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Atsukite Laikrodžių 
Rodykles

Katalikas, kurs neremia 
katalikitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DžfflBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJO (September) 22 D„ 1939 M. No. 72. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
Sekmadienį, rugsėjo 24 

d., anksti rytą prasidės 
pastovus laikas (Standard 
Time). Taigi šeštadienio 
vakare, eidami gultų, at
sukite laikrodžių rodykles 
valandą atgal, kad sekma
dienį nė vieno laikrodžiai 
nesuklaidintų. Bažnyčiose 
pamaldos, radio progra
mos, traukinių tvarka ir 
tt. bus pastoviu laiku 
(Eastern Standard Time).

—

LDS Seimas, Cambridge

Pirmieji Laiškai Iš Lietuvos
Prasidėjus karui Euro

poje, per tris savaites ne
gavome iš Lietuvos nė lai-1 
škų, nė laikraščių. Šian
dien, rugsėjo 21 d., gavo
me Eltos žinias, datuotas 
rugpiūčio 24 ir 25 dd., ir 
korespondenciją iš Biju
tiškio, Amerikiečio.

Lietuvos paštas, spėja
me, buvo sutrukdytas dėl
to, kad Lietuva nebegalėjo 
vežti per Vokietiją. Turėjo 
ieškoti naujo kelio paštui. 
Pirmieji paukščiai jau čia. 
Tikimės sulaukti daugiau 
laiškų, laikraščių, kable- 
gramų ir radio žinių iš Lie
tuvos. Visas žinias talpin
sime “Darbininke”.

Prof. K. Pakšto Artimiau 
stos Prakalbos

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., š. m., 11 valandą ryto, 
prasidės LDS organizacijos metinis seimas iškilmin
gomis šv. mišiomis Nekalto Prasidėjimo P. Švč. para
pijos bažnyčioje, Windsor St., Cambrdige, Mass.

Kleb. kun. P. Juškaitis, seimo rengimo garbės 
pirmininkas ir šeimininkas praneša, kad šv. mišias 
atnašaus LDS Centro Pirmininkas kun. J. Švagždys. 
Laike šv. mišių LDS Seimo atstovai ir svečiai galės 
“in corpore” priimti šv. Komuniją. Pamokslą sakys 
kun. Dr. J. Vaškas, Marianapolio Kolegijos profeso
rius.

Po pamaldų įvyks pietūs, o po pietų, 1:30 valandą 
prasidės Seimo sesijos parapijos mokyklos svetainėje, 
Windsor St., šia tvarka:

1. Seimo atidarymas malda; LDS Centro Pirmi
ninko žodis.

2. LDS Centro Pirmininkas paskiria mandatų ko
misiją, kuri priima mandatus, suregistruoja atstovus 
ir svečius.

3. Sveikinimų kalbos.
4. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
5. Prof. Dr. K. Pakšto kalba.
Tos pačios dienos vakare, 6 valandą, parapijos 

mokyklos svetainėje, įvyks iškilminga vakarienė gerb. 
atstovų ir svečių pagerbimui. Vakarienės programa 
susidės iš kalbų, dainų ir muzikos. Yra pakviestas 
muzikas M. Karbauskas ir jo vadovaujami daininin
kai — choristai išpildyti dainų programą. Tikimės, 
kad bus ir daugiau svečių ar viešnių, kurie dalyvaus 

' programoje. Seimo rengimo komisija, kuriai vadovau
ja kleb. kun. Pr. Juškaitis, nuoširdžiai kviečia visus 
sekmadienio vakare, rugsėjo 24 d., dalyvauti vakarie
nėje.

ANTRA SEIMO DIENA
Pirmadienį, rugsėjo 25 d., LDS seimas prasidės

t

Popiežius ]sako Melstis Už

nacių vadai turį 
pinigais ir ap-

Lietuvos-Rusijos Karininkai

Vokiečių Nacių Vadai Turį
Užsienyj 34 Milijonus

Londonas, Anglija, rūgs. 
21 — Radio žiniomis, Vo
kietijos 
užsienyj 
drauda $34,000,000.00 ir
jiems jokis pavojus ne- 
gręsiąs. Jeigu Vokietijoje 
kiltų revoliucija ir nacių; 
vyriausybė būtų nuversta, ! 
tai jie esą jau aprūpinti ■ 
pragyvenimu.

I Castel Gandolfo, rūgs. 
21, — Jo Šventenybė Pi
jus XII didžiai susijaudi
nęs dėl paskutinių dienų 
įvykių, ypač dėl Vokieti
jos - Rusijos sąjungos, į- 
sako visiems melstis už 
pasaulio taiką. Jis sako: 
“Jeigu žmonės pripažintų 
Dievo teises, tada pripa
žintų ir žmogiškas teises. 
Jei norime, kad taika bū
tų užtikrinta ir civilizacija 
išlaikyta, tai turime žino
ti, kad tik krikščionybė 
tai tegali padaryti”.

Rugsėjo 24 d., Lawrence, 
Mass.

Rugsėjo 25 d., Cambrid- 
ge, Mass. (LDS seime).

Spalių 8 d., So. Boston, 
Mass.

Spalių 9 d., Brooklyn, N. 
Y.

Spalių 11 d. Shenandoah, 
Pa.

Spalių 15—20, Pitts-
burgho apylinkėse.

Spalių 25 ir vėliau Čika
gos apylinkėse.

Rugsėjo 20 — 25 d. jo a- 
dresas bus “Darbininko” 
Redakcijoj, 366 W. Broad- 
way, South Moston, Mass., 
o vėliau: 38 Tower St., 
Worcester, Mass.

ANTRA SEIMO DIENA
Pirmadienį, rugsėjo 25 d., LDS seimas prasidės 

šv. mišiomis už mirusius LDS narius 8:30 v. r., Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. parapijos bažnyčioje. Tuoj 

pamaldų prasidės seimo sesijos šia tvarka:
1. Seimo sesija pradedama malda.
2. Mandatų komisijos raportas.
3. Protokolo skaitymas.
4. Centro Valdybos raportai.
5. Sveikinimų skaitymas ir kalbos.

po

Lietuvos Paviljonas 
Atidarytas

Ketvirtadienį, rūgs. 21 
d. gavome iš New Yorko 
žinių, kad Lietuvos Pavil
jonas nebus uždarytas. 
Renkamos aukos jį palai
kyti atdarą iki spalių 31 
d., kada užsidaro Pasauli
nė Paroda. Kaip bus su 
Lietuvos Paviljonu kitais 
metais, tai peranksti spė
lioti. Bet tikime, jeigu ka
ras perdaug nenuterios 
Lietuvos, tad Lietuvos vy
riausybė ras galimybių ir 
kitais metais išlaikyti Pa
viljoną.

Lietuvių Dienos Komite
tas likusį Lietuvių Dienos, 
rūgs. 10, pelną, rodos, apie 
$400.00, skiria Paviljono 
išlaikymui.

Komunistams Įsakymas 
Iš Maskvos

Maskva, rūgs. 21, — Ko
munistų vadas Dimitrov 
įsakė visų šalių komunis
tams kantriai laukti ir bū
ti prisirengusiems, nes pa
saulinis karas duosiąs pro
gą įkurti komunizmo reži
mą įvairiose šalyse.

KUN. P. JUŠKAITIS,
Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijos, Cam
bridge, Mass., klebonas, LDS Garbės Narys ir Centro 
Valdybos narys, kurio parapijoj rugsėjo 24 ir 25 d.d., 
š. m. įvyksta LDS Seimas. Gerb. Klebonas, LDS 8 kp. 
ir jos išrinkta Seimo Rengimo komisija nuoširdžiai 
kviečia visus į Seimą, šeiminę vakarienę ir užtikrina 
visiems malonumą ir vaišingumą.

RUSIJOS ARMIJA ĮSIVERŽĖ 
Į RUMUNIJĄ

Cernauti, Rumunija, —
Rūgs. 21, — Sovietų Rusi-

6. Naujos Konstitucijos skaitymas ir svarstymas, i Jos arini jos pulkai įsiver-
7. Rezoliucijų ir įnešimų svarstymas.
8. Centro Valdybos rinkimas.
9. Seimo uždarymas malda ir Lietuvos himnu.

APSISTOJIMUI VIETOS
Atstovai, atvykę į LDS Seimą iš tolimesnių kolo

nijų dėl nakvynių kreipkitės pas LDS 8 kp. Seimo 
Rengimo komisijos pirmininką p. A. Vaisiauską ir ki
tus tos komisijos narius, kurie parūpins nakvynes pas 
gerus žmones dykai. Cambridgiečiai laukia atstovų ir 
svečių iš visų Jung. Valstybėse lietuvių kolonijų, Ka
nados ir Lietuvos. Kleb. kun. Pr. Juškaitis ir visa Sei
mo Rengimo komisija kviečia visus lietuvius dvasiš
kius, profesijonalus ir darbininkus atvykti į Seimą.

Jeigu, kurie iš atstovų ar svečių nori apsistoti 
viešbučiuose, tai komisija rekomenduoja šį viešbutį: 
Hotel Commander, 16 Garden St., Cambridge. Kam
barių kainos nuo $3.50 ir aukščiau. Be to, komisija 
nurodys ir kitus viešbučius asmeniai.

SVEIKINIMAI SEIMUI
Apskričiai, kuopos, organizacijos, draugijos ir pa

vieniai asmenys, kurie siųsite sveikinimus LDS Sei
mui, adresuokite: LDS Seimas, % Rev. P. Juškaitis, 
432 Windsor St., Cambridge, Mass.

žė į Rumuniją. Rumunijos 
kareiviams buvo įsakyta 
nesipriešinti. Taip pat 
pranešama, kad Ukrainai 
nenori pasiduoti Rusijos 
valdžiai. Bet Molotovas 
pasakė, kad sovietų mili- 
tarinė policija, žinos kaip 
padaryti tvarką. Bolševi
kai visus nutildo likvidavi
mu.

Sovietų Rusai Uždarė 
Rumunijos Rubežių

Budapeštas, rūgs. 21, — 
Sovietų Rusijos armija 
užstojo visą Rumunijos 
rubežių ir Lenkijos karei
vių neįleido į tą kraštą. 
Vargšai lenkai grūdosi į 
Vengriją, Latviją ir Lie
tuvą. Lenkijos kariuome
nės pulkas, susibūręs apie 
Varšuvą, tebekovoja su

Rusija Pašaukė Daugiau 
Atsarginių Į Armiją

Maskva, Rusija, rūgs. 21 
— Pranešama, kad sovie
tų Rusijos karininkai su 
Lietuvos karininkais nus
tato rubežių, skiriantį Lie
tuvą ir užimtąjį Vilniaus 
kraštą. Žinios nepaduoda, 
ar rubežius nustatomas 
atplėšiant Vilniaus kraštą 

17 mUXnuo Lietuvos, ar jį prijun- 
ų giant? Laukiame daugiau 

žinių iš Lietuvos su Rusi
ja derybų.

I
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Maskva, rūgs. 21, —O- 
ficialiai praneša, kad so
vietų Rusijos vyriausybė 

i pašaukė daugiau atsargi-i 
nių į kariuomenę. Stalinas 
įsakė į armiją pašaukti 
jaunuolius nuo : 
amžiaus. Senesniems ka
reiviams jis neužsitiki. 
Kur ta didžioji kariuome
nė bus pasiųsta neskelbia.

I

vokiečiais ir dar vis tikisi 
sulaukti Anglijos ir Pran
cūzijos pagalbos. Tačiau 
Paryžiaus vyriausybė pa
reiškė, kad lenkams nebė
ra jokios vilties atsilaikyti 
prieš Rusus ir Vokiečius.

Italai Apsivylę Hitlerio 
Kalba

Rusai Bombarduoja 
Lenkijos Miestus

Lenkijos Vyriausybė 
Paryžiuje

Paryžius, rūgs. 21, — 
Lenkijos vyriausybė, pre- 

ir kiti, 
, t „ _____ ,__ „____ suda-

nai iš orlaivių bombarduo- rysią valdžią ir lauksią 
ja Lenkijos miestų gyven-' progos sugrįžti ir atstaty
to jus. Ypatingai smarkiai ti sunaikintą Lenkiją. Tai 

i bombardavo Buczacz mie- bus vyriausybė be vaisty
sią.

Paryžius, rūgs. 21, —
Reuters agentūros žinio- zidentas Moscicki 
mis, sovietų Rusijos laku- sakoma, Paryžiuje

1

Roma, Italija, rūgs. 21, 
Italijos gyventojai tikėjo
si, kad Hitleris pasiūlysiąs 
taiką Europos valstybėms, 
bet tokio pareiškimo ne
girdėjo. Yra manoma, kad! 
Italija susidės su Prancū-i 
zija ir išeis prieš Hitlerį ir1 
Staliną. Italijos diploma
tai pareiškė, kad Mussoli- 
ni padės pietų Europos 
valstybėms išlaikyti neu
tralumą. Ispanija yra pa
linkusi, jie sako, sudaryti 
neutralumo santykius su 
Italija.

bes.

Lenkai Atakuoja Sovietų
Kariuomenę

BRITANIJA PRANEŠA ČEKŲ 
SUKILIMĄ

Iš Bucharesto praneša, kai kovoja su nacių karei- 
kad Vokietijai ištraukus viais. Kraujas liejasi gat- 
kariuomenės dalį iš Lenki- vėmis. Nacių policija ir ka- 
jos, lenkai atsipeikėjo ir riuomenė ginklu malšina 
susistiprino neužimtose sukilėlius. Sukilėliai ką tik 
Lenkijos dalyse. Susiorga- pagriebę į rankas
nizavę būriai smarkiai nacius. Šimtus čekų areš- 

j puola sovietų Rusijos ka-itavo. 
iriuomenę ties Gardinu ir
Lwowu. Berlynas (Vokietija) tas

žinias užginčija. Naciai 
sako, kad jokio sukilimo

kad čekai nesą. Areštavę tik tuos če- 
Moravijoj kus, kurie esą buvę jiems 

sukilo prieš nacių režimą, nepalankūs, kad išvengtų 
Čekų vyrai, moterys ir vai- sukilimo.

i

RUSIJOS LAIVYNAS BALTIJOS 
JŪROJE

___________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talinas, Estonija, rūgs. 
21, — Sovietų Rusijos ka
ro laivai apstojo Estonijos 
pakrančius Baltijos jūroje

Lenkijos Turtas Išvežtas 
I Egiptą

muša

LDS CENTRO KVIETIMAS
LDS Centras, kaip ir LDS 8 kp., Rengimo Komi

sija, nuoširdžiai kviečia visų apskričių ir kuopų atsto
vus, mūsų išeivijos katalikus vadus, profesijonalus ir 
darbininkus atvykti į seimą, nes šis seimas turi spręs
ti svarbius klausimus, liečiančius katalikybę, lietuvy
bę ir darbininkiją. Pageidaujama, kad į seimą atvyk
tų ir tų kuopų nariai, kurios yra susilpnėjusios arba 
kurios visai nebeveikia. Tačiau, pilnateisiais atstovais 
gali būti tik tie, kurie turės apskričių ir kuopų valdy
bų ir Dvasios Vadų parašus. Be to, kiekviena kuopa
gali rinkti pilnateisiais atstovais tik vieną nuo kiek- ir jokių laivų neišleidžia 
vienų dešimties narių. Pavyzdžiui, jeigu kuopa turi 15 išvažiuoti ar įvažiuoti. Ru- 
narių, tai gali įgalioti du atstovu, jei 20 tai taip pat du sai sako, kad Lenkijos ka- 
atstovu ir tt. Kuopa, turinti 100 narių gali įgalioti lOjro laivai yra^Estonijos pa- 
atstovų. Bet kuopa, kuri turi tik 9 ar mažiau narius ' 
vistiek gali įgalioti vieną atstovą. Toks yra konstitu- 
cijinis patvarkymas.

Kaip kituose seimuose, taip ir LDS Seime bus 
nuoširdžiai priimti LDS nariai ir svečiai katalikai.

Cambridgiečiai lietuviai katalikai, darbininkai y- 
ra nuoširdūs ir vaišingi. Jiems vadovau ja nuoširdus, 
uolus ir vaišingas vadas, LDS Garbės Narys, Centro 
Valdybos narys, kleb. kun. Pr. Juškaitis. Taigi užtik
riname, kad Cambridgiuje tikrai bus malonu ir gar
binga dalyvauti.

kraščiuose. Bet Estonijos 
ir Latvijos vyriausybė pa
reiškė, kad joki svetimų 
valstybių laivai nebuvo į- 
leisti į jų pakraščius. So
vietų Rusija nori turėti 
atvirą kelią į Baltijos jū
ras. Pabaltijos valstybės 
jaučia, kad jos bus pa
vergtos po sovietų Rusijos 
valdžia.

Londonas, Anglija, rūgs.
21 — Praneša, 
Bohemijoj ir

I
Oslo, Norvegija, rūgs. 21 

— Oficialiai praneša, kad 
Lenkijos bankos visas tur
tas per Rumuniją nuvež
tas į Aleksandriją, Egiptą. 
Kiek ankščiau buvo pra
nešta, kad lenkai savo tur
tus išvežė į Rumuniją, bet 
tur būt nujaučia, kad bol-į Darbininkų Radio programą, kurią išpildys Cambrid- 
ševikai - naciai kęsinąsi ir 
Rumuniją sunaikinti, ir 
už tai savo turtus išvežė į 
Egiptą. Egiptas yra Angli
jos valdžioje.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugsėjo 23 d., 2 vai. po pietų įvyks

ge lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzi
kui Mamertui Karbauskui. Programa susidės iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Prašome pasukti savo radio rodyk
lę ant 1120 kilocycles ir klausytis programos iš WCOP 
stoties, Boston, Mass.
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Penktadienis. Rugsėjo 22. 1939 DARBININKAB 2—

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ar Rusija Gražins Lietuvai 

Vilnių?
Vatikanas Numato Komu* 

nizmo Siekius

Vatikanas, rugs. 21, — 
Laikraštis Osserva tore 
Romano pareiškė baimę, 
kad sovietų Rusijos tiks
las bus įkurti komunizmo 
rėžimą Europoje, 
laikraštis sako: 
k vos per radio buvo pra
nešta. kad sovietų Rusijos 
armijos įsiveržimo tikslas 
į Lenkiją nėra tik išlais
vinti Ukrainus ir Baltgu- 
džius. bet atidaryti kelią 
komunizmui į vakarų Eu
ropą”. Osservatore Roma
no klausia: “kodėl Rusija 
sudarė sutartį su Japonija 
ir visą armiją sutraukė 
prie Lenkijos rubežiaus, 
kada aišku maža kariuo
menė lengvai galėjo užim
ti Lenkijos dalis?” Kada 
sovietų Rusija sumobili- 

• zavo didžiausią armiją tai 
aišku, kad ji planuoja 

> daug daugiau, negu jau 
. užgrobė.

