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DABARTIES 
BILDESIUOS

Ką Pasakoja Suomių Žvejai 
Apie Pabėgėlius Iš Rusijos

Katalikas, kurs neremia 
kataliklikos spaudos, neturi 
teiste vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

XX Amžiaus bendradar
bis savo įspūdžiuose iš 
Suomijos paduoda apie pa
bėgėlius iš Rusijos. Suo
mijos žvejai, kada jų už
klausė ar jie nesutinka iš
plaukę į jūrą su Sovietų 
piliečiais, tai jie atsakė:

— “Susitinkame kartais, 
bet jie nekalba — bijosi, į- 
tart dar juos galėtų, susi- 

. lauktų aštrių bausmių. Ru
sijos siena užtverta spig- 
liuotomis vielomis. Prie 
sienos ir eiti arti pavojin
ga — o ką su bolševikais, 
jie gali greit nušauti. Jei 
kas bėga iš Rusijos, jie be 
atodairos šaudo. Perbėgė
lių suomiai negrąžina at
gal,, nes juos ten vis tiek 
sušaudytų. Vienu metu ke
letą atbėgusių iš Sovietų 
Rusijos žmonių uždarė į 
kalėjimą, tačiau jie dėl to 
nenusiminė, o pasakojo, 
kad čia geriau kalėjimas, 
kaip Rusijos laisvės gyve
nimas.

“Komunistų Čia, pasako
jo žvejai, nekenčia nė dar
bininkai”.
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Japonija - Rusija Susitarė 
Nutraukti Karą

Kunigas Smerkia Kapitalis
tinę Tvarką

Melbourne, Australija,— 
Rugp. 11, — Kun. Dr. Ar- 
thur D. Ryan kalbėdamas 
per radio sako: “Dabarti
nėje kapitalistinėje tvar
koje žmonės neturi progos 
įsigyti jokios nuosavybės. 
Kiek darbininkų turi savo 
žemės ar savo namus? 
Daugelis jų tik tiek teturi 
kiek uždirba, ir tai visai 
mažai. Katalikų Bažnyčia 
smerkia tokią kapitalizmo 
tvarką, kuri neleidžia žmo
nėms įsigyti nuosavybę. 
Kapitalistai valdo visus 
turtus ir naudojasi visomis 
gerybėmis, kada tūkstan
čiai žmonių badauja ir 
vargsta. Katalikų Bažnyčia 
reikalauja, kad darbdaviai 
mokėtų darbininkams tei
singą pragyvenimą atlygi
nimą, kad juos laikytų už 
žmones, o ne kokias maši
nas. Valstybės pareiga pri
versti kapitalistus susirū
pinti darbininkų reikalais 
ir juos atiduoti, kas teisin
gai jiems priklauso”.

Maskva, Rusija, rugp. 11 
d. — Tass, oficiali sovietų 
žinių agentūra, praneša, 
kad Japonija ir Rusija su
sitarė nutraukti mūšius 
Tolimuose Rytuose ir pra
dėti taikos derybas. Šias 
žinias oficialiai paskelbė 
sovietų užsienių komisa
riatas. Japonijos ir Rusi
jos kariuomenės pasilieka 
savo vietose, tik nebesimu- 
ša. Sutartį pasirašė Japo
nijos ambasadorius Mamo- 
ru Shigemitsu ir Sovietų 
komisaras Litvinovas.

Japonija ir Rusija dabar 
sudarys bendrą komisiją iš 
dviejų sovietų Rusijos ats
tovų ir dviejų Japonijos, 
kurios pareiga bus išspręs-, 
ti kilusius nesusipratimus 
dėl rubežiaus. Rusijos ko
misaras Litvinovas pasiū
lė turėti tarpininką, kuris 
būtų pasiskirtas iš neinte
resuotos valstybės, bet Ja
ponijos ambasadorius to 
pasiūlymo nepriėmė, o tik 
pasižadėjo jį perduoti savo 
vyriausybei.

Kada komisaras Litvino
vas pasiūlė, kad komisija 
vaduotusi sutartimi ir 
žemlapiais, kurie buvo pa
daryti tarp Rusijos ir Kini
jos 1886, tai Japonijos am
basadorius pasiūlė, kad 
komisija imtųsi išspręsti 
šių dienų nesusipratimus 
naujais pagrindais.

Taigi išrodo, kad pavojin
giausias nesusipratimas 
Europos taikai bus likvi 
duotas, nors užsienių di
plomatai Maskvoje sako, 
kad susitarimo nutraukti 
mūšius dar negalima skai
tyti, kad jau nesusiprati
mai pašalinti.

Japonijos ambasadorius 
ir sovietų komisaras Litvi
novas pareiškė, kad galuti
nai susitarė nutraukti mū
šius po trijų valandų dery
bų užsienių ofise.
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Ispanijoje Atstatomos 
Katalikų Bažnyčios

Burgos, rugD. 11,— Ge
nerolas Queipo de Llano. 
Franco kariuomenės vy
riausias vadas, atsišaukė į 
žmones prašydamas aukų 
Katalikų bažnyčių atstaty
mui, kurias radikalai su
naikino. Londono Daily Te- 
legraph praneša, kad Bar- 
celonos katedrą radikalai 
pavertė į karo amunicijos 
sandelį. Joje sukrauta šau
tuvai, sustatyta karo tan
kai.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per ___
'DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados atidarymo išvakarių, liepos 16 d., vaizdai. Iš kairės į dešinę nuo aukuro prie Nežinomojo 
Kareivio kapo paimama olimpinė ugnis. Viduryje viršuje, olimpijados dalyvių vainikai, kurie buvo sudėti prie Nežinomojo Kareivio ka
po. Apačioje iškilminga olimpijados dalyvių eisena Kauno gatvėmis. Priešakyje žygiuoja Amerikos lietuvių sportininkai. Dešinėje ant o- 
limpijados aukuro įžiebiama olimpinė ugnis.

Franco Kariuomenė Laimi
Naujas Vietas

vių nėra. Iš to aišku, kad, 
visi svetimšaliai kareiviai

Hendaye, rugp. 11, — 
Franco kariuomenė ne tik 
sulaiko radikalų puolimus, buvo priversti išsiimti Is- 
bet kaskart užima naujas panijos pilietybės popie- 
vietas. Estremadura fron
te, į pietus nuo Madrido, leis, 
jo kariuomenė daro dide
lius laimėjimus. Valenci- -

rius, ir radikalai jų neiš-
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jos fronte taip pat laimė ji- Amerikos Valdžios Santykiai
____ _ ____” —mai žymūs. Radikalai pa
sakė, kad jie, jei bus pri
versti trauktis iš Valenci- 
jos, tai ją sudegins ir gy
ventojus išžudys. Radika-

Su Vatikanu

VVashington, rugp. 11, — 
„ Diplomatiniuose sluoks-

lų valdžia pranešė Londo- niuose vis daugiau kalba- 
nui, kad ji sutinka atleisti 
savanorius svetimšalius 
kareivius, tik prideda, kad 
pas juos svetimšalių karei-

KOMUNIZMAS NUSILPNĖJO 
PRANCŪZIJOJE

Paryžius, rugp. 11, — bus sudaryta geresnė tvar- 
Kad komunizmas žymiai ka. Kunigas maloniai suti- 
nusilpnėjo Prancūzijoje, ko jiems patarnauti,
tai pripažįsta patys komu-Į Kiek laiko atgal, kada bu- 
nistai. Laikraštis Tyd nu- vo rodoma Katalikiškų į- 
rodo daug nusilpnėjimo vykių filmos, kaip tai baž- 
priežaščių; pavyzdžiui, ko- nytinės pamaldos, ar šven- 
munistai įsitikrino, kad tinimai, tai komunistai 
Rusija nėra “darbininkų” (pradėdavo garsiai juoktis, 
rojus ir, kad Stalinas yra arba nepadoriai kalbėti. 
Lenino idealų išdavikas; Dabar jau to visai nėra, 
toliau smarkus katalikų Katalikų labdarybės dar- 
sąjudis visuomenės dar- ’ 
buotėje. Katalikai labai 
daug darbuojasi beturčių 
darbininkų aprūpinimui, 
taip kad net komunistai 
visai kitaip pradeda žiūrėti 
į katalikybę. Štai neseniai 
viename Kine buvo rodo
ma Rusų propogandos fil
mą; netikėtai filmą nutrū
ko; kažin kas iš žmonių 
suriko: “Stalinas nušovė 
operatorių”. Pasigirdo gar
sus juokas, bet daugiau 
nieko. Tai buvo nuostabu, 
nes komunistų salėje buvo 
labai daug.

Netoli Paryžiaus, komu
nistų kooperatyvo sekreto
rius pabėgo su pinigais. 
Komunistai susirinkę svar
sto kam pavesti globoti li
kusius dar pinigus, kam 
pasitikėti. Ir nutarė, kad 
gęriausiai galima pasitikė
ti Katalikų kunigui, ir rei
kia jo prašyti, kad jis prisi- 
iifatų jų turtą globoti iki

bai yra didžiausi komuniz
mo nusilpnėjimo priežas
tis.

Reikalauja Kovoti Prieš 
Religiją

Rusai Žudo Korėjos j 
Gyventojus Vatikano Ir Lietuvos Santykiai

Tokio, Japonija, rugp. 11, 
— Japonijos žinių agentū
ra praneša, kad Korėjoje 
Rusų lakūnai bombardavo 
traukinius tarp Shikai ir 
Kogi stočių. Daug nekaltų 
žmonių nužudyta. Keletas 
miestelių . taip pat sunkiai 
nukentėjo nuo Rusų bom
bardavimo.- Kodėl mūaųl nOįų;"'
komunistai nesiunčia Sta
linui protestų už nekaltų 
gyventojų žudymus ?

Išgyrė Popiežių Raštus
Dubuųue, la., rugp. 11, — 

Jungtinių Amerikos vals
tybių agrikultūros sekreto
rius, Henry A. Wallace, 
kalbėdamas pasakė: “Nie-

ma, kad greitu laiku Jung
tinių Amerikos valstybių 
valdžia sudarys santykius 
su Vatikanu ir ten turės kas taip aiškiai ir tiksliai 
savo valdžios atstovą. Da
bar Amerikos valdžia rei
kalus su Vatikanu veda per uių, K.a.ip x"opiezius jtijub 
savo atstovą Italijos vai-' XI. Popiežių, Leono XIII ir 
džiai. Kongresas jį įgaliojo 
ir prezidentas Rooseveltas 
įgaliojimą pasirašė. Tame 
įgaliojime pasakyta, kad 
Amerikos valdžios atsto
vas Italijoje turi teisę da
ryti susitarimus su Vati
kanu, “iki Jungtinės Ame
rikos valstybės turės savo 
atstovą Vatikano mieste...”
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Londonas, rugp. 11, — 
Laikraštis The Catholic 
Herald rašo, kad sudary
mas santykių tarp Vatika
no ir Lietuvos valdžios ei
na prie užbaigos, ir kad 
Lietuvos arkivyskupas 
Juozas Skvireckas būsiąs 
paskirtas Lietuvos Kardi-

Arkivyskupas Skvirec
kas, po ilgų pasitarimų, 
Vatikane, sugrįžo į Lietu
vą. Jis vesiąs pasitarimus 
su Lietuvos valdžia. Kada 
sutartis bus pasirašyta, 
arkivyskupas būsiąs pas- 
kirtas Lietuvos Kardinolu, 

: ir tuo metu bus konsekruo- 
I ta Lietuvos Prisikėlimo 
bažnyčia. Į tas iškilmes

Popiežius gal atsiųs savo 
legatą.

Ark. Skvireckas Ir Kun. Mi
ronas Pas Prezidentą

Kaunas, Liepos 20 d. Res
publikos Prezidento A. 
Smetonos vasaros reziden
cijoj, Užugirio kaime, lan
kėsi J. E. ark. metr. J. 
Skvireckas ir min. pirm, 
kun. VI. Mironas. Arkivys
kupas Prezidentui pareiš
kė savo nuomonę dėl val
džios patiekto susitarimų 
tarp Bažnyčios ir Valsty
bės projekto.

nenurodė vienybės reika
lingumo tarp įvairių luo
mų, kaip Popiežius Pijus

NAUJAS KOMINTERNO 
ĮSAKYMAS KOMUNISTAMS

Pijaus XI raštai gražiai nu
rodo valstybės pareigas, 
kaip ji turi tarpininkauti
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visoms žmonių klasėms, y- respondentas iš Maskvos1 gerinimą, o slaptai rengia- 
kad kominternas.jSi, kaip Stalinas jiems įsa-

. . . , didžiausiai išleido naują įsakymą visų; žmonių išžudymo. Ar rei-
miniai ilgai kalbėjo apie kraštų komunistams. Tas kia baisesnio karo už revo- Popiezių nurodymus visuo
menės gerovės reikalais.

Maskva, rugp. 11,—Lon-'pie taiką, demokratiją, 
dono Herald laikraščio ko-. darbininkų gyvenimo pa- 
rcsnnndontas Maskvos gerinimą, o slaptai rengia- 

kalažs . Ir taip sekretorius komunistų partijų centras, Į ko, prie karo ir nekaltų susirinkusiai f . - r ...... -

DARBININKŲ VEIKIMO 
DIRVA PLATI

New York, rugp. 11, — streikieriams laimėti, ir 
Kiek daug katalikai darbi- parodė, kad Katalikų Baž- 
ninkai gali organizuotai nyčia yra ne turčių, 
nuveikti nurodė Kun. C...............
Rice. Jis sako: “Kada vie
noje Pittsburgho dirbtuvė
je įvyko streikas, tai kom
panijos vadai užpirko laik-

įsakymas liepia komunis-1 liuciją? Kodėl komunistai 
tams aktyviau veikti, kad mums nepasako, kad Stali- 
sukelti žmonių nepasiten- nas jiems įsakė būti mili- 
kinimą valdžia ir juos pri- taristais ir būti pasirengu- 
rengti prie revoliucijos, siems prie ginkluoto suki- 
Toliau įsako visiems ko- ” 
munistams būti militaris- 

(tais - kareiviais, ir būti 
i prisirengusiems prie gin- 
kluoto sukilimo. Kominter-

_ nas visų kraštų komunistų

limo?

darbininkų žmonių pusė- partijoms tam tikslui duos

$5,000 Davė Ispanijos Karo 
Pavargėliams

Maskva, rugp. 11, — So
vietų Rusų kariuomenės 
laikraštis ‘Raudonoji Žvai- raščiuose puslapius, ku
gždėk reikalauja, kad riuose 
smarkiau būtų kovojama 
prieš religiją, ypač prieš 
katalikų kunigus. Laikraš
tis sako, kad Rusijoje dar 
yra apie 30,000 tikybinių 
draugijų ir kad kunigai 
slaptai, sū “Popiežiaus pa
laiminimu”, veda priešval
stybinę agitaciją, o Popie
žius esąs didžiausias So-

je •
Katalikai darbininkai, su- pinigų. Štai, ką daro taikos 

ir demokratijos mylėtojai!
Londonas, rugp. 11, — 

Šv. Vincento Draugija, ku-
siorgamzavę 1 LDS galėtų jįe rengįasi prie kraujo rios skyriai yra visame pa- 
daug pasidarbuoti darbi- praiįejimO. Akivaizdoje vi- šauly, Ispanijos karo su- 

’m”i •ire*^i^rL į-1 1 »,”lsų faktų, ar galima tikėti vargintiems žmonėms pe-nuošė darbininkų unijos mi laikraštį‘‘Darbininku. mū ‘komunistų žo- 
vadus išvadino komums-; Jie sužinos Katalikų Baz-;džiamg? Jie mums kaIba a.
tais. Kompanijos unija bu-! nyčios mokslą visuomenės 
vo išaukštinta. Tada kata-’klausimais, paskui ji galės 
likai darbininkai nutarė kitiems pasakyti ir įgyven- 
dalyką ištirti. Jie surinko 
faktus; susižinojo su strei
ko komitetu, ir kitą dieną 
du kunigąi ir keturi katali
kai pasauliečiai buvo strei
kierių susirinkime, paaiš- 

vietų darbininkų priešas.'kino jiems, kad jų streikas 
Laikraštis užbaigia reika-( teisingas ir ragino visus 
laudamas, kad sovietų vai- Į vieningai laikytis... Darbi- 
džia ir bedievių sąjunga ninkai streiką laimėjo... vis susimušė i 
smarkiau pradėtų kovoti Ką katalikai darbininkai Toje katastrofoje 
prieš religiją. ‘nuveikė? Jie pagelbėjo 12 žmonių.

reitais metais įdavė penkis 
tūkstančius dolerių.

dinti.

12 Žmonių Užmušta 
Vengrijoje

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 13 d., 2 vai. po pietų Darbi

ninkų radio programą išpildys muzikas Rapolas Juška 
ir jo vadovaujamoji radio grupė. Muzikas RapolasDehreeen Vencrina mcr- Jpiūčio 11, - Ti^otorini'JuSka.taiP pat pasižadėjo sudainuoti duetą su savo 

Vengrijos keleivinis oriai-; mamyte, kun š10mis dienomis atvyko iš Cicerolll. 
vi8 susimušė ir užsidegė J Praleistl atostogas. Prašome pasukti savo radio rodyk-; 
Toie katastrofoje užmušta1ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų, muzi- 
12 žmonių. |kos ir kalbų iš WCOP radio stoties, Boston, Mass.
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sionystų Rėmėjų ir LRK 
SA.

Pašarvota laidotuvių di-
Pirmadienį (rugp. 15 d.) rektoriaus D. A. Žaletško 

visas katalikiškas pasaulis-1 °—j—
maldingai švęs Marijos 
į Dangų Ėmimo dieną. Lie
tuviai, kurie yra uolūs Ma
rijos garbintojai, šią šven
tę vadina Žoline.

Kaip Naujuose Metuose, 
Visų Šventų Dienoje ir per 
kitas didžiąsias šventes, ir 
rugp. 15 d., kiekvienas ka
talikas turi pareigą išklau
syti šv. mišių.

Katalikams bus lengva 
priimti Šv. Komuniją Ma-; 
rijos džiaugsmo šventėje, 
nes jie šeštadienį galės pri
eiti išpažinties.

ŽOLINĖ

jaunuolio Laiškas
U S. Š; NEW Yėife
Portsmonth, England 

21 July, 1938 — Thūrsday

d
spūdn^i,' nfe Visi 
šviesūs, geltonplau

be/ Jeigu tafcfcs-

>>'

koplyčioje, 564 Broadway, 
So. Bostone.

Laidojama šeštadienį, 
rugpiūčio 13 d., 9 vai. ryte 
iš Sv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Šv. Mykolo ka
puose.
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MIRĖ ŠIAULIENĖ

Rugpiūčio 10 d., 11:45 va
landą naktį, Bostono Mies
to ligoninėje mirė Magda
lena Šiaulienė, apie 75 m. 
amžiaus, gyv. 105 W. 6th 
St. Paėjo iš Lietuvs, Ilakių 
par., Giedrimų kaimo. Pa
liko nuliūdime 5 sūnus: An
taną, Steponą, Kazį, Joną, 
Stasį ir dukterį Oną Dai- 
montienę.

Priklausė prie Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos 
Amžinojo Rožančiaus, Pa-

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Liefuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BR0ADWAY, So. Boston. ’J

nuo

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 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI

r

L

knygę — ‘‘Atlaidų š<tfti-£ 
n iš”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekį, bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — išpirko. Dabargi ką 
tik atėjo naujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsakyr 
mus siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Su užsakymu money 
orderį siųskite: Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay,

■ So. Boston, Mass.

šiinkenyl
niuo susineš su Foreign 
Ęanguage Information 
Service, 222 Fourth Ave
nue, New York City, jam 
pašius sąrašą visų reika
lingų dokumentų, kuriuos 
tilrės pristatyti prašyda
mas vižos, ir praneš kokius 
dokumentus su savim turi 
vežtis kuomet vyksta Eu
ropon.

