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— Ispanijos vyriausybe 
paskyrė $15,000 dolerių 
Seville apskričio bažnyčių 
atstatymui, kurios 
sunaikintos civilinio 
metu.
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Maskvos Atstovai Berlyne
Maskva, rugp. 10, —Mas

kvos Tass praneša, kad so
vietų Rusijos atstovai ve
da derybas su Vokietijos 
nacių vyriausybe. Prancū
zijos laikraštis Le Temps 
sako: “Nors yra sakoma, 
kad tarp sovietų Rusijos ii 
Vokietijos derybos yra ve
damos grynai prekybos 
reikalais, tačiau reikia at
siminti, kad tos dvi vals
tybės yra sudariusios su
tartį 1926 metais, kuri nie
kada nebuvo atšaukta. Ta
da buvo susitarta, kad Vo
kietija ir sovietų Rusija 
tarsis visais jas liečian
čiais reikalais, kaip tai 
prekybos, politikos, karo 
ir nepuolimo viena kitos’’. 
Aišku, kad Rusija labiau 
yra linkus prie Vokietijos 
nacių, nekaip prie kitų val
stybių, ir, antra. Vokieti
jos spauda ir nacių vadai 
jau komunizmo nebepuola 
Vokiečiams komunizmas 
pasidarė nebepavojingas. 
Kada Vokieti jos naciai už
grobė Bohemi ją ir Moravi
ja, sovietų Rusija neparei
škė jokio protesto.

Audra — Perkūnija 
Lietuvoje

r

Kaunas — Liepos 27 d 
naktį audra — perkūnija 
su smarkiu lietumi ir dide
liu vėju praslinko per Ku
lautuvos, Čekiškės, Vilki
jos, Raseinių apylinkes 
Pirmiausia ties Kulautu
vos keliu perkūnija trenkė 
į vieno ūkininko namą ir jį 
sudegino. Po geros valan
dos Kulautuvos, Vilkijos 
apylinkėse jau degė 4 ūki
ninkų trobos. Ties Čekiške 
ir Raseiniais audra padare 
dar didesnių nuostolių. 
Ten perkūnija trenkė la
bai dažnai. Naktį Raseinių 
ir Čekiškės apylinkėse bu
vo matyti keli gaisrai. Pa
sak atvykusių į Kauną šo
ferių, audra padarė gana 
didelių nuostolių. Vien gai
srų ten buvo apie 10.

Lietuvos šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: 1. Visuome
nės šauliams suaukoti ginklai vežami sunkvežimiais; 2. Moterys šaulės uniformo
se ir tautiškuose kostiumuose; 3. Vyrai šauliai pėstininkai ir motociklistai.

••

Baltijos Jūrę
ito Į Iš Lietuvos Vyčių Seimo

Harrison - Kearny, N. J.
| Lietuvos Vyčių 27 seimas 

prasidėjo iškilmingomis 
šv. mišiomis, Sopulingo
sios Dievo Motinos lietu
vių par. bažnyčioje, rug- 
piūčio 8 d. šv. mišias atna
šavo kun. Antanas Bubąs; 
asistavo kun. P. Juras iš 
Lawrence. Pamokslą pasa
kė kun. M. Urbonavičius,1 
MIC., iš Chicago. Palaimi- 

Londonas, rugp. 10, — nimą Švč. Sakramentu su- 
aily Telegraph praneša, teikė kun. J. Vaitekūnas iš 
ad Hitleris sušaukęs vy- Providence.
ausius Vokietijos armi- Tuoj po pamaldų įvyko 

bendri pusryčiai Šv. Vardo 
draugijos svetainėj, Kear
ny. Pirmoji seimo sesija 
prasidėjo 10:30 vai. ryte, 
Public Library auditori jo
je.

Dancigas, rūgo. 10 —Du - 
.enkijos lakūnai nukrito į 
Baltijos jūrą, kada jų lėk- . 
uvo motorai sugedo. Vo- 
iečių laivas lakūnus išgel-

Hitleris Turįs Pasitarimus 
Su Kariuomenės Vadais

vadus svarbiam pasi- 
mui. Nacių vadas iš 
icigo taip pat pašauk- 
i pasitarimą. Manoma, 
tai esą Dancigo klau- 

u pasitarimas.

Dancige "Plebiscitas'
Lenkai Įspėja Dancigo Nacius

Vienuolei Suteiktas Aukšto 
Mokslo Laipsnis

Dubuųue, la. rugp. 10, — 
Vienuolei, seseriai Jean 
Marie, Pranciškietei, Yale 
universitetas suteikė filo
sofijos daktarato laipsnį.

Lenkai Vagią Spygliuotas 
Vielas Dancige

Naciai Nori Pradėti Pasita
rimus Su Lenkais

Dancigas, rugp. 10,—Na
cių vyriausybė pasiūlė 
tartis su lenkais kas link 
muito, kuris Dancigui ne
ša didelius nuostolius. 
Lenkai neleidžia iš Danci
go įvežti į Lenkiją marga
rino ir silkių.