Užsienių žinios pr aneša.: 
kad Rusijos raudonoji ar
mija užėmė Vilniaus kraš
tą ir Vilnių. Kiek ankščiau 
buvo žinių, kada rusų ar
mija pradėjo maršuoti į 
Lenkiją, kad Rusija buvo 
pasiūliusi Lietuvai užimti 
Vilnių, bet Lietuva to ne
nenorėjusi daryti. Jeigu ir 
būtų taip buvę, tai mes ži
nome gerai, kad Lietuva 
negalėjo siųsti savo ka
riuomenės užimti Vilnių, 
nes tuo laiku buvo daug 
Lenkijos kariuomenės Vil
niaus krašte. Lietuva lai
kosi griežto neutralumo.

Dabar, kada Vilniaus 
kraštą ir Vilnių užėmė ru
sai. tai jie. jeigu nori būti 
korektingi. tą kraštą turi 
pervesti Lietuvai. Lietuva 
su Rusija turi nepuolimo 
sutartį ir sutartį, kuria 
Rusija pripažįsta Vilniaus 
kraštą ir Vilnių Lietuvai. 
Pagyvensime ir pamatysi
me ar sovietų Rusijos žy
gis nėra imperialistinis 
gruoboniškas. ar sovietų 
Rusijos vyriausybė išlai
kys savo žodį, duotą ma
žosioms valstybėms, kad 
ji nenori ir neturi tikslo 
ką nors pavergti?

Kai kurie lietuvių komu-i 
nistų laikraščiai, pasinau
dodami tomis žiniomis, 
kurios pranešė, kad Lietu
va mobilizuoja savo ka
riuomenę. kad sustiprintų 
savo rubežius ir apsaugo
tų šalies nepriklausomy
bę, mėgina įkalbėti savo 
skaitytojams, kad Lietu
vos vyriausybė nenori at
siimti Vilniaus. Netiesa, 
komunistai. Lietuva per 
18 metų buvo karo stovyje 
su Lenkija dėl Vilniaus. 
Taigi ir dabar. Lietuva tik 
laukia progos atsiimti Vil
nių. Lietuva \ ilniaus nie- vietų Rusijos laikraštis 
kad nėra išsižadėjusi. Kaip Pravda. didžiuojasi, 
jau žinome. 7 ’ " 
riausybės atstovas veda,jo suiaįkyti: į dvi dienas 
derybas su Rusija dėl \ ii- bolševikų kariuomenė įsi
maus. Tik dabar klausi
mas. ar sovietų Rusijos 
kimasarai grąžins Vilnių 
Lietuvai?

Japonai Numato Amerikos 
Vyriausybės Kryptį

Yokahama. Japonija. — 
Rugs. 21 — Japonijos di
plomatai sako, kad Jung
tinės Amerikos valstybės 
tikrai prisidės prie Euro
pos karo. Jie sako, kad jei 
Amerika laikytųsi neutra- 

tai būtų geriausias 
Toliau užtikrinimas prieš pasau- 

“Iš Mas- linl karą. Bet jie abejoja, 
kad Amerika pasiliks neu
trali, nes Anglijos gudrūs 
diplomatai mokės ją į- 
traukti į Europos karą. 
Kodėl Amerikai reikėtų 
maišytis į Europos karą? 
Ką ji tuo pelnytų? Lai An
glija gina savo kraštus.

_________

Lenkai Nujaučia Komunistų 
Žiaurumų

Socialistai Pasmerkė 
Komunistus

HITLERIS IR STALINAS VAL
DYSIĄS RYTŲ EUROPĄ

Berlynas, rugs. 21, —Na
cių vadas Hitleris pareiš
kė, kad Vokietija ir Rusi
ja, “dvi didžiausios tau
tos”, padarys tvarką ir 
valdys rytinę dalį Euro
pos. Savo ilgoje kalboje jis 
pareiškė: 1) Kad Vokietija 
yra prisirengus, jei bus

PILSUDSKIO ŽMONA PABĖGO 
Į LIETUVĄI 

i

'reikalinga, kariauti ir sep-' 
tynius metus; 2) kad Vo
kietija ir Rusija padarys 
'“tvaiką” ir valdys rytinę
Europą; 3) Kad Vokietija vą ir apsistojo Raseiniuo- 
neturi tikslų kariauti prieš , se. Sovietų Rusams užė- 
Angliją ir Prancūziją, bet mus Vilnių, be galo daug 
kad Vokietija ir Rusija už- lenkų subėgo į Lietuvą. A- 

, tikrina, jog Lenkija, kokia pie 20,000 lenkų kareivių 
■” ji buvo sudaryta pagal;perėjo Lietuvos rubežių.

Kaunas, Lietuva, rūgs. 
21 — Maršalo Pilsudskio 
žmona su dviem dukterim 
pabėgo iš Lenkijos į Lietu-

sadorius paneigia žinias, 
kad paliaubas su Rusija 
inspiravo Vokietija. Pa
liaubos esą nėkiek labiau 
nesuartina Japonijos su 
Rusija, ir toji sutartis nė
ra tai pradžia nepuolimo 
sutarties.

Vokietija Gabena Karo Jė
gas j Vakarinį Frontų

Berlynas, Vokietija, rug
sėjo 21 — Vokietijos karo 
štabas pasiuntė kariuome
nę ir karo medžiagą iš 70 
divizijų, kurios buvo Len
kijoje, į vakarinį frontą 
ginti savo žemės. Vokieti
jos pulkininkas Brau- 
chitsch, kuris vedė nacių 
armiją prieš lenkus Lenki
joje, jau esąs vakariniame 
fronte ir darąs planus pra
dėti smarkius mūšius 
prieš Prancūzijos ir Angli
jos karo jėgas. Vokietija 
pastatysianti apie milijo
ną naujų vyrų prieš pran
cūzus.

Versailles sutartį “nieką-, Lietuvos rubežiaus sargy- ■ 
da nebeatsistatys”; 4) kadba lenkus nuginklavo. 
Vokietija nenori Rusijos'Taip pat pranešama, kad 
Ukrainos; 5) kad tie, ku-:Rusijos bolševikai Lenki- 
rie mano, jog Vokietija ir, jos ir Vilniaus krašte įsa 
Rusija išeis viena prieš ki- ko žmonėms rašytis į ko 
tą, labai klysta ir nesu-i munistų partijos kuopas, 
pranta padarytos sutar- Į 
ties.

Hitleris pakartotinai pa
reiškė, kad jis nieko nuo 
Prancūzijos ir Anglijos 
nenori, bet jeigu jos imsis 

j ir toliau kariauti, Vokieti- 21 — Japonijos ambasa- 
ja yra prisirengus. dorius Jung. Valstybėms

Gi tuo tarpu Anglijos ir pareiškė spaudai, kad pa- 
Prancūzijos vyriausybės z1o’,1ir+z'0 
pareiškė, kad jos nesustos! 
kovoję iki Hitleris bus nu
galėtas, nes: “Hitlerio žo
džiams negalima tikėti”.

į Japonų Atstovas Paneigia 
Santykius Su Rusija

Washington, D. C., rūgs.
Londonas, rugs. 21, — 

Lenkijos žmonės nujaučia, 
kad Rusijos bolševikai nu
žudys visus, kurie kaipo 
tikintieji išdrįs jiems pasi
priešinti, kaip kad nužudė 
tikinčiuosius Rusijoje ir 
Ispanijoje. Jie labiausia 
bijosi komunistų slapto
sios policijos. Jie žino, kad 
komunistų pirmas tikslas 
yra sunaikinti bažnyčias, 
atimti iš žmonių visas 
nuosavybes ir paversti vi
sus valstybės vergais. 
Lenkai sako, kad Rusijoje 

* bolševikai nužudė daug 
į tokių, kurie turėjo kokią 
nors nuosavybę ar pinigų. 
Ir jie sako, jei bolševikai 

į taip padarė pačioje Rusi
joje. ką mes galime tikė
tis? Jie sako, kad 10 mili- 

i į jonų lenkų jau yra Rusi
jos bolševikų valdžioje.

Londonas, rūgs. 21. — 
Šveicarijos socialistai 
griežtai pareiškė nieko 
bendro neturėti su komu
nistais. nes Maskva duo
danti komunistams visus 
įsakymus. Gi Maskvos su
sitarimas su Berlynu išda
vė darbininkus. Jie sako: 
“Stalino susitarimas su 
Hitleriu yra įrodymas, kad 
jie nori pavergti mažesnes 
tautas”.

n

Prof. Dr. K. Pakštas,
Vytauto Didžiojo Univer
siteto profesorius, Švedi-! 
jos Vasos Ordino karinin
kas, mūsų tautos įžymus 
mokslininkas, atvyksta į 
Bostono apylinkę iš New 
Yorko, kur dalyvavo Fe
deracijos ir kitų organiza-, 
cijų seimuose. Prof. Dr. K.. 
Pakštas, kviečiamas LDS; 
Centro Valdybos, pasiža-; 
dėjo dalyvauti LDS Seime,! 
rugs. 24 ir 25 d.d., Cam-; 
bridge, Mass. ir pasakyti 
kalbą apie aktualiausius 
mūsų tautos reikalus, Eu
ropos karą ir Lietuvos vi-į 
dujinę padėtį. Sveikiname 
Garbingąjį Profesorių, bu
vusį “Darbininko” redak
torių ir laukiame Tamstos 
mūsų organizacijos meti-: 
niame seime.

I

darytos paliaubos su so
vietų Rusija Manchukuo- 
Mongolijos rubežiuje nie
ko bendra neturi su Euro
pos karu. Japonijos amba-

liais Darbais
Maskva, rūgs. 21, — So-

kad
Lietuvos vy-jjų armijos niekas negalė-

Baltgudžius, 
kraštas nėra 
nei baltgu-

ANGLIJA PASMERKĖ RUSIJOS 
ĮSIVERŽIMĄ Į LENKIJĄ

_______ ♦--------------------------
i Londonas, rugs. 21,—irioj dalyvavo įžymūs de- 
Anglijos vyriausybė pa- mokratų ir respublikonų 

1smerkė Rusijos užgrobi
mą Lenkijos dalies ir pa
žadėjo kovoti “iki bus at- 

I siektas tikslas”. Tačiau 
! Anglija labai atsargiai 
kalba apie Rusiją. Ji žino, 
kad Rusija siekia paverg- 

iti Indiją, kurią dabar val
do Anglija. Rusija mėgi
na sudaryti sutartį su 
Turkija. Tai padarius, ji 

į tada galės per Dardanelius 
pasiekti Persiją; užėmus 

! Persijos vandenyną, jai 
, nebus sunku užimti Indi
ją. Anglija deda visas pa
stangas, kad Turkijos - 

T Rusijos sutartis neįvyktų.Madridas, rugs. 21,—Is- J
panijos vadas, generolas i 
Franco atsišaukė Į visas 
tautas užbaigti baisų ka
rą. Jis sako: “Aš atsišau-į 
kiu į tautų vadus užbaigti 
karą, kuris visą naikina ir 
išžudo tūkstančius nekal- 21 — Šiandien Jung. Vals- £ 
tų žmonių, kad tautos ne- tybių Kongresas išklausė 4 
būtu sunaikintos, kaip bu- Prez- Roosevelt kalbos Eu- |

- . . • .. . __________ T-______ _  «.

vadai, ir dauguma pasisa
kė už dabartinį neutralu
mo įstatymą.

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

Pro f. St. Šalkauskis.

yra 
jame

v —

Baisios Audros Metinės 
Sukaktuvės

Rugsėjo 21 dieną suėjo 
lygiai metai nuo įvykusios 
baisios audros, kuri vien 
Naujoje Anglijoje padarė 
$400,000,000 nuostolių ir 
užmušė 680 žmonių; su
griovė 18,731 pastatą, nu
kirto daugiau kai 604,000 
telephonų, ir Raudonasis 
Kryžius turėjo aprūpinti 
maistu, drabužiais ir gy
venimui namais apie 13, 
440 šeimynų.

Generolas Franco Atsišaukė 
Į Tautas

Kongresas Svarsto Neutra- ' 
lumo Įstatymų .
—

VVashington, D. C., rugs.

Prancūzai Atlaikė 
Vokiečių Puolimų

Paryžius, rugs. 21, — Iš 
Lenkijos Hitleris sutrau
kė daugumą savo armijos 
i vakarų frontą. Smarkūs 
mūšiai įvyko prie Prancū
zijos - Vokietijos rubežių.'savo armiją prie Lenkijos! 
Vokiečiai nepadarė jokios 
pažangos į prancūzų pusę. ko. jiems rūpėjo išlaisvinti į 

i1 
| 

NAUJAS TESTAMENTAS | 

ir EVANGELIJOS

rA

i £
I

į5’
f

ŠVENTAS RAŠTAS

Ukrainus ir 
bet Vilniaus 
nei ukrainų 
džių, ten gyvena lietuviai
ir lenkai. Stalinas pradėjo 
kalbėti Hitlerio kalba, 

veržė 85 mylias Lenkijos Kiekvienas Hitlerio žygis 
gilumon. užėmė Lietuvos buvo teisinamas išlaisvini- 
Vilnių. susitiko su Vokie-įmu vokiečių. Bolševikų ir 
čių armija prie Brest-Li-! nacių tikslas yra ne išlais- 
tovsko (Lietuviškos Bras-įvinti žmones, bet juos pa-
įtos). Toks sovietų Rusi jos! vergti po žiaurių diktato- 
užpuolimas sunaikintos. rių valdžia. 
Lenkijos ir užgrobimas 

! mūsų Vilniaus yra krimi-.
nalinis darbas. Kada Hit
leris tik pradėjo karą prieš 
lenkus. Rusijos bolševikai: , ... ... ..... tni. rugsėjo 19 d.. Vincas Zilai-, jau turėjo sumobilizavę!”. jtis. gyv. 1110 VVashington st..'savo armna r»np įlenki ins ° i

i . .. "‘A,- -i ’lipo kopėčiomis i stulpą pririšti> rubežiaus. Bolševikai sa- ; , .. ‘ x.. (Virvę draouziams džiauti, rah- 
_____ i_______ _______________ Į pėjęs apie 16 pėdų į aukštį, pa

sviro ir nupuolė ant stulpo, 
gulinčio ant žemės ir persiskė- 
lė galvą. Pasikankinęs ligoninė
je mirė aprūpintas Sakramen
tais.

A. a. Žilaitis buvo tik apie 21 
metų amžiaus. Gyveno su savo 

j tėveliu, jaunesniu broliu ir se- 
:šute.

Laidojamas šeštadienio, rug- 
isėjo 23. 9 vai. rytą iš šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčios. Pašar
votas laidotuvių direktorių pp.. 
E. Warabow įstaigoje. 1156 
VVashington .St.

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- | 

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris- | 

taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas į 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. | 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00. iI
“DARBININKAS”

366 Broadvvay, So. Boston, Mass

Užsimušė Jaunas Vaikinas
A’oricood, Jlass. — Antradie-

vo Ispanija sunaikinta. 
Juo ilgiau karas bus veda
mas. tuo sunkiau ateityje 
bus sudaryti taiką”.

giau Vyčių dalyvauti suvažiavi
me ir parengimuose.

ropos karo reikalu. Kon
gresas savo sesijoje svars
tys neutralumo įstatymą.

Dauguma Jung. Valsty
bių piliečių reikalauja pa
likti neutralumo įstatymą, 

Į kad neįvėlus Jung. Valsty
bių į Europos karą. Kun. 

pp- • Coughlin, penkiolika įžy-Antradieni, rugs. 12 d.
Kamilai, gyv. Tremont St., mi-įmių demokratų ir respu- 
r.ėjo savo 30 metų vedybinio j blikonų vadų ir daugybę 
gyvenimo sukaktį. Jų giminės 1;-L ----------------;J—*— —
ir draugai surengė pramogėlę 
pp. Kamilus pagerbti, p. Kami
la yra Šv. Jurgio par. zakristi
jonu. CSN.

kitų ragina prezidentą, ne
utralumo įstatymo nekei
sti.

Vakar prez. Roosevelt 
turėjo konferenciją, ku-

ITALIJA SIUNČIA ATSTOVĄ 
J LONDONĄ

šeštadienį, rūgs. 23 d. j Lie
tuvos Vyčiu N. A. apskričio su- ta prie Anglijos ir Prancū- 

Aj važiavimą. Hartford. Conn. zijos.
‘į vyksta L. Vyčių 27 kp. atsto

vės pp. Ona Pazniokaitė ir Gai- lija nusikreipė nuo Vokie- 
dulytč ir apskričio astovė p. A-Į

Roma, rugs. 21, — Hali- jei Mussolini panorėtų su
jos vyriausybė paskyrė į sideti su Vokietija ir Rusi
nau ją atstovą Anglijai.-ja.
Per ilgą laiką Italija netu-, --------------
rėjo savo atstovo LondoneT . ..
dėl nesutarimų su Angii-i Jugoslavija Daro Sutarti Su 
jos vyriausybe. Tai yra ’ Rusija
ženklas, kad Italija links-!

t
I
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x r-x GENERAl ELECTRlC

^■RADIO

New TELEVISION AUDIO KEY 
New SUPER BEAM-A-SCOPE ne AE*iAi-NO eneurno neemdt
New V1SUALUX DIAL 
New DYNAPOWER SPEAKER 
Plūs A DOZEN MORE 

ADVANCED FEATURES

i i

G-E
THE RADIO WITH THE

MODEL H-500: Dynamte Speaker 5 G-E Tuke*. 
Dnaa-tne Dial. Staedard and Pvitcc Vaad. 
Attadied Antenna AC-DC Oper- AfcJI v
acion. Artractive Brown Ptascic vi’tLr
Cabinet. frory md Co/or«d Fin- *1 A AP 
ū*« Alto Atoiloble..................... J | J.

TOF PRICES FOR YOUR* 
OLO RADIO NOWI

MORE RADIO
FOR

LESS M O NEVI
G-E Radio "Shoocs th« 
Works” with new fea- 
tures. new perform- 
ance, new beauty — 
everything that spells 
more value for your 
money! Come įn and 
let us prove it to you.