Kodėl Sovietuose Nėra
Stiklinių

labai aukšti, 
šviesūs, geltonplaukiai ir labai 
graŽibs išvaizdos. Mes jiems iš
kėlėme didelius šokius su užkan
džiais laive Texas tą naktį 
prieš mūšų išplaukimą it ryt
dieną, 9-tą liepos, išplaukėm į

Pribuvome į Portsmonth, An- 
gliją, 15-tą liepos, it muk tėfiais 
pasitiko kaip kokius ilgai pra
puolusius brolius. Kasdieną 
mums čia būnant jie mums iške
lia po kelis bankifetus — tea, 
cocktailšį dinherš, gardfen par
ties, etč. jas kėlė daugiausia 
Anglijos Laivyno viršininkai, 
nes Šitas miestas yra vienas iš 
Anglijos didžiausių Laivyno Sto
čių. Ne taip kaip aš pirihiau 
manydavau, aš randu Anglus 
labai draugiškus, nfet it per
daug, nes jie kaip pradeda fun- 
dyti scotch ir soda, tai nesusto
ja kol mato, kad jų draugas jau 
vos ant kojų pastovi. ĖOstoniš- 
kis Amferikoš Ambasadorius 
Kehnedy murhs taip pat iškėlė 
didelį balių Londone, ir mūsų 
visi viršininkai pripažino, kad 
šis Amerikonas iš Bostono yra 
“The mošt regular fellbsV evėr”. 
Mes ne vieni jį taip žinom, bet 
visi anglai ji taip hiyii, norš jis 
paeina iš tikrų Ėkst BOštOno 
airių tėvų.

Mano rašymas nelabai aiškus 
dabar, nes aš rašau traukiniu 
važiuodamas į Southamptoną 
pamatyti Amerikos konsulą 
valdiškais reikalais. Šį vakarą 
tai mūsų proga vaišinti visus 
anglus savo laive, kur mes turė-

brighnh, mus.
’ f * *

' Grįžo Iš Li|otfirfės
Šiomis dienomis p. Rau- 

deliūnienė, gyv. Waverly 
St., parvežta iš Bostono1
miešto ligoninės, kuf jai | £ Kneižys —
buvo padaryta pavojinga. Kadangi jūs ir kiti mano Bos- 
operaeija. Ponia Raudeliu- toniškiai draugai taip maloniai 
nienė baigia išsveikti na- mane išlydėjote iš Bostono pra- 
muose. p. Raudeliūnas yra eitą rugsėjo, aš manau, kad bū
senas LDS narys ir 22 kp. tų neprošalį pranešti jums, kad 
raštininkas. Linkime p. aš dar krutu po biskį, ir kad 

Bostonas dar labai arti prie ma
no širdies.

Kuomet aš užbaigiau savo 
kursą Philadelphijoj Navy Yard 
pabaigoj gegužes, aš gavau di
rekcijas pribūti ant U. S. Š. Ntew 

Rugpiūčio 3 d. atvyko iŠ York birželio 2 d. ir užimti iž- 
Cicero, UI..ponia M. Juškie- dininko vistą birželio 30, kada 
nė pas savo sūnų muziką valdiški finansiniai metai užsi- 
Rapolą Jušką praleisti a- baigia. Rytdieną po mano pri- 
tosiogas. Kartu SU p. Juš- būvimo, birželio trečią, mūsų 
kiene atvyko kun. Valuckis laivas su dviem kitais — U. S. S. 
ir jo tėvelis praleisti atos- Texas ir U. S. S. Wyoming — iš- 
togas Naujoje Anglijoje.

raštininkas.
‘Raudeliūnienei geriausios 
sveikatos.

NEBUS PASNINKO
Rugp. 13 d., įpuola atkel

ta vigilija prieš Panos Ma
rijos į Dangų Ėmimo Šven
tę, kuri įvyksta pirmadie
nį. Sekmadieniais nėra pa
sninko. Kadangi vigilija 
atkelta iš sekmadienio į 
šeštadienį, todėl ir šešta
dienį nebus pasninko. Tą 
dieną lieka tik vigilijos 
maldos, bet pasninko nėra.

UŽMUŠĖ ŽEMAlTį
Rugp. 7 d., Jonas Zfkas, 

gyvenęs Worcestery, išėjo 
ten pasivaikščioti. Užpuolė 
jį automobilis ir mirtinai 
sužeidė. Valstybės policija 
jį nugabeno į Worcester 
Memorial Hospital, kur jis 
mirė, rugp. 8 d. Jis paėjo 
Užvenčio parapijos. Ameri
koje pragyveno (Bostone- 
Worcestery) 26 metus. Pa
liko žmoną, sūnų ir seserį 
Domicėlę Stankienę.

Automobilį, kurs užmu
šė Joną, vairavo Alan Kel- 
ler, gyvenąs 30 Aspen road, 
Swampscott, Mass.

ATVYKO PONIA 
JUŠKIENĖ

MUZIKAS ATOSTO
GAUJA

t I

i 
Gižaus-’ 
Aušros

Muzikas Jonas 
kas, Worcesterio 
Vartų par. vargoninkas, a- 
tostogauja Buttonwood, R. 
I. Jis rašo: “Tupiu labai 
ramioje vietoj. Vanduo šil
tas. Svarbiausia, kad tyku 
— ramu”.

PIKNIKAS SPOT POND’E
Šį sekmadienį, rugpiūčio 

14 d. Spot Ponde įvyks gra
žus piknikas: Pikniką ruo
šia bendromis jėgomis Lie
tuvos Dukterų po globa 
Motinos Šv. Draugija ir A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 
13 kuopa. Vieta, kaip žino
te yra plati ir graži, prie e- 
žero, nuvažiuoti galima už 
10c., (Iš Sullivan Sq., imki
te Spot Pond karą, kuris 
nuveš iki vietai). O mote
rys visuomet sugeba į jų 
pikniką atsilankiusius sve
čius gerai pavaišinti. Įžan
ga dykai. Todėl visus kvie
čiame atsilankyti.

Rengėjos.

ATVYKO IšCAPE MAY,
N. J.

Šiomis dienomis atvyko 
iš Cape May, N. J. (J. V. 
Laivyno stoties) p. Tarnas 
Lyons, p. V. Kohanskų 
žentas, praleisti 10 dienų 
atostogas. Grįž į Washing- 
toną (Anacostia), D. C. su 
savo šeima rugpiūčio 17 d.

LANKĖSI

L.17L

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME 

366 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Prancūzų laikraštis “In- 
transigeant” spausdina sa
vo korespondento Maskvo
je pranešimą apie naują 
kiužę Sovietuose. Krizė la
bai keista: nėra stiklinių. 
Į kokią krautuvę beeitum 
kur beklaustum, niekur 
negausi stiklinės nusipirk
ti. Ieškąs pirkti stiklinių 
visur išgirsta vienodą at
sakymą: “Pabaigėme.
Laukiame naujos parti
jos”.

Korespondentas rašo, 
kad stiklinių naujų partijų 
krautuvės taip ir negauna, 
nes pasirodė, kad stiklinių 
gamyba Sovietų Rusijoje 
yra nuostolinga. Kodėl, 
būtent, šios rūšies pramo
nė Sovietuose nuostolinga, 
kaip tik dabar atitinkamos 
įstaigos daro žygius išaiš
kinti. Kol įstaigos išaiš
kins, kol suras, kad čia sa
botažas arba trockininkų 
“vreditelstva”, Sovietų pi
liečiai taip ir neturi iš ko 
atsigerti.

GRABORIAI
i S. Barasevičius Ir Sūnus

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia S537.

plaukė iš Armapoliš, Md. į Eu
ropą su maždaug 10b0 midship- 
men, tai yra i studentai, Kurie 
mokinasi laivyno viršininkais. 
Mūsų laivai yra visi battleships, 
kurie sveria apie 30,000 tonų 
kiekvienas, ir audringas vanduo 
jų nesupa taip, kad nors kas 
galėtų pamąstyti, kad jis nesi
jaučia kaip reikia. Mūšų laive 
yra Admiral Johnson, kuris va
dovauja netik šiuos laivus, bet 
visus Amerikos Laivyno laivus, 
kurie yra laikomi Atlantiko jū
roje.

Birželio 30-tą aš perėmiau vi
sus rekordus, seifus, ir pinigus 
iš buvusio iždininko ir pradėjau 
savo pareigas kaipo paymaster. sime didelę vakarienę ir šokius, 
Mari’ėmė 6 valandas suskaityti kaipo padėką už labai didelį jų 
su viršum $200,000.00, kuriuos\ vaišingumą mums. Rytoj liepos 
aš perėmiau. 23-čią meš išplauksime atgal į

Mes pirmiatisia sustojome Le! Ameriką, ir džiaugiamės sužino- 
Havre, Prancūzijoje, 18-tą bir
želio, kur Prancūzai mus vaiši
no, kaip tik jie mokėjo. Net ir 
juodukai matrosai, pasivadinę 
Amerikos indijcJnAis, buvo pa
kviesti ne į viehus prancūzų na
mus vakarieniautų. Žinoma, 
mes visi praleidom beveik visą 
laiką Paryžiuje, nes ten viskas 
buvo įdomu ir Amerikos Amba
sadorius Bullitt mums iškėlė 
labai puikų balių savo rūmuose, 
Paryžiuje. Įvairios Prancūzų or
ganizacijos ir Amerikos konsu
las Le Havroj^mums taip pat 
surengė daug bankietų, kur 
champagne 8ego kaip vanduo. 
Tai^i mes buVdrn linksmi ts ten 
išvažiuoti 27-tą birželio, nes ne
labai kas jau galėjo ant kojų pa
stovėti po visų tų vaišių.

Iš ten mes išplaukėme į Copen- 
hagen, Daniją, kur mes pribu
vome 5-tą liepos.

Kuomet mes pasiekėme Co- 
penhagen, patyrėme, kad oras 
ten labai šaltas, o dienos labai 
ilgos. Šviesu bjri'o iki vienuolik
tos vai. vakaro, o vėl prašvisda- 
vo apie antrą vai. rytą. Tai buvo 
nepatogu, nes turėdavom ilgai 
laukti tamsos, kad mes galėtu
me parodyti “movies” viršuj, ir 
kada juos užbaigdavome, tai 
buvo po vidurnakčio, ir mažai 
laiko likdavo miegoti.

Cdpenhagene mus ne tiek daug 
vaišino, nes ten žmonės mažai 
ką geria drūtesnio kaip alaus, 
bet vistiek įvairios jų organiza
cijos mums iškėlė “teaš”, ban- 
kietus, pietus, ,o Amerikos mi
nisteris mums iškėlė “garden 
party”. šitas buvo vienas iš 
švariausių miestų, kuris neturė
jo nei “slums”, nei nors vieno 
ubago ant gatvių. Žmonės visi 
išrodė linksmūs ir puikiai pasi
rengę, ir šiaip jie buvo labai į-

I

Antradienį, rugpiūčio 9 
d. “Darbininke” lankėsi: 
kun. Jonas Jančius, MIC. 
iš Hinsdale, III., lydimas 
kun. P. Juro, LDŠ Centro! 
Vice-Pirmininko.

LANKĖSI DARBININKE

Ketvirtadienį, rugp. 11 d., 
“Darbininke” lankėsi p. 
Juozas Antanavičius su 
žmona iš Brooklyn, N. Y. 
ir p. Bagdonienė, lydimi 
LDS Centro ižd, p. O. Siau- 
rienės. P-nas J. Antanavi
čius dirba New Yorke ban- 
koje. Pp. Antanavičiai pa
sisvečiavę So. Bostone vy
ksta atostogų į Maine vals
tybę. Su jais važiuoja ir p. 
Bagdonienė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MEDUS

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

ję, nes daugelis iš mūsų vos tik 
vaikščioti galime po visų šių 
linksmybių.

Tad pasimatysime vėl rugsėjo 
mėnesį, o lig tol linkiu jums ir 
mano draugams ir vyčiams, vi
so gero,

Cordially. Al. Pallon.

Dėkuojame p. Al. Palioniui už 
sveikinimus ir žinutes. Džiau
giamės, kad Tamsta gavai tokią 
atsakomingą tarnybą. Lai Die
vulis laiko Tamstą geriausioje 
sveikatoje.

Al. Palionis, gyv. pas savo tė
velius Dorchestery, priklausė 
prie L. Vyčių Algirdo 17 kp. ir 
daug darbavosi. Jis gimęs ir au
gęs šioje šalyje, ir kaip malonu, 
kad jis taip gražiai moka lietu
viškai rašyti. Tai gražiausias 
pavyzdys visiems jaunuoliams.

Prašome dažnai parašyti 
mums iš savo darbuotės.

Klausimai Ir Atsakymai
to

Pensijos Karo WuMffis

FOLKLORAS
Senovinė Sutartinė.Daina 

Trims Dainuoti
Oi tu kuošiala kuosaiteila 

Oi čiūta, čiūta čiūtitela.
Ko tu vaikščiojai viena po lau-

[kusOi čiūta...
Ar nebijojai pasitikima 

Oi čiuta...
Paukščių pulkelio ir vanagėlio 

Oi čiūta...
Kad ir bijosiu neišbijosiu

Oi čiūta...
Oi tu paniala panaitėla 

Oi čiūta...
Ko tu vaikščioję viena po laukus 

Oi čiūta...
Ar nebijojai pasitikima

Oi čiūta...
Raitų pulkelio jaunų bernelių 

Oi čiūta...
Kad ir bijosiu neišbijosiu

Oi čiūta, čfūta čiūtiteila.
Padaihavo bobutė 95 m., užra

šė O. Kairytė, Adomynė.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W.Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

įVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Sužeidė Automobilių 

Nelaimėje
Pereitą pirmadienio rytą 

p. Jurgiui Dainiui, gyv. 
Tremont St., važiuojant į 
darbą kitas automobilis, 
kurį vairavo moteris, tren
kė į jo automobilį ir apver
tė. p. Jurgis Dainius tapo 
sužeistas ir dabar namuose 
yra gydytojo priežiūroje.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Rugp. 28, po piet įvyks 

paskutinis Cambridge lie
tuvių piknikas. Šiame pik
nike bus visokių įvaireny
bių, žaislų, lenktynių... 
Šv. Stepono draugija nuta
rė turėti savo stalą parapi
jos piknike, pp. Jeneliūnas 
ir A. Zaveskas jau darbuo
jasi, renka dovanas ir t. t. 
Kiekvienas privalėtų jame 
dalyvauti, nes jis įvyks vi
sų mėgiamoje vietoje Ariie- 
rikos Palangoje — Methu- 
ne; bawrence,~ Mass. Visus 
iš visur skaitlingai daly
vauti kviečia Kvieslys.

Telephone 
SO. BdStdN 

1058

Bay View Motut fehrict
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8 th St.,
SOUTH SOŠTONl, #ASS.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

K

G

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Arigliškši-Lietuvišką žodyną (Dictiohiry) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — Minkštais po
pieriniais apdarais. Raina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

MUSININKAS
386 tV. SrdAdvvay, Sb. Ėošfoii, Miss.

Klausimas — Ar teisybė, 
kad mūsų valdžia ketini 
mokėti pensiją visiems pa
saulinio karo veteranams 
sulaukusiems 60 metų am
žiaus? Jeigu taip, tai ar 
valdžią mokės pensiją ve
teranui, kuris gyvena švė- 
tirhoje šalyje?

Atsakymas — Pilnai at
sakyti šitą klausimą turė
tume pagaminti ilgą strai
psnį. Bet mes pasiuntėme 
tą užklausimą į American 
Red Cross, 315 Lexington 
Avenue^ ir jie smulkmeniš
kai tam žmogui pažadėjo 
atsakyti. ,

Paraše Gražią Maldaknygę
Peter P. Plevack 

(Plevokas) 
Stogų dengSjas ir taisytojas.

Taiso ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikdmg.

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

ŽiW-

Klausimas — Jeigu žmo
gus, atvykus į šitą šalį 
1021 m. nelegaliai vyktij 
Eūroporiį ar jis galėtų su
grįžti ?

Atsakymas — Jeigu kp- 
leidžia'šalį jis gali sugrįžti 
kaipo paprastas imigran
tas. Tą nesunku daryti 

[jeigu jis gali įrodyti, jog 
• jis netaps visuomeniška

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas 

Daugelis senesniųjų žmo- 
hių atsimena Tėvą Kazi
mierą kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
iriišijis. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kizimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs, jis nesenai pa
tašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda-

Petefs Boston St. Garage 
ir GasoRne Stdtion 

119 Boston St., 
DORČHEŠtER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav,

t
' !
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
i

L. Vyčių Seimas Prasidėjo 
Iškilmingai

Dr. Jakimavičius Vėl Būsiąs 
Skiriamas

Chicago, III. — Rugpiū
čio 9 d. prasidėjo L. Vyčių 
26-tas seimas iškilmingo
mis pamaldomis Aušros 
Vartų parapijos bažnyčio
je, kurios klebonu yra kun. 
M. Urbanavičius, MIS. Šv. 
mišias atnašavo 
Krušas; asistavo 
Katauskas ir kun. 
gras. Pamokslą ___ ____ _
kun. J. Mačiulionis, MICJj^iddleseK County Džiovi-1 
Po pamaldų įvyko pusry- ninkų Sanitorijoj, Wal- 
ciai. Po to prasidėjo seimo tham.

| Gub. Charles Hurley, jei
gu jis išlaikys savo žodį,! 
tai Dr. Povilą Jakimavičių, 
gyv. Miltone, išnaujo pa
skirs į tą atsakomingą ko
misi jonieriaus vietą. Šį 
kartą išrodo, kad ir guber
natoriaus taryba bus pa
lankesnė Dr. Jakimavičiui. 
Spėjama, kad Dr. Jakima
vičius, jeigu tik jis bus pa
skirtas , dauguma balsų

prel. M. 
kun. P.
K. Ven- 
pasakė

Boston, Mass., rugp. 11— 
Dr. Henry D. Chadwick iš 
Newton, Massachusetts; 
valstybės sveikatos komi- 
sijonierius rezignavo, nes 
jis aiškiai pamatė, kad gu
bernatorius Hurley jo ne
beskirs tai vietai. Dr. Cha- 
dwick nuo rugsėjo 1 d. už
ims medikalio direktoriaus 
ir viršininko padėjėjo vietą

sesijos.
Seimą atidarė rengimo 

komisijos pirmininkas J. 
Peters - Petraitis kalba ir 
pavedė oficialiai atidaryti 
L. Vyčių vice - pirmininkui 
p. Pranui Gudeliui iš Day- 
ton, Ohio. Maldą sukalbėjo 
prelatas M. Krušas. J. Bra
zauskui vadovaujant su
giedota Lietuvos ir Ameri
kos himnai.

Seimo prezidiumą sudaro bus 'užtvirtintas" 
šie: pirm. J. Peters-Petrai- _________
tis iš Chicago; vice - pirm. . . . . .
— l. Ketvirtis iš jersey ei- Darbdaviai Nenori Darbinm- 
ty, N. J. ir V. Klimas iš 
Chicago; rašt. — p. Alena 
Jasionytė iš Norwood, 
Mass. ir Irena Pakeltytė iš

• vz

Bernardas Koraitis

Didžiausias
August-Rugpiučio

SALE
Šiais metais I. J. F0X, didžiausia kailinių įstaiga, skelbia nepaprastą, taip vadina

mą “AUGUST FUR SALE’.’. Tūkstančiai puikiausių ir madniausių Paryžiaus, Hollywood 
madų kailiniai iškabinti parodymui ir pardavimui. Dar niekada praeityje nebuvo taip 
sumažintos kainos už geriausius ir gražiausius kailinius, kaip šio mėnesio išpardavime. 
Atėję į krautuvę klauskite p. Bernardo Koraičio, tai jis ne tik padės išrinkti kailinius, 
bet dar prie I. J. FOX kompanijos nuolaidos duos 10 nuošimtį. I. J. FOX priima senus 
kailinius ir nemažai atrokuoja perkantiems 
naujus. Galite pirkti kailinius mažai įmokė
ję. Nupirktus kailinius galėsite palikti stora- 
ge iki žiemos ir už tai nereikia mokėti. Dy
kai. Vadinasi, įmokėję mažą dalį kailinių kai
nos jau galite užsitikrinti kailinius žiemai be 
jokių ekstra mokesnių, šis didelis AUGUST 
SALE tęsis tik šį mėnesį. Dabar pirkdami 
sutaupysite daug pinigų.