Naujas Senatvės Apdraudos Ir Siau,ėviSAudra
Pašalpos Patvarkymas

malda ir 
kun. Jo- 
L. Vyčių 
L. Vyčių

Seimą pradėjo 
sveikinimo kalba 
nas Vaitekūnas, 
Dvasios Vadas. 
Centro pirm., adv. K. Pau
lauskas pasakė sveikinimo 
kalbą ir pakvietė Kearny 

į miesto mayorą Frobish pa
sakyti kalbą. Mayoras la
bai nuoširdžiai sveikino 
seimą miesto vardu. Taip
gi sveikinimo kalbas pasa
kė kun. M. Urbonavičius, 
MIC. (iš Chicagos. L. Vy
čių Garbės Narys); kun. A. 
Bubąs, L. Vyčių 90 kp. 
Dvasios Vadas; kun. M. 
Kemėžis, N. Y. ir N. J. aps
kričio Dvasios Vadas; p. V. 
Grinevičius, L. Vyčių 90 
kp. ir seimo rengimo komi
sijos pirmininkas; council- 
manas J. Healey; kun. P. 
Juras iš Lawrence; svečiai 
iš Lietuvos — kun. P. Vai
tekūnas kun. Stasys Raila 
ir Dr. Juristas Pr. Rauli- 
naitis.

Sveikinimo kalboms už
sibaigus, seimas išrinko 
prezidiumą, kurį sudaro 
šie atstovai-vės: seimo ve
dėjas — p. Antanas Gapu- 
tis iš So. Bostono: pagelb. 
— Juozas Z. Peters iš Chi
cago;
Alena Jasionytė iš Nor- 
wood ir Brazauskaitė 
Chicago; įnešimų komisi
ja — pp. Pranas Rainis iš 
Worcester ir Felicija 
Grendelytė iš So. Boston; 
mandatų — p. Kazlauskas, 
n. Razvadauskaitė ir p. 
Leskevičius iš So. Boston, 
n. T. Raštutvtė iš Chicago, 
ir p. J. Vilčiauskas iš Wa- 
terbury; rezoliucijų komi
ai ia — p. J. Juozaitis iš 
Chicago. Vytautas Kazlau
skas iš Kearny. Petras Ba
sanavičius iš Jersey City, 
kun. J. Vaitekūnas iš Pro
vidence. Vytautas Mončiū- 
nas iš Hartford: sveikini
mu — adv. K. Paulauskas 
iš Harrison, Antanas Ma
žeika iš Brooklyn. kun. M. 
Urbonavičius iš Chicago; 
tvarkdariai — pn. Kasmo- 
naitis iš Hartford ir Vols
kis iš Kearny.

Prezidiumą išrinkus, 
sveikinimo kalbas pasakė 
vietinis klebonas kun. L. 
Vaičekauskas, Harrison 
miesto mavoras F. Gos- 
sert. n. A. Mažeika. N. Y. ir 

» nirminin- 
I. Kelmelis iš 

kun. Paliekąs iš 
New York.

Pirmoje seimo sesi jote 
dalvvavo 82 atstovai. 16 
svečiu ir viešnių ir 5 nava- 
duotoiai. Taipgi buvo trijų 
apskričiu ir Centro Valdy
bos atstovai.

, Antroii (popietinei sei
mo sesija prasidėjo 2 vai. 
no nietu. Sveikinimai ir 
valdvbos raportai.

Seimas pradėtas iškil
mingai. Nuotaika pakilusi, 

dalyvauti Vii-į Matosi daug pasiryžimo 
t:_ i : na(jirb£tį organizacijos ge-

' rovėje.

Berlynas, Vokietija, rug
pjūčio 10 — Dancigo nacių 
vadas, Alebert Forester ką 
tik sugrįžo iš Berchtesga- 
den, kur turėjo pasitari
mus su Hitleriu. Šios die
nos vakare įvyksta masi
nis nacių mitingas, kuria
me bus sprendžiamas Dan
cigo klausimas, kaip kai- 
kurie sako. plebiscitas. 
Spėjama, kad tame mitin
ge Dancigo naciai, kurių 

i vra visa dauguma, nuta/s

raštininkais — D.p.
• v
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Dancigas, rūgo. 10, — Dancigą pri jungti prie Vo- 
Pranešama, kad lenkai va- kieti jos. 
gią spygliuotas vielas, ku
riomis vokiečiai turi ap- lenkai, sužinoję apie Dan-
tvėrę rubežiaus sienas. 
Lenkai jomis aptverią savo 
daržus.

Olandijos Laivas Šventosios 
Uoste

Iš Varšuvos praneša, kad

cigo naciu šaukiama mi
tinga. padarė vienuoliktos 
valandos pakartotina isnė- 
iima naciams ir visai Vo
kietijai. Lenku snoksma- 
nas nėr radio. lenku ir vo
kiečiu kalbomis, priminė 
Dancigo naciu vadui. Fo- 
resteriui maršalo Smigly- 
Rvdz pasakytus žodžius 
Krakuvoje, būtent: “Nėra 
jėgos, kuri mus įtikintų, 
kad žodis taika kaikuriems 
reiškia imti ir kitiems duo
ti”.

Lenkai ne juokais nori i- 
tikinti nacius, kad ieigu jie 

I bandys prijungti Dancigą 
, be derybų, tai jie ginklu 
gins iki paskutinio kraujo 
lašo. Bet ar itikins toks į-

Šventoji — Liepos 27 d. 
atplaukęs į Šventosios uo
stą prekybinis laivas po 
Olandijos vėliava, pasikro
vė Šventojoje apie 200 to
nu (80 standartų) miško 
medžiagos. Miško medžia
ga laivo kroviniui pristato
ma į Šventosios uostą 
sunkvežimiais. Tai yra pir
masis. plaukiojąs po sveti
ma vėliava, laivas Švento
sios uoste. Per kelis šim
tus metų į Šventosios uo-

Vilnius — Liepos 27 d.
1 Vilniuje siautė labai smar- 

. . ki audra su perkūnija ir| ir darbdaviai privalomo- liūtimi> trukus£ apie pus- 
•tTtetTšėnatvšr pašalą valan,^; Perkūnas du žmo- 
i jokių