul 
pažiūri, kiek gero krikščionybė 
yra padarius dėl pasaulio žmo
nijos. Tegul tik paklauso Jė
zaus žodžių, “Jaunikaiti kel
kis” ; tegul iš tos dvasiškos mir
ties pasikelia, turės ramesnį gy
venimą: suramins savo motinė
lės širdį: bus tikrai žmogus ir 
ras viltį amžinos ateities. Tegul 
visados atsimena, kad niekados 
nebuvo ir nėra gero iš to, kuris 
dvasioj miręs, tat, jaunikaiti 
kelkis!

2

Keliaukite į Lietuvą
PER 

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE
i

LAIVAI IŠPLAUKIA I* 
NEWYORKO 

Sekančiomis dienomis:

Statendam, Rugsėjo-Sept............ 14
Nieuvv Amsterdam, Rugs.-Sept. 26 
Statendam, Spalių-Oct.................. 5
Nieuvv Amsterdam, Spalių-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 į

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

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN

Pike
Dėl Skubaus Patarnavimo 

šaukite

STETSON
FUELCORPORATION

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