3,
T&

EASY TERMS
Other G-E Radios Priced From $9.95 To $225.00

<

Kada Vokietija su
darė sutartį su Rusija, Ita-

tijos. Sakoma, kad Italijo-uuiviv u apsnuiriu <u»w>c p. -i- j I ĮJOS. DttKOma, KėlU ĮLUIIJO- 

Įlena Jesionytė. Vyksta ir dau-lje tikrai būtų revoliucija,

Belgradas, 
rūgs. 21 — 
vyriausybė veda derybas 
su sovietų Rusija sudary
mui sutarties. t

Jugoslavija, 
Jugoslavijos

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92HIGHST.. BOSTON. MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

>
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LDS
LDS Seimui jau priartėjus, delegatai ir delegatės 

turėtų sukaupti visas savo pajėgas savo brangios or
ganizacijos gerovei svarstyti. Nereikia čia daug aiš
kinti, kad Lietuvių Darbininkų Sąjunga vaidina stam
bią rolę katalikų gyvenime. Tą svarbų vaidmenį, kurį 
LDS vaidina, gal daug geriau įvertina pašaliečiai, ne
gu pačios organizacijos nariai. Reikia žinoti, kad LDS 
organas “Darbininkas” yra plačiai žinomas ne vien 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj. Iš atsilankančių iš Lietuvos 
svečių ne kartą teko nugirsti, kad tautininkų sauvalia
vimo metu, kuomet katalikų spauda tampriai buvo su
varžyta, “Darbininkas” Lietuvoj buvo godžiai skaito
mas dėlto, kad išdrįsdavo pasakyti tiesą į akis įsigalė
jusiai tuomet tautininkų vyriausybei. Jis ir čia dažnai 
susiduria su laisvamanių opozicija ir kartais turi at
kakliai kovoti už katalikybės principus. Iš to siūlosi 
išvada, kad jei LDS jokios kitos naudos visuomenei 
neatneštų, tik leistų savo organą, tai jo to vieno nuo
pelno mūsų organizacijai užtektų.

Tačiau, be leidimo “Darbininko”, LDS organiza
cija turi kitą stambų nuopelną, būtent, kad ji iškelia 
katalikų darbininkų tikslą organizuotis ir veikti pagal 
katalikiškus principus, išdėstytus Leono XIII ir Pijaus 
XI enciklikose. Darbininkų pasiryžimas iškelti katali
kišką vėliavą labai brangintinas, ypač tokioj šaly kaip 
Amerika, kur verda kunkuliuoja visokie šūkiai neva 
tai darbininkams palankūs, bet esmėje jiems pragaiš
tingi. Juk vienas tik susitarimas Stalino su Hitleriu 
kaip ant delno įrodo, kad tiem dviem ponam nėkiek 
nerūpi darbininkų gerovė, bet imperialistiniai sieki
mai — valdžios, garbės ir galybės. Perdirbimas socia
linės santvarkos tai jiems buvo tik skraistė, po kuria 
pasislėpę, jie rezgė savo imperialistinius planus, ir ka
da atėjo tinkama proga, jie tiesiog begėdiškai metė 
šalin savo partijų principus ir tikinčią jiems darbinin
kų minią paliko kvailių rolėje. Tad griūvant komuniz
mui ir nacizmui, krypstant į plėšrųjį imperializmą, 
dabar kaip tiktai laikas iškelti tikrai nemelagingą ir 
neapgaulingą katalikų darbininkų šūkį — eiti nurody
tu tų dviejų didingų Popiežių keliu. Jau metas katali
kams pilnai susiprasti ir Lietuvių Darbininkų Sąjun
goje įžiūrėti sveiko darbininkiško sąjūdžio užuomaz
gą. K.

Apie trysdešimts metų Į po rengiasi būti Bažnyčios 
atgal, jaunas Belgijos ka ' kunigas, jis prisidėjo prie 
sykių darbininkas atsi-ijų priešų. Jie sakė: 
sveikino su savo draugais vikas! 
ir išvažiavo į mokyklą. Jis 
rengėsi būti kunigu. Kada 
vėliau, vasaros metu, apsi
vilkęs seminarijos klieri
ko rūbais, jis sugrįžo į sa
vo tėviškę, jo draugai ker
štingai į jį žiūrėjo. Jau
nam klierikui norėjosi su
eiti su draugais, su ku
riais jis keletą metų ka
syklose dirbo, pasikalbėti, 
pasitarti. Bet jo draugai;
nieko bendro nenorėjo su tarėja ir jų reikalų gynė- 
juo turėti. Ir tai buvo Bei- ja. Tapęs kunigu, jis tuo- 
gijoje, kur katalikai yra jau pradėjo organizuoti 
didžiumoje. Kodėl darbi- darbininkus į ratelius, juos 
nink^i nekalba su klieri- mokyti ir aiškinti Bažny- 
ku ? Socializmas ir komu- čios mokslą ir nuopelnus 
nizmas juos paveikė. Jie darbininkams. Jo darbą 
prisiklausė socializmo va- Dievas palaimino. Šiandie- 
dų ir patikėjo, kad sočia- ną Jaunųjų Krikščionių 
lizmas kovoja už jų gyve- darbininkų sąjunga, arba 
nimo pagerinimą. Socializ- Žosistai, yra žinomi visa- 
mas buvo jų viltis. Katali- me pasauly. Jų tikslas yra 
kų Bažnyčia pasmerkė so- sugrąžinti darbininkus 
cializmą. Vienas iš jų tar-; prie Kristaus.

Darbininkai Atsitraukia Huo Bažnyčios

: “Išda- 
Jis bus kunigas, 

mūsų priešas. Bažnyčia 
užtaria turtuolius, jis bus 
tos Bažnyčios kunigas; ša
lin su juo!”

Jaunas klierikas, Juozas 
Cardijn, sugrįžęs į semina
riją mokėsi ir meldėsi, kad 
sugrąžintų darbininkus 
prie Kristaus Bažnyčios, 

| kad parodyti jiems, jog 
j Katalikų Bažnyčia nėra 
darbininkų priešas, bet už-

I

tėvainystės 
tvirtinimas ne-

Bažnyčios Mokslo Nežinojimas
Katalikų darbdavių ne

teisingas išnaudojimas 
darbininkų, kaip Popiežius 
sako, yra priežastis dėl ko 

; darbininkai atsitraukia 
Į nuo Bažnyčios. Kita dar 
priežastis yra ta, kad dar- 

i bininkai nežino Bažnyčios 
i mokslo socialiniuose klau- 
! Simuose. Popiežius Pijus 
XI, enciklikose Divini Re
demptoris sako: “Jei dar
bininkai atsitraukė nuo 
Bažnyčios, tai čia priežas
tis dažnai buvo ta, kad tie 
katalikai nebuvo pakanka
mai pažinę ir apgalvoję po
piežių mokslą apie darbi
ninkų reikalus. Todėl yra 
būtinai reikalinga visuo
se sluogsniuose skatinti

Kas atsitiko Belgijoje 30. propaganda nustato dar- 
„4... —i „4-„ Ibininkus prieš Katalikų

Bažnyčią. Ir tai yra labai 
aišku, nes jeigu Bažnyčia 
moko tiesą apie Dievo bū
vimą ir pomirtinį gyveni
mą, tai komunizmas neiš
silaikys. Komunistai žino, 
kad nelengva iš žmonių

metų atgal, tas pasikarto-j 
ja šiandieną. Katalikų 
Bažnyčia ir katalikai dar
bininkai yra laikomi dar
bo žmonių priešais. Darbi
ninkai kažin kaip yra įsi
tikinę, kad norėdami pa
gerinti darbo žmonių gy
venimą jie turi prisidėti! širdžių išrauti tikėjimą, 
prie socialistų ir komunis-’už tai jie puola Bažnyčią, 
tų. Popiežius Pijus XI sa- Jeigu jie sakytų žmonėms 
ko: “Didžiausioji praeito netikėti į Dievą, žmonės 
šimtmečio nelaimė buvo jų neklausytų. Jie leng- 
ta, kad darbininkai atsi-'Viau patraukia žmones 
traukė nuo Bažnyčios”, i prie savęs sakydami, kad 
Kame yra tos nelaimės Katalikų Bažnyčia yra 
priežastis? Pijus XI, enci-'darbininkų priešas. Ta
ktikose Quadragesimo An-' čiau visame Markso ir Le
no ir Devini Redemptoris, nino moksle 
duoda mums atsakymą.

Pirmiausia, komunistų enciklikose.

Komunistų Propaganda
Apie tą komunistų pro

pagandą Pijus XI sako:— 
“Norint suprasti, kaip ko
munizmas galėjo būti taip 
nekritiškai darbininkų 
žmonių priimtas, reikia 
turėti galvoje, kad kelią 
tai propagandai buvo pa
ruošęs darbininkų religi
nio bei dorovinio gyveni
mo auleidimas, į kurį buvo 
nuvedės liberalistinis ū- 
kis. Toliau, nedaug žmonių 
temokėjo įžvelgti tikrąją 
komunizmo prigimtį; dau
gelis neatsilaikė gundy
mams, kurie buvo suma
niai apvilkti pažadų for
ma. Apsimesdamas norįs 
tik pagerinti darbo žmo- 
lniu klasės likimą, paša
linti tikruosius liberalisti-

intensyvesnį socialinį švie
timą, atitinkantį įvairius 
intelektualinės kultūros 
laipsnius, ir negailėti jo
kio vargo bei darbo kuo- 
plačiausiai paskleidžiant 
Bažnyčios mokslą, ypatin
gai darbo žmonių tarpe. 
Tegu žmonių protai bus 
apšviesti tikrosios katali
kiškos doktrinos šviesa, o 
jų valios tegu bus pasiruo
šusios ją sekti ir ją taikyti 

: kaipo moralinio gyvenimo 
normą, sąžiningai pildant 

' įvairias socialines parei
gas. Tokiu būdu išnyks tas 
išvidinis prieštaravimas 
ir nuoseklumo nebuvimas 

į krikščioniškame gyveni- 
me .

Vadų Reikalingumas
“Eikite prie darbininkų”, 

nuo Gi darbininkams jis įsako 
būti apaštalais, vadais. 
“Darbininkų apaštalai vi
sų pirmiausia turi būti pa
tys darbininkai”. Apašta
las kalba ne savo vardu,

Dėl tų priežaščių darbi
ninkai atsitraukia 
Bažnyčios. Yra svarbu tas 
priežastis pašalinti, nes! 
kam nėra žinoma, kad di
džiausią žmonijos dalį su
daro darbininkai. Kristo
foras Dawsonas sako: — bet to kuris jį siuntė. Baž- 

| “Koks ateityje bus pašau- nyčia liepia darbininkams 
lis. koki bus jo tvarka, pri-būti apaštalais. Jie priva- 
klauso 
kultūros ir pasauliečių a-'
paštalavimo”.

I

' kad Bažnyčia pataikauja 
turtuoliams. Apie tokius 
darbdavius Pijus XI sako: 
."Tikrai, liūdna yra, jog 
buvo arba ir dabar yra, 
kad tie, kurie sakosi esą 

(katalikai, visiškai užmirš
ta aną aukštą teisingumo 
ir meilės įstatymą, pagal 
kurį ne tik privalome kiek
vienam atiduoti tai, kas 
jo yra, bet stokojantiems 
broliams turime padėti 
kaip pačiam Kristui, o y- 
pač, kas svarbiausia, kad 
dėl noro pelnyti nesidrovi 
kankinti darbininkų. Ne
trūksta ir tokių, kurie 
piktanaudoja patį tikėji
mą ir jo vardu stengiasi 
pridengti neteisingus rei
kalavimus, kad apsigintų 
nuo teisingų darbininkų 
reikalavimų. Šių veikimo 
būdų niekada Mes nenus
tojome smerkę. Jie yra 
priežastis, dėl ko Bažny
čia, nors neteisingai, buvo 
įtariama einanti su turtin
gais, o nesijaudinanti ne
laimėmis ir reikalais tų, 
kurie yra, tartum, nustoję 
natūralios 
Kad šitas
teisingas ir nepamatuo
tas, aiškiai rodo visa Baž
nyčios istorija; pati enci
klika, kurios sukaktuves 
minime, yra aiškiausias 
Bažnyčios mokslo liudy-! 
mas ir įrodymas, kad anie 
šmeižtai ir užgauliojimai 
neteisingiausiai daromi”.

Tas pats Popiežius enci
klikoje Divini Redempto
ris sako: “Deja, ir kai ku
rių katalikiškųjų sluogs- 
nių elgesys yra prisidėjęs- 
prie susilpninimo darbi
ninkuose pasitikėjimo Jė
zaus Kristaus religijai. 
Nebuvo norėta suprasti, 
kad krikščioniškoji meilė 
reikalauja pripažinti ir 
kai kurias teises, kurios 
darbininkui priklauso ir 
kurias Bažnyčia yra jam 
viešai pripažinusi. Ką ma
nyti apie kai kurių katali
kų darbdavių elgesį, kurie 
savo patronalinėse bažny
čiose sutrukdė perskaitvti 
Mūsų encikliką Quadrage- 
simo Anno? Ką sakyti a- 
pie tuos katalikus pramo
nininkus, kurie iki šiol te
bėra priešai darbininkų 
judėjimo, kurį Mes patys 
rekomendavome ? Ar ne- 
apgailėtina, kad nuosavy
bės teisė, kuri yra Bažny
čios pripažinta, kartais 
būna piktai panaudota, 
stengiantis nutraukti iš 
darbininko teisingą atlygi
nimą ir paniekinti sociali
nes teises, kurios jam pri
klauso?

“Mes tiek kartų apgai- 
i lestavome, kad kaikurie 
žmonės, iš paviršio, kad ir 
ištikimai pildydami religi
nes pareigas, tačiau savo 

j darbo, pramonės, profesi
jos, prekybos ir tarnybos 
srityse, dėl apgailėtino 
savo sąžinės dvilypumo, 
gyvena gyvenimą, kuris 
perdaug nesutaria su aiš
kiais krikščioniškojo tei
singumo bei krikščioniš
kos meilės principais. Iš 
čia papiktinimas silpnie
siems tikėjime, o piktava
liams — gera proga dėl to 
kaltinti pačią Bažnyčią.

Ir taip, turtingi katali
kai yra užmiršę artimo 
meilės įsakymą; kiti kata
likai irgi nėra be ydų. Bet 
tos ydos mumyse ne dėl 
to, kad mes katalikai, bet 
dėl to, kad mes žmonės. 
Kiti žmonės taip pat turi 
ydų-

i

nuo darbininkų lo kalbėti jos vardu, jos 
mokslą platinti. Pijus XI 
sako: “Kad tie žmonės, ku
rie Kristaus užsigynė, vėl 
prie Jo sugrįžtų, reikia iš 
pačių darbininkų išrinkti 
ir padaryti pagalbinius 
Bažnyčios kareivius, kurie 
gerai žinotų savųjų mintis

nerasi tokio 
aštraus pasmerkimo ka
pitalizmo, kaip Popiežių

nio ūkio piktanaudojimus 
ir pasiekti teisingesnį tur
tų paskirstymą žemėje, 
komunizmas sugebėjo pa
veikti net tuos socialinius 
sluogsnius, kurie iš princi
po atmeta bet kokį mate
rializmą ir terorizmą. Ko
munizmas paveikė į žmo
nes savo velniška propa
ganda, kokios pasaulis iki 
šiol tur būti nebuvo ma
tęs; propaganda, diriguo
jama iš vieno centro ir la
bai sumaniai, prisitaikanti 
prie skirtingų įvairių tau
tų sąlygų, toji propaganda 
pamažu apima visus gy
ventojų sluoksnius, taip 
kad nuodai nepastebimai 
kaskart vis daugiau įsi- 

1 sunkia į protus ir širdis”.
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Staigus Stalino įsikišimas į lenkų - vokiečių karą 
griežtai pakeitė kovos frontą. Paskutinė lenkams vil
tis išsprukti iš vokiškų replių jau dingo. Jiems nebėr 
kur trauktis, nes sovietų armija atkirto vienintelį ke
lią į Pinsko pelkes, kur lenkų armija tikėjosi rasti 
prieglaudą nuo vokiečių puolimo. Pakrikusi lenkų ka
riuomenė kai kur dar atkakliai ginasi, bet jos skaičius 
palaipsniui mažta. Daug žuvo, daug pakliuvo nelais
vėn, nemaža suskubo pabėgti į Rumuniją ir Latviją. 
Sakoma, kad 20,000 lenkų kareivių, su tankais ir ka- 
nuolėmis perėjo Lietuvos sieną, kur buvo nuginkluoti. 
Lenkų vyriausybė išbėgo į užsienį. Prezidentas Igna
cas Moscickis iš Paryžiaus prisiuntė įsakymą gintis 
iki nupuolimo ir tuomi išgelbėti lenkų armijos garbę. 
Beckas, to pragaištingo karo sumanytojAs, taip pat 
pabėgo nuo buvusio savo draugo Hitlerio smūgių ir į 
Lenkiją vargu besugrįš, nes iš ten sveiko kailio neiš
neštų. Vyriausias kariuomenės vadas Rydz-Smigly, 
pusartro meto atgal ultimatumu įsigijęs lietuviij 
“meilę”, pasekė anųjų pavyzdį ir savo armiją apleido... 
Lenkija parblokšta ir laukia — nežinia, ar talkininkii 
pagalbos, ar ketvirtojo padalinimo...

Tuo tarpu sovietų raudonoji armija jau giliai įsi- į 
brovė į Lenkiją ir ima tiek žemės, kiek vokiečiai lei
džia paimti. Pasirodo, kad tarp fuerer’o ir vožd’iaus 
jau yra padarytas planas, kiek kuriam teks ploto iš
draskytos lenkų valstybės. Tie planai viešai nepaskelb
ti, bet iš pozicijų, kurias vokiečiai ir rusai užima, gali
ma apytiksliai pravesti busimąją tarp Rusijos ir Len
kijos sieną. Kiek Lenkijos pasiims vokiečiai, Hitleris 
dar nesako. To, kas buvo Vokietijos sienose prieš pa
saulinį karą, Hitleris gražumu neatiduos. Bet jam ir 
to bus permaža. Toks yra vokiečių apetitas. Ar Angli
ja ir Prancūzija jį patenkins, tai ateitis parodvs. Bri
tai ir prancūzai sakosi kovosią, kol Hitleris nebus lik
viduotas. Kada ir kaip jis bus likviduotas, nesiimu 
spręsti. Dabartiniu laiku įvykiai turi tiek staigmenų, Hitleriu susipykti, gali jo paklausyti. Tik tokiu būdu 
kad pranašauti neišsimoka.• v

v •
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Katalikų Nusikaltimas

Nemažai, prie nustatv- talikas darbdavys išnau- 
mo darbininkų prieš Baž- doja darbininkus ir juos 
nyčią, yra prisidėję tur- skriaudžia, jie sudaro nuo- 
tuoliai katalikai. Kada ka-

• X
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monę, žinoma klaidingą,

Lenkijos katastrofa pradeda paliesti ir Lietuvą. 
Rusai užėmė Vilnių. Lietuvių ir sovietų diplomatai ta
riasi dėl jo likimo. Esą vilties, kad sovietai atiduosią 
Vilnių Lietuvai. Jau čia kas kaip nori tespėlioia. Vil
nius — didelė pagunda, bet neatrodo, kad jo “išvaduo
tojai” tokią pagundą uždyką mums pakištų. Už tą do
vaną,, jeigu ją ir duotų, prireiks kada brangiai kuo nors 
užmokėti.