411 VASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

,v° unijas. Jie paperka v^as Laimėjo Pyragy 
spaudą ir radio, nusamdo 
kalbėtojus ir rašytojus,1 
kurie smerktų darbininkų

Kepimo Rungtynes
unijas, jų vadus išvadintų Wellingborougho mieste- -
komunistais. Bet darbinin- bde, Anglijoje, kaip rašo 
kai, tai visą žinodami, tu- užsienio spauda, šiomis 
retų dar smarkiau pradėti dienomis moterų komite- 
organizuotis”.

Londone Mirė Sunkiausia 
Visame Pasauly 

Moteris

Buffalo, N. Y. rugp. 11,— 
Chicago. Mandatų komisi- Prelatas Francis J. Haas 
ja — m. Brazauskaitė, E. kalbėdamas pasakė, kad 
Urbaitė ir E. Scott. Sveiki- susiorganizavę darbdaviai 
nimų komisija — adv. J. labiausiai nenori darbinin- 
Grish, Julė Šedvydytė. Re- kų unijų. Jis sako: “Kodėl 
zoliucijų komisija — kun. darbininkai organizuojasi? 
J. Vaičiūnas, kun. T

: tas suruošė pyragų kepi- 
| mo rungtynes. Rungtynė
se dalyvavo 39 moterys ir 

, vienas vyras. Įdomiausia, 
I kad tik tas vyras, buvęs 

__kadaise policijos seržantas, 
, laimėjo 

Daily Herald praneša, kad rungtynes. Pradžioje rung- 
Vokietijos Hitleris planuo- tynių dalyviai nebuvo žino-,

Hitleris Nori Atskirti Bažny
čią Nuo Vatikano

Londonas, rugp. 11, — - -
Darbo partijos laikraštis A. J. Honkms,

J. Ma- Pirmiausia savo naudai, 
Remeika, A. kad susiorganizavę galėtų 
Pauliutė, V. iš galingų darbdavių išgau

ti sau teisingą atlyginimą,

J. Vaičiūnas, 
čiulionis, J. 
Gaputis, S. 
Babilas.

Pirmoje sesijoje perskai- patogias jiarbo valandas ir 
tyta sveikinimai telegra
momis ir laiškais ir iš
klausyta žodžiu.

Pirmos dienos vakare į- 
vyko ekskursija laivu.

Seime dalyvauja apie 70 
atstovų. ,

Antros dienos vakare į- bą. 
vyko bankietas Chicagoan 
viešbuty.

• v

Kanados Katalikų Jaunimo

sąlygas. Darbininkai orga
nizuojasi ir dėl visuomenės 
gerovės. Kada darbininkai 
neturi pinigų sau pirktis 
reikalingų gyvenimui daik
tų, tie daiktai lieka nesu
naudoti, tas sukelia nedar- 

Jei daiktų žmonės ne
gali pirkti, fabrikai turi 
sustoti, darbininkai lieka 
be darbo. Bet jei žmonės

Kongresas
rugp.!
- • - • I

ti reikalingiems daiktams, 
tada ir fabrikai geriau eina 
ir bedarbių nėra.

“Kodėl darbininkai orga
nizuojasi ? Yra natūralūs 
dalykas žmonėms dėtis į 
draugijas. Mokytojai, gy-

kai tuos žydus išvežė iš 
Austrijos ir paliko tarptau- 

’tinėje upės zonoje, neleis- 
, darni sugrįžti atgal. Tada 
l tremtinius priglaudė upėje 
stovėjęs prancūzų laivas, 

i kuris jau trys mėnesiai - 
juos laiko, nes neturi kur 
padėti. Į Austriją tie žydai 
atgal neįsileidžiami, kai
myninės valstybės atsisa
kė juos priimti, o prancū
zų valdžia taip pat drau
džia tam laivui atvežti juos 
į Prancūziją. Taip jie ir 
vargsta, nerasdami niekur 
vietos prisiglausti.

v •

Suimti Keli SSSR 
Prokurorai

Tarp Jų Ir Litvinovo 
Pusbrolis

“Daily Express” Maskvos 
korespondentas rašo, kad 
vyr. karo kolegijos proku
roro Vyšinskio įsakymu 
suimtas Leningrado apy
gardos prokuroras Špige- 
lis, prokuroras Charlamo- 
vas ir Litvinovo pusbrolis 

j. Butkevičius. Pozernas’ taiP Pat Proku‘ 
_________ roras. Visi trys prokurorai

Ar Vokietija Turi Gyvybinių 
Interesų Ispanijoje? Į

Y I Berlynas — Liepos 13, š.
m. “News Chronicle” šio-į

'S

momentu, ir jos gyvybė ū- 
mai pasibaigė. Jos kūnas 
iškilmingai palaidota Putt- 
ney kapuose.

Škotų dienraštis “The E- 
vening Times”, paduoda 
specijalio savo korespon
dento žinią, kad neseniai 
Londone mirė sunkiausia 
visame pasauly moteris,— 
taip vadinama pasauline

Demokratai Susiskaldę
Idaho, Ohio ir Arkansas

moterų sunkumo dampip- buvo prane- vaIstybių pirminiuose bal.
sęs, kad vienas aukštas vo- savimuose demokratai su-nė, — Mrs. Hilda Wilson, 

63 m. amžiaus. Ir ištikrųjų. 
Nebereikalo ji buvo skaito-

j sęs, Kaa vienas auKbtas vo- savimuose demokratai su-
I kiečių karininkas laikė pa- siskaldė. Dauguma balsų - 
skaitą apie Vokietijos tiks- gavo Naujos Dalybos prie- 

’ilus Ispanijoje. Esą, Vokie- šininkai. Respublikonai
ja atskirti Katalikų Bažny- mi jų įškepimo pyragų ra- ma sunkiausia visame pa- ti- siekia įgyti gyvybinių džiūgauja.
čią Vokietijoje nuo Vati
kano. Laikraštis sako, kad 
Hitleris galvojąs sudaryti 
“Vokietijos Katalikų Baž
nyčią” — kuri bus visu 
kuo katalikiška, tik nepri- 
pažinsianti Popiežiaus? _ . . ..
Taip yra padaręs Anglijoje Sviet. Ministerija Atleidžia
17 šimtmety karalius Hen-i E KanAltAnncrikas VHI. Tačiau galima 3
drąsiai sakyti, kad Vokie- Kaunas — Švietimo M-ja 
tijos katalikai tokios Hitle
rio bažnyčios niekada ne
priims. Šiandieną katalikai 
geriau pažįsta savo tikėji
mą, nekaip kada nors pir
ma.

Ottawa, Kanada,
11, — Kanados katalikiš-, 
ko jo jaunimo pirmas kon
gresas įvyks Ottawa mies-:^**^*.,^.
te, spalių 7—9 d. šių metų, dvtojai, advokatai, darbda- 
Spėjama. kad iš 40 diecezi-j viai yra susiorganizavę, 
jos suvažiuos tūkstančiai Tai kodėl ne darbininkai? 
katalikiškojo jaunimo. A- 
paštališkasis delegatas pa
ragino Kanadoje suorgani
zuoti kątalikiškojo jauni
mo sąjungą. Jaunimo kon
gresai bus laikomi kas met.f kai nesusiorganizuotų į sa

• v Darbdaviai yra susiorgani
zavę, kad pakenkti darbi
ninku uniioms. Jie visą da
ro. išleidžia tūkstančius 
dolerių, kad tik darbinin-

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

490 Broadway, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Rusai Bombardavo Japonus

gautojams. Ir beveik vi
siems be išimties ragauto
jams geriausiai patiko py
ragas, kurį buvo iškepęs 
vyras.

Yuki, Korėja, rugp. 11, — 
Sovietų Rusų kariuomenė 
visu smarkumu puola Ja
ponų kariuomenę. Rusų 
lakūnai prie Čangkufeng 
kalno subombardavo ir su
naikino nedidelį miestelį; 
taip pat Kogi geležinkelio 
stotis liko sunaikinta. Mas- 

i kvoje, kaip praneša New 
York Herald, visu smarku
mu eina prisirengimas prie 
karo. Tas, žinoma, daroma, 
kad sukelti patrijotizma ir, 
nukreipti dėmesį nuo Sta
lino “apvalymo” žudymų.

v •

5 Kapelionus

«mly moteris nes ji svėrė j r-
50 stonų sunkumo! Kai- £ įma įr
kuomet tas jos gigantiškas p . £ jog
kūno sunkumas, nupulda- gant kįuggu 
vo iki 46 stonų Pnes mir-i y?a vokieči s J d 
tj irgi buvo kiek nupuolęs, vokiečį J
tačiau mazan Per liemenį š %u asi.
Mrs. Hilda Wilson, turėjo |lktlmmk atsili ė j an. 
lygiai 3 jardus (mastus), £ laikraščilJ pPranešimą.! 
storumo! Ji buvo našle. Į^kraSčiai 
Jos vyras, Mr. John Wil- tyirtina ka<J vigag praneši. 
w. „ - r, Vr-u nr-i i mas yra iš piršto išlaužtas žinąs , Mrs. Hilda Wilson .,VoJkicher‘J ,

• v Rusijoj Sušaudyta 12 Lenkų 
Komunistų

I

Lenkų spauda praneša, 
kad Lenkijos komunistų 
partijoj įvyko dideli nesu
tarimai. Todėl kominter- 

vienu balsu "as lenk« komunistų par- 
tijos vadus paskelbė išda
vikais ir partiją uždarė. 

Beobachter” Lenkijos komunistų parti-

v •

parašė Kurijai raštą apie son, taipgi esąs buvęs “mil- 
atleidimą iš pareigų Aus-

važinėdavo su Funny Fair j^nėj^kad takte voki‘e- i°s vadovybė, kuri gyveno 
Maskvoje, visa suimta. 12- 
ka vadovybės narių esą su
šaudyta. Jų tarpe ir tokie 
žymūs lenkų komunistai, 
kaip Lenskis, Varskis, 
Burgmanas ir keletas buv. 
Lenkijos seimo narių, ku
rie buvo pabėgę į Rusiją. 
Maskvoje ir kituose Ynies-

liono kun. Railos, Aušros cirkumi, - milžinišką sa- 
merg. gimn. kapel. kun. v0 kūną žmonėms rodyda- 
Stankevičiaus, Šv. Kaži-1 ----
miero gimnazijos kapel.1 vĮniiną 
kun. Gudo, Šėtos kapelio
no kun. Gudanavičiaus ir
Raseinių 
vičiaus. 
nurodoma, kad dėl šių kape 
lionų atleidimo per 30 die
nų kurija gali pareikšti sa
vo nuomonę.

— kun. Durase- 
Atsiųstame rašte- - - — - V • i

Dėl Ko Prancūzai Nesiųs 
Kalinių Į Velnio Salas

, vo, ir tuo būdu sau pragy- 
užsipelnydavo. 

Prieš savo mirtį ilgą laiką 
ji buvo su minimu cirkumi 
Berlyne, Vokietijoje. Tik 
trumpai, ar 3 savaitėmis 
prieš savo mirtį, iš Berlyno 
ji atvyko Londonan. Kai 
važiavo Londonan, 
Wilson nieku būdu nebe
galėjo traukinio vagonan 
pro duris įeiti; tatai turėjo 
važiuoti specijaliai tam 1 • . . — • A   V •

čių planai Ispanijoje galė
jo gimti tik mokinio, o ne 
vokiečio generolo galvoje

i

Į

Mrs.

Niekas Nepriima Pabėgėlių 
Žydų

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Vokietijos Naciai Uždegė 
Vyskupo Namą

tikslui parūpintame veži- 
Prancūzijos vyriausybė me. Kaip jos kūnas buvo 

šiomis dienomis išleido į- nepaprastas, — taip, gali- 
statymą, kuriuo panaikina- ma sakyti ir, pati mirtis, a- 
mi pagarsėję kalėjimai va- tėjo tiesiog dramatiškai: 
dinamose Velnio salose. Cirke berodydama žmo- 
Prancūzų Gvianoje, Pietų nėms milžinišką savo kū- 
Amerikoje. Šiuo metu ten ną, — staiga ant grindų 
esantieji kaliniai turės ten’ parkrito, ir ten pat cirkaus

tinėje zonoje stovi prancū
zų laivas “Guyenne”, ku
riame jau trys mėnesiai 
gyvena 50 iš Austrijos iš
tremtų žydų. Mat, balan
džio 16 d. vokiečių smogi-

tuose suimta apie 300 len- 
ikų komunistų.

I
Remkite tuos profesio

nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

CREMO ALE
Amsterdamas, rugm 11. įar ir.bai^ti.“v? bausmę' arenoje pasimirė. Kūną

- Naciai įpykę ant Katalb Nau*4 nuteistieji j Velnio nuo grindų pakelti ir speci-
x ___ etninei HnKni* biiici et/s/iiMnvvM i iaIim i/>« v\nm/\et TTnmvv^nn i_

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirm. — Ona VenienS,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdart — Ona Mizgirdienė,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Iždininkas, Andrius Zaleskas.
702 Fifth SL, So. Boston, Masa. 

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Masa.

kų vyskupo Jono Snroll, salas dabar bus sodinami į 
kad jis nebalsavo už Hitle- kalėjimus pačioje Prancū- 
rio pavergimą Austrijos, sijoje. Kalėjimuose jie bus 
reikalavo, kad jis pasitrau-, verčiami dirbti katorgi- 
ktų iš vietos. Praeitą sek- nius darbus. Pirmus dvejus 
madienį apie 10.000 nacių metus kalėjimuose jie bus 
atvažiavo autobusais į laikomi visai atskirai nuo 

kitų kalinių, o toliau bus 
su jais elgiamasi kaip ir su 
paprastais kaliniais. Svar
biausia priežastis, dėl ku
rios jau nesiųs kalinių į 
Velnio salas, kaip rašo

atvažiavo autobusais 
Rottneburgo miestelį, kur 
gyvena vyskupas Sproll ir 
Dareikalavo, kad jis išeitų 
iš namų, kada vyskupas 
nepasirodė, jie išdaužė lan
gus ir duris; įsigrūdo į vys
kupo namą padegė kamba-l _ -
rį ir visas vyskupo malda- prancūzų spauda, yra ta, 
knyges sumetė į ugnį, o ki- kad atlikę Velnio salose sa- 
tas knygas išmetė į gatvę. | vo bausmę sunkūs nusikal- 
----------------------------------------  tėliai nebegrįždavo į Pran

cūziją, bet vykdavo į kurią 
Pietų Amerikos valstybę ir 
ten vėl darydavo sunkius 
nusikaltimus, tuo būdu pa- 

, kenkdami geram prancūzų 
i tautos vardui. »;

Telefoną*: Plaza 1380.

* Jonas Grebllauckas 
Graborlue Ir Baleamuotojae 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

jalin jos pačios vežiman į- 
dėti, kad lavoninėn nuvež
tų, — stiprūs 8 vyrai, vos 
beįstengė tai padaryti, — 
kūną nuo grindų atkelti! 
Dr. John Taylar — Patho- 
logistas, kurs jei mirus jos 
kūną egzaminavo, tvirtina, 
kad jos mirtis įvyko dėlei 
to, kad jos širdis nuolati
niai didinosi ir didinosi, 
kad įstengus atlaikyti tą' 
milžinišką kūne priaugusį* 
riebumą. Pagaliau širdis 
tolesniai didintis jau nebe
galėjo; įvyko visame jos 
kūne visuotinas taip vadi
namų glancų sukilimas,1 
kuris buvo jos gyvybės ka
tastrofos priežastimi. Tuo
met jos širdis neišlaikė ir 
automatiškai sustojo vei
kusi, if'vienu ir tuo pačiu
’ ' . * D • ♦

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

U
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Litvinovas kad jeigu kitos valstybės nai tmo __ 1,^

Vertė Kun. A. T. (Samata)

B

■Fenkiadienisy Rugpiučio 12,1938

Kun. Dr. J. B. Končius,
Dr-jos Pirmininkas.

DALYVAVO KATKAUS
KAITĖ

panaudoti prieš pačius Lie
tuvos žmones”.

Toji pati fašistinė val
džia buvo ir kovo 17 — 19 

L. š. m., o komunistų re-

Remiantis konstitucijos § 16 kviečiu visuotiną 
“Motinėlės” Dr-jos Seimą kartu su Kunigų Vienybės 
Seimu šiais metais rugpiūčio 25 d. 2 vai. po pietų Ho- 
tel New Yorker.

j. g.__ “p, g.”

Tikinčiųjų katalikų sąži
nė sudaro esminę kiek
vieno konkordato jėgą.

Entered as second-class matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ...__ ________  $4.00 ....... .
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly _____.....______ $5.00 ■ — ■
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, ... , South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ........   $4.00

Užsieny metams
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

Pagaliau, jei konkordatą kerę. Šiandien komunistai

■

t’atricijus Kardinolas Hayes, t).D.

; (THE WORKER) .. .
Published every. Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Fridąy, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
. --------  by -------- :■

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

riatš ar už?
r l ■’JS45 >į - ■

Šiais laikais lietuviai ko
munistai labai daug rašo 
apie Lietūvą; jię (Jedasi ge
riausiais Lietuvos gynė
jais. . .

Brooklyno lietuvių komu
nistų organas rašo;. 
< “Faktinaį, . gynimas Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
kova už atsteigimą demo
kratinės. santvarkos yra 
nedalinamas šiuo tarpu 
mūšų.obalsis”,. .... .. ,

Vadinasi,, komunistai Sto
ja už Lietuvos nepriklauso
mybę. Šiandien jie taip da
ro ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. Kada Lenkija įtei
kė Lietuvai ultimatumą, 
kovo 17 — 19 d. d., š. m., 
tai Brooklyno komunistų 
redaktorius agitavo, kad 
žmonės remtų Lietuvos 
Ginklų Fondą.

Lietuviiį komunistų par
tijos pasisakymas už Lie- 
tnvns npnri kl a n snmvhp v-

Popiežiaus įtaka bet ku
riai tautai bei valstybei y- 
ra tiesiai proporcionali to 
krašto katalikų susiprati
mui bei moraliniam atspa
rumui. Vien konkordatas, 
kad ir sąžiningai valstybės 
vykdomas, ilgam laikui ne
gali katalikybės palaikyt 
gyvenime, jei pačių katali
kų gyvenimas nebus kaip 
reikiant katalikiškas.

Tikroji garantija krikš
čionybės apsaugai yra 
“konkordatas”, padarytas 
tarp žmonių širdžių ir 
Kristaus religijos, tarp ti- 

vo Motinos paveikslą, kad kinčiųjų organizacijos ir 
ji pirmoji pasveikintų nau- Bažnyčios.