Tačiau gali būti ir tokia galimybė: Hitleris, ma
nąs ateity Lietuvą pasiimti, gali “patarti” Stalinui a- 
tiduoti Vilnių Lietuvai. Stalinas, kol kas nenorįs su

Vilnius gali Lietuvai tekti. Bet — kas paskui?... K.

Popiežius Pijus XII sako 
“Būtų neišmintinga ma^ 
nyti, kad darbininkai ne
užima gyvenime labai 
svarbios vietos. Ir ant kiek
darbininkai bus persiėmę ir norus ir kurie tam tikra 
Evangelijos mokslu, ant malonia

įtiek žmonija ateityje bus galėtų pasiekti jų širdis”, 
krikščioniška”. Ir už tai Šiandieną mes tokių vadų 
Pijus XI pasakė, kad kuni- neturime. Jų turėtume, jei 
kų didžiausia pareiga yra Į Popiežių įsakymo nebūtu- 
apaštalauti darbininkams.‘me užmiršę.

■
II*

I: i

II

Užmirštas Įsakymas

broliška meile

Popiežius Pijus X, rugsė- ir Pijus XI. Popiežius Pi
jo 24 d., 1912 metais, išlei- jus XI sako: “Pirmutinis 
do encikliką “Singulari svarbiausias atsargumas 
Quadam”, kurioje jis įsa- bus tas, kad šalę neutralių 
kė, kad darbininkai be ne- unijų gyvuos kitos orga- 
utralių unijų, dar privalo nizacijos, kurios rūpinsis 
susiorganizuoti į katali- duoti savo nariams rimtą 
kiškas darbininkų sąjun
gas, kuriose jie galėtų ge
riau susipažinti su Bažny
čios mokslu socialinės ir 
ekonominės srityse. Tą pa- j
tį pakartojo Leonas XIII1 Pabaiga 5-tame pusi.

tikybos ir dorovės išlavi
nimą, kad jie iš savo pu
sės įkvėptų susibūrimams 
gerą dvasią, kuria jie va-

I LDS 51-mo KUOPOS LIKVIDA
CIJOS REIKALU

liktas turtas priklauso 
LDS Centrui, o ne kam ki
tam. Jis pareiškė, kad tą 
žinąs ir tuos pinigus įteik
siąs man. Jis tą ir padarė. 
Kada iš banko man prida
vė minėtą sumą pinigų, 

ar iš tų 
mą turiu atsakyti seka- pinigų negalėčiau paauko- 
mai: ti Lietuvių Kultūros Dar-

Mirus LDS 51-mos kp. želio fondan. Sutikau, ir 
iždininkui p. Jackui, ponia; aukojau $10.00.
Jackienė, mirusiojo žmona į P-nia P. Glugodienė ra- 
pranešė LDS Centrui, kad šo, kad buvusieji nariai 
LDS 51-ma kuopa yra lik- suka galvas kam tuos pi- 
vidavusi ir kad Centras pa-, nigus paskirti. Rodosi, kad 
sirūpintų buvusios kuopos'tą nereikėtų daryti, nes 
turtą paimti savo globon.| LDS konstitucijoje Sky- 
Balandžio mėnesio vidury- ’ riuje H. KUOPOS IR AP- 
je šiais metais man teko SKRIČIAI, 13-tame para- 

i vykti į Chicagą ir užsukti grafe yra pasakyta: “Kuo- 
jį Clevelandą pas buvusį pai arba apskričiui likvi- 
šios kuopos sekretorių p.! duojantis, visą turtą, ko- 

{j. Kuzą pasiteirauti šiuo kis jis nebūtų, ir valdybos 
reikalu. P-nas Kuzas pa- knygas perima Centro 
aiškino, kad likviduotos Valdyba. Be Centro Valdy- 
LDS 51-mos kuopos cash bos žinios kuopa ar apskri- 
pinigų vra padėtų banko- tis negali nei parduoti, nei 
je $96.73 ir Lietuvos Pas- dovanoti savo turto, nes 
kolos Bonas su kuponu jis priklauso visai organi- 
vertės $52.50. Aš p. Kuzui zacijai”. A. Peldžius, 
paaiškinau, kad laikantis, LDS Centro Finansų 
LDS konstitucijos, šis pa- Sekretorius.

Šią savaitę gavau laišką 
nuo buvusios LDS 51-mos 
kuopos, Cleveland, Ohio, 
narės ponios Paulinos Glu- 
godienės, klausiant kiek 
LDS Centras yra gavęs 
likviduotos LDS 51-mos 
kuopos turto. Į šį klausi- tuomet jis prašė

I
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t .
Iš Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje

Senai laukta rugsėjo 10 dies, kad mūs lietuvaitės 
diena jau išaušo. Žiūriu nesigėdi ir didmiesty juos 
per langą, koks oras: ne-v«iu«o 
jaukus, truputį lyja. Ren
giuosi eiti bažnyčion, iš
klausyti šv. mišių, kurios 
buvo 7 vai. rytą. Šiek-tiek 
prasiblaivė. Išėjus po pa
maldų iš bažnyčios, gero
kai palyta. Nejauku ir bai
mė, kas bus su Dainų Šven
te. Nepaugi tas viskas jau 
bus sutrukdyta? Baugu ir 
pamanyti, kad toks ilgas 
prisirengimas prie tos 
šventės niekais nueis. Juk 
iš visos Amerikos ir net iš 
Kanados suvažiavo lietu
viai į tas iškilmes, tarsi į 
Alvitą šv. Onos atlaidus. 
Nejaugi Aukščiausias ne
išklausys jų maldų? Kiek
vieno lietuvio širdyje buvo 
ta baimė. Neapsiriksiu pa
sakęs. kad visų maldingų
jų buvo susikaupimas mal
doje. kad tik Dievas duotų 
gražią dieną. Mergaitės, 
kurios pasipuošę tauti
niais rūbais, supratau, kad 
tai choristės, pasipylė iš 
bažnyčios, visos skuba pa
skutiniai generaliniai 
praktikai, kuri turi įvykti 
Pasaulinės Parodos aikš
tėje. Nors nedainininkas 
esu. bet patriotingumo ve
damas. manau, 
ir aš ankščiau 
tuo jaunimu, 
visų kraštų suvažiuos. Be
važiuojant karu, pralenkia 
vienas kitas automobilis 
pasipuošęs lietuviška vė
liava. A ha. tai lietuviai 
jau traukia. Žiūriu, pilnas 
karas lietuvaičių

užsidėti. Praeiviai kalbas, 
kad čia kas tai tokio yra, 
kad jau daug jie tokiais 
rūbais matę. Prikišęs aš 
savo grašį paaiškinu, kad 
tai “Lithuanian Day” ir 
lietuvaitės pasipuošę tau
tiškais rūbais. Visi gėrisi, 
kad tai “nice” — gražu.

Perėjus Parodos vartus, 
skubu prie Lietuvos Pavil
jono. Nors dar tik 9 vai. 
ryto, vos spėjo vartus ati
daryti, bet į keletą minutų 
gerokas būrys jaunimo 

■ prie Lietuvos paviljono 
jau buvo susirinkęs. Be
matant, prisipildė minia 
netik jaunimo, bet ir se
nesniųjų. Pamaniau sau, 
kad jūs ir toki smalsuo- 

jliai, kaip ir aš. Juk 2 vai. 
į pradžia programos, tai ko 
!skubėti. Bet kur tau. lietu
vis nemiega. Tuoj prasidė
jo tvarkymosi praktikai. 
Žiūriu, vienas vyrukas, 
prisisęgęs lietuviškų spal
vų kaspiną, su kokiu tai 
užrašu, turi pilnas rankas 
popierų ir dalina, kurie ei
na ant estrados. Manau, 
kad tai programą davinė
ja. Ir aš prieinu, ar negau
siu vieną. “Ar Tamsta cho- 

važiuosiu ristas”?, klausia manęs, 
pasigerėti Susikompromitavau ir ne- 

kuris ten iš

1

I

žinau ką atsakyti, sakau 
“choristas", ir gavęs vieną 
lapą, žiūriu, kad dainų žo
džiai. Nulipau kitu kraštu 
ir vėl dairausi. Visi lietu
viškai kalbasi.

Klausiu šalę stovinčio,
tauti- kas tas per vienas, ką su 

niais rūbais. Gera ant šir- barzdele, nejaugi žydelis
*
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taip anksti prie lietuvių 
prisiplakė. Gaunu atsaky
mą. kad ne žydelis, bet vy
riausias šio 3000 žmonių 
choro dirigentas, komp. J. 
Žilevičius. Pamaniau sau, 
matai kas po ta barzdele 
slepiasi. Niekad, žmogus, 
ir nepamanytum apie tai. 
Vėliau tik sužinojau, kad 
nuo kurio gavau dainų la
pelį ir kuris nurodė chorui 
vietas, tai buvo muz. 
Brundza. Vėliau jau ir kiti 
chorvedžiai pribuvo ir ben
drai visi tvarkė choristus. 
Mačiau ir savo parapijos 
vargon. atžygiuojant su 
savo choru. Kaip malonu, 
nes dauguma jų pažįstami.

Po praktikai, skubu į 
Lietuvių Paviljoną. Man: 
primena Pilviškių bažny
čią. kur per atlaidus tiek 
žmonių susikemša, kad 
net kaulai braška. Čia irgi 
panašiai. Kaip kūju pri
mušta. Kad ir girtas būsi, 
tai jau neparpulsi. Laimė, 
kad kišenvagiai nežinojo 
šios progos, tai būtų nevie
nam ištuštinę kišenius.
RIKIUOJASI Į PARADĄ

Paradą sudarė chorai, 
orkestrai, šokėjai ir legio
nieriai. Visi turėjo savo už
rašus, iš kur ir kokia orga
nizacija. Atsibodo stovėti 
prie Lietuvos paviljono, o 
paradas nė krust. Mat jų 
buvo keliosdešimts, tai ne 
taip lengva buvo susitvar
kyti. Man buvo įdomu ste
bėti, kaip kokia organiza
cija — chorai bus apsitai
sę. Jų buvo įvairių. Kiti 
chorai turėjo savo savotiš
kas uniformas. Veik visos 
choristės turėjo tautiškus 
rūbus. Bet ir jų buvo įvai-

Įvykusio 14 d. rugsėjo, Hotel Asior, Hew York, N. Y. 
Priimtos REZOLIUCIJOS

to ja vi mo 25-rių ir kuni
gystės 40 metų proga, ma
loniai prašo Garbingą Ga
nytoją priimti Kunigų Vie
nybės Seimo karščiausius 
sveikinimus ir linkėjimus 
dar ilgai vadovauti Lietu
vos Katalikiškajai visuo
menei, siekiant dar dides
nių ir gražesnių laimėjimų

SVEIKINIMAS LIETU
VOS METROPOLITUI 

SKVIRECKUI:

Kunigų Vienybės Sei
mas, giliai įvertindamas 
garbingo Ganytojo Jo Ek
scelencijos Lietuvos Met
ropolito, Arkivyskupo 
Skvirecko didelius nuopel
nus Katalikų Bažnyčiai ir 
lietuvių tautai, Jojo gany-į Bažnyčiai ir Tautai.

Katalikiškos Spaudos Rėmėjai
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BENDIX
HOME LAUNDRY

DOES AWAY with these 15
t '""V. . *

Obiections to a Washing Madiine
$ v :

t

*S. *

1. Cleoning tub

2. ufting wet ciothes

3. Runn^ng ciothes through 
wringer

4. Cleaning wringer

5. Testing hot water by hanc

6. Appeorance

7 Boi'ing ciothes

8. Soaking ciothes

9. Takes too much strengtb

10. Takes too much time

11. Does not get ciothes deon 
enough

12. Emptying dirty wcter

13. Reąuires too much soap

14. Breaks oft buttons

15. iaborious rinsing

<

Sveikinimas Ministeriui 
Pirmininkui Gen. Černiui: 

Generolui Raštikiui:
Kunigų Vienybė džiau

giasi ir sveikina susidariu
sią vieningą Lietuvos vy
riausybę draug su jos nar
sia kariuomene, vadovau
jama tauraus kariuomenės 
vado p. Generolo Raštikio.

Kunigų Vienybė džiau
giasi p. Generolo Raštikio 
garbingu žodžiu: “Kelio 
atgal nėra”, ir karštai pra
šo Lietuvos Vyriausybės 
dėti visas pastangas išlai
kyti Lietuvos griežtą neu
tralitetą dabartinėse tarp
tautinėse komplikacijose.

jaunimo problemas, užgi
na jojo pastangas telkti 
lietuvišką jaunimą drau
gėn, kad sutelktas būtų 
lengviau išlaikyti jį kata
likišku ir lietuviškai kal
bančiu. Šia prasme Kuni
gų Vienybė įgalioja kun. 
Masiulį veikti Kunigų Vie
nybės vardu.

Sveikinimas Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centrui:
Kunigų Vienybės Sei

mas, įvykęs rugsėjo 14-tą 
d., 1939 m., New Yorke, 
sveikina Lietuvos Katali
kų Veikimo Centrą, linki 
prie vieningos Tautos va
dovybės dar labiau pagi
linti ir praplėsti katalikiš
kosios akcijos vagą, ir pa- 

; žada reikale visokeriopą 
kooperavimą.

•»

SKAUTŲ REIKALU:
Kunigų Vienybė užgiria 

LRK Susivienijimo Ameri
koje užsimojimą burti vai
kučius į skautus* ir prašo 
Amerikos lietuvių dvasiš
kuos nuoširdaus pritari
mo tam sąjūdžiui.

PROF. DR. K. PAKŠTO 
MARŠRUTO REIKALU:
Kunigų Vienybė pritaria 

rengimui prof. Dr. K. Pak
što maršruto, ir prašo pla
čios lietuvių visuomenės 
pasinaudoti proga geres
niam katalikiškam ir lietu
viškam įsisąmonėjimui.

kad

Kunigų Vienybės Biulete
nio “Tiesos Kelyje” ame
rikiečių skyriaus reikalu:
Vidujinio Kunigų Vieny

bės stovio sustiprinimui, 
būtinai leisti biuletenį re
guliariai.

“Tiesos Kelyje” skyrių 
palaikyti. Redaktorių su
ras Kunigų Vienybės Cen
tro valdyba.

LIETUVIŲ DIENOS 
VADOVYBEI:

Kunigų Vienybės Sei
mas džiaugiasi ir dėkoja 
Lietuvių Dienos vadovybei 
ir dalyviams, tik labai ap
gailestauja, kad generalis 
Konsulas p. Budrys savo 
nesąmoningu netaktu į- 
žeidė visą katalikišką vi
suomenę, viešai paminė
damas p. Šliupo vardą, ku
ris visada varė griovimo 
darbą.

PAMALDŲ VADOVĖLIO 
REIKALU:

Kunigų Vienybės Seimas 
pageidauja, kad visi įsigy
tų vienodą Kunigų Vieny
bės užgirtą maldų knyge
lę ir jos laikytųsi pamal
dose.

Mes su džiaugsmu ir malonumu pranešame, 
naujos “Darbininko” Intertypos rėmėjai auga ir didė
ja. Nors per vasaros karščius ir buvo kiek sumažėję 
Intertypos fondan įplaukos, bet dabar ir vėl pradeda 
aukos plaukti.

Niekas šiandien neabejoja spaudos galybe ir rei
kalingumu, tik nevisi žino, kiek tas darbas reikalauja 
išlaidų ir pasišventimo. Tačiau, Intertypos Komisijos 
atsišaukimas į plačiąją visuomenę davė gerų vaisių. 
Štai, į Intertypos rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
A. a. Pranas Stulginskas per M. Varkalienę, 

Chicago, III. ....................................................
■LDS 65 kuopa, Nashua, N. H..................................
J. Sniečkus, Waterbury, Conn..............................
Kaz. Burba. VVaukegan, III......................................

i Aušros Vaitų Parapija, Moterų Socialis Klubas 
Worcester, Mass..............................................

I J. Meiron, Springfield, III........................................
S. Jankunavičius, Dorchester, Mass....................
J. Naujokas, Chicago, III.........................................
Dr. J. Seymour, So. Boston, Mass..........................
O. Aukštikalnienė, Dorchester, Mass..................
Dorotny Cunys, W. Roxbury, Mass......................
T. Atroškienė, Chicago, III......................................
A. Kumslytis, Chicago, III......................................
Adolf. Rimidaitė, Chicago, III..............................
J. Deveikis, Gardner, Mass....................................
O. Rapolienė, So. Boston, Mass..............................
Moterų Sąjungos, 5-tos Kps., Worcester, Mass. 
Mrs. M. Jodienė, Indiana Harbor, Ine..................
A. Vaisiauskas, Cambridge, Mass..........................
S. Gailius, Cambridge, Mass..................................
M. Viiimaitis, Windsor, Conn................................
P. Grybas, Detroit, Mich..........................................

i

TĖVŲ MARIJONŲ MA- 
RIANAPOLIO KOLEGI

JOS REIKALU:
Kadangi Marianapolio 

Kolegija yra konkretus re
alizavimas plačiosios Ame
rikos lietuviškosios - kata
likiškosios visuomenės 
karštų norų turėti savą 
lietuvišką - katalikišką, 
valstybiškai įteisintą kole
giją, kurią įkurti plačioji 
Amerikos katalikiškoji - 
lietuviškoji visuomenė, per 
savo Federacijos Kongre
sus seniai prašė Amerikos 
Tėvų Marijonų apsiimti;

Kadangi Amerikos Tėvai 
Marijonai, nežiūrint daug 
ir didelių kliūčių, tačiau 
katalikiškosios visuome
nės ir josios garbingų Dva
sios Vadų lojaliai remiami, 
savo sunkią užduotį jau y- 
ra sėkmingai įvykdę;

Todėl Kunigų Vienybės 
Seimas, entuziastiškai 
sveikina Amerikos Tėvus 
Marijonus už jųjų išugdy
tą ir šiandien jau valsty
biškai pilnai įteisintą kole
giją su teisia teikti Bache- 
lor of Arts ir Bachelor of 
Science laipsnius, nuošir
džiai žada jai visokeriopą 
paramą ateityje, kad galė
tų augti ir plėstis, ir karš
tai ragina Amerikos lietu
vių katalikų tėvus siųsti 
jon savo vaikus mokytis 
bei auklėtis katalikiškoje- 
lietuviškoje dvasioje.