. jai atrastas žemes. Žymie-i 
giesmes. Po trijų dienų at- ji muzikai, kaip HaydenJ 
‘ k K <■ ' ' 1 T* A * 1 • J • • |

p. - k v. ,v. . ,. : vieno konkordato jėgą,las. Jis būtinai norėjo pa- nuoširdžiai garbino savo Kur katalikams trūksta i- 
.......................... ■ ! puikiomis giesmėmis. Pa-

■ šaulio garsūs poetai Mari
jos garbei rašė eiles. Pa
vyzdžiui, Dantė, Goethe, ir 
nesuskaitoma daugybė ki
tų. Gražių Marijai giesmių! 
yra prirašę Baranauskas, _ ,J r t nes aujros>

I

Senas padavimas sako, 
kad Jėzui įžengus į dangų, 
Jo Motina Marija dar gy
veno žemėje 14 metų. Ka
da jai buvo skirta apleisti 
šią žemę, apaštalai, kurie 
tada buvo išsiskirstę po vi
są pasaulį, Dievo Apvaiz
dos buvo pašaukti į Jeru- 

$5.00! žalę atsisveikinti ir palai
doti Išganytojo Motiną. 
Šermenyse nebuvo tik vie
nas šventas Tomas. Apaš
talai Marijos kūną palai
dojo Alyvų darže. Atėję 
žmonės prie naujo kapo 
vjsąda girdėdavo angelų

vyko ir Šv. Tomas apašta- Mozart, Liszt ir kiti, ją

matyti Marijos kapą. Sū: 
Tomu pas kapą atėjo ir ki-! 
ti apaštalai, bet kada atvo-!

nė mažiausio nusikaltimo: 
Ji suteikė žmogaus kūną 
pasaulio Išganytojui, Jį iš
augino, su Juo drauge ken
tėjo.

Marija visais * amžiais 
traukė prie savęs taurios 
dvasios žmones. Daugybė 
labai žymių žmonių ją gar
bino. Kristopas Kolumbas, 
ruošdamasis į didžiąją va
karų kelionę, savo laivą 
pavadino Santa Maria ir 
prie jo stiebo pritaisė Die-

X X
Įvykę ginkluoti rusų - japonų susirėmimai davė 

progos spėlioti, kad kils naujas karas, kurs užsilieps
nos visam pasauly, nes japonams į pagalbą ateitų vo
kiečiai, gi vokiečius pultų prancūzai ir anglai, tuos pul-! 
tų italai — ir taip politikų - mėgėjų vaizduotėj išsivys-' 
to visa istorija. Kadangi vokiečai gali rusus pasiekti . - .. — . _
vien per Lietuvą ar Lenkiją, tai Lietuva vėl būsianti"ze karstą, Sv. Marijos kūno, 
karo laukas, su visomis baisenybėmis ir pasekmėmis,! nerado, tiktai drobules,!

1 - ...... ... — ■ kuriomis šventieji palaikai;
I buvo suvynioti. Ir angelų 
giesmių jau nebuvo girdė-; Maironis, Jakštas, Gustai
ti. Visi suprato, kad Mari-jtis, Kmitas ir daugelis ki- _ _ _ . -
jos kūnas buvo paimtas į tų mūsų tautiečių - poetų, sudariusi vyriausybė ne la- 
dangų. Šį Marijos į Dangų Ėmi-!bai palanki Bažnyčiai, tai

Ir tikrai, jei Dievas pra- mo šventė, rugpiūčio 15 ji su savo pasirašyto koįi- 
našą Eliją liepsnojančiame dieną, teprimena mums; kordato nuostatais tiek te- 
debesy pakėlė į dangų, tai Marijos meilę ir gailestin- įsiskaitys, kiek jaus kątali- 
kodėl nebūtų tos malonės gumą. “Nes nėra girdėta, kų atsparumo nekatalikiš- 
padaręs savo Motinai?, kad kas šaukęsis prie Ma- kų vėjų pūtimui. Politiškai 
Dievas neleido Marijos ne- rijos, būtų likęs neišklau- ne tiek svarbu, ką sako Va- 
kaltam kūnui sunykti že- sytas”. tikanas, kiek tai, kaip ka
me je. Šv. Jonas Damaskie- Ta šventė taip pat vadi-] talikai piliečiai reaguoja į 
tis sako: “Kaip būtų gali- narna Žolinė, mat tą dieną antikatalikiškus vyriausy- 
ma suprasti sunykimą to yra šventinamos bažnyčio- kės žygius, kiek jie klauso 
kūno, kuris nešiojo gyvy- je gėles, kurios mums pri- i yyrjąusiojo dvasios
bes Kūrėją?” . :

Su švenčiausia Dievo; Karalienės apvainikavimą. 
Motina Marija negali susi- Tos gėlės taip pat mums! 
-lyginti nė vienas šventasis, primena, kad Marijos kar- 
Ji gimė be nuodėmės. Per stas buvo papuoštas gra- 

T.

kurios gali paliesti net jos nepriklausomybę. Tačiau 
kažkaip atrodo, kad ginklų argumentai bus likviduoti, 
ir Japonija su sovietais išspręs Sibiro ir Mančukuo 
sienų klausimą taikos keliu. Abu šokusiu muštis prie
šininku staiga atvėso ir — kits kito nusigando.

Kad nusigando japonai, tai visai natūralu. Juk vi
sos jų pajėgos yra įtemptos milžiniškoj kovoj su kinie
čiais. Tokiam įsitempimo momente įsikišimas trečios 
valstybės gali būti japonams pražūtingas, ypač, kad ta 
trečioji valstybė (sovietai) išgarsinta kaipa didžiausia 
militarinę pajėga pasauly. Sovietai turį didžiausią oro 
laivyną, jų lakūnai darą stebuklus karo manievruose, 
raudonoji armija esanti didžiausia ir moderniškiausiai 
apginkluota, jų submarinų pilnas didžiojo okeano pa
kraštys, — žodžiu, japonų laivynas ir miestai drebėte 
dreba prieš rusų orlaivių ir submarinų atakas. Turint 

* tiek persvaros savo pusėje, sovietams, rodos, dabar 
tinkamiausias momentas pulti japonus iš šono ir vienu 
ypu likviduoti kinų - japonų karą.

Tačiau sovietai, matyt, pasuoja. Jų tikslas, be abe
jo, yra sumažinti japonų spaudimą ant kinų laikino- , _ _ _
sios sostinės Hankow’o, bet susidūrusi su energinga visą gyvenimą nepadarė,žiomis gėlėmis. 
japonų akcija, raudonoji rusų kariuomenė nepajėgė 
atsiimti užimtosios japonų teritorijos, kuri, pagal seną
ją (1869 m.) sutartį, priklausanti Sibirui, vadinasi, so
vietams. Japonai, kad ir užimti karu su kiniečiais, vis; 
vien smarkiai reaguoja į rusų pastangas ir, atmušę jų į j 
atakas, iš užimtosis vietos nepasitraukia.

Ar sovietai iš tiesų neišdrįsta rimtai

dealizmo, veikimo ir savo 
socialinių pareigų supratį-

I mo, ten konkordato jėga ir 
įtaka negali būt patvari,! tuvos nępnklausomybę y- 
ten konkordatas galioja tik rą tai nauja kryptis. Išro- 
laikinai, iki pirmos politi- do, kad komunistai sulietu- 

vejo. Bet taip nėra. Komu-

mena Dangaus ir žemės Vado žodžių.
Jei katalikai būtų ištižę, 

nevieningi ir silpno tikėji
mo ir (|oros, tai konkorda
tai maža teturėtų reikš
mės. Jei dabar, pav., Vokie
tijoj, rasizmui spaudžiant, 
katalikai darosi religinges
ni, tai anaiptol ne dėl to, 
kad Hitleris formališkai

nistai nusikalė naują meš- 

ne tik rodosi lietūviškesni, 
bet ir į katalikus labai at
sargiai ir švelniai kalba. 
Kodėl taip? Todėl, kad ki
taip komunistai nebegali 
prieiti nei prie tautininkų 
laisvamanių, nei prie kata
likų. Susmuko. Dabar nau
jomis priemonėmis, nau
jais šūkiais taikosi prie 
lietuvių katalikų. Komu
nistai gal pasakys, kad nie
ko panašaus., Taip, tikre
nybėje ko.munistai nepasi
keitė, bet tik jų obalsiai 
pasikeitė. Kas įtikės komu
nistų obalsiams, o nematys 
jų darbų, tas liks apgau
tas ir išnaudotas.

Štai ką sako komunistai 
apie Lietuvos Ginklų Fon
dą rugpiūčio 9 d. š. m. lai
doje:

“Šiuo tarpu Ginklų Fon
do mes remti negalime, ka-

Kairioji spauda dažnai Kai bet kuri valstybė daro 
raukosi, kam Vatikanas ki-' 

Japoniją šasi į kitų valstybių vi.daus! 
pulti? Atrodo, kad taip, bet ne dėlto, kad jie perdaug reikalus, globodamas kata-' 
japonų bijotų. Jie bijo patys savęs. Sovietai turi labai likiškas organizacijas: ta-

- apsižiūrėti. Jei karas nebus sėkmingas, jei rusai pra-: tai esą priešinga valstybės
- džioje pralaimėtų bent keletą rimtų susirėmimų, tuo- suverenitetui. Sakoma, 

met revoliucija sovietijoj neišvengiama. T 
gan griežtai su japonais kalbasi, bet matomai yra pa- nenurodo Vatikanui, 
linkęs derėtis, nes tariamoji Rusijos galybė yra didelis 
klauštukas. Stalinas su Litvinovu gerai žino, kad dau-

- gelis rusų generolų’kaip tik norėtų įtraukti sovietus į 
karą, kad paskui galėtų sukelti revoliuciją. Sovietai 
dabar turi gerą triupą savo rankose. Jie gali bent ttek 
išnaudoti esamąją situaciją, kad tasai abejotinas Sibi
ro pasienyje žemės sklypas pasiliktų jų rankose, bet 
ką tai reiškia prieš komunizmo idėją, kurią japonai

- taip negailestingai Kinijoje tramdo? Gi sovietai ne
išdrįsta viešai komunizmą apginti. Iš čia pasirodo, 
kaip netvirta ta valdžia, kuri neturi žmonių pasitikė
jimo. <.>■;»/. K. . ----------i—*-----------------------------

ko
kias organizacijas jis turi 
savo teritorijoj globot, tai į 
ir Vatikanas neturėtų per! 
konkordatus reikalaut lai-! 
svės tani tikroms organiza
cijoms.

Šitoks liberalų priekaiš
tas, yra kiaurai sofįstiškas.

Vatikano vąlstybė yra 
tam, kad sudarytų ap
saugą šv. Sosto veikimui 

pasaulinius mastu.

sutartį su Šv. Sostu, tai to
ji sutartis nėra dviejų su-! 
vereniškų valstybių sutar-Į 

i tis, bet valstybės sutartis 
su pasaulio katalikų vadu.

Popiežiaus įtaka nei su
mažėjo nei padidėjo nuo to, 
kad Mussolini pripažino 
Vatikanui suverenitetą. Ir 
būdamas “Vatikano belais
viu” Šv. Tėvas darė sutar
tis su kitomis valstybėmis, 
taigi Šv. Sosto galybė yra 
ne tą, kad jis pripažintas 
Vatikano suverenu, bet ta, 
kad viso pasaulio katalikai 
jo klauso ir tai be’atodai- 
ros į tą faktą, ar kitos vals
tybės pripažįsta Vatikano; 
suverenitetą ar ne. I

neatsisakė pasirašyti kon- dangi fašistine vyriausybe 
kordato. Jei Vokietijos ka- kada
talikai parodys tiek mora
linio atsparumo, kiek Bis
marko laikais, tai Hitleris . uuvu 1± nuvv X1 _
bus priverstas suregulįuot <Td.,^m., o komunistų re" 
savo santykius su Sv. Sos- daktorius tada agitavo už 
tu ir per tai susitaikyt su ginklų fondą. Kaip staiga 
savo valdiniais katalikais, komunistai pasikeitė.

“V-bė” pacituoja iš to pa-

i a

ties Brooklyno komunistų 
organo 1932 m., gegužės 
14 d. tokią pastabą:

“Nepriklausomą Lietuva 
atnešė su savim buržuazi
jos puvimą iš vidaus, ne
matymą kokių nors pers
pektyvų ateityj ir didžiulę 
revoliucijos baimę. Tat jau 
iš pirmų “demokratiškos” 
Lietuvos” metų...”

Vadinasi, komunistai ap
gailestauja, kad Lietuvą, 
iškovojo nepriklausomybę. 
Visi gerai atsimename, 
kad kovojant dėl Lietuvos 
nepriklausomybes lietuviai 
komunistai visokiais bū
dais stengėsi pakenkti ko
voje, biauriausiai šmeižė 
kovotojus, pajuokė Lietu
vos kariuomenę, valdžią ir 
niekino visą kas buvo daro
ma Lietuyai. Kada Rusijos 
komunistai įsibriovė į Vil
nių, tai jie (lietuviai ko
munistai) pirmiausia pasi
skubino sugrūsti į kalėji
mus Lietuvos vadus - vei
kėjus.

Jeigu naujoji komunistų 
“patriotinė” meškerė pasi
rodys netinkama, ant jos 
nešikabins lietuviai, tai ir 
šių dienų obalsį (meškerę) 
komunistai pakeis nauju. 
Komunistai mainė ir mai
nys savo obalsius, bet ko
munizmo principų nieka
dos. Komunizmas buvo ir 
pasiliks priešingas valsty
bių nepriklausomybėms, 
griežtai priešingas katali
kybei, griežtas ir žiaurus 
visiems, komunizmui ne
pritariantiems. Komuniz
mas nepripažįsta laisvės 
tikintiesiems, ne komunis
tams. Rusija yra geriau
sias įrodyihas, kad ten nie
kas kitas neturi laisvės, 
tik komunistai, kurie mo
ka pasakyti savo vadui 
Stalinui “taip”. Jeigu ku
ris ir komunistas Rusijoje 
prasitaria prieš Stalino re
žimą, tai ir tas gauna kul
ką į pakaušį. Jau tūkstan
čiai ir komunistų liko su
šaudyta už neištikimybę 
Stalinui.

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS 
SEIMAS

Stockbridge, Mass., rugp. 
4 d., įvyko metinė Berkshi
re Dainų šventė, kuri su
traukė 6000 klausytojų. 
Programoje dalyvavo Bos
tono Simfonijos orkestras, 
jos vadas Dr. Kouševitz- 
ky, Cicilia Society choras 
ir 4 solistai-ės. Viena solis
čių buvo panelė Ona Kat
kauskaitė, operos daininin
kė. Orkestras grojo Beet- 
hoveno devintą simfoniją 
ir Backo kantatą: “Galin
ga Dievo Tvirtovė”.

Kun. Pranciškaus M. Juro Premijuotas Vertimas.

Kilnioji paslaptis žmogaus gyvenimo, jo 
pradžios, jo tikslo, ir jo galutino likimo, pa
sireiškia pas kiekvieną kūdikį, kuomet jis 
gimsta arba ateina j šį pasaulį.

Iš kur jis atėjo? į kur jis eina? Kas yra 
žmogaus gyvenimas?

Tai buvo vien išmintinga ir teisinga, kad 
Naujagimis Kūdikis atneštų nuo Dievo žmo
nėms gyvenimo ir jo paslapčių tikrąjį iš
sprendimą ir atitinkamą išaiškinimą. Dievas 
nebuvo patenkintas siųsti pranašą, arba an
gelą, bet Jis taip numylėjo pasaulį, kad 
siuntė Savo vienatinį Sūnų. Kristus - Kūdi- 
kis, kurio gimimą Bažnyčia švenčia su tokiu 
žavėtinu iškilmingumu, yra pati “Dievo ga
lybė ir išmintis” (I Kor. 1, 24) visiems žmo
nėms, visoms tautoms, visiems laikams, vi
soms žmogaus gyvenimo problemoms ir pa
žangai. Betliejaus Kūdikis nužengė iš aukš
tybės, iš anapus tyliųjų žvaigždžių, gyventi 
tarp žmonių šioje planetoje po dangaus fir- 
mamentu, kad duoti “garbę Dievui aukšty-

Piloto silpnamaningas, bejėgis atsakomin- 
gumas pilietinio įstatymo ir teisingumo var
dan pasmerks Jį. Mes visi žinome, kad su 
amžinaja tiesa Kristus sutiko visą žiaurią 
panieką ir neapykantą priešais Kajifą, kuris 
Jį prisiekino Gyvuoju Dievu; jis su dieviš
kai iškalbingu tylėjimu atsakė Erodo agnos
ticizmą; Jis su kilnia tvirtybe ir atsidavimu 
stojo prieš Piloto atsakomingumą. Kristus 
buvo nemažiau dieviškasis, Dievas-Žmogus, 
nes Jo teisėjai buvo labiau nežmoniški, ma
žiau kaip žmones, patys neturėdami religi
nio. humaniško ir teisėto teisingumo.

Pranašas Simeonas taip pat žinojo ir apie 
piemenis, kurie pagarbino Kūdikį, ir žinojo 
apie išminčius, kurie iš Rytų atėjo ir Kūdi
kiui atidavė karališkąją pagarbą.

MOKSLAS VEDA TIKfcjl^AN

bėję ir ramybę žemėje geros valios žmo
nėms”.

Bažnyčia savo liturgijoje įveda prieštara
vimo ženklą. Garbingojo senelio Simeono 
burna atsidaro, kuomet girdi pranašų balsus, 
kurie atsiskamba jo ausyse, kai jo akys ryš
kiai įžiūri ateities istoriją, ir kalba: “Štai, 
šitas Kūdikis pastatytas, puolimui ir atsikėli
mui daugelio Izraelyje ir kaipo ženklas, ku
riam bus prieštaraujama” (Lūk. 11, 34).

SIMEONO PRANAŠYSTE
Ar pranašas Simeonas tame regėjime ma

tė imperatorius fr karalius, kunigaikščius ir
kaimiečius, valstybių , vadus ir kareivius, Nušviestoje padangėje pasirbdžhis ange- 
mokslinihkus ir studentus, dvasininkus ir iš- tams ir Jfėhiš giedant giesmę, Dievas tiesio-
minčius, tautas ir gimines, kurios ir kurie girnai skelbia didelio džiaugsmo linksmą
prieštaraus kristaus - Kūdikio “galybei ir naujieną piemenims, nes jie buvo paprasti 

prasčiokėliai, nemokyti, ir neišlavinti ieškoti 
tiesos. Kaip kitaip apreiškimas butfo duotas 
ir išreikštas išminčiams. Jie buvo tnokyti 
vyrai, kurie įskaitė padangių skliautui, įvar
dino žvaigždes, studijavo planetų tėkmę ar
ba eigą, ir nūsiniahe kaip išaiškinti tą žinią,

Kristaus - kūdikio “galybei ir 
išminčiai?” Erodas tuojau pakilo scenoje 
sunaikinti Kūdikio gyvenimą. Vienos kartos 
gyvenime vyriausiojo kunigo Kajifo netei
singi būdyto jai religijos vardan pasmerks 
Kūdikį; kito Erodo agnosticizmas pasaubn- 
gumo vardan pasmerks Jį; Romos valdovo

kurią Pats Dievas suteikė, būtent, jie matė 
nepaprastai šviesią žvaigždę ir ją sekė iki 
vietai, kur Kūdikis yra gimęs. Jų mokslas 
vedė juos į aukščiausiojo tikėjimo veiksmą, 
kurs atgalion atvedė juos prie kojų Kristaus, 
Kuriame yra “paslėpti išminties ir mokslo 
turtai”. Mokslas, išminčių asmenyje, gyvavo 
Betliejuje, ir to mokslo pagarbai visiems am
žiams buvo aukuotas auksas iš jo paties iš
minties, smilkalai iš jo paties galybės, ir my- 
ra iš jo paties išgalės.