Kunigų Vienybė prašo 
dvasiškijos paremti Tėvų 
Marijonų atstovą, kuris 
lankysis po kolonijas rink
ti aukas ir gauti naujų pa
šaukimų.

PIETŲ AMERIKOS LIE
TUVIŲ KATALIKU 

REIKALU:
Kunigų Vienybės Sei

mas, gerai suprasdamas ir 
įvertindamas sunkias Pie
tų Amerikos lietuvių reli
ginio ir tautinio - kultūri
nio gyvenimo sąlygas, pra
šo visus Gerb. Dvasios Va
dus visomis galimomis 
priemonėmis finansiškai 
paremti kilnias Šv. Pran
ciškaus Seserų ir Ameri
kos Tėvų Marijonų Kon
gregacijų pastangas kelti 
ir stiprinti Pietų Amerikos 
lietuvių religinę ir tautinę 
sąmonę. •

Tarp kitų priemonių Sei
mas numato, tose parapi
jose, kur veikia Seselių 
Pranciškiečių skyriai, pa
daryti specialią dieną Pie
tų Amerikos Seselių Pran
ciškiečių ir Tėvų Marijonų 
naudai rinkliavas, ir ragin
ti atskiras organizacijas 
bei jųjų skyrius visokiais 
joms galimais būdais su
rinkti pajamų finansiškai 
paremti minėtų Kongrega
cijų Pietų Amerikoje dir
bamą darbą.

Kun. C. E. Paulionis. 
Seimo Sekretorius.

" | rių. Daugelio buvo, mato- 
mai, iš pirmiau užsilikę,, 
tai jie neatitiko naujoviš
kiems. Šv. Jurgio par. cho- | 
ristės dėvėjo netik gražius; 
rūbus, bet turėjo ir rūtų 
vainikėlius ant galvų. Dau
gelio chorų vaikinai buvo 
vienodai apsirengę, kaip' 
tai Utica, N. Y.. Mahanoy 
City, Pa. ir kiti.

Paradas buvo tikrai in- 
į ponuojantis. Labai išsis- 
jkyrė tie chorai, kurie vi- 

| į siškai neturėjo tautiškų 
■ rūbų.

| Eisena labai lėtai žengia, 
j Mat neleidžia jai paskubė- 

| ti tie, kurie ją tvarko. Jau
Į pradeda lyti. Žiūriu dauge- 

| ■ lis merginų rašančius eida-
: mos kalba, kad tik tas ne- 

| Jauktas lietus į šoną nuei- 
" tų. Ir ištikrųjų, prieš 2 va
li landą visiškai išsiblaivė ir 
* I buvo kaip tik gerai: nė 
I j dulkių — 
ii Praside

I
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FLI P A SWiTCH

Own a new Standard 
Model Bendix for $20 less 
than best ordinary type 
washers! Has aU the fully 
automaflc features of the 
famous DeLuxe Model. 
Ask us.about the attrac- 
tive trade-in plan on your 
old washer.

♦
b'♦
h

• nė lietaus.
Prasideda programa. 

Kadangi jau kalbėtojų kal
bų turinys tilpo spaudoje,' 
tai jų visai neliesiu. Prog
rama visai gerai pavyko, ■ 
kaip dainų, taip ir šokėjų J 
Išskiriant vieną dainą, “Aš 
ne gert atėjau”, kurią pa
dainavus keletą posmų, į 
reikėjo pradėt iš naujo. 
Būtų dar geriau pavykę, 
jeigu choristai būtų turė-l 
ję laiptus, nes daugelis jų j

Viso.........................
Pirmiau paskelbta

See o Free Demonstration Today. Easy Terms Arronged

B
H*

L

p SAMUEL KATTFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

UNIOH ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST.. BOSTON, MASS.-1

| negalėjo matyti dirigento 
’ nežiūrint, kad jis stovėjo 
It gana aukštoje pastotoje. 
' Piihlilznc hnvr» r»£>rr»i Iri srta I
I

$40.00
15.00
2.00
2.00

5.00
2.00
2.00
3.00
1.00
1.00
4.00
2.00
1.00
5.00
5.00
1.00
5.00
2.00
2.00
5.00
1.00
5.00

111.00
$2827.72

Viso suaukota...... ............  $2938.72
Didžiai ^vertindami katalikiškos - lietuviškos 

spaudos rėmimą, visiems ąukotojams reiškiame nuo
širdų padėkos žodį.—

Darbininko Intertypo Fondo Komisija.

kad jis stovėjo

TEISINGAS PASTEBĖJI-Įsų ponios, tų šilkinuotų 
' skrybėlių vyrų žmonos, 
į kodėl jos negalėjo šioje 

vete- taip iškilmingoje ir lietu- 
ponia viams brangioje Dienoje 
Tas, apsirėdyt tautiškais rū-

MAS

Publikos buvo perpildyta, 
bet mūsų laikraščiai kažin 
kuom vaduodamosi vieni 
minėjo, kad yra 25,000, ki
ti, kad 30.000, o galų gale 
apskaičiuota labai rimtai, 
kad galėjo būt nemažiau 
50,000.

Prie vieno lietuvio 
rano prieina viena 
pasiūlyt programą, 
pamatęs, kad taip puošniai bais. O jų nebuvo nė vie- 

! — grynai lietuviškais rū- nos. Sarmatyjosi, tur būti.
. . v ’----------------*----------------------bais pasipuošus ši ponia, Gal mano, kad per prasti 
gana garsokai 
programą turiu,

’ tokia gražiais rūbais pasi-' skrybėlės. Kur pavyzdys 
'puošus lietuvė man pasiū- kitiems? Šiaip visa nuotai- 
įlo, imsiu dar kelias. Bet ka šios šventės buvo labai 
•kur, anot to patrijoto, mū-i pakili. J. P.

sako; nors tautiški rūbai bus prie vy- 
bct kad ro ilgo frako ir šilkinės

JAUNIMO KLAUSIMU;
Kunigų Vienybė, išklau

siusi kun. V. Masiulio pra
nešimo, kokioms priemo
nėmis suburti jaunimą į 
draugijas ir, apsvarščiusi

Kaunas — Rugpiūčio 20 
d. prasidėjo Vokietijos Ry
tų mugė Karaliaučiuje, 
kurioje ir Lietuva daly
vauja su savo pramonės 
gaminiais. Parodoje išsta
toma 18 Lietuvos firmų 
pavyzdžių būtent: “Pieno
centro”, “Maisto”, “Lietū
kio”, “Sodybos”, “Ringu- 
vos”, “Prekybos”, “Bato”, 
“Masčio”, “Nemuno”, 
“Drobės”, “Kauno Audi
nių”, “Marginių” ir kt.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Enciklika Apie Krikščionišku 

Moterystę
12. Bažnyčios Mokslas

DKRBININKAB.

Užmirštas Popiežių Įsakymas Mūsų Pareiga

5

Be to, patys individai neturi ant savo pačių kūno 
sąnarių kitos galios, kaip tą, kuri liečia jų prigimtus 
tikslus; jie negali nei juos naikinti, nei sužeisti, nei ki
tomis priemonėmis daryti netinkančius jų prigimtoms 
funkcijoms, nebent kada negalima kitaip aprūpinti 
viso kūno gerovės, toks yra tvirtas mokymas Bažny
čios ir kurį teikia proto šviesa.

Kad prieitume prie kito skyriaus paklydimų, ku
rie liečia santuokos ištikimybę, kiekviena nuodėmė 
prieš vaiką turi kaipo pasėką tai, kad tam tikru būdu 
nusidedamą ir santuokos ištikimybei, kadangi tos dvi 
moterystės gėrybės yra glaudžiai tarpusavyje susiju
sios. Bet, antra vertus, reikia skaityti tiek skyrių pa
klydimų ir ydingų iškrypimų nuo moterystės ištikimy
bės, kiek ta pati moterystės ištikimybė apima naminių 
dorybių; abiejų susituokusių skaisčią ištikimybę, pa
dorų žmonos pasidavimą savo vyrui, pagaliau tvirtą 
ir tikrą meilę tarp jų.

Nusikaltimai

Pradžia 3-čiame pusi, 
dovautusi visame savo vei
kime. Iš to išeis, kad šito-į 
kios darbininkų grupės da- j 
rys įtakos, kuri praneš net 
jų narių ribas”.

Šiais laikais daugelis lie
tuvių darbininkų priklau-I 
so prie unijų, ar tai Ame-1 
rikos Darbo Federacijos, 
ar CIO, ar kitų, bet mažas 
jų skaičius tepriklauso 
prie Lietuvių Katalikų 
Darbininkų sąjungos. Ka
talikų Darbininkų Sąjun
ga yra įsteigta pildant Po
piežių įsakymus. Kadangi 
unijose priklauso katali
kai ir nekatalikai, dažnai 
nekatalikų valdžioje, tai 
Popiežiai uždeda pareigą 
darbininkams dar prisidė
ti prie katalikiškos darbi- j 
ninku organizacijos. To į- 
sakymo mes neišpildėme. 
Kiekvienas galime muštis 
į krūtinę ir prisipažinti sa
vo kaltę. Dvasiški ja ir pa- i 
saulionys tą Popiežių įsa
kymą užmiršo. Tačiau, tai

yra didžios svarbos reika
las. Jei šiandieną darbinin
kai atsitraukia nuo Bažny
čios, tai dėl to, kad jie ne
pažįsta Bažnyčios mokslo. 
Ir kaip jie pažins jos mok
slą, jei bus neorganizuoti, 
jei nesusirinks į būrius 
pasimokyti, pasitarti, pa
siklausyti? Kaip galime 
tikėtis, kad katalikai dar
bininkai bus apaštalai, su
grąžins kitus prie Kris
taus, jei jie nežino savo a- 
paštalavimo mokslo ir tik
slo?

LDS tikslas yra nurody
ti darbininkams krikščio
niškus principus, kuriuos 
Popiežiai Leonas XIII ir 
Pijus XI savo enciklikose 
paskelbė. Bet ar tfaug LDS 
skyrių mes turime? Yra 
miestų, kur katalikai dar
bininkai net nežino, kad 
yra Lietuvių Katalikų 
Darbininkų Sąjunga. Tai 
ar stebėtina, kad jie yra 
komunistų aukos? Kad jie 
atkrinta nuo Bažnyčios!

mai priėmė nekartą rezo
liucijas tokius rateliui 
kuopose sudaryti, tačiau 
Popiežiaus įsakymas ii 
Seimų nutarimai nevykdo
mi. Gi mes žinome, kad A- 
merikoje, visose airių ir 
prancūzų parapijose stu- 

Neleiskime, Šlovingi Bro-idijų rateliai jau seniai vei- 
liai, kad šio pasaulio vai
kai savo rūšyje pasirody
tų už mus išmintingesni, 
kurie dievišku gerumu e- 
same šviesos vaikai. Juk 
matome, juos su didžiau
siu gudrumu pasirenkant 
ir parengiant sau uolius 
pagalbininkus, kurie jų 
klaidas tarp įvairių žmo
nių klasių viso pasaulio 
kraštuose diena iš dienos 
plačiau skleistų. Jūs, Šlo
vingi Broliai, mokykite 

į jaunuolius, įsteigkite krik
ščioniškas sąjungas, suda
lykite krikščioniškų 
dijų ratelius”.

Žodis apie studijų 
liūs. “Darbininke”

Ilgiau nelaukiant, reika
linga dėti visas pastangas, 
kad Popiežių įsakymas 
būtų įgyvendintas, kad ka
talikai darbininkai būtų 
suburti į Lietuvių Katali
kų Darbininkų Sąjungą. 
Popiežius Pijus XI sako:— 
'44

stu-

rate- 
daug 

kartų buvo rašyta apie rei
kalingumą ir sudarymo 
būdą studijų ratelių. Sei-

kia ir rodo gražias pasek
mes. Mes esame apsileidę. 
Neturime katalikų darbi
ninkų vadų - apaštalų, nes 
jų neprirengiame. Ir netu
rėdami vadų, mes leidžia
me darbininkams atsi
traukti nuo Bažnyčios. 
Taigi mūsų pareiga yra 
vygdyti Popiežių įsakymą.

Popiežius Pijus XI sako: 
“Lai susijungia visi geros 
valios vyrai, kurie po Baž
nyčios Ganytojų akių no
ri kovoti šitą gerą ir 
kingą kovą, kad visą 
mėti Kristui”.

Reikia tikėtis, kad 
metų LDS seimas ne 
apgailestaus praeities 
klaidas ir apsileidimus, 
bet pasakys: “Mes turime 
dėti visas pastangas, kad

v •

v • tai- 
lai-
w • šių 
tik

sugrąžinti darbininkų mi
nias prie Kristaus”.

Išganymo darbas nieka
da nebuvo lengvas. Nebu
vo tai lengva Jėzui Kris
tui. Nelengva buvo apaš
talams. Bet Jis yra su mu
mis. O Jis pasakė: “Aš nu
galėjau pasaulį”. Su Kris
tumi eidami mes nugalėsi
me Bažnyčios priešus ir 
sugrąžinsime darbininkų 
minias prie jų Globėjos, 
Katalikų Bažnyčios. T.

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

Dievo Akivaizdoje

Tad, visų pirma, gadina ištikimybę tie, kurie mą
sto, kad reikia nusileisti šios dienos idėjoms ir papro
čiams dėl netikros ir nuo nusikaltimo nelaisvos drau
gystės su trečiais asmenimis, kurie reikalauja, kad 
susituokusiems būtų teikiama didesnė jausmo ir vei
kimo laisvė tuose išoriniuose santykiuose, juo labiau, 
jų išmanymu, kad daugumas turi lytinį temperamen
tą, kurio jie negali patenkinti siaurose vienos moterys
tės ribose. Todėl padorių susituokusių dorovinis stan-i 
gumas, kuris pasmerkia ir sudraudžia visą jautulingą 
meilę ir veiksmą su trečiu asmeniu, jiems atrodo kaip 
nenormalus dvasios ir širdies siaurumas arba kaip 
žemas ir pigus pavydas; todėl jie nori, kad būtų laiko
ma pasenę, arba išmesti iš apyvartos, visi baudžiami 
įstatymai, kurie buvo priimti santuokinei ištikimybei 
palaikyti.

Skaisčių susituokusių kilni širdis turi tik pasi
klausyti prigimties balso, kad galėtų atmesti ir panie
kinti šias teorijas kaip tuščias ir bergždžias, ir šis pri
gimties balsas tikrai randa pritarimą ir patvirtinimą 
tiek šitame Dievo įsakyme: “Nesvetimoteriauk”, tiek 
Kristaus žodžiuose: “Kiekvienas, kuris žiūri į mote
riškę, kad jos geistų jau su ja svetimoteriavo savo šir
dyje”. Jokis žmogaus paprotys, jokis iškrypęs pavyz
dys, jokia žmonijos pažangos pamėklė negalės nieka
da atimti galią šitam dieviškam įsakymui. Nes taip, 
kaip vienas ir vienintelis Jėzus Kristus vakar ir šian
dieną tas pats ir per amžius, taip pat pasiliks vienas ir 
vienintelis Kristaus mokslas, kurio neišnyks nė vienas 
bruoželis iki visa įvyks.

Klaidinga Laisves Nuomone

"KA! Pilno Dydžio
NORGE

Fefrigeratorius tiktai už
$12995

Tai negalimas daiktas!'^

"Taip!
Norge niekad negalėjo duoti tokio gero oasiuIHil 
mo, kad už tokią kainą duotų šio dydžio refriže
ratorių!” * &

Tikėk tam ar ne... tai tiesa! Pirmiau ■ • J.■■KŽfcfo

t Ji

f

Tie patys paklydimų mokytojai, kurie teršia san
tuokinės skaistybės ir ištikimybės grožybę, nesvyruo
ja pulti ir ištikimą bei padorią žmonos pasidavimą sa
vo vyrui. Daugelis jų net drįsta kalbėti apie nevertin
gą vieno iš susituokusių vergavimą antram; jie skel
bia, kad visos teisės yra lygios tarp susituokusių; lai
kydami šias teises sulaužytas tos “vergovės”, kurią 
paminėjome, jie išdidžiai skelbia moters laisvę. Jie 
nusprendžia, kad ši laisvė turi būti trejopa, kad ji tu
ri įvykti naminio gyvenimo valdžioje, šeimos išteklių 
tvarkyme ir vaiko gyvybės sukliudyme ar panaikini
me, ir ją vadina socialine, ekonomine ir fiziologine; 
fiziologine todėl, kad jie nori, jog moterys būtų, savo 
noru, ar kad būtų išlaisvintos nuo žmonos santuoki
nių ir motiniškų naštų. Kas nėra laisvė, bet biaurus 
nusikaltimas; ekonomine, kuo jie nori, kad moteriškė, 
net vyrui nežinant ir prieš jo norą, galėtų laisvai tu
rėti savo reikalus, juos vesti, juos tvarkyti, nesirūpin
dama savo vaikais, savo vyru ir visa savo šeima; paga
liau socialine, kiek tai atima nuo moteriškės naminius 
— vaikų ir šeimos — rūpeesčius, kad. juos apleidusi, 
ji galėtų atsiduoti savo prigimtiems gabumams ir kad 
pasišvęstų reikalams ir taip pat viešojo gyvenimo vei
kimui.

Bet tai nėra tikra moteriškės laisvė, ir tai taip 
pat nėra vertinga laisvė, suderanti su protu, kuri pri
klauso kilniam krikščioniškos moters ir žmonos užda
viniui; tai yra greičiau moters dvasios ir motiniškos 
vertybės gadinimas, taip pat visos šeimos iškreipimas, 
dėl kurios vyras netenka žmonos, vaikai motinos, na
mai ir visa šeima visuomet budinčio globėjo. Antra 
vertus, ir moteriškei į nenaudą išeina ši netikra laisvė 
ir neprigimta lygybė su vyru; nes, .jei žmona nusilei
džia nuo to tikrai karališko sosto, kur ji buvo iškelta 
Evangelijos namų sienose, ji greitai bus privaryta prie 
senos vergovės, ir ji taps tuo, kuo buvo pas pagonis, 
grynu savo vyro įrankiu.

nereikia 
įmokėti 
Zzuųri Išsimokejimai 

Ateik TUOJAU ir išcgzami- 
nuok SĮ puikų Šaldytuvą

Tai retas pasiūtipmas, per
kant naują Norge, kuris Jus 
patenkins... bet Jūs dar dau
giau džiaugsitės įsigiję Nau
ją Norge, kuris yra labai iš
tvermingas ir pigus operuoti.

BOSTON COMPANY

šešių kub. pėdų dydžio
Naujas... 1939 Modelis.

šaldytu-Naujas 1939 elektrikinis 
vas. turi vėliausius patobulinimus, 
kurie yra reikalingi šaldymui.
Turi viduje šviesą, kuri randasi 
paprastai tik brangiuose mode
liuose.
Iš oro visas porceliuotas.
Apskriti kampai, kad būtų leng
viau apvalyti.
įrengtas išimtinai su Rollator me
chanizmu.
Penkiems metams garantuotas.

PAS JŪSŲ

Edison Shop
PARDAVĖJUS

IR ELEKTRIKINIUS

Kada dar nebuvo papro
čio vyrams vaikščioti be 
kepurių, vienas senelis vi
suomet buvo matomas be 
kepurės. Žmonės keistai į 
jį žiūrėdavo ir klausdavo 
kodėl jis neužsideda kepu
rės ant galvos, bet ją laiko 
rankoje.

Senelis atsakydavo: “Aš 
žinau, kad esu Dievo aki
vaizdoje”.

Užslėptas Nusikaltimas
Karalius Konstantinas 

didysis sakydavo: “Jei ku
nigas kuo nors nusikalstų, 
tai aš jį apdengčiau savo 
apsiaustu, kad žmonės jo 
nusikaltimo nematytų”.

Žiūrėkite Į Mūsų 
Karalienę

Škotijos karalienė, Mar- 
garėta, visuomet eidavo su 
savo vaikais į bažnyčią šv. 
mišių išklausyti. Ir taip 
nuoširdžiai ji ir jos vaiku
čiai melsdavosi, kad žmo
nės sakydavo: “Jei norite 
žinoti, kaip angelai garbi
na Dievą danguje, tai žiū
rėkite į mūsų karalienę”.

Be Dievo Gyvenimas 
Tuščias

Vienas tėvas visada sa
kydavo: “Aš savo vaikams 
neliepsiu eiti į bažnyčias; 
kada jie užaugs, jei norės, 
galės patys pasirinkti baž
nyčias”.

Vyriausias jo sūnus su
laukęs šešiolikos metų nu
sižudė. Prieš saužudystę 
jis parašė štai ką: “Man 
atrodo, kad neverta gy
venti”.

Malda Reikalingesnė Už 
Gėles

Jie laukė savo vedybų 
dienos. Už dešimties dienų 
jie bus vyras ir žmona. 
Vaikinas sumanė savo su
žieduotinei dabar kasdieną 
nunešti gražių gėlių puok
štę. Mergina apsidžiaugė 
jo meile, bet paklausė: — 
“Kiek tu moki už jas?”

Vaikinas iš sykio nenorė
jo pasakyti, bet vėliau pa
sakė. Tada jo sužieduotinė 
tarė: “Atiduok man tuos 
pinigus ką tu išleidi gė
lėms, o aš juos atiduosiu 
suvargusiai šeimai. Už 
juos jie galės nusipirkti 
daugiau maisto ir drabu
žių, o už mus nuolatiniai 
melsis. Aš mėgstu gėles, 
bet malda yra mums rei
kalingesnė”.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.



DARBININKAS 6

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ Į 
KOLONIJOSE I

GREENFIELD, MASS
LDS 113 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyksta sekmadienį, 
rugsėjo 24 d.. 2 vai. po pietų 
pas p. Kastantą Dėdiną. Būtinai 
kviečiami visi nariai dalyvauti 
ir užsimokėti už “Darbininką”, 
kad nesustabdytų laikraščio ė- 
jimą. Bus aptarta ir daugiau vi
sokių reikalų mūsų organizaci
jos naudai. Po susirinkimo bus 
užkandžiai ir bingo party arba 
laimėjimas. laiką praleisite 
smagiai. Visi nariai stenkitės 
dalyvauti šiame susirinkime.

.4. Dėdinas, rašt.

ra—;----- s-r . i..M' r.’ ;

'Kurie tą dieną norėtų pasidar
buoti labdarių draugijai, malo
nėkite ateiti rugsėjo 22. 7 vai. 
vakare į šv. Kazimiero salę, ku
rioje bus išduotos gėlės ir dėžu
tės. dėl gėlių pardavinėjimo 
miesto gatvėse, rugsėjo 23 d. 
Nuoširdžiai kviečia. Komitetas.

HAVERHILL, MASS

Iš

f LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gother.burgą, Švediją 

Laivų išplaukimai
New York Iš Gothenburg

Rūgs. 27 Drottningholm Spalių 12 
Spalių 6 Gripsholm Spalių 21 
Spalių 26 Drottningholm Lapkr. 14 
Spalių 31 Kur.gsholm --------------
Lapkr. 4 Gripsholm Lapkr. 23 
Lapkr. 30 Drottningholm --------------

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

Swedish American Line
154 Bovlston St.. Boston. Mass.

WORCESTER, MASS

Rugsėjo 10 d. įvyko Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centro pikni
kas. Bet lietus sutrukdė. Daly
vavo mažai žmonių. Šiam pikni
kui aukavo dovanas pp. A. 
Kriaučiūnienė. M. šilanskienė. 
M. Kriaučiūnienė. R. Jankaus
kienė. Lietuvių Katalikų Vei
kimo Centras nuoširdžiai dėko
ja už dovanas.

į jonas buvo įdomiausias ir svar-l 
j blausias. Grįžo sekmadienį nak- 
tį. Kelionė buvo sėkminga ir 
Klebonas džiaugiasi ją atlikęs.

PARAPIJINĖ MOKYKLA
NESUMAŽĖJO

GĖLIŲ DIENA
Labdarių draugijos metinė gė

lių diena įvyks šeštadienyje, 
rugsėjo 23 dieną. Gėlių pardavi
nėjimas bus miesto gatvėse. To
dėl kiekvieno lietuvio yra prie
dermė duoti auką pagal savo iš
galės. nes labdarių draugija 
šelpia našlaičius ir pavargėlius.

šįmet mūsų parapijinė moky
kla. tiesa, nepadidėjo, bet ir ne
sumažėjo. Kai pereitais metais 
taip ir šįmet turi 80 vaikučių. 
Sesutės mokytojos apgailestau
ja. kad jų nėra dvigubai tiek, 
bet ką daryli; viena, kaikurie 
tėvai neįvertina savosios mo
kyklos. o kita, vaikučių tiek nė
ra kaip kad buvo 10 arba 20 
metų atgal. Pirmutinis naujo 

mo svetainėje. 80 River Street, veikimo sezono parengimas bus 
įvyks tos organizacijos taip va- p0 mokyklos vaikučių globa, 
dinami ‘ Barn Dance” — šokiai Pirmą lapkričio sekmadienį jie 
ir įvairių margumynų vakaras, turės savo metinį parengimą. 
Vyriausiu šeimininku yra p. K. Tai yra vienas iš gražiausių vi- 
Mikonis. o šeimininkė — p. R. so sezono vakarų. Bilietai bus 
Jankauskienė. Bus įvairių do- centų. Kas nedaly’vaus tas 
vanų: gyvų paukščių, gyvulėlių, 8aūėsis. 
ir daržovių, vaisių ir tt. Gros 
šaunūs muzikantai. Visi turės 
progą linksmai ir naudingai lai-

a-

: Sykes & Sy kės
i P A. SYKES ir B. G. SYKES į 

? LIETUVIAI ADVOKATAI J 

C Ofisas: Sanbom Block S
J Washington St.. Norvvooc. Mass. *, 
? Te!. Norvvood 0330 ?
C Gyvenimo Vieta: J
? 32 VVALNUT AVĖ. 5
5 TeL Norwood 1020 į

Rugsėjo 30 d.. 7:30 vai. va- ką praleisti. Rengėjai kviečia 
kare. Lietuvių Katalikų Veiki- visus dalyvauti. Rap.

PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

331 Smith St.,

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286 J

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

397 MAIN ST. Te!. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Savo Namuose?

I

Ar Nori Prisimeruoti Kailinius

B. Koraitis

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti Į naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje da
bar susilaukė Paryžiaus ir Hollywoodo naujausių ma
dų kailinių, kurie galima pirkti nebrangiai ir labai pri
einamais išsimokėjimas. Kad davus progos Naujosios 
Anglijos lietuvėms moterims ir merginoms pamatyti 
elegantiškus kailinius savo namuose, šios firmos lie

tuvis atstovas Bernardas Koraitis ateinantį pirmadienį išvyks su dideliu 
kailinių pasirinkimu į lietuvių kolonijas 200 mylių Bostono apylinkėn. 
Taigi, kurios ponios ar panelės norėtumėte savo namuose pamatyti ir 
prisimieruoti naujausios mados kailinius, parašykite p. Koraičiui atviru
tę ar laiškelį, 411 Washington St., Boston, Mass., o jis su malonumu at
vyks į Jūsų namus, nežiūrint ar Tamstos kailinius pirksite ar ne, vis- 
tiek Jums nebus jokių išlaidų — kailinių parodymas bus veltui. Taigi, 
pasinaudokite proga — parašykite p. Koraičiui laišką dar prieš ateinan
tį pirmadienį, kad jis atvykęs į Jūsų koloniją galėtų užsukti ir į Jūsų na
mus.ŠIMTMETINIS JUBILIEJUS

Šįmet visam katalikiškam 
pasaulyje yra minimas nepa
prastas Sesučių Senukų Globė
jų šimtmetinis jubiliejus. Ame
rikiečiams žinomos Little Sis- 
ters of the Poor, kurios turi se
nukų namą Baltimorėje net per 
tris dienas apvaikščios šias gar
bingas savo gyvavimo ir dar
buotės sukaktuves. Sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. J. M. arkivysku
pas Mykolas J. Curley, Kated
roje 10 vai. ryte, atnašaus pon- 
tifikales mišias. Mūsų kun. dr. 
Mendelis skirtas būti diakonu 
tų šv. Mišių. Pirmadienį. J. M. 
vyskupas McNamara. Šv. Jono 
Evangelisto parapijos bažny
čioje pontifikuos, toje parapijo
je kurioj randasi Sesučių globo
jamas senelių namas. O antra
dienį. rugsėjo 26 d., patsai Šv. 
Tėvo atstovas. J. M. arkivysku
pas Cicognani. Sesučių koply
čioje atnašaus šv. mišias už se- 

’ sučių. senelių ir jų geradarių in-

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

d., 3 vai. po pietų bažnytinėje 
svetainėje.

Kitą dieną, būtent, pirmadie
nį — rūgs. 25, LDS seimo sesi
jos prasidės 9 vai. ryto.

Atstovams ir svečiams bus
• ■ .parūpintos nakvinės dykai,

trumpos ligos mirė Šv. Sakra- ■ Ballroom salėje, 8 Magazine St., I Cambridgiečiai laukia daug at- 
mentais aprūpinta Joana Nava-i Centrai Sq.. Cambridge, Mass. stovų įr svečių iš visos Ameri- 
šinskaitė. astuonių metų ir aš- Visi iš visur kviečiami dalyvau- kos Kanados ir iš Lietuvos. Tu- 
tuonių mėnesių amžiaus. Mer-' ti- gražiai, padoriai, pasilinks- rime vi]tį kad bus daug dvasiš- 
gaitė lankė Nekalto Prasidėji- minti ir paremti parapijos mo- įjų, profesionalų ir darbininkų, 
mo lietuvių parapijos mokyklą kyklą.
ir jau buvo ketvirtame skyriu
je. Ji buvo gabi ir gera mokinė. 

Paliko nuliūdime savo tėve
lius. brolelį ir tris seseles; dvi 
vyresnias. o vieną tų pačių me
tų kaip ji pati buvo.

Iškilmingai, visiems mokyklos 
vaikučiams dalyvaujant, su 
bažnytinėmis apeigomis palai
dota rugsėjo 20. šv. Mykolo 
puošė.

Laidotuvių patarnavimą 
kė graborius D. Zaletskas.

Nuliūdę.

Cambridge, Mass.
I

MIRĖ
Rugsėjo 18 d., šv. Elzbietos Ii-' 

goninėje, Brighton, Mass., po

BALIUS
Cambridge metinis parapijos 

balius įvyks spalių 11, Eikš

A. A. MYKOLAS BUČNIS , kurs negyvena Baltimorėje. Vi- 
j_olo įsiems Bučnių šeimoje taipgi ir 

mirusio broliui Aleksandrui
Bučniui reiškiame užuojautą jų 
skaudžioj atsiskyrimo valando- 

i je. o už mirusio Mykolo vėlę ta
riame nuoširdų Amžinąjį atilsį 
duok jam. Viešpatie. Tegu ilsi
si ramybėje Holy Redeemer ka
pinėse iki paskutiniosios atsikė- tencijas. Dabartiniame laike du 
limo iš numirusių dienos!

Vienas iš seniausių šios 
nijos gyventojų ir ištikimiausių 
parapijiečių a. a. Mykolas Buč- i 
nis buvo pašauktas amžinybėn i 
ir palaidotas antradienį, rugsė-. 
jo 12 d. Velionis buvo sulaukęs 
78 metų amžiaus, bet per visą 
laiką džiaugėsi gera sveikata ir 
beveik nė vieną sekmadienį ne-; 
apleido šv. mišių. Mirties prie
žastis buvo senatvė. Paliko di
deliam nuliūdime du sūnų gy
dytoju Antaną ir Joną Bučnius 
ir dukterį ponią Oną O'Connell. 
Baltimorės miesto tarybos pir
mininko žmoną, ir sūnų Juozą.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 V/ashington Blvd. 
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595 
j Limosinai dėl visokių reikalų.

»

lietuviai gyvena po seselių glo
ba. būtent senukai Zinkevičius 
ir Bursevičius. Abu labai paten
kinti ir džiaugiasi, kad gali sa- 

Kaaangi dėliai susidariusių vo paskutines dienas praleisti 
■ aplinkybių mūsų klebonas kun. tokiose aplinkybėse. Kad sesu- 
Lietuvnikas negalėjo dalyvauti tės priimtų savo globon. reika- 
Lietuvių dienoje pasaulinėje laujama. kad žmogus būtų vi- 
parodoje. sekmadienį, rugsėjo siškai neturtėlis ir. kad būtų 60 
10 d., tai jis tą spragą užpildė metų amžiaus. Priimtieji nieko 
pereitą sekmadienį. Klebono ve- nemoka. Sesutės ne tik Balti- 
žikas Eduardas Žakas ir patsai morės name prižiūri 267 senu- 
Klebonas išvyko automobiliu kus ir seneles įvairių tikėjimų 
šeštadienio rylą į New Yorką. ir odos spalvų, bet elgetauda- 
Jie praleido šeštadienio popietį mos juos užlaiko, apmoka lai- 
ir visą sekmadienį, lankydami dojimo išlaidas kuomet kuris 

paviljonus. Klebonas nors iš tų senelių numiršta. Kas 
Lietuvnikas ypač gėrėjosi Lie- nori atlankyti senelių tą prie- 

įtuvos paviljonu. Jam tas pavil- glaudą ir pamatyti Kristaus

KLEBONAS LIETUVNIKAS 
NEW YORKE

įvairius

ka-

, Nes visiems svarbūs tautos ir 
darbo žmonių reikalai.

Atstovais j LDS seimą išrink
ti šie: Kun. Pr. Juškaitis, A. 
Vaisiauskas, O. Smilgienė, K. 
Pilkoms, B. Žilienė, J. Smilgis, 
Jurgis Mockevičius. J. Puzinas, 
A. Zaveckas. H. Plekavičius, P. 
Kadaitis, J. Šakalis, V. Jakas. 
A. Vinciūnas. B. Jakutis.

i

DARBAI

i

Rugsėjo 17 d. įvyko LDS 8l 
kuopos extra susirinkimas. Ka
dangi Lietuvių Darbininkų Są
jungos Seimas įvyks Cambrid
ge, Mass., ’ rugsėjo 24—25 die
nomis, tai šis susirinkimas su
darė planą kaip priimti atsto
vus ir svečius.

Sekmadienį, rugsėjo - Sept.
te- 24 d., 11 valandą ryto. N. P.

Panelės Švč. par. bažnyčioje į 
prasidės LDS 24-tas Seimas iš
kilmingomis šv. mišiomis, 
rias atnašaus LDS Centro pirm, lietuvių nedaug be darbų. Kai 
Kun. J. švagždys. Pamokslą sa- kurie darbininkai mažai uždir- 
kys kun. Dr. J. Vaškas.

1:30 vai. prasidės LDS seimo 
sesijos parapijos mokyklos sve
tainėje, Windsor St.

Sekmadienio vakare, 6 vai., t. 
j y. rugsėjo 24 d. pagerbimui at
stovų ir svečių įvyks iškilmin- 

Nauias Veikimo Kalendorius ga vakarienė su programa kal- 
jau spausdinamas. Parapiiie- bų, eilių, dainų ir muzikos. Yra 
čiams bus pasiųstas savaitės pakviestas vietinis vargoninin- 
bėgyje. Bus įdomu sužinoti, ką kas p. M. Karbauskas su savo 
naujo turėsim šį ateinantį vei
kimo sezoną.

Stebuklingo Meedalikėlio no- 
venos lankytojai gavo laišką,1 
kuriame pažymėta, kad spalių klebonas kun. Pr. 
mėn. kasdien bus atnašaujamos nuoširdžiai priims 
mišios už jų intencijas, 
padėkoti už malones gautas va- ją sudaro šie: Kun. Pr. Juškai-' 
saros metu, o antra pasiprašyti tis. Garbės Pirm., A. Vaisiaus- 
Marijos užtarymo per ateinan- kas. Pirm., B. Žilienė, J. Smil- 
čius šešius mėnesius. 'gis. H. Plekavičius, O. Smilgie-

Religinės paskaitos prasidės nė, P. Radaitis, A. Zaveckas. A. 
mūsų salėj antradienį, rugsėjo Vinciūnas, Jurgis Mockevičius, 
26 d. Kun. dr. Mendelis dėstys V. Jakas, Juozas Mockevičius. 
Bibliją arba šv. Raštą. Nekata- ši Komisija turės paskutinį 
likai yra kviečiami dalyvauti. pasitarimą šeštadienį, rūgs. 23 

Žvalgas. *---------------- ----------------------- ■—

Dirbtuvėse eina silpnai. Daug 
lietuvių dirba restaurantuose, 

ku- krautuvėse, kontorose ir tt. Iš
gaileširdingumo darbą, tai gali 
bent kurią dieną kreipdamiesi į 
1200 Valleey St. Švenčiant šį 
garbingą jubiliejų, tenka tik 
pasveikinti gerąsias sesutes ir 
joms palinkėti gausiausių Die
vo malonių jų šventam darbe.