Išminčiai protingai sąmonavo, bet tikėji
mas buvo reikalingas jiems suteikti pilną ir 
suprantamą žvaigždės reiškimą. Jie ieškojo 
Naūjagimio Karaliaus palociuje Jeruzalėje, 
garbės mieste, tik vien surado, kad Jis gimė 
kūtėje menkame Betliejuje. Jie teiravosi ži
nių iš šventyklos kunigų, tačiau dažinojo, 
kad vien piemenys nusiskubino į Betliejų. 
Jie tikėjosi pamatyti karalių apvilktą kara
liškais pasaulinės valdžios ženklais, vien tik 
matė bejėgį, silpną Kūdikį, kaipo Rarnybės 
Kunigaikštį. Neturtas, kuriam buvo liudi
ninkais, jų moksliškoms ir religinėms pažiū- 
romš buvo vien visų dangaus ir žemes turtų 
uždanga; regima silpnybė buvo visagalybės 
apdaras; Kūdikio tylėjimas apreiškė visos 
žmogiškos ir dieviškosios tiesos ka!bą.(B. D»
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Katalikų Bažnyčia yra 
vienatinė įstaiga, kuri vi
sais amžiais gynė žmonių 
teises ir laisvę. Ji yra pir
moji ir tikriausioji demo
kratijos skelbėja. Demo
kratija juk yra valdžia, ar
ba tvarka, kuri rūpinasi

žmonių bendros gerovės 
reikalais, apgina žmonių 
teises, duoda laisvę, ir lais
vę ne tik galiūnams, bet 
visiems žmonėms, nes de
mokratija turi būti žmonių 
valdžia, kurioje visi yra ly
gūs, laisvi.

jų teises, tada Bažnyčia ta
ria pasmerkimo žodį. Baž
nyčia kovojo ir toliau ko
vos už žmogaus teises, jo 
vertybes, už jo laisvę. Tai
gi visai teisingai ji yra va
dinama tikriausioji Demo
kratijos skelbėja.

V
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Darbininkų Išlaisvintoja
Už žmonių teises it lais

vę niekas tiek nekovojo, 
kiek Katalikų Bažnyčia. 
Pirmais savo gyvavimo 
amžiais ji ėmėsi vaduoti 
tuos, kuriems laisvė buvo 
atimta, kurių teisės buvo 
paneigtos, kurių asmeny
bė, buvo pažeminta, kurie 
nebuvo laikomi žmonėmis. 
Bažnyčia ėmėsi išlaisvinti 
darbininkus iš turtuolių 
priespaudos. Istorijos ra
šytojai pripažįsta, kad dar
bininkų niekas negalėjo iš
laisvinti iki Krikščionybė 
jiems neatėjo į pagalbą. 
Štai, Dr. Šigerson, knygo
je; Land and Tenųre, pusi. 
228, sAko: “Kai krikščio-

nybės ryto spinduliai pa
siekė tautas, jie išsklaidė 
tamsius vergijos debesius 
ir nušvito naujas gyveni
mas, vergija buvo sunai
kinta”. Kitas rašytojas, 
Lecky, knygoje: History of 
European Morais, p. 69, sa
ko: “Valdovai į darbinin
kus žiūrėjo su paniekinimu ; 
ir neapykanta, bet Krikš
čionybė visa tai pakeitė. Ji; 
skelbė lygybę ir laisvę. Pa-; 
čius darbininkus ji išmokė 
dorovės ir tvarkos. Krikš
čionybės rūpesnis darbi
ninkų išlaisvinimu buvo 
nuolatinis ir nenuilstan
tis”.
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Brolybes Skleidėja
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są. Bažnyčia prisitaiko 
prie visokios valstybes 
tvarkos <r, kol nejpaneigia 
jos žmonių teisių, nevaržo 
žmonių laisvės, vyriausy
bės nepasmerkia. Tik ka
da valstybės vadai atima 
žmonėms laisvę ir paneigia

Kotnimisidi Uėnibktdtijbs Pfiesai
Komunistams, aš žinau, į 

labai nepatinka, jei kas laisvės, 
sako, kad Bažnyčia yra žmoiiių gerovė rūpi, bet 
žmonių laisves ir teisių gy- —
nė ja. Jie sako,, kad demo
kratinė laisvė tėra Sovietų 
Rusijoje. Tačiau faktas y- 
ra, kad Rusijoje kdttlūriiz- 
mo rėžimas, ne tik yra 
griežtai priešingas demo
kratijai, bet kad tenai nė
ra nė proletarijato dikta
tūros. Rusijoje yra žiauri 
bolševikų partijos diktatū-

dant, nėra nei lygybės, nei 
\ Bolševikams ne

Rusijoje, visi partijos prie
šai “likviduojami”. Prav
da, sausio 2, 1935 rašė: — 
“Priešai tūri būti išnaikin
ti be jokio pasigailėjimo”.

Rusijoje žmonės neturi, 
jokių teisių, jokios laisvės, 
kitaip ir negali būti, nes 
kada vadai paneigia Aukš
čiausiojo Dievo įsakymus, 
tada jie žmonėms jokių tei
sių nebepripažįsta ir jų gy
vybes nevertina.

skvo partijos reikalai ir as
meninė gerovė, jų pačių 
spauda: Int. Press Corr. 
sausio 22,1936, rašė: “Sau
gokite bolševikų partijos 
vienybę, kaip šavo akį, tai 
yra pirmas ir svarbiausia 
bolševizmo įstatymas”. Tai 
reiškia, kad darbininkai, 
-bedarbiai bus pavergti į 

ra. Bolševikų valdžiai vai- komunizmo vergiją.

Bažnycia pasmerkė nuo
monę, kad darbas žmogų 
žemina. Ji mokė, kad visų 
yra pareiga dirbti, kad vi
si žmonės yra lygūs Dievo 
sutvėrimui. Jai nebuvo 
skirtumo tarp turtuolio ir 
darbininko. Apie tai istori
kas llūber, knygoje, Der, 
Socialismus, pusi. 70, sako: ■ 
“Nauja tikyba skelbė žmo- Į miu Evangelijos skelbimu, 
nėms, kad jie visi, turtuo- Rašytojas William Hart- 
liai ir beturčiai yra Dievo pole Lecky, knygoje: 
vaikai, lygūs broliai Kris- tory of Rationalism in Eu- 
tuje. Krikščionybė mokė, rope, pusi. 36, sako: “Dar- 
kad žmonija privalo būti i bininkų išlaisvinimo dar- 
viena šeima, kurios galva; bu Katalikų Bažnyčia bu- 
yra Dangiškasis Tėvas. Irivo labai uoli ir rūpestinga; 
su kokiu džiaugsmu betur-1 taip pat reikia pasakyti, 
čiai ir prispaustieji tą nau-' kad ji labai sumaniai mo
ją Krikščionybės Evange-’kėjo visa tai atlikti”.

liją priėmė! Žmonija buvo 
atnaujinta: kur buvo prie
spauda ir vergija, dabar 
laisvė ir lygybė; kur buvo 
neapykanta ir kerštas, da
bar meilė ir sutikimas”. Ir 
visa tai Bažnyčia atliko, 
išlaisvino darbininkus, ne 
revoliucija, ne kardu ir 
kraujo praliejimu, bet ra-

* Beturčių Prieglaudėja

Pagrindines Teises
Yra teisės, kurios yra bū- Tai yra demokratiškos tei- 

tinos demokratijoje, 
tent, žmogus turi teisę: — 
1. Turėti nuosavybę ir ją 
valdyti; 2, pilną laisvę rin- 

, kimų balsavime; teisę ne
sutikti su valdžios tvarka 
ir balsavimu pareikšti; 3, 
teisę darbininkams organi
zuotis į savo unijas, jei rei
kalinga streikuoti, kad iš
reikalauti sau kas teisin
ga: 4, laisvę praktikuoti ir 
platinti savo tikybą; 5, į 
spaudos ir kalbos

Bū- sės. Bet sovietų konstitu-
1 cija nei vienos iš tų teisių 
žmonėms neduoda. Ir ne 
tik, kad neduoda, bet už
draudžia jas.

His-

laisvę.

Teisės Ir 
Laisvės Priešai

Turėti kokią nors nuosa
vybę Rusijoje yra griežtai 
uždrausta konstitucijos 5 
ir 9 skyriumi. Pravda, bir
želio 14,1936, rašo, kad ne
valia turėti automobilių, o 
tik gali juos turėti pasižy
mėjusieji žmonės. (Kaip 
mūsų komunistams tas pa
tiktų?). Rusijoje yra tik 
viena partija, tai komunis
tų. Konstitucija tik ją vie
ną tepripažįsta, (skyrius 
141). Žmonės gali balsuoti, 
taip, bet tik už tą, kurį ko
munistų partija pastato. 
Žmonės neturi jokios tei
sės statyti rinkimams savo 
kandidato. Štai Molotovas 
ką pasakė: “Kas rinkimuo
se išdrįstų pasipriešinti, tą

Šimtmečiai praėjo, ta- kų Bažnyčios vadai. Jie bu
čiau toki garbūs istorikai !vo tarpininkai tarp didikų 
kaip Lecky aukština Kata-. ir beturčių. Niekas negalė- 
likų Bažnyčios nuopelnus, jo galingųjų turtuolių su- 
pripažįsta, kad ji buvo pir- drausti, išreikalauti žino
moji ir tikriausioji žmonių niškų valstybės įstatų, iš
teisiu ir laisvės gynėja. Vi- laisvinti darbininkus, pri- 
j ’ ■*“
daryta beturčiams, sene- gelius, kaip tik Katalikų pasigailėjimo trenktų”
sa kas Europoje buvo pa- glausti ir aprūpinti pavar- proletarijato diktatūra be

77 “į “T
liams, našlaičiams-prieg-Bažnyčios vyskupai, vie- (Izvestija, spalių 23,1934)
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laudos, ligoninės, buvo pa-; nuoliai ir kunigai”. j Sovietų Darbo laikraštis
daryta Katalikų Bažnyčios.' Kitas rašytojas, Carlton netikėtai daug tiesos pasa- 
“Katalikų Bažnyčia”, sako J. H. Hayes, knygoje, Poli- kė: “Vienatinis komunizmo; 
Lecky, “kuri buvo toki aš- tical and Sočiai History of išsilaikymo būdas yra 
tri ir nepalanki turtuo- Europe, pusi. 35, sako: — toks: viena partija turi vai-, 
liams ir didikams, niekada'“Gražiausi žmonių lygybė džią, visos kitos partijos 
beatsisakė išklausyti iri pasireikšdavo miestelio kalėjimą”. (Troud. lapkri- 
priglausti ir aprūpinti be- bažnyčioje. Sekmadieniais C1° io, 
turčių ir vargšų. It per; ir šventadieniais tenai su- Darbininkams dėtis į ša- 
daugelį šimtmečių apgynė- sirinkdavo turčiai ir be- vo laisvas unijas yra ūž
ia ir prieglauda buvo Kata-* turčiai išklausyti šv. mišių, drausta. Skyrius 126 sako, 
likų Bažnyčia”. Protestan- Ra»nvčios kunigas dažnai kad darbininkai gali orga- tAs istorikas Kemble knv-> y kunigas, dažnai nizuotis> kad sutvirtinti ir 
goję, The Saxons ih Eng-!klIęs 1S darbininkų tėvų, įgpiatinti komunistinę sis- 
land, pūst 374, sako: “NIe-|buvo tėvas *r užtarėjas be- temą. Taigi komunistams 
kas tiek beturčių naudai turčių ir dvasios patarėjas palaikyti savo partiją yra 
nepAsidatbavo kiek Rateli-! turtuoliams”. daug svarbiau už darbinin-,

kų gyvenimo reikalų page
rinimą... Apie tikybos lais
vę nereikia nei kalbėti, nesVisų Motina

Pati Katalikų Bažnyčios 
tvarka buvo tikriausiu de
mokratijos pavyzdžiu. Tą 
tiesą pripažįsta nekatali- 
kas istorikas Lecky. Jis 
sako: “Nereikia užmiršti, 
kad pirmaisiais amžiais 
Bažnyčia pasisavino tokią 
tvarką, kun rodė tikrus 
demokratiškus principus”. 
Bažnyčios vyskupai pra
džioje buvo viešai renkami,

Bažnyčia -
Darbininkų

UžtdrėfdVi .g — ?

Katalikų Bažnyčia, kuri 
nuo pat pradžios apgynė 
žmonių teises ir jiems iš
gavo laisvę, dabar kovoja 
su komunizmu, kuris nori 
darbininkus padaryti vals
tybės vergais. Darbininkai, 
amžių istorija įrodo, kad 
Bažnyčia visais laikais bu
vo darbininkų teisių apgy
nėja, laisvės apsaugotoja, 
tikros lygybės skelbėja. 
Amžiai jos mokslo nepa
keitė. Šiandiena Ji ti pat 
ihoko, ką mokė ištišiis 
šimtmečius. T.

iŠ Kiift AtsiRAftb žemuogės
4 \ į- - '

Visi labai gerai žino, kad 
tabaką į Europą atvežė iš 
Antilų salų prancūzų diplo
matas Jonas Nicotes XVI 
šimtmečio antrojoje pusė
je. Nemažiau žinoma, kad 
bulves iš Amerikos į Euro
pą parvežė XVIII šimtme
čio pirmojoje pusėje pran
cūzas agronomas ir ekono
mistas Parmentieras. A- 
biems šitiems vyrams 
Prancūzijoje yra pastatyti 
paminklai. Tačiau uogos 
jeigu ir menkesnės vertės, 
negu bulvės, tai vis dėlto 
jos žymiai pranašesnės už; 
tabaką. “Journal dės De- 
bats” kaip tik reikalauja, 
kad būtų pastatytas pa
minklas Fresierui, kuris 
XVII šimtmečio pabaigoje 
iš Čilės parvežė pirmuosius 
penkis žemuogių krūme
lius.

Fresieras buvo jūrų kari
ninkas, kuris į Valparaisą 
pateko per tautinę šventę. 
Žmonės gėrė ir valgė kaž
kokias nedideles raudonas 
uogas, kurias jie vadino 
“frutila”. Karininkas pa
ragavo uogų, kurios jam 
labai patiko. Jis įsigijo

Ii

penkis krūmelius žemub 
gių ir jas parvežė į Europą 
Iš Valparaiso ligi Bręsti 
laivas plaukė šešis mene 
sius, todėl krūmelius tekt 
nuolat laistyti vandeniu ii 
prižiūrėti, kad jie nenu 
džiūtų. Kadangi jūros van 
deniu laistyti silpnų auga 
lų negalima, tai tam reika 
lui teko vartoti geriamąj 
vandenį, kuris tokioje ilgo 
je jūrų kelionėje laba 
branginamas. Kad nepri 
trūktų vandens, teko j 
taupyti, todėl ir pats Frei 
sieras, ir jo jūreiviai tenki 
nosi mažesnėmis vandeni 
porcijomis.

Pagaliau laivas su visa 
sveikais žemuogių krūme 
liais pasiekė Prancūzijoi 
krantą. Fresieras krūme 
liūs perdavė žinomam ti 
laikų botanikui Antoine d< 
Jussierui, kuris susižavėjo 
naujojo augalo aromatu.

Fresieras tris krūmeliu 
dar išdalino, o su likusiai; 
dviem išvyko į savo gimtą 
ją Bretoniją, kuri ir yr; 
antroji žemuogės tėvynė 
Iš čia ji visur paplito.
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Vajaus Užbaiga Gruodžio 15j 19^8; 
Susivienymo Narystės Certifikatai

Endowment at Age 85 yra mokAma iki 
85 metų. Narys sulaukęs to amžiaus savo pomirtinę 
pats atsiims arba bus išmokėta nario pašalpgaviams.

Klasė B — 20 Year Payment Life. Šis certifikatas 
yra išmokamas per 20 metų. Reiškia, narys mokėjęs 
per 20 metų nustoja mokėjęs ir jam mirus jo pašalpga
viams Susivienymas išmokės tokią sumą ant kiek na
rys bus apsidraudęs.

Klasė C--*- 20 Vear Endevvment..Nariui mokėjus; 
per 20 metų, jei būna gyvas, išmokama jam pačiam, o1 
jei mirtų ankščiau, tai jo pašalpgaviams.

Klasė D — Endovvment at Age 60. Nariui sulaukus 
60 metų, išmokama jam pačiam arba pašalpgaviams. 
Šioje klasėje nariai gali įsirašyti nesenesni kaip 40 me- 
tU’ . '

Dabartiniai Susivienymo narystės certifikatai y- 
ra su rezervais. Po trijų metų mokėjimo, turi vertę ir 
apsaugoja nario sumokėtus pinigus. Pavyzdin, narys,; 
būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo Susivienyman 20 
metų Endowment, t. y. certifikatas išmokamas pačiam 
nariui 20 metų mokėjus. Daleiskime, narys per tris i 
metus moka kas mėnuo reguliariai savo duokles, bet 
štai kas tokio atsitiko, kad daugiau mokėti neišgali. 
Tuomet vistiek jo sumokėti piUigai nežūna, nes yra 
leista pasirinkti du būdu: a) išmokėtas certifikatas ir 
b) prailgintas terminas, t. y. mėnesinių mokesčių na
rys nemoka, bet esti geram stovyje ir skaitomas prie 
apdraudos pilnateisiu nariu. Tad jeigu Klases C — 20 
metų Endowment — už $1,000.00 cettifikatą narys 
mokėjęs per 5 metus sustoja mokėjęs ir pasirenka Iš
mokėtą Certifikatą — Paid Up Insurance, tad jo cer- 
tifikatas yra vertes $256.00. Reiškia., jiš daugiau ne
moka ir po 20 metų, jeigu bus gyvas, jam pačiam bus 
išmokėta $256.00; jeigu, mirtų, tai jb pašaipgaviui. 
Prailgintas Terminas — ExtęHdė'd InšūraUce — jis bus 
pilnai apdraustas per penkioliką mėtų be jokio mokė
jimo mėnesinių duoklių. Jeigu tame peri jode narys 
mirtų, tai bus išmokėta tokia suma, kokia bus pažy
mėta certifikate. Jeigu jis bus gyvas, tai pasibaigus 15 
metų, t. y. tuo laiku, kuomet pasibaigia certifikato ter
minas, nariui bus išmokėta cash $122.00 ir tuomi tarp 
nario ir Susivienymo sutartis bus pabaigta.

Kas parašyta apie Klasės C certifikatą, tas tinka 
ir kitų klasių certifikatams. Kiekvienas iš jų po trijų 
metų mokėjimo tūri savo vertę ir apsaugoja barį nuo 
spendavimo ir praradimo įmokėtų pinigų.

Įsirašęs naujas haryš bile kurion Apdraudoš šky-j 
riaus klasėn, lieka pilnateisiu nariu praėjus 30 dienų 
nuo jo aplikacijos užrekOrdavimo Centre. Pašalpos i 
skyriuje — po šešių mėnesių.

Klasė A v. t

nė mokestis $2.20. Sulaukę 16 metų turi persikelti au 
gūsių škyriuii. Persikelianti augusių skyriun gaun 
25 procentus iš sumokėtų pinigų apdraudos skyriur 
Pomirtine nuo $48.00 iki $250.00.

Klasėje B mokesty s sulig metų. Mokama kas mė 
nuo. Pomirtinės $250.00, $500.00 ir $1,000.00. Po 20 me 
tų certifikatas išmokėtas.

Pašalpos Skyrius
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos skyriun. U 

$3.00 savaitinę pašalpą mokama 25c. į mėnesį; už $6.0 
—- 50c.; už $9.00 — 75c, už $12.00 — $1.00.

Įsirašant nariai kartu ir pašalpon, Lėšų Fondą 
moka per mėnesį penkis centus ekstra.

I

Susivienymo Reikšmė Ir 
Naudingumas

Kiekvieną metą Susivienymas sušelpia apie šeši 
tūkstančius savo narių. Vieni iš jų suserga naturalėr 
ligom, kitus ištinka įvairios sužeidimų nelaimės. Sus. 
vienymas nešdamas materialę pagelbą ligų ir sužeid: 
mų užkluptiems nariams mažina vargą, rūpestį ir si 
sikrimtimą ne tik jų pačių, bet ir jų šeimynų. Per mt 
tus Sūsivienymas išmoka apie 250 pomirtinių nuo 15 
iki 2,000 dolerių. Tiek, mat, mūsų brolių ir seselių kiel 
vieną metą mirtis išskiria iš gyvųjų tarpo. Susivienj 
maš mažina apnašlėjusių šeimynų materialį skurd: 
suramina našles ir našlaičius netekusius vyro arba t< 
vo duondavio.