NUOTRUPOS

I

ba. Kai kur darbdaviai labai 
vargina darbininkus.

I *

dainininkais. Viltis yra, kad ir 
daugiau prisidės prie pagražini
mo programos.

Komisija, kuriai vadovauja 
Juškaitis, 

atstovus ir 
pirma svečius. Seimo Rengimo komisi-,

BALIUS
Parapijos balius įvyks spalių 

j 11 d. š. m., Columbus dienos iš
vakarėse. Baliaus komisija, Kle
bonas. Pirm. A. Zavackas ir vi
si kiti smarkiai rengiasi prie 
baliaus. Dabar nuo vasaros kar
ščių organiazcijos pradės dides
nį veikimą. Taigi brangūs lietu
viai broliai ir seserys, nesnaus- 

„ kime, bet dirbkime, kad mūsų 
parengimai pavyktų.

LDS 8 kp. Rašt.

B. Žilienė, J. Smil- / or

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakorčių

TEL flBOHOn 2680.

patarnavimai

I

T

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
I Pirmininkė — Eva Marksienė. 

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
: 440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

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

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

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

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

| Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolų raštininkę.

I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield 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 Winfield 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, 492 
E. 7th St., So. Boston, Masa



Penktadienis, Rugsėjo 22, 1939 DXRBININRXB

[vietinėsŽINIOS įvairios žinios
L---------------------------- * J. E. Kardinolas Mundelein <rą ir Jung. Valstybių neu-

Estonija Užginčija Sovietų 
Blokadų

0 Vis Dėlto Nesunaikina GRABORIAI

ŽINUTES
Penktadienį, 29 d. rugsėjo, 

bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
7:30 vai. vak., bus rodomi Janu
šausko garsiniai spalvuoti juda
mi paveikslai iš Lietuvos. Pel
nas parapijai.

Federacijos 3 skyrius, kaip Į 
kasmet rengia masinį susirinki
mą, spalių 8 d., 2 vai. po pietų, 
Municipal Building salėje, Lie
tuvos pavergtų kraštų reikalu. 
Principaliu kalbėtoju bus Prof. 
Dr. K. Pakštas. Kalbės ir kiti 
įžymūs kalbėtojai.

9 d. rūgs., 7:30 vai. vak., šv. 
Į Petro par. bažnyčioje, prasidės

Spalių 1 d., 2:30 vai. p. p., šv.
Petro par. bažnyčioje, prasidės
Rožančavos mėnesio pamaldos. * metinės misijos moterims ir 

merginoms.
j 

Po to prasidės metinės Pranciš
konų Treetininkų rekolekcijos.

Katalikų Bažnyčia skiria spa
lių mėnesį tikintiesiems daug 
atlaidų už kalbėjimą ražančiaus, 
bažnyčioje, ypač mišių ar palai
minimo laiku.

Šią savaitę kun. P. Virmaus- 
kis atlieka rekolekcijas šv. Jono 
seminarijoje. Rekolekcijų vedė
jas yra Tėvas Mclnnis, S. J.

J. E. Kardinolas Mundelein 
Mini Savo Jubiliejų

Chicago, III., rūgs. 21 — 
Šiandien J. E. Kardinolas 
Mundelein, Chicagos arki
vyskupas, mini 30 metų 
nuo konsekravimo sukak
tį. Trisdešimts metų atgal, 
rūgs. 21, 1909 m., J. E. 
Kardinolas Mundelein bu
vo konsekruotas Lorymos 
tituliariu vyskupu ir Broo- 
klyno vyskupo pagelbinin- 
ku.

DAKTARAI

Sekmadieninės Mokyklos kur
sai jau prasidėjo. Tėvai turėtų 
rūpintis vaikučių lavinimu tikė
jimo dalykuose.

Kun. Coughlin Ragina Ruoš 
ti Taikos Demonstracijų

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

VYČIŲ PADĖKA
Šiuomi vardu “soft bąli’- rate

lių, kurie žaidė pereitą sekma
dienį Vyčių N. A. Apskričio iš
važiavime. noriu išreikšti p. A. 
Peldžiui dėkų už didelę ir gražią j 
taurę, kurią jisai įteikė mums 
“Darbininko” vardu. Ta taurė 
bus įteikta artimiausia proga 
laimėtojams — South Boston 
Vyčių rateliui ar Norwood’o 
Vyčių rateliui, nes pereitą sek
madienį šie du rateliai turėjo 
“tie”, Už savaitės laiko žinosi
me kuris ratelis laimėjo.

Juozas Kibartas
South Bostono Vyčių ratelio 

Vedėjas.

Detroit, Mich. — Perei
tą sekmadienį kun. Char- 
les E. Coughlin per radio 
kalboje apie Europos ka-

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

------------------•--------------------  
IŠSIRENDAVOJA “Dar
bininko” name gražus, 
steamu apšildomas ant 
pirmo aukšto 5 kambarių 
flatas. Renda nebrangi. 
Atsišaukite j ‘Darbininko’ 
administraciją, 366 West 
Broadway, So. Boston; te
lefonas — ŠOU 2680.

, ■ ■    I

PAIEŠKAU pusbrolio Adolfo 
Jozialio, paeinančio iš Strežūnų 

! kaimo. Nočios parapijos, Kania
vos valsčiaus. Į Ameriką atvyko 
1909 m. ir gyveno Providence,

tralumą. Jis tarp kitko pa
reiškė, kad Roosevelto ad
ministracija savo sumany
mu “cash and carry” (par
duoti ginklus kariaujan
čioms valstybėms už gry-1 
nūs pinigus ir tuos gink-. 
lūs pristatyti) praskintų 
kelią įvelti Jung. Valsty
bes į Europos karą . Kun. 
Coughlin ragina suruošti 
masinę taikos demonstra
ciją Washingtone; reika
lauja palaikyti neutralu
mo įstatymą ragina siųsti 
Kongresmanams telegra- | 
mas, prašant, kad jie bal
suotų už neutralumo įsta
tymo neliečiamybę.

“Darbininko” redakcija 
gavo keletą laiškų nuo į- 
žymių Bostono advokatų, 
kurie nuoširdžiai ragina 
visus priešintis Roosevelto 
administracijai, kuri yra 
nusiteikusi pakeisti neu
tralumo įstatymą. CIO 
taip pat priešinasi įstaty
mo pakeitimui. Iš spaudos 
ir laiškų žinome, kad dau
guma Amerikos piliečių 
stovi už neutralumą. Jie 
nenori, kad Jung. Valsty
bių jauni vyrai būtų siun
čiami lieti kraują už Ame
rikos ir Europos kapitalis
tų interesus Europoje.

Vokietijos rusų stačiatikių 
vyskupas Serafinas vienoje sa
vo paskaitoje atrėmė dvi klai
dingas nuomones apie Sovietų 
Rusijos tikybinį gyvenimą: vie
ni sako, kad Rusijoje apskritai 
nebesą tikėjimo, o kiti — kad 
esanti visiška tikėjimo ir sąži-

Lietuva Atgausianti 16,500 nes laisvė.
Ketvirtainių Mylių

Talinas, Estonija, rūgs. 
21 — Estonijos ' vyriausy
bė užginčija žinias, kad 
sovietų karo laivai bloka- 
duoja Talino uostą.

Iš tikrųjų, sako vysk. Serafi
mas. Rusijoje tebėra gilus tikė
jimas ir net liturginis kultas, 
tebėra neišnaikintas. Bolševiz
mas negalėjo suteikti jokios pa-

S.Bara$eviauslrSūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teisei 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshis, M. D.
(REPSYS1

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.
_

iliiivittoĮaĮ

Bostono Vyčių susirinkimas m. išvyko į Chicago,
įvyko trečiadienį, rugsėjo 20 d. 
Išrinkti delegatai į Naujos An
glijos Apskričio suvažiavimą, i 
Hartford, Conn., yra: Antanas 
Gaputis ir Ona Razvadauskaitė.

Pasirengimas 25 metų jubilie
jui eina jau pilnu tempu. Jis bus 
švenčiamas apie lapkričio-Nov. 
vidurį.

Per šį susirinkimą prisirašė
5 nauji nariai. Vyčiai dirba rim
tą darbą. Jų skaičius auga.

III. Prašau pačiam arba kas ži
note apie jį ar jis yra gyvas ar 
miręs prašau pranešti man, už 
ką būsiu labai dėkinga. Mano a- 
dresas. Mrs. Amilia Dzekevičie- r»
nė, 437 Cholkstone Avė., Provi- 
dence, R. I. (19-22)

į Tel. ŠOU 2712

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

į

X

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ŠOKIAI — ŠOKIAI
Pranešame, jog vakarą prieš. 

“Hallowee’en”. spalių-Oct. 31. 
Vyčių Athletos ratelis rengia [ 
šokius savo fondo naudai, kurie’ 
įvyks parapijos svetainėje. Gros! 
gera orkestrą. Bus kostiumų 
prizai jauniems ir seniems už 
gražiausią ir juokingiausią. 
Bus ir kitokių margumynų. Vy
čiai kiekvieną metą rengia 
“Hallove’en” šokius. Įžanga vi
sai maža, tiktai 25c. Renkitės 
visi į šį pasilinksminimą.

Nugirdęs, j

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, S a v.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

100,000 Lenkų Pabėgo 
| Lietuvę

Panelė A. Mašidlauskaitė. | 
duktė ponų Mašidlauskų, gyve- | 
nanti 702 Main g-je, Brockton, 
Mass., išvyko sekmadienį į 
Godfrey, Illinois, į Monticello 
kolegiją.

Bay View Mota Senuce
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.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI:

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

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

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local &. Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

J Tel. 3826 Namų Tel. 5307 j

Lucy H. Yakim
LIETUVE ADVOKATE 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass. ;>

John J. Grigslus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway.

SO. BOSTON. MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

Iš Berlyno praneša, kad 
Maskvoje neužilgo prasi
dės Lietuvos su Rusija de
rybos dėl Vilniaus. Lietu- saulėžvalgos, kuri būtų atsto
vai būsią grąžinta Vilnius Jus* žmonėms tikėjimą.
SU apie 16,500 ketvirtainių antros pusės, kova su Baž- 
mylių žemės. !nyčia įvaroma. Kadangi

___________ Bažnyčia beteisė ir jos turtas 
kl---____ **-- | pasigailėjimo uždarinėjamos

perėjo valstybės žinion, tai be 
Į bažnyčios. Taip, Odesoje ir Min- 
! ske pernai uždarytos paskuti- 

> mėn.

Nužudytas Rumunijos 
Premjeras

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.

. , onc peiliai uzAiaijvvD p

Buchareštas, Rumunija, bažnyčios. Gegužės ____
Rugsėjo zl, Šiandien vi- suimta įr pasmerkta 250 dva- 

iš Copenhagos si§kių. 
kad Rumunijos i00 dvasiškių;

Armand Cali-

I 
dudieny 
praneša, 
premjeras 
nescu buvo nušautas iš va- I 
žiuojančio automobilio. Jis: 
nužudytas nacių Geležinės 
Rrmijos, nes jis buvo na
cių priešas ir gynė Rumu
nijos ekonominį ir politinį 
bendradar b i a vi m ą su 
Prancūzija ir Didž. Brita
nija.

i

Į
i

i Vyčių Pranešimas

Per Velykas ištremta 
sausio mėn. 10 

metropolitų, arkivyskupų ir vy
skupų areštuota, iš kurių 6 su
šaudyti. Nesenai vėl nuteisti 5 
arkivyskupai ir vienas šiaip 
dvasiškis. Priekabė — girdi, 
jie buvę vokiečių ar japonų šni
pai, sabotažnikai ir pan. Bet ir 
tokiomis priemonėmis tikėjimo 

i nesunaikina žmonių masėse.
“P. G.”

sekmadienj. 
1:30 vai. po 

Avė., Hart-

3,070 Keišskirstytų Kaimų

__________ _ I

Kauno pranešama,IŠ
kad apie 100,000 lenkų pe
rėjo į Lietuvą, tarp kurių 
esą apie 10 lenkų generolų 

j ir apie 30,000 kareivių.
Lietuva kareivius nugin
klavo. Lietuviai atėmę 100 
tankų ir daugybę ginklų.I

Lietuvių Ūkininkų Išvažiavi
mas

6 vai.

Kaunas — Žemės Tvar-j 
kymo Departamento duo
menimis Lietuvoje dar yra 
3,070 neišskirstytų kaimų, 
450,000 ha ploto. Padavu
sių prašymus skirstytis 
vienkiemiais yra 2,400 kai- 
imų, 340,000 ha žemės plo
to. Šiemet visame krašte 

i žemėtvarkos darbus vykdo 
per 170 matininkų. Šiemet 
daugiausia bus išskirstyta 
viensėdžiais Ukmergės a- 
pygardoje — 120 kaimų, 
19,295 ha ploto ir Utenos 
apygardoje — 113 kaimų,

(VAIRUS SKELBIMAI
f...........

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio pusmetinis suva
žiavimas įvyks 
rugsėjo 24. š. m., 
pietų. 339 Capitol 
ford. Connecticut.

Šeštadienį, rugsėjo 23. 
vak. Įvyks visų kuopų pirminin
kų ir raštininkų 
rinkimas. 339 
Hartford, Conn.

Visi mandatai 
rašyti Dvasios Vado. 1 
pirmininko ir raštininko.

Nesiveluokite. nes suvažiavi
mas prasidės lygiai 1:30 vai. 
po pietų. E. Jasiomjtė, rašt. 12,305 ha ploto. 

l

specialis susi- 
Capitol Avė.,

turi būti pasi- 
kuopos

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Šiais metais Lietuvių Ūkinin
kų Dr-ja švenčia savo penkerių 
metų sukaktuves. Palyginus per 
trumpą laiką savo egzistavimo 
Ūkininkų Dr-ja sustiprėjo fi-‘ 
nansiniai ir padidėjo narių skai
čiumi.

D-ja nuo pat pradžios įsistei- 
gimo bendradarbiavo, kiek bu
vo galima su visais maisto pro
duktų pirkėjais, gamindama ir 
parduodama jiems savo šviežius 
ir vertingus maisto produktus. 
Ji visuomet ruošia pasilinksmi
nimus.

Šiuos metus parengimas ruo
šiamas Prano Rožėno ūkyje, 
prie ežero. Raynham. Prano Ro
žėno ūkis apima 330 akrų ploto.

■ turi visas modemiškas mašinas 
Į ir laikomi įvairių rūšių bei veis- 
i lės gyvuliai. Visi galės pasinau
doti proga visą pamatyti.

Todėl Lietuvių Ūkininkų D-ja 
nuoširdžiai kviečia senesniuo
sius dalyvius narius biznierius, 
ir visus draugus atvykti ir pa
silinksminti į ši didžiausią su
kaktuvinį išvažiavimą, kurio 
tokio dar niekados neesate turė
ję. - Rap-

LIETUVIŲ FARMERIŲ SUSIVIENIJIMO

Metinis PIKNIKAS
I

24, 1939
Rožėno Lakeside Farmoje, Raynham, Mass.

v

Bus įdomi programa į kurią įeina sportas, laivelių
kontestas, šokiai ir tt.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengė jas.
Sodevvall, 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

Apskaitlia rimai ir patarimai dykai

KELRODYS: Iš Bostono imkite 138 kelią iki Raynham ir 
pasukite i kairę j Elm St. Iš Providence imkite 44 kelią iki 
104, kuris siekia Lakeside Farmą. Iš Bridgewater imkite 104 
kelią.

I

5

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma-1 
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą

I matėte “Darbininke”.
I I

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY.

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

parengimams.

K

1940 Nauji Nash Automobiliai

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

Perkins Markei
P. Baltrutiūnas ir p. Klinga, $av.
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

I

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
lai verti skaitytojų paramos.

Viri skelbki Lės “Darbininke”.

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

TEL. GEN 9296

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Slomte Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

■: Queen Ann Laundry, Ine.i
;i 7—9 Ellery St„ i
!; So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
ji Jei norite, kad Jūsų drabužiai j 
ji būtų tvariai išplauti,
j i paveskite ii darbą mums.
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y BAYONNE, H. J

šv. Jurgio par. bažnyčioj šiais 
metais 4U vai. atlaidai įvyks 
spalių 15 d. — 17 d.

Pasibaigus vasaros sezonui, 
choras stropiai rengiasi prie at
laidų ir parengimų. Dabar, kaip 
tik proga prisirašyti naujiems 
nariams prie choro. Tad laukia
ma parapijos jaunimo stot į 
choro eiles.

T1KROS LIETUVAITĖS

Mūsų choristėms tikrai tenka 
garbė, kad taip puikiai buvo pa
sipuošę lietuviškais rūbais su
lig paskutinės mados, kaip kad 
Lietuvoj dabar juos nešioja, nes 
pavyzdžius ėmė iš Lietuvos at
vežtų tautiškų rūbų.

I
Ketvirtadienyje, rugsėjo 21 d. 

7:30 P. M., prasideda noveną 
prie šv. Mykolo Arkangelo. pa
rapijos Užtarytojo. Noveną tę
sis per 9 dienas ir užsibaigs iš
kilmingais šv. Mykolo atlaidais 
rugsėjo 29 d. Visą laiką nove- 
nos metu rytais novenalės Mi
šios bus 8:30 vai., vakarais 7:30 
vai. bus pamokslas, novenalės 
maldos ir Palaiminimas. Sekma
dienyje. rugsėjo 24 d., vakari
nės pamaldos vietoje 7:30. bus 
laikomos 4:00 vai. po piet. Iš
pažintys bus klausomos

SVEČIAI

rytais 
prieš Mišias ir vakarais po pa
maldų. Noveną ves pats klebo
nas kun. S. Stonis. Kviečiama 
visus Bayonne ir aplinkinių ko
lonijų lietuvius pasinaudoti Die
vo malonėmis ir lankyti uoliai 
per visą noveną.

DARBININKAS

vi-

I 
t

Praeitą savaitę mirė ant East 
Side P. Pongonienė, turinti 50 
metų amžiaus. Buvo palaidota iš 
Šv. Jurgio par. bažnyčios.

juostelė nusiaucia aplink 
virių — perpjauna dvi 

eiles Cellophane...