Bendrai, kiekvieną mėnesį Susivienymas išmok 
per $20,000 savo narių šelpimui ligose ir sužeidimuos* 
taip pat mirusių narių pašalpgaviams, išmokant jiem 
paskirtas pomirtines.

Per šūvo 51 mėtų gyvavimo laikotarpį Susivienj 
maš išmokėjo virš dviejų milijonų dolerių savo narių i 
pašalpgavių naudai.

Kur Kreiptis?
Visi, norintys įsirašyt į Susivienymą, kreipiasi pri 

savo parapijoj arba kolonijoj gyvuojančios kuopos va 
dybos, arba prie Vietos organizatoriaus, kurie da pis 
čiau Supažindins su visa tvarka, aprūpins reikalingor 
blankom ir irtforinacijom.

Kūr nėra kuopos, iš tdš kolonijos žmonės gali pr 
klausyt prie cenlralinės (atskirų — pavienių narių 
kuopos. Tuo rėikalū reik kreiptis į Centrą.

Įsirašant Vajaus Metu Nereik 
Mokėt Įstojimo

------  . visiems žinoma, kad Ruši- 
dalyvaujant ne tik dvasiš-joj jos nėra... Oką apie 
kiams, bet ir pasauliečiams spaudos ir kalbos laisvę? 
žmonėms. Kas nežino, kadi Nėra. Konstitucijos sky- 
net į aukščiausią Katalikų nūs 125 skelbia laisvę, bet 
Bažnyčios vietą buvo iš- i paaiškina, kad “Spaudos 
rinkti darbininkų žmonių laisvė ir kalbos laisvė dūo- 
sūnūs. Popiežius Pijus X dama sutvirtinimui komu- 
buvo laiškanešio sūnus; da- nistinės sistemos”. Ta pati 
bartinis Popiežius Pijus XI konstitucija pasako, kad 
yra ūkininkų tėvų sūnus. jeį kas išdrįstų pasiprie- 

Kristus, 4 įgaliojo savoi§ipti komunistinei tvarkai. 
Bažnyčią mokyti visą tie-iįas yra žmonių priešas. O

Plačiau Su organizacijos tikslais, tvarka ir veik 
mu šušipažinšit iš StršiViėnymo Konstitucijos ir iš oi 
gA.no “GAR’SD”, kūVį kiekvienas narys gauna.

Kūb ankščiau įsirAšysit, tuo geriau. Mokėsit mt 
žesnes įstojimo mokestis ir mėnesines duokles, tuo pt 
Či*d metu bdšit apsirūpinę ligų ir mirties nelaimėse.

faunamečių Skyrius
KLASĖ A

,§ušivfenymah nariais gali būt įrašomi: jjftmaPnė- 
čių Skyriuje, Klasėje A. nuo 1 metų iki 15 ni'etU; ni'e’tf-

LIETUVIŲ R K. SUSIVIENYMAS AMERIKOJE
(Llf^UAKlIAlKl R. C. AltiAWcfe ėf AtiĖftieA)

73 E. SouthSt. (P.O.Box32) 1 Wilkes-Barre, Pa
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$v. Kazimiero Parapija

PRANEŠIMAS

«

WORCESTER, MASS.

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis piknikas, kuris į-

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St,
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St 

Tel. Brockton 2005

Pope Optical Co.
Albert R. Barker ;«

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

DARBININKAS

TT|' 4

KAS GIR
už surengimą vakarėlio, už svei- 

' kinimus, linkėjimus ir už bran
gią dovaną. Pasižadėjo ir atei
tyje darbuotis.

J. Pupalaigis palinksmino 'vi
sus muzika. Vėlai naktį Visi lin
kėdami pp. Vilkišiams ilgiausių 
metų išsiskirstė į namus.

Dalyvis.

^LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS
Rugpiūčio 7 dieną, 10 vai. 

ryte, Šv. Pranciškaus pa
rapijos choras, susirinku- 
sis prie bažnyčios, autobu
su išvažiavo į Salisbury 
Beach. Ten nuvažiavę vie-

• v

x vii nu v uvuivi ’ X” ▼

vyko rugpiūčio 7 dieną, nį maudėsi, kiti šildėsi, ki-
Maironio parke davė gra- ti ėjo “roller skating”, o 
žiu pasekmių. Nors šiame dar kiti linksminosi žais- 
mieste dabartiniu laiku su mavietėse, kurios randasi i 
darbais labai prastai, bet* Salisbury Beach. Ir taip 
žmonių atsilankė virš, jįe praleido gražią dieną.

Šią savaitę pas pp. Dale
lius, gyv. Lenox St., lankė
si p. Uršulė Gudienė su sū-| 
num iš Chicagos. Kartu su 
ja buvo ir p. Regina Glinec- 
kaitė. Viešnia iš Chicagos, 
lydima p. Dalelienės, lan
kėsi ir pas pp. Kneižius.

3000. Prie to ir iš kitų mie- Parvažiavo nuvargę, bet! 
stų dalyvavo skaitlingai, linksmistų dalyvavo skaitlingai, linksmi.
Pelno parapijai liko apie Viena iš choro narių; Bi- 
$1,400.00. Šiame piknike rūta Baubaitė, besivažinė- 

dama su “roller - skates” 
■ pargriuvo ir skaudžiai su
sižeidė. Speciale p. Jan
kausko mašina buvo par
vežta iš Salisbury Beach į 
Lawrence, 103 Alder St.

Pereitą savaitę p. B. Ado
maitienė buvo išvykus į 
Montello, kur prižiūrėjo 
savo sesers namus, nes jos 
sesuo dabar yra ligoninėje, 
ir po sunkios operacijos 
sveiksta.

I

r ■ H-:.';'-' .

"I

• ■ ■
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Bus atspaustos kortos ir 
pakabintos lietuvių svetai
nėse, klubuose ir organi- 
zacijų sueigų kambariuose. * 

Dabar Philadelphijoje 
daug kalbama apie ketu

mi rius mūsų atletus, kurie 
neužilgo grįžta iš Lietuvos 
su laimėjimais ir aukso do- 

Ratničioje. Gi ankščiau tas vanomis, kurių kelionės le
ne buvo galima, nes ten šomis ir kitokiais reikalais

dėk jai jos kiekviename 
žygyje!

----------- «
Jurgiečio, ^eno Peciuke- 

vičiaus sūnus, Leonas Pe- 
ciukevičius, Tėvų Marijonų 

j Vilkaviškyje auklėtinis,! 
i kaip praneša tėvui, tai šį-; 
' met jau atostogauja pas 
savo dėdę — tėvo brolį

lenkai valdo... rūpinosi virš minėtas Są- 
ryšys. Grįžtantiems jau
nuoliams rengiama sutik-
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Pastaruoju laiku buvo , . . _.
rimtai susirgus (taip, kad Puot* 2« jį
net reikėjo jau ir kunigą Lietuvių Muzikaleje Sale- 
šaukti...) labai šauni para- je- Šiomis dienomis prisi- 
pijietė Šv. Jurgio pavapi-, dėjo su auka atletams $2.
• __________/T>___________________________________________ I Arviili-in iv. c.+r'-r.n o

daug pasidarbavo sekan- ‘ 
čios draugijos: Šv. Onos, 
Tretininkų, Sodaliečių, Mo
terų Socialio Klubo, Šv. 
Marijos Vardo, Moterų Są
jungos 5 kuopa, Šv. Kazi
miero par. choras, visi ko
lektoriai ir daug parapijie
čių. Prie to buvo ir garsia
kalbiai išvedžiota prie van
dens ir visame parke. Pra
nešėju buvo muz. J. Žemai
tis. Visi darbuotojai dirbo 
nuoširdžiai, todėl ir pasek
mės buvo gražios.

Rugpiūčio 8 dieną, Šv. 
Pranciškaus parapijos al
taristai su savo klebonu, 
kun. P. M. Juru, išvažiavo 
į pajūrį ir praleido links
mai laiką.

LRKSA 41 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 13 dieną, Šv. Ka
zimiero par. salėje, 7 vai. 
vakare. Šiame susirinkime 
privalo visi nariai ir narės 
dalyvauti, nes mūsų meti
nis piknikas įvyks 21 die
ną rugpiūčio, Maironio 
parke. Todėl reikalinga iš
rinkti darbuotojai ir gerai 
prisiruošti. Be to šiame su
sirinkime bus renkami at
stovai į LRKSA Naujos 
Anglijos apskričio suvažia
vimą, kuris įvyks rugpiū
čio 28 dieną, Lawrence, 
Mass. Kviečiame dalyvauti 
visus, nes čia yra visų na
rių reikalas. Valdyba.

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

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

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Intertype Fondui Suaukota $1,760.87
Atėjus vasaros karščiams, daugelis išvažinė ja a- 

tostogų — pasilsėti. Vasaros metu mažiau įplaukia ir į

jos, ponia Melanija (Race-^— Amilija ir Kristopas že- 
vičaitė) Rupšienė, žmona maičiai. Fr. Pūkas
Adomo Rupšio. Bet pavo
jus perėjo ir jau jį sveiks
ta. Ponia Melanija Rupšie
nė, tai įstabi moteriškė — 
nors jinai bajorų kilmės, 
tačiau yra karšta Lietuvos 
patrijotė — tėvynainė

KRISTUS ALYVŲ DARŽELYJE
IŠVYKO CHICAGON

P-lė Angelė Pazniokaitė išvy
ko į Chicagą, rugpiūčio 11 d., 
kur aplankys savo seserį vienuo
lę ir kitas Norwoodietes seseris intertypos fondą, bet visgi dviejų mėnesių laikotarpy-i............. ----- i

parašė sekančias eilutes:
“Nors Rupšienė bajoraitė, 
Tačiau karšta yr’ žemaitė — 
Myl’ Lietuvą veik kaip Dievą, 

; Arba savo tikrą tėvą, 
' Arba savo motinėlę, 
į Kurios danguj yr’ jau vėlė.
Kas Lietuvą drįstų plūsti, 
Tą Rupšienė geistų mušti, 

.50 Nors ne myli jį peštynės,
Bet už vardą mūs’ tėvynės 

5.00 jį kovotų tartum arė. 
100.00 Jau ne kartą jį tuos barė 
... 1.00 Mūs’ viengenčius, ką tarp save 
.........50j (Kvailos puikybės yr’ įgavę). 
... 1.00 Kalba tarme ne savąja, 
... 2.00 Tiktai vambrė svetimąja 
... 1.50 j Ir tai labai sudarkyta — 
... 1.001 Lenkų kalba iškraipyta. 
. 50.00 Į Jį ir gera yr’ krikščionė, 
. 10.00, Bei, tartum samaritonė, 
... 2.00 j Myl’ sušelpti ir varguolį. 
... 1.00: Tad tokią reik’ gerbti, broli!...

” Ypatingai, ne kaip visus
Mūs’ viengenčius nuo Dubysos,
Nuo Nemuno ir Šešupės, 
Mūsų labai garsios upės; 
Kaip ir kitų vandeninu. 
Lai ją visi, brol!... garbina 
Kaip Lietuvos tėvynainę, 
Prosenelių mūsų ainę 
Ir Bažnyčios, girdi?... Broli! 
Rėmėja, nors ne turtuolė...” 

K. V.

Šv. Kazimiero Vienuolyne. je įplaukė $183.50.
Reikia pasidžiaugti, kad Lawrence kolonija per

Pp. V. Kudirka ir P. Kuras gerb. kun. Pr. M. Jurą išpirko vieną pasklos notą, su- 
savo soduose pasistatė gražius mokėdama $100.00. Tai pirmutinė kolonija, kuri savo: 
vasarnamius, kur patogiai lais- vardu išpirko notą. Kitas stambus aukotojas, tai gerb.
vu nuo darbo laiku su savo šei- kun. J. K. Miliauskas, Wilkes-Barre, Pa. lietuvių klebo 
mnmic 1__ 2 — _ _ii J _ AAmomis praleidžia vasaros karš
čius. p. V. Kudirka dabar atos
togauja.

Kunigas Jonas Jančius, 
MIC., atvažiavo į Lavvren
ce pas tėvelius atostogoms. 
Jo tėvelis, kuris yra para
pijos bažnyčios kolekto
rium ir mamytė džiaugiasi 
sulaukę savo sūnaus kuni
go iš Hinsdale, Illinois.
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įr Ką tik gavome iš Lietu- 
: tiesiog ignoruoja tuos vien- vo?. spalvuotų pa-
genčius, kurie mėgsta len-i veik?lų, 33x17 colių didu- 
kiškai vambryti. Ne veltui mo Sis paveiksiąs vaizduo- 
apie ją, jau kur-kas ankš- į?' ^alP saulei leidžiantis, 
čiau vietinis eilių kūrėjas Išganytojas po_dienos sun- 

d kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime maža kiekį. Kas nori
te šį paveiksią įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 

! paveikslą.

nas, kuris aukojo $50.00.
Iki šiol naujos Intertypos fondui yra lietuviai ka

talikai suaukoję $1.760.87.
INTERTYPO FONDUI AUKOTOJAI —

Bush, Lawrence, Mass............... ............................
Diamond Cafe — A. Neviera ir Pr. Razvadauskas,

___ i So. Boston, Mass......................................
giminaitė p.‘ Dil^aitėVš Terr7- Lawrence Kolonija per Kun Pr. M. Jurą.....
Ville, conn. Trečiadienį adv. B. Juozapas Adomoms, Phila. Pa. ... ..............
Sykes svečius nusivežė į savo Juozas Ramanauskas, Worcester, Mass.........
vasarnamį, Wareham, Mass., J* Kavaliauskienė, Hartford, Conn...............
kur turėjo gerą progą pasimau- D. Daunis, So. Boston, Mass..........................
dyti šiltame Atlantiko vandeny- JUDČIUS, Phila. Pa......................................
ne A. Koriūnas, Hartford, Conn..........................

_______ Kun. J. K. Miliauskas, Wilkes-Barre, Pa........  
Dr. Antanas Gasson (Gvaizdi- Kun. Mykolas Daumantas, Girardville, Pa.....

kas) su žmona šią savaitę sugrį- V. T. Kvetkauskas, Kingston, Pa...................
žo iš atostogų, kurias labai ma- V- Bagdonienė, Newark, N. J..........................
loniai praleido. IVI. Jakštas, So. Boston, Mass...........................

Mr. & Mrs. M. Gumauskas, Lawrence, Mass 
'M. Kilmoniufė, So. Boston, ........... ...........—

Antradienį, rugpiūčio 9 d. pas 
adv. B. Sykes lankėsi kun. A. 
Vaškelis, New Britain lietuvių 
parapijos klebonas ir pp. Sykes

Rugpiūčio 7 dieną, Pa
langoje, Naujosios Angli
jos Moterų Sąjungos Aps-: 
kritys, turėjo metinį pik
niką. Žmonių buvo nedau- 
giausiai. Sugebėjo sudary
ti gražią nuotaiką. Iš pro- 
fęsijonalų tesimatė “Dar
bininko” redaktorius, p. A. 
Kneižys.

Šv. Pranciškaus parapi
jos piknikas įvyks rugpiū
čio 14 dieną. Rengimo ko
misijos priešakyje stovi 
tėvelis J. Skalandis.

šioje kolotfijoje yra jtaisyta 
vaikams maudynės (swimming 

. pool). Vaikus moko maudytis į- 
žymus lietuvis sportininkas Fe
liksas Dirsa (Dixon). Vaikams 
buvo suruoštos plaukimo lenk
tynės, kuriose dalyvavo keli lie
tuviai vaikai. CSN.

Nepaprastai gausūs lie-' 
tūs pridarė Palangoje 
daug žalos. Reikės pašvęsti 
daug darbo kol žemesnėse 
vietose, padarytos automo
biliais duobės, užsilygins.

Aušrelė.

GREENFIELD, MASS.
Rugpiūčio 14 d. įvyks Šv. Onos 

Moterų draugijos piknikas Fran- 
klin County parke, 1 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlumos. Progra
moje dalyvaus garsusis jaunuo
lių choras iš Gardner, Mass.

I

Viso

Pirmiau paskelbta

NORWOOD, MASS

....2.00
.... 1.00
.... 5.00

183.50

1,577.37

Viso aukų sudėta........................... $1,760.87
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

Bus ir kitokių pamarginimų. i Panelė Ona Unguraitė, 
Kviečiame visus atvykti į šį mo- sekretorė vietinės LDS 13- 
terų draugijos pikniką, kur tu- tos kuopos, kaip ir dauge- 
rėsime progą. išgirsti Jaunuolių u kį buvQ u laįk 

nucilinlzcminti naci.l £ ° x
i liesta depresijos — nedar
bo. Po to gavo darbą viena
me restaurante; o dabar, I kaip teko girdėti, tai net ir 
pakėlimą gavo — tapo ko- 

i kia tai viršaitė. Dieve pa-

!❖ iA 
t Y t t t X 
t

visa tai gerokai
iisu naraniiipčiai

r__ t t- -....... ❖..... <♦
-..................................

nyčia. Kūmais buvo ponios-L. mesniam laikui. Gal lytingas o-J^

hcorą, pasilinksminti, pasi
klausyti muzikos ir pasišokti.

Rengėjos.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PIPAGERBĖ pp. VILKIŠIUS

Rugpiūčio 2 d. pp. Jonas ir 
Marijona Vilkišiai minėjo savo 
52 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Pp. Vilkišiai paeina iš 
Lietuvos, Valkininkų parapijos. 
Norwoode gyvena virš 30 metų. 
Per tą laiką įsigyjo nuosavą 3 
šeimynų namą. Labai gražiai 
gyvena; išaugino dvi dukteri: 
Julę ir Katriną. Julė yra gabi 
pianystė.

Kadangi pp. Vilkišiai yra ge- 
ir katalikai, priklauso prie ka
talikiškų draugijų, jose darbuo
jasi, tai ir turi nemažai gerų 
draugų, kurie jubiliejaus proga 
surengė “surprise party”. Va
karėlio surengime daugiausia 
pasidarbavo pp. Jablonskienė, 
M. Mačienė ir K. Paleliūnienė. _ _ (
Vakarėlyj dalyvavo ir pasakė i Kivilienė, Šimaitienė, Varnienė, ras jas prie to privedė, o gal kas

į Parapijiečiai džiaugiasi ir di
džiuojasi naujais bažnyčios lan- 

, kurie jau baigiami įdėti. 
(Dabar rengiamasi visą bažny- 
> čios vidų pertaisyti, pagražinti.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS 
Praeitą sekmadienį, per sumą 

švento Kazimiero ir šventų jų 17““. I“’.
Petro ir Povilo naujos statulos'Artfa!lr tePhorlal prade-
. v .. . . . šią darbą.buvo pasventmtos, ar, kaip pas 
mus sakoma, “pakrikštytos”. į Tai įspėjimas tiems, kurie re- 
Statulas iškilmingai šventino čiau atsilanko į mūsų bažnyčią, 
pats parapijos klebonas, kun. Jeigu tuojaus neužeisite, tai vė- 
Ignacas Valančiūnas; jam asis- liaus nebepažinsite savo bažny- 
tavo abu vikarai, kunigai Dr. čios. Žinoma, r““ x_i------ ' **
Vitas Martusevičius 
mas Bagdonas.

Visi kūmai laikė degančią žva
kę laike stovylų šventinimo, 
kas darė gražų įspūdį ir davė Mūsų sodalietės, dėl kokių ten 
pavyzdį visiems kitiems parapi- rašytojui nežinomų priežasčių, 
jiečiams, kurių buvo pilna baž-' atidėjo savo išvažiavimą toli-j

ir Jeroni- kaštuoja, bet mūsų parapijiečiai 
nesigaili aukų.

Biznierių ir Profesionalų 
Veikla

Pereitame Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Są
ryšio mėnesiniame susi
rinkime, plačiai apsvars
čius, nutarta: įsteigti Biu
rą darbo gavimui, ir lietu
vių bedarbių registraciją. 
Tapo išrinkta komisija.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ..................... 25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............

ŽYDU KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina .................................

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašu kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ............ 20c.
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadway, 

So. Boston, Mass.

25c.

25c.

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau
t

!

i

f

i
i f

sveikinimų ir linkėjimų kalbe
les šie: pp. V. Jazavitai, Šid
lauskai, Viškeliai, Rukšteliai, 
Avižiniai, Katkevičiai, Pered- 
niai, Saliukai, Krasauskai, Aliu- 
konis, Nevierai, Jankauskai, 

i Kašėtai, Beledniai, Kastečkai, 
Uždaviniai, jubilijato brolis J. 
Vilkišius, varg. A. Šlapelis ir J. 
Verseckas. Pastarasis buvo to- 
astmasteriu.

Baigiant programą, patys ju- 
biliejatai, pp. Vilkišiai susijau- 
dinę kalbėjo ir dėkojo visiems 
ta! ■ • ’

Bagočienė, A. Daknienė, A. Du- 
linskienė, P. Gudonienė, M. Ber- 
nackienė, A. Navadunskienė, A. 
Kriščiūnienė, A. Čertekowska, 
K. Mockevičienė, J. Talackienė, 
V. Gegevičienė,

kita. Dabar girdžiu rengiasi su- 
kelti vakaruškas vėliau į rudenį.

Bazaras, Mifflin street, gerai 
Augūnienė,' pasisekė, nors lietus ir vėl, it 

Lemputienė, Valentienė, J. Zup- likimas, koją pakišo. Visi darbi- 
kauskienė ir Kundrotienė, ir po- ninkai ir darbininkės iš pat pa
nai K. Zokas, J. Biržietis, J.1 skutiniųjų darbavosi ir rūpinosi, 
Jakštis, Peledūnas ir Bernotas, j kad visi gražiai praleistų vaka- 

Choras buvo gerai pasirengęs rėlius ir kad visiems būtų links- 
ir gražiai giedojo ne tik laike ma ir malonu. Taip ir buvo. Už 
šventinimo, bet ir laike šv. mi-'tai ačiū gaspadoriams ir gaspa- 
šių. Įdinėms. Juozas Pavėsis.

t t
X 
X t
YX 
X 
X 
X
XX
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Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Dirsos Laidotuvių įstaiga
ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 
LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J. Dirsa, 
: LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865
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Sedos Misijos Perkūno Aukos 1939 GENERAL ELECTRIC Video Dailydkos byla an< 
trą kartą buvo svarstyta

Š. m. liepos mėn. 10 — 17 
d. Sedoje įvyko misijos. 
Misijas vedė ką tik iš Aus
trijos grįžęs misijonierius 
jėzuitas Tėvas Bružikas. 
Misijose pasakyta 28 pa
mokslai ir išdalinta 12.000: 
komunikantų. 17 d. sykių 
buvo atlaidai. Tad žmonių 
apie 13.000. Komunikantų 
tą dieną išdalinta 9.000. 
Prie komunijos ėjo šeimos 
pasipuošę vainikais: deši
nėje-tėvas, kairėje motina, 
vidury vaikai. Vaizdas ma
tantiems ašaras išspaudė.

Koks Biaurus Paprotys

Aristavelės k. Kėdainių 
v. ant vieškelio, netoli na
mų žaibas vietoje nutren
kė to pat kaimo gyventoją 
Apolinarą Ciniką, 34. m. 
amžiaus. Prie adm. linijbs 
perkūnas nutrenkė pasie
nio sargybinį.

Daugų v., Jančioiiių k. 
perkūnas, trenkęs į Rakau
skienės namą, ją pačią iš
vilko iš drabužių ir nusvie
dė į vidurį aslos, bet paliko 
gyvą. Lovą, kurioj gulėjo 
vaikas, suskaldė į šipulius, 
bet vaiką tik apsvilino. 
Švystelėjo į palubę katę, 
užmušė vištą, bet nieko ne
padarė po ją buvusiems 
viščiukams.

Tai Vienatinis Radio Su 
3 Naujais Patobulinimais

Suvalkijoje, kai kuriose, 
vietose pabaigus rugius' 
kirsti turi išsigerti. Net 
mergaitėms, nesuaugu
siems ir tiems pilte pila na
minės. Ar tai nėra pasek
mės mūsų “kultūrinių” or-j 
ganizacijų reklamuojami didelės audros,, kurios žmo-

Zarasai
DIDELĖS AUDROS

Liepos pradžioje Žara- | 
suose ir apylinkėse siautė |

TRIS KART ATIDĖTA 
TEISMO BYLA

Šiemet vasario 17 d. Apy
gardos Teismas Lydoje na
grinėjo buv. lietuvių mo
kytojų ir skaityklų vedėjų 
Veronikos Čibiraitės, Vin
co Dailydkos ir Petro Va- 
lentukevičiaus bylas, ku
riose jie buvo kaltinami už 
tai, esą, jie ruošęsi atplėš
ti Lenkijos valstybės dalį, 
laikydami ir dalindami 
žmonėms priešvalstybinio 
turinio knygas ir davę 
jiems klausyti iš Kauno 
radijo paskaitų, kurias 
rengusi Vilniaus Vadavimo 
Sąjunga. Petras Valentu- 
kevičius buvo nuteistas 3 
metams kalėjimo. Jis ape
liavo aukščiau. Veronikos 
Čibiraitės ir Vinco Dailyd
kos bylos atidėtos kitam 
kartui.

gegužės 12 d., bet neužbai
gta, nes į teismą nebuvo at
važiavęs kaipo žinovas 
(biegly) Vilniaus Vaivadi
jos lietuviškų reikalų refe
rentas Marijonas Beurma- 
nas.

Birželio 23 d. antrą kartą 
buvb svarstyta Bronės 
Švagždytės byla, kuri pasi
baigė teisiamosios nuteisi
mu — vienerių metij ir še
šių mėnesių kalėjimu. Ir 
dėl šio sprendimo apeliuo
ta aukščiau.

Liepos 7 d. turėjo būti 
trečią kartą svarstoma 
Vinco Dailydkos byla, bet 
ir šį kartą buvo atidėta, 
nes referentas M. Beurma- 
nas vėl į teismą neatvyko.

Dabar V. Dailydka turės 
ketvirtą kartą kviestis iš 
Vilniaus advokatą, kuris, 
suprantama, neapmoka
mas nevažiuoja.

“alučiai”. — Reikia rengti nėms pridarė daug nuosto-< 
kultūrines pabaigtuves. Jei Perkūnija sudegino kę
su žmonėmis apsieina kaip 
su gyvuliais, gyvuliais jie 
ir būna. Organizacijų na
riai kiekviename kaime to
kias pabaigtuves ar der
liaus šventes turi organi
zuoti: su dainomis, su vai
dinimais, šokiais, gražiai

i n) liūs ūkius. Ištisi sodai kai 
I kur sunaikinti.
I

Perkūnas Užmušė Tėvą Ir 
Sūnų

Liepos 4 d. užėjusi per- 
paruoštomis vaišėmis—ne kūnija Drobiškių k. (prie 
taip, kaip kokiems ketur- Saldutiškio) nutrenkė sa
ko jams — drėbti gabalą vo pirkioje buvusius tėvą ir 
mėsos ir lakti duoti narni-■ 
nės. ;

6 m. sūnų Kraujelius. Liko 
motina su maža mergaite.

Gintaro Pajūry Skamba Lietuviška Dama
Klaipėda — Liepos 9 ir 10 tori ja “Kristaus alyvų dar- 

d. mūsų gintaro pajūry že”. Čia vėl puikiai pasiro- 
skardžiai skambėjo lietu- dė ir didelį pasisekimą tm- 
viškos dainos. Į Iškilmes 
suvažiavo keli tūkstančiai 
dainininkų. Iš ryto sekma
dienį chorai dainavo baž
nyčiose, o pati dainų diena 
buvo pradėta 4 vai. po pie
tų 6 p. p. aikštėje. Jei ne
būtų liję, į ją vietoj kelioli
kos tūkstančių būtų publi
kos susirinkę kelios dešim
tys tūkstančių.

Šventę k-to vardu atida
rė dir. Mačernis, paskum 
žodį tarė gubern. Kubilius, 
kuris pabrėžė, kad jei nori
me būti neįveikiami lietu
viai, turime mylėti lietuviš
ką dainą.

Po sveikinimo kalbų ma
žasis jungtinis choras, N. 
Martinonio diriguojamas, 
sugiedojo J. Gruodžio “Tė
ve Mūsų”, padainavo J. 
Tallat - Kelpšos Meno dai
ną, T. Brazio “Tu berželi”, 
J. Naujalio “Vasaros nak
tys” ir J. ačinsko “Plovė
jas”, o jungtinis Klaipėdos 
vyrų choras, diriguojamas

irėjo amerikiečių choras 
“Pirmyn”. Erdvi gimnazi
jos Salė buvo kimšte pri
kimšta klausytojų. Kas 
bent dešimtį minučių pasi
vėlino, nebegavo vietų.

Suvėtniškiat Progresuoja
Lietuvos — Latvijos pa

sienio miestelis Suveiniš- 
kiai pamažu progresuoja, 
nors, sienai “atkirtus” lat
vius, jo “klijentūra” ir 
smarkiai sumažėjo. Čia 
veikia pradžios mokykla, 
paštas, pieninė, koopera
tyvas, muitinė, gyvena pa
sienio policijos baro virši
ninkas, yra nuo senų laikų 
gyvuojanti vaistinė (p. 
Lapšio); o šiemet apsigy
veno ir gydytojas su aku
šere (įsteigtas sveikatos 
punktas). Susisiekimas — 
siaurasis geležinkeliukas 
iki Skapiškio.

Graži mūrinė bažnytėlė; 
l kurios priešakyje pavasa-

St. Sodeikos, padainavo J. įninku darželis su Vil- 
Štarkos “Jojau dieną”, J-1 niaus bokštu ir Vytimi. 
Karoso “Tylus vakaras” ir. Miestelis su cementiniais 
kt. Šiam chorui dirigavo A. šaligatviais, didelė aikšte. 
Mikulskis. Amerikos lietu- Krautuvės ir traktieriai — 
vių “Pirmyn” choras visų žydų, kurie ypač atjaučia 
buvo sutiktas didžiausio- gįenog buvimą; sėriiau jų 
mis ovacijomis ir iškvies-j djįj^iausig pelno šaltinis 

i buvb “kuriiančikai”.tas į estradą, kur jis padai
navo keletą dainelių.

Ši puikiai organizuota ir 
gerai įvykdyta dainų šven
tės programa buvo baigta 
tautos himnu.

Vakare Vytauto Didžiojo 
gimnazijos salėje įvyko 
Šaulių Sąjungos, diriguo
jama N. Martinonio, prita
riant Valstybės Radiofono 
orkestrui, koncertas. Daly 
vaūjant Valstybės Operos 
solistams Augaitytei, Ku- 
čingiui ir Bacevičiui, buvo 
išpildyta Beethoveno ora-

Išvyko f Ameriką
Kaunas — Liepos 22 d. 

Amerikon išvyko Valerija 
Jakštaitė, stud. At-kų Me
no Dr-jos “Šatrijos” narė; 
studijavusi Teolog; Filošo- 
fijos F. Fil. skyriuje litua
nistiką ir Louvairi’e pran
cūzų kalbą. Vyksta per Vil
iuj Varšuvą, Voteną, į Ita
liją, kur pasiliks ilgesnį lai
ką, o iš ten į Ameriką.

Modelis $
G-106

Šiais metais Šepėta išma-Įčio mėn. 14 — 15 dienomis 
tuojama ir projektuoja'Kaune rengia darbo šven-' 
statyti didelį fabriką, ku-'4-'' 
ris gamins kraiką (pakra- 
tas). Šepėtos durpynas ku- dėjo šiemet jau antra pra- 
rui visai netinkamas. *

Iš senovės padavimų kai- jams karinio 
bama, kad kol dar nebuvę kurso laida. Į kursus pri- 
Kupiškio — buvęs Šepėto- imta 120 mokytojų. Iš eilės 
je miestas, bet tas miestas jau septintoji tokių«kursų 
paskendęs, o virš jo ir da- laida. Kursus jau perėjo a- 
bar tebesą žymės — gilios 
ežerokšnės. Tada tik pasi-; 
statęs dabartinis Kupiškio 
miestelis.

Dabar žmonės kalba, kad 
netik pagamins kraiko, bet 
dar atkas senovėje 
grimzdusį miestą.

!

nu-

Piauna Vasarojų

tę.
— Karo mokykloje prasi-

džios mokyklų mokyto- 
> parengimo

pie 900 mokytojų.
— Lietuvos Banko aukso' 

foridas dabar turi už 80 mi
lijonų litų ir 1 milijoną 200 
tūkstančių litų užsienio 
valiutomis. Popierinių pi
nigų apyvartoje yra 120 
milijonų litų. Popierinių 
pinigų padengimas auksu 
ir svetima valiuta siekia 67 
procentų.
— Kauno burmistras A. 

išvyko kelioins

G — Keyboard Touch Tunihg viršūs yrą vienas naujausių sezono iš
radimų. Tą turi tik General Electrifc Radio. Naujas G—E. Bėani-a-Scope 
veikia sykiu su aeria ir sumažini vieninį čiutškėjimą. Tą gali padaryti tik 
GENERAL ELĖČTRIC RADIO!

General Electric automatiškas Program Selector gauna visokius pro- 
gramus automatiškai penkiose skirtingose stotyse.

Ateikite į mūsų krautuvę ir pamatykite naujus General Electric Ra
dios modelius, kuri turi vėliausius patobulinimus.

MODEL G — 106 A SUPREME MUSICAL INSTRUMENT. New G— 
E. Keyboard Touch Tuning (14 keys)— New G. E. Automatic Program 
Pre-Selector — (tunes all ptograms on 5 statibn for 24 hours ahead) — 
New G—E Build-in Beama-Scope-no aerial or ground connections needed 
— 10 tube — 3 bands — Magriificent tone aild performarice!

Šis modelis skaitosi vienas puikiausių,ir geriausių. Jį nusipirkę tikrai 
džiaugsitės. Mūsų krautuvėje duodama išsimokėjimui labai lengvomis 
sąlygomis.

Union Eledrkal Supply Co. Ine.,
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaiifinan, Pfėžidėntas ir Kasininkas
Telefonas LlBerty 2331

Su Kirviu Sukapoja 
Moterį

motiną ir kitus giminai
čius.

Mikuteličiai. — Gruzdžių 
valse, "šiame kaime įvyko1 
baisi šeimos tragedija. M. 
sumanė apsivesti. Apsirin
ko paną ir iškėlė vestuves. 
Per vestuves jaunikio se
suo paprašė jaunikio paso- 
gos, bėt jaunikis negalėjo) 
atiduoti seseriai paSdgoS. 
Ir dėl to kilo didėli piktu
mai. Po to, jaunikio žmo
nos brolis paėmęs kirvį 
pradėjo kapoti švogerio 
seserį. Greitosios pagalbos 
autobusas sužeistąją išve
žė į Šiaulių ligoninę.* Bet 
kiek pasikankinus mirė. 
Paliko beliūdinčius vyrą,

Saukiamas Į LiėSfiffą Geo
grafu Kongresas

Geografine Draugija Lie
tuvos Nepriklausomybės 
20 m. sukakties proga rug
sėjo 16; 17 jr 18 d. šaukia 
pirmą Lietuvos Geografų 
ir Geografijos mėgėjų 
Kohgfbšą, kūriarfie, numa
toma, darys prinėšiihus: i. 
prof. k. Pakštas it Dr. V. 
Viliamas — Tarptautinis 
Geografijos Kongresas 
Amsterdame; 2. Dr. V. Vi
liamas — Geografijos vaid
muo tautiniame auklėjime; 
3. doc. 0. Pakuckas — Pie-

tinęs Lietuvos geomorfolo
giniai bruožai; 4. prof. K. 
Pakštas — Lietuvos sienų 
problema; 5. lėkt. A. Ben- 
dorius — Dzūkijos kultūr- 
geografijos savitumai; 6. 
atš. gen. prof. S. Dirman- 
tas ir pūlk. inž. Krikščiū
nas — Kartografijos užda
viniai Lietuvoje.

Statys Šepūtoj Fabriką

Nuo Kupiškio, 4 kil. į piė- 
[tų rytus, stūkso didžiulė 
pelkė, vadiriamš 
ta”, kuri apima apie 1,200 
ha. nenaudojamo durpyno 

l plotą. Šepėtoj auga nususę 
pušaitės, samanos, įvairios 
uogos ir veisiasi gyvatės.

“Šėpė-

Krekenavos ap. Liepbš 11:
d. siautė audra. Dabar ūki- Merkys, išvyko kelioms 
ninkai audros iškultą vasa- dienoms į Maskvą susipa- 
r°jų piauna pašarui. Nu- žinti su šio didmiesčio sta- 
kentėjo vakarinės apylin- tyba ir tvarka. į Maskvą 
kės dalies ūkininkai. i A. Merkys išvyko Sov. Ru- 

| sijos įstaigų kviečiamas.
— Vilnietį Praną žižmarą 

Lietuvos Kariuomenės Sa
vanorių Sąjunga pakėlė 
į savo garbės narius ir įtei
kė jam auksinį sąjungos 
ženklą.
— Raseiniuose Švietimo 

ministerijoje stato dide
lius gimnazijos rūmus su 
sporto salėmis. Rūmai kaš
tuos 960.000 litų.

— Viena užsienio dviračių 
firma prašo jai leisti Klai
pėdoje pastatyti dviračių 
fabriką. Manoma, kad lei
dimas bus duotas.
— Į Lietuvą ruošiama di

delė lenkų ekskursija. Eks
kursijoje bus apie 150 
žmonių. Ekskursininkai 
nori pavažinėti po Lietuvą 
ir susipažinti su jos gyve
nimu.
— Kaune lankėsi klaipė

diškių ūkininkų ekskursi
ja, kuri jau prie Nežinomo- 
jb Kareivio kapo susitiko 
su vilniečių lietuvių eks
kursija. Labai įspūdingas 
buvo okupuoto krašto ir 
laisvosios Lietuvos pajūrio 
susitikinlas.
— Matininkų ir kultūr- 

tęchnikų sąjunga gamina 
.užsienio lietuviams Lietu-

žinti su šio didmiesčio sta-

Perkūnas Trenkei Laisva
maniu Lizdą

Krakės. — Laisvainanių 
kultūros draugijos Krakių 
skyrius miestelyje vienb 
laisvamanio namubse daro 
laisvamanių susirinkimus 
ir turi savo knygyną. Per 
savo susirinkimus jie bur- 
noja prieš Dievą ir visa, 
kas katalikams brangu ir 
šventa. Tarp kitko vienas 
laisvamanis išsitaręs taip: 
“Jei yra Dievas, tegu tren
kia į mano brolį”. Liepos ii 
d. užėjo lietus.su griausti
niu. Perkūnas trenkė kaip 
tik į tuos namus, kuriuose 
laisvamaniai susirenka. 
Kambaryje sėdėjusi mote
ris buvo pritrenkta, bet at
vykęs gydytojas ją atgai
vino. Tie namai buvo ir už
sidegę, bet kilęs gaisras 
tuoj buvo užgesintas.