Tik nupieškite tą raudonąją 
juostei? viršuj nuo 

pakelio...

Viršus nusiima švarus! 
bar Amerikos šviežiausi ciga- 

retai ir lengviausi atidaryti!

Amerikos Šviežiausi Ogaretai 
DABAR IR LENGVIAUSI ATIDARYTI!

Pas mūsų kleboną kun. Pau
lionį buvo apsistoję Prof. Dr. 
Pakštas. "Darbininko" Red. p. 
A. Kneižvs ir kiti svečiai, kurie 
buvo atvažiavę i Lietuvių Dieną.

Kun. V. Masiulis šią savaitę 
išvažiavo rekolekcijoms, o po 
tam imsis organizuoti parapijos 
jaunimą. Katalikų Federacija jį 
išrinko važiuot po kolonijas or
ganizuoti jaunimą.

Chorų Sąjunga išrinko savo 
Dvasios vadu kun. Paulionį, ir 
prašys Kunigų Vienybės ji 
tvirtinti.

uz-

BROOKLYN, N. Y

GRĮŽO IŠ HAV.’AII

KLEBONO PAGERBIMO 
PRIIMTUVĖS

Rugsėjo 24 d., sekmadienyje 
parapijos salėje yra rengiama 
klebono kun. S. Stonio pagerbi
mo bei priimtuvių vakarienė. 
Vakarienė prasidės punktualiai 
6:00 vai. vakare. Vakarienės 
surengimo iniciatyvos ėmėsi 
Rožančiaus ir šv. Onos Draugi
jos vardu parapijos. Kviečiama 
daug žymių svečių, kaip iš Ba
yonne. taip lygiai ir iš apylinkių 
kolonijų. Lygiai ir kunigai kai
mynai ketina atsilankyti. Tikie- 

itų platinimas eina labai pasek
mingai.| °

Laike vakarienės bus kalbų, 
jo lygiai programoje dalyvaus ir 
dainininkai. Programoje pasiža
dėjo padainuoti Metropolitan O-
peros artistas Ernest Fisher.. 
Ernest Fisher yra žymus bari
tonas. Tas artistas pirm atvyk- 
siant į Ameriką, ilgą laiką yra 
dainavęs Viennos Valstybinėje 
Operoje. Paryžiaus Operoje ir 
Milane Italijoje. Milane daina
vo vadovaujant žymiausiam pa

saulyje dirigentui Tascanini. P.
Ernest Fisher akompanuos ir 

_ ___  l—: _ — — 1- ■ * *
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Matykite OLD GOLD'S 
Naują "ZIP-TOP" Pakelį!

P
ADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus tikrai 
šviežiais cigaretais — tikrai patogiam pakely. Old 
Goki ne vien kad duoda jums puikiausį tabaką kokį tik 
pinigai gali nupirkti, bet ir dvigubai užantspauduoja jų 
šviežu skoni ir kvapą su 2 eilėm Cellophane vietoj vieno. Ir 
dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro dvigubai 
greičiau! Pabandykite "Zip-Top" pakelį labiau sušvelnintu 
Old Golds šiandien — bet kurioj cigaretų krautuvėje.

ORO BANGOMIS kas antradieni: “Melody and Madness” su Artie
Shaw s Orkestrą. NBC Neetvork.

CcpyrKbt. 1»». 
by P. lAtrillard Cg»

Šv. Petro parapijoj šiuo laiku 
yra pusėtinai sunkiai sergančių 
ligonių. Serga Linauskas Ran- 
kin St., Seikauskas Chamber- 
lain St., Bendinskienė Lane St., 
Brazaitienė Senator St., Alke- 
vičius Vanderbilt St., ir Zimnic- 
kas Glinnan St. Linkime 
siems greitai pasveikti.

Detroite tuo tarpu darbai ge
rai eina. Daugumas yra grą
žinti į darbą, kurie nedirbę per 
keletą metų. Bet vos darbai pa
gerėjo, vėl streikai prasideda. 

Į Aluminum kompanijos keletą

WATERBURY, CONN

dabar
Dvigubas

Cellophane
atsidaro

na vienu Y

I

Pranas Vencevičius (Brun- 
dzienės brolis I rūgs. 14 d. grįžo 
iš Hawaii, kuris atliko ten visą 
kariuomenės tarnybos laiką. 
Kaipo pavyzdingas karys, tapo 
apdovanotas net keliais atžy- 
mėjimais. Hatvaii salų gyveni
mas jau labai patiko ir visą lai
ką smagiai ir sveikai jautėsi. 
Gailėjosi, kad pasivėlavo į Lie
tuvių Dieną, kuri taip triumfą- į solo paskambins p-lė Frieda 
liškai praėjo. Jo mamytė suren- Rummbel. Tai yra žymi pianis- 
gė jau savųjų tarpe sutiktuves, P" ’—* —------~----- ' ~—’■
kurios nebuvo taip jaukios, dėl 
sunkios ligos sesers Onutės, ku
ri tuo laiku buvo visai silpna, i 
Ji randasi šv. Katarinos ligoni
nėj. Kadangi ji tik dvi dieni 
prieš Lietuvių Dieną buvo išga
benta į ligoninę, tai jai tuo la
biau gailėjo tų iškilmių, kuriom 
ir tautiškus rūbus jau turėjo pa
sigaminus. Linkėtina jai greitai 
pasveikti.

Šią savaitę Detroite pradėjo 
mokslą visos mokyklos, o su 
mokyklų pradžia taip pat pra
sidėjo katekizmo pamokos. Kur 
galima reikia vaikučius leisti į 
katalikišką mokyklą, o ypatin
gai į lietuvių. Kurie vaikučiai 
eina į nekatalikiškas mokyk
las. turi būtinai atsilankyti į 
katekizmo pamokas.

Šį met Šv. Petro parapijoj ka
tekizmo pamokos bus du kartu 
per savaitę: šeštadieniais 2 va
landą, pirmadieniais 4 valandą. 
Prie klebono bus dešimts moky
tojų, tat bus proga išskirstyti 
vaikučius pagal jų išgales. Ka
tekizmo pamokos svarbus daly
kas. ir dėlto iš kurių namų vai
kučiai neatsilanko, tai tėvų kal
tė. Prašom visų tėvų atsiųsti
vaikučius į katekizmo pamokas, dirbtuvių sustreikavo ir nutarė, w *

. " kad jeigu darbininkams neduosšv. Vardo draugija susirinki-:
me priėmė rudens ir žiemos pro
gramą. Bus keletą ratelių bow- 
lerių, ir vienas ratelis basket- 
bolininkų. Taip pat yra sureng
ta naminis Table - Tennis. Kiek
vieno antradienio vakarą loši
mai bus vietinėje, svetainėje, be 
jokių išlaidų dėl lošikų. Tat yra j 
gera proga jaunimui praleisti 
vakarą veltui, nes yra daug 
jaunimo, kurie nedirba ir trūk
sta pinigų. Suprantama, kai 
jaunimas nedirba, jų. visos iš
laidos yra iš tėvelių, todėl, no
rėdami, kad jaunimas galėtų 
pasilinksminti be išlaidų, Šv. 
Vardo draugija surengė šiuos 
vakarus.

Pirmą antradienį kito mėne
sio lošti pradės šie lošikai: Lit- 
vaitis, Sabaliauskas, Prasukąs, 
Saes, Tonelis, Pongonis, Zubris. 
Forte, Yasaitis ir klebonas.

I
pareikalautą atlyginimą tai 
visa dešimtis tos kompanijos 
dirbtuvių sustreikuos. Taip su
sidarius padėčiai, gali streikai 
labai pakenkti kitoms dirbtu
vėms, nes automobilių yra įvai
rių dirbtuvių, kurios viena nuo 
kitos priklauso ir kaip tik viena 
nedirba, kitos irgi negali dirb-

jtiš Gaila darbininkų, kad jie ne- 
: apsaugoti.

Žodynai - Dictionaries
kad jeigu skelbėjas gali skelbti, dovaną aukso laikrodėlį už sa 
tai jai galima dalyvauti komu- vo balsą. Linkime jaunai lietu 

Inistų parengimuose.
“Teisybės Mylėtoja” sako, kad sle. 

sunku pasakyti koki jų tikri 
“metrikai” turėtų būti, kada 
bolševikai nepaduoda savo tik
ro vardo. Jeigu Tamstai sunku 
pasakyti koki jų (bolševikų) 
“metrikai”, tai ką kalbėti apie 
kitus, kurie klausosi pranešimų.

Taigi iš to ką mes čia pasakė
me gal Tamstai pagelbės ats-

> nuo 
komunistų ar bolševikų prane
šimų.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
S2.25, gerais audeklo apdarais 
S3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė — 
Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla
pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais audeklo apda
rais — S3.75. *

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

vaitei pasiekti aukštumas mok-Man skaitant "Darbininką” 
įteko matyti, kad LDS 5 kuopa 
į neatsako už Dr. Aukštikalnio 
1 pagarsinimus, kuriuos jis gar
sina per radio. bet teisybę paša- ■ 
kius čia nėra nei joks Dr. Aukš- 

' tikalnio prasikaltimas, nes yra • 
tik bizniškas dalykas. Nei vie
nas biznierius neturi

i kostumerio. kokių jis yra pažiū- 
i ... - — - -

I turi visuomet apseiti bizniškai..
Visi žino, kad lietuvių Vaizbos i 
Buto nariai biznieriai palaiko 
tą radio pusvalandį. Tie biznie- 

į riai parduoda stocką parengi
mams. todėl jeigu parengimų 
negarsintų, tai jiems biznio ne-:nis susirinkimas Vyčių name, 
būtų. Jeigu bolševikai nepaduo- j 85 Green gat., 8 vai. vakare. Vi
da savo tikro organizacijos; sos lietuvaitės prašomos atsi-| 
vardo, tai gal nei jie patys tik- lankyti į šį svarbų susirinkimą, 
rai nežino savo vardo, nes jie 
vienur vadinas bolševikais, ki
tur komunistais, o dar kitur 
darbininkais, o koki jų turėtų 
būti tikri “metrikai”, tai sunku 
pasakyti. Taigi nereikia nei ant 

! vienų pykti: nei ant LDS 5 kuo- 
Ipos, nei ant Dr. Aukštikalnio.
nes biznis tai biznis ir bizniškas

1 patarnavimas.
Teisybės mylėtoja.

klausti

rų. ar kokios srovės. Biznierius I . , . . . ,. . „ ... . (kirti biznierių skelbimus

tė. kuri yra pervažiavusi žymią 
Europos dali, o lygiai ir Ameri-, 
ką. Yra skambinusi buvusio 
Amerikos Prezidento Teodoro 
Roosevelt atminčiai, jo paminė
jime. Pastaraisiais 3 metais ji 
piano skambino T. Roosevelt 
Memorial House parengimuose.

Šiuomi Parengimo Komisija 
kviečia atsilankyti į šią vaka
rienę visų lietuvių kaip Bayon
ne. taip lygiai ir kitų kolonijų.

BROCKERT’S ALE

A

eo EllswGrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCn 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

•»

i

'■

pasakė įspūdingus I 
kun. J. Jakaitis, i 

lankėsi'

LANKĖSI KUN. J. JAKAI
TIS, MIC.

Pereitą sekmadienį mūsų par. 
bažnyčioje 
pamokslus
MIC. Kun. J. Jakaitis 
mūsų kolonijoje tikslu parinkti 
aukų dėl Argentinos lietuvių 
bažnyčios statymo.
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Rugsėjo 28 d. įvyks lietuvių 
moterų politinio klubo mėnesi-

Redakcijos Prierašas. “Tei
sybės Mylėtoja" sako, kad “nei i 
vienas biznierius neturi klausti 
kostumerio, kokių jis yra pa
žiūrų. ar kokios srovės”. Su
prantama. kad mėsininkas, 
drabužių, čeverykų arba kitokių 
daiktų pardavėjas neprivalo 
klausti savo kostumerių. kokių 

; jie yra pažiūrų, ar srovės. Bet 
. “Darbininko” korespondentas 
iš VVaterbury, Conn. rašė ne a- 

Į pie biznierių skelbimus, bet apie I 
bolševikų draugijų ir organiza
cijų parengimų -skelbimus. Bol
ševikai arba komunistai, kaip 

; jie nesivadintų, labai dažnai 
prisidengia nekaltais vardais. 
Jie rengia vakarus ir padarytu 
pelnu remia savo komunistinę 
spaudą, draugijas ir organiza- 

! cijas. kurios platina komuniz- 
; mo idėjas. Komunistinių 
draugijų ar organizacijų vadai 
panaudoja skelbėjus kaipo ko
munizmo įrankį pasiekti visuo
menę. Ir štai kada katalikas 
skelbia komunistinius 
mus. tai labai dažnai 
susipratusi visuomenė

kuriame išgirsite, daug naudin
gų kalbų, nes bus svečių kalbė
tojų iš miesto, kurie paaiškins 
dalykus apie besiartinančius 
miesto valdybos rinkimus. Iš
girdę šias kalbas, mes geriau 
galėsime suprasti, už ką reikia 
balsuoti, kad neatidavus savo 
balso už tuos, kurie yra nepa
geidaujami. Todėl reikalinga, 
kad susirinkimas būtų skaitlin
giausias, kad miesto valdinin
kai matytų, kokia didelė ir 
skaitlinga yra lietuvių moterų 
grupė, kuri gali balsuoti ir pa
remti savo balsais tuos, kurie 
yra tinkami miesto valdybon'

M. Digimienė.

MIRĖ TRYS LIETUVIAI
Šiomis dienomis mirė mūsų 

parapijoj trys lietuviai, būtent. 
M. Gribauskienė. Juozas Bur- 
niskis. Edvardas Raulinaitis. 
Visi trys buvo jau pagyvenusio 
amžiaus. Palaidoti 

; nėmis apeigomis 
i kapuose.

Lai būna Dievas 
mirusiųjų vėlėms.

su bažnyti- 
šv. Marijos

i
I
I

i
I

I

i

gailestingas
T.M.

Newark*o Vyčiai Darbuojasi

I

skelbi- 
mažiau 

mano.

NEW BRITAIN, CONN

Vaš- 
Juo-

aps- 
įvykusį

Vincas
Bernar-

Augustas 
Montvy-

viena die-

A. Karčiauskaitė. Kazys 
kas, Petras Podgalskis ir 
zas Grimalauskas.

Delegatai į dvimėnesinį 
kričio suvažiavimą,
Jersey City, rugsėjo 17 d., buvo 
išrinkti šie: panelė Loreta Ne- 
manis, Vitas Daukšys, 
Kinnis. Kazys Kinnis, 
das Kaminskas.
Laukžemis ir Juozas 
das.

Buvo nutarta, kad
na mėnesyje būtų paskirta dėl 
narių, kaip Vyčių diena. Komi
tetas jau yra paruošęs progra
mą.

Panelė Pranciška Bernotaitė, 
šokių komiteto pirmininkė, pra
nešė, kad programa dėl šokių 
jau pradėta ruošti ir kuopos, 
kurie įvyks rugsėjo 30 d. Šv. 
Jurgio salėje. Don Price ir jo1 
Glemmac orchestra sutiko šiuo
se šokiuose griežti. Bilietų kai
na 65c. įskaitant ir garderobo

i išlaidas. Bus linksmas vakaras
I

visiems netolimoje ateity.
Galutiniam sutvarkymui ko- 

į miteto susirinkimas įvyko rug- 
' sėjo 27 d. šv. Jurgio salėje. Tuo
jau po susirinkimo buvo links- 

I mas pasikalbėjimas. Sekantis

Newark’o Vyčių 29 kuopa 
pirmadienį, rugsėjo 11 d., Šv. 
Jurgio salėje turėjo susirinki
mą, kurio metu įsirašė 3 nauji; 
nariai. Petras Podgalskis, pir
mininkas parengimų komiteto, 
pranešė, kad autobusais kelio
nės rezultatai į pasaulinę paro
dą, į Lietuvių Dieną, rugsėjo 10 
d., buvo labai patenkinanti. Ne
žiūrint apsiniaukusio oro, buvo 
reikalinga užsakyti 6 autobusai 
į parodą. Iš parodos visi grįžo 
namo pavargę, tačiau labai pa- susįrinkimas .vyks spalių 9 d.

JAUNAS GYDYTOJAS
Šiomis dienomis atidarė ofisą j 

ir pradėjo savo profesijos dar-! 
bą jaunas lietuvis gydytojas. 
Dr. Antanas V. Nevulis. Jo ofi
sas randasi 140 Main St. Reika
lui esant, patartina kreiptis pas 
tautietį, Dr. A. V. Nevulį. kuris 
yra baigęs mokslus su aukštais 
pažymiais. Jis pereitais metais 
praktikavo New Britain Gene- 
ral ligoninėje.

LIETUVAITĖ GAVO 
DOVANĄ

P-lė Morta Varnaitytė laimė
jo dovaną už savo gražų balsą 
Hartfordo muzikos mokykloje, 
ir už tai gavo metams stipendi
ją, lavinti savo balsą. P-lė M. 
Varnaitytė du metai atgal gavo

Keliaukite j Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA IS
NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

tenkinti, sakydami, kad niekuo
met nepamirš Lietuvių dienos. — 
Visiems pasirengimo bendra
darbiams : garsintojams, bilie- 
tų pirkėjams ir pardavėjams. 
Vyčių kuopa taria nuoširdų a- 
čiū.

Susirinkime buvo daug dispu
tuojama dėl kuopos boulinimo 
lygos ir dėl dalyvavimo kuopos 
narių apskričio boulinimo lygo
je. Susirinkimas išrinkti žaidė
jus įvyko trečiadienį, rūgs. 14; 
d. šv. Jurgio salėje. Vitas Dau- 
kšys vadovaus kuopos bowlini- 
mo lygai, o Juozas Montvydas 
vadovaus žaidėjams, žaidžian
tiems lygoje tarp kuopinėse 
rungtynėse.

Kuopos laikraštėlis ‘The Key’ 
bus vėl pradėtas leisti po kelių' 
mėnesių pertraukos, nes visi en
tuziastiškai pritarė. Laikraštė
lio redaktorė yra panelė Adelė į 
Baranauskaitė, o pagelbininkai I

k. r.

Statendam, Rugsčjo-Sept............ 14
Nieuw Amsterdam, Rugs.-Sept. 26 
Statendam, Spaliy-Oct. .............. 5
Nieuw 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-AM ERICA LINE
555 Boylston Street, Boston, Mass.

_____________________________________

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN

Price

i Nf.w 
Engiand
COKE

kOpp««s poooucį

į

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUELCORPORATION

496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

So. Boston, Mass.

i

.J__