Žinios • Žinelės
— Šiemet bus pradėti sta

tyti rūmai Kauno konser
vatorijai su srile 100b žmo
nių. Projektą paruošė at- 
chitektas KudokiS; Rūmai
bus statomi kauffe, Mičkė- vos žaizdų albumėlius. Al- 
vičiaus ir PutvinSkiO gat
vių suskirstime.
— Kaune išėjo iš spaudos 

liėtuvių poezijos antologi
ni (rinkinys) esperanto 
kalba. Pavadinta “EI Lito- 
vb Poežib”. Adtologijoję į- 
dėta visų įžymesniųjų poe
tų kūrinių.
— Darbo Kūmai riigplū-

hdfilėlius atiduoda Drau
gijai užsienio lietuviams 
remti, kad ji juos išsiųstų 
į užsienius.
- — Darbininkas Juozas 
Bendikas ties Prienais Ne
mune rado mamuto dantį; 
kuris sveria 4 kilogramus; 
Spėjama, kad dantys turi . . j A *^^**<»* •- < j.apie 4000 metų senumo.

lietus.su
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Į Lietuvių Kolegijos Rėmėjus

pikniką

lietuviai būsime mirę. Tai
gi reiktų kad mūsų visuo
menė daug rimčiau susirū
pintų šia garbinga įstaiga. 
Reikia, kad' visi susipa
žintų su jos tikslu, o kai 
supras jos aukštą paskyri
mą lietuvių tautoje, tada 
kiekvienas pataps jos uo
liu rėmėju.

Šis suvažiavimas yra da- 
kaip tiktai dėlto,

Lietuvių kolegijos Rė
mėjų Seime, laikytame 
Thompsone, Conn. pernai 
metais, spalių 30 d. visų 
dalyvių buvo nutarta su
rengti gegužinę
kolegijos naudai. Tas gra
žus nutarimas yra vykdo
mas šį sekmadienį, rugpiū
čio 14 d. kolegijos parke.

Lietuvių Kolegija yra ve
dama Tėvų Marijonų. Jos romas 
tikslas išauklėti lietuvius kad mūsų tautiečiai čia at- 
jaunikaičius gerais katali- silankę galėtų geriau susi
kals ir sąmoningais lietu- pažinti su įstaiga, jos sie- 
viais tėvynainiais. kiais, ir jau nuveiktais

Per keletą metų kolegi- darbais.
jos vadovybė įrodė, kad ši Lietuvių kolegijos Rėmė- 
garbinga įstaiga pilnai at-jai yra tie, kurie aukoja 
siekia savo tikslą; jos dar- tam tikrą auką jos palai- 
bo vaisiai daug didesni ne- kymui. Tai rėmėjai griežta 
gu buvo tikimasi sulaukti, žodžio prasme. Plačioje 
Kad tas sunkus jaunuome-prasmėje gali būti kolegi- 
nės auklėjimo darbas taip jos rėmėjais visi lietuviai, 
sėkmingai vystosi ir žada kurie tiktai bile kokiu bū- 
begalinę naudą mūsų tau-du prisidėtų prie jos pa
tai, tai reikia labiausia dė-J laikymo, 
koti Tėvams Marijonams, 
o ypatingai Kolegijos Rėk- kurie trokštate garbingos 
toriui Kun. Dr. Jonui Na- mūsų tautos ateities, 
viekui, kuris yra jos ener- kitę į mūsų įstaigų rėmėjų 
gingas steigėjas, suma-; eiles. - Patys važiuokite ir 
ningas vedėjas ir palaiky- kitus kvieskite į tenai da- 
tojas. romus parengimus. Jūsų

Pasiėmęs, galima sakyti, atsilankymas suteiks ma- 
nepakeliamą naštą, jis terialę, o dar labiau mora- 
kantriai ją nešė per kelis lę paramą šiai brangiai į-l 
metus, mūsų visų labui, staigai ir jos vedėjams,! 
kai mes tik į jo darbus žiū- kurie taip didvyriškai dėl 
rėdami gėrėjomės, bet ne- jos aukojasi, 
siskubinome pagelbėti. Jo Širdingai kviečiu visus 
jėgos buvo pakirstos, jis lietuvius į Marianapolį, 
susirgo. Tačiaus, Aukš- Thompson, Conn. šį sek- 
čiausiojo malonė ji palaiko, madienįą rugpiūčio 14 d. 
ir jis net ligoniu būdamas 
tą sunkią mūsų tautos naš
tą noriai tebeneša.

Tiesa yra kolegijos rėmė
jai. Kai kas yra nemažai 
parėmę aukomis, ar kito-! 
kiu būdu. Bet, visgi, reikia 
pripažinti, kad šita mūsų; 
svarbiausia Amerikoje į- 
staiga, nėra kol kas pa
remta visos plačios visuo
menės. Iki šiol ją rėmė tik
tai susibaudėliai, uolesnie
ji patriotai. Šiaip jau vi
suomenė nėra parodžiusi 
pilno susidomėjimo, o vie
nok, Lietuvių kolegija yra 
mūsų kaipo lietuvių gyvy
bės širdis Amerikoje. Pa
liaus ta širdis plakusi, ne
sulauksime lietuviškai iš
auklėtų čiagimių tautai 
vadų; tada mes nors žmo
nės ir gyvensime, bet kaip

V •

Taigi malonūs tautiečiai,

sto-

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Apskrities

PIKNIKAS
■ Trrrjnr

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarpsta Yoko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kedbhd prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro ■ 

modemiškuoju S. S. “Marieholm”.
Neneik švedų vizos keleviams i Lietuvy per Švediją 

Laivų išplaukimai iš New Yorko: 
KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM------------------ Rugsėjo 7, Spalio 1
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 1, Rugsėjo 24

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietini laivakorčių agentą, arba

s
I

v •

Kun. Jonas A. Vaitekūnas,
Liet. Kol. Rėmėjų Org. 

Pirmininkas.

WATERBURY, CONN
Pereitą pirmadienį grupė lie

tuvių nuvyko į Yale Universite
tą, New Haven, Conn. ir išpildė 
lietuvišką programą. Tai buvo 
užbaigimas vasarinių kursų — 
Adult Education Classes. Prog
ramoje dalyvavo šie: kun. J. 
Kripas pasakė turiningą kalbą 
apie Lietuvą; Bronė Rasimavi- 
čiūtė sudainavo porą dainelių; 
Kazys Stuperas iš Shelton gro
jo koncertina; Edmundas Stul- 
ginskas grojo armonikėle; So
fija ir Jadvyka Stulginskaitės 
sudainavo liaudies dainelę; A- 
nėlė Kanapkienė — deklamavo, 
ir Onytė Orantaitė, pasipuošus 
tautiškais rūbais, taipgi dekla
mavo. Be to, visa grupė pašoko 

č-ššig

IS BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.
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Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., •

South Boston į jJi ■

PHONE 
So. Boston 

2271 
\ *
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{VYKSTA

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, Ct.

Rugpiučio-Aug. 14 d., 1938
Puiki Dainų Ir Muzikos Programa

Dalyvauja žymiausios Naujosios Anglijos muzikų ir daininin
kų pajėgos. Programai patarnaus garsintuvas, todėl visa bus 

girdėti plačiame parke.
ęįfVV'TĄT Vyksta Kolegijos erdvioje, jaukioje auditorijoje 

Griežia viena geriausių apskrities orkestrų.

SPORTAS
Jaunuoliai suruoš tikrą

sias imtynes.

Kolegijos ir Parko Vaizdas

Kolegijos Rėmėjai ir Rė
mėjos svečius ir viešnias 
pavaišins skaniais val

giais ir gėrimais.
Jeigu lytų, piknikas į- 
vyks kolegijos auditori

joje —
Visus Nuoširdžiai 

Kviečia RENGĖJAI.

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

se. Lai būna amžina ramybė a.a. 
K. Daunio vėlei amžino poilsio 
namuose.

Reiškiame gilią užuojautą ve
lionio broliams, seserims ir mo
tinėlei, o ypatingai p. Mykolui 
Dauniui, ilgamečiui “Darbinin
ko” skaitytojui.

i

kius gražiai pašoko: sukti- 
n, Noriu miego ir Klumpa
kojį choristės seserys Ta
mošaitytės ir Pužausky- 
tės, kurios buvo pasipuošę 
gražiais lietuviškais rū- 

jbais. Joms grojo choristas 
įakordianu (armonika) J.

Iš DARBININKŲ GYVENIMO i Vrubliauskas. Garbė šioms 
Jaunuolėms, kurios nesibi- 

Darbininkų gyvenimas kol kas j jo užsidėt Uutiškų rūbų.

& J J t j/ Karaliaus ir karalienes rin-
_________ ’lkimai davė gražių vaisių.

Karalium išrinktas pats 
klebonas, kuris gavo 3025 
balsus, o karaliene p. M. 
Paulionaitė, gavusi 2359.

C. BROOKLYN, N. Y

lietuviškus šokius. Šokiams gro
jo Kazys Stuperas.

Toji grupė nusivežė lietuviškų 
išdirbinių ir Lietuvos gintaro ir 
išdėjo parodai. Apie išdirbinius 

i aiškino p. Lawryn- Laurinienė. 
Šios programos suruošimui la
bai daug pasidarbavo ponia M. 
Colney (Aukštikalnienė, dakta
ro žmona), p. Morta Zailskienė 
ir p. Laurinienė.

Šią grupę iš mūsų kolonijos 
pakvietė p. M. Maloney iš New 
Haven.

Lietuviška programa visiems 
patiko. Rap.

ANSONIA, CONN.
VASARINĖS MOKYKLOS 

UŽBAIGIMAS 
Rugpiūčio 21 d. įvyks lietuvių 

parapijos vasarinės mokyklos 
užbaigimas gražia programa. 
Bus suvaidinta trijų veiksmų 
drama — “Per Dievo Gailestin
gumą”, sudainuota gražių liau
dies dainų, pašokta lietuviškų 
šokių, ir taipgi suvaidinta juo
kinga komedija. Visa tai įvyks 
parapijos svetainėje, 7 vai. va
kare. Tėveliai ir visi parapijie
čiai sueikime pamatyti ir pasi
gerėti vaikelių programa.

Jau antra vasara kaip Šv. An
tano lietuvių parapijoje moky
tojauja Seserys Pranciškietės 
vasarinėje mokykloje. Mokyklą 
lanko 64 vaikučiai. Jie mokosi 

kėiimo dalykų ir lietuvių kal
bos ir rašybos. Toji mokykla 
teikia daug džiaugsmo kleb. kun. 
V. Karkauskui, Seserims moky
tojoms, o ypač vaikelių tėve
liams.

Tikimės, kad kitais metais 
vaikelių skaičius padidės.

PADĖKA
Prekybos Institutas šiuomi 

maloniai dėkoja Ponui SVETI- 
KUI už paaukotą žurnalo “The 
National Geographic Magazine” 
komplektą 1932 m. iš 12 sąsiuvi
nių. Pasirašo: E. Galvanauskas, 
rektorius, St. Aušrota, reikalų 
vedėjas.

Rap.

. ROCHESTER, N. Y.
BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS LIETUVOJE

Henrikas Feliksas Svetikas, 
gimė gegužės 18 d., 1918 m., 
Brooklyn, N. Y., sūnus Prano ir 
Modestos (Vaičekauskaitė) Sve- 
tikų. Pradinius mokslus ėjo Holy 
Redeemer katalikiškoje mokyk
loje, Rochester, N. Y. ir Benja- 
min Franklin aukštesnėje mo
kykloje. Gyvendamas Rocheste- 
ryje, aktyviai dalyvavo Studen
tų ir Profesionalų Sąjungos kuo
poje, bažnytiniame chore ir jau
nimo organizacijose ir parengi
muose. 1935 m. su savč motinė
le išvyko į Lietuvą. Nuvažiavęs 
į Lietuvą sykiu su p. Jonu Mor
kūnu atstovavo Rochesterio lie

BROOKLYN, N. Y.
! Moterų Sąjungos 29 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugpiūčio 17 d., 8 vai. va
kare, parapijos svetainėje. Vi
sas nares maloniai kviečiame a- 
teiti ir savo duokles užsimokėti. 

Rašt.

tuvius Pasaulio Lietuvių Kon-I Jaunas profesionalas taipgi 
grėsė ir buvo jauniausias kon-1 dėkoja tėveliui ir močiutei už 
greso atstovas. Po kongreso su' pagelbą. Sveikina visus savo pa
savo motina apsigyveno Lietu- žįstamus ir jaunimą Rocheste- 
voje ir stojo į Prekybos Institu- ryje. Mes gi sveikiname jauną 
tą Klaipėdoje, kur po sunkių tėvynainį ir linkime sėkmių jo 
trijų metų studijų šįmet sek- pasirinktoje profesijoje, 
mingai baigė su abelnu pažymė- Vyturys.
jimu 74,6; su sekančiais baigia- (Nuorašas)
mųjų egzaminų pažymėjimais: Prekybos Institutas, Klaipėda

Labai gerai — (10) — Tarp- Nr. 308, 1938 6. 7. 
tautinė viešoji teisė, Anglų kal
ba. Mašinraštį. (9) — Buhalte
rija (accounting); i

Gerai — Tarptautinę, privati
nę ir konsularinę teisę, Finansų 
teisę, Diplomatinę istoriją, Tech
nologiją, Kooperaciją. (7) Fi
nansų mokslus, Prancūzų kalbą.

Patenkintai— (6) Konkurso 
teisę, vandens kelių transportas.

Silpnai — (5) — Tarptautinių 
ūkių ir konjektūros mokslus. 
Vokiečių kalbą.

Baigęs mokslus jaunas profe
sionalas stoja, liepos 18 d., į 
nuolatinę tarnybą Baltijos Tran
sporto B-vėje, Klaipėdoje, laivi
ninkystės skyriuje, kurią pasiū
lė jam rektorius. Dirbdamas
turės parašyti ir apginti savo 
diplomatinius darbus, kad gauti 
Bachelor of Commerce laipsnį.

Jauno profesionalo tėvas, ku-___________ __
ris yra geras patriotas ir veiklus dienį? rugįiūčio 21'd? 1 vai. po 
Vilniaus Vadavimo Sąjungoje, pietU( Forest parke, 
kurio skyriaus pirmininku yra atvykti ir paremti, 
šiame mieste, pasiliko Ameriko
je ir, būdamas rankpelnis darbi
ninkas, sunkiai dirbo per tą vi
są laiką, kad padarius pinigų,' 
kurie buvo reikalingi sūnaus 
mokslui ir gyvenimui Lietuvoje.
Sunkiai dirbdamas ir nuo savęs ligoninėje, Northampton, Mass. 
kąsnį traukdamas, gelbėjo savo po ilgos ligos mirė Pasaulinio 
sūnui ir šiandien su džiaugsmo Karo veteranas Kazys Daunis, 
ašarotomis akimis džiaugiasi 50 metų amžiaus. Velionis ilgą 
atsiektu sūnaus mokslu. laiką yra gyvenęs Lawrence,

p. Pranas Svetikas nuoširdžiai Mass.
dėkoja Kanauninkui F. Kemė- Velionis paliko nuliūdime sa- 
šiui, kleb. kun. Jonui M. Bakšiui, vo seną motiną Lietuvoje ir 4 
adv. R. Skipičiui, pirm. Pasaulio seseris, ir šioje šalyje <yvenan- 
Lietuvių Sąjungos, Prof. B. Vit- čią seserį p. M. Uždavinienę ir 
kui, rašėjui P. Babickui ir dau- du. broliu — Mykolą ir Joną, 
geliui kitų gerų patriotų, kurie Philadelphijoj.
patarė jam siųsti sūnų mokslus Palaidotas iškilmingai su tre- 
eiti į Lietuvą, be kurių patarimo jomis šv. mišiomis iš Šv. Andrie- 
tas nebūtų buvęs įvykdintas. jaus lietuvių par. bažnyčios. Šv.1 
Nuoširdžiai dėkoja ir Prekybos mišias atnašavo kleb. kun. A. 
Instituto Klaipėdoje vadovybei Vaškelis, kun. P. Karlonas ir 
už sėkmingą sūnaus auklėjimą, kun. E. Gradeckis.
Už suteiktą sveikatą ir pasek- Į Karstnešiais buvo L. Legijono 
mes žadėjo užprašyti šv. mišias, S. Radzevičiaus 4 posto nariai 
kad padėkoti Pasaulio Valdovui, (uniformuoti). Karstas į bažny- 
nes reikėjo daug spėkų ir pasi- čią ir iš bažnyčios palydėtas su 
šventimo, kad tai sūnus atsiek- pilna rfstriška pagarba, dalyvau
tų, o gyvenimas tuomi buvo sun- jant ir Company I 169th Infan- 
kesnis atsiskyrusiems vieniems try G. N. G. nariams, 
nuo kitų. J L *

LINKSMAS PIKNIKAS
Nors oras pereitą sekina- Kitos gavo O. Zajankaus- 

dienį buvo dalinai apsi- kaitė 1584, B. Brundzienė 
niaukęs ir kaikur daug lijo 1225, kun. Petrauskas 
ir net nuostolių padarė ir 2652. Karaliui ir karalienei 
žaibas atėmė gyvybių, bet buvo skirta gražios dova- 
Klasčiaus parke, kur Šv. n°s. Žmonės pakeltu ūpu 
Jurgio par. įvyko metinis linksminosi ligi vėlumai ir 
piknikas, nė lašas nenu-'v^si gražiai užsilaikė ir 
puolė. Tik šiek tiek mažiau šiuo pikniku labai paten- 
buvo publikos kaip buvo kinti. Atsilankęs,
laukta. Bet atsižvelgiant į 
aplinkybes, žmonių buvo 
gana daug. Visi prisinešę šį sekmadienį 
įvairiais skanumynais vai- parapijos choras išvaž'iuo- 
šino vieni kitus, o šaltu ja į pajūrį, Long Beach, 
gėrimėliu, f--1-1-- — - • .....
dienoj, atsivėsino.

Šis piknikas buvo įdo
mesnis už kitus piknikus 
tuomi, kad jame buvo 
daug sporto įdomybių: vai
kučių “pajų” valgymo len
ktynės, storų moterų, mer-. _ - , ■
ginų, vaikučių maišuos bė- su choru važiuoti, pra- 
gimo lenktynės ir žemai- soma ateiti prie Sv. Jurgio 
čių su kapsais virvės trau- Par'. bažnyčios po 8 vai. mi- 
kimas, kas davė daug juo- lr kartu važiuosim, 
ko. Žemaičiai laimėjo, nors 
vienodas skaičius buvo a-
biejuose virvės galuose. Už Pereitą sekmadienį Riis 
tad jie gavo ir gerą dova- Park, N. Y. (netoli Coney 
ną, kurią aukojo p. M. Ven- Island) pajūry (ant smė- 
sevičienė. Ji ir moterų len-.lio) žaibas 3 žmones mirti- 
ktynių laimėtojai dovaną nai užgavo, o apie 19 su- 
aukavo. Kitas dovanas au
kojo p. B. Brundzienė. 
Merginų lenktynių dovaną 
po $1.00 aukojo p. Aleksie
jus (biznierius) ir kun. 
Petrauskas. Tautiškus šo-

Atsilankęs.

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
didysis

kitus, o šaltu ja į pajūrį, Long Beach, 
tokioj karštoj N. J. pasimaudyt. Apsistos 

pas p. Žukauskus. Choris
tai susirenka 8 vai. išklau
syt šv. mišių ir tuoj va
žiuoja. Kelionė bus įdomi, 
nes laivu ir traukiniu ten
ka važiuoti. Tikietas į ten 
ir atgal tik $1.25. Kas no-

UŽGAVO ŽAIBAS

žeidė, tarp kurių yra Šv. 
Jurgio parapijiečių Meilū
nų duktė Birutė, 20 m, am
žiaus. Jos paveikslas buvo 
ir angliškuose laikraščiuo
se. Gyvybei pavojaus nėra.

IŠVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. ant

ras išvažiavimas įvyks sekma-

Kviečiame 
Koresp.

NEW BRITAIN, CONN
MIRĖ PO ILGOS LIGOS

Rugpiūčio 4 d., U. S. Veterans

Palaidotas šv. Marijos kapuo-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime.

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.
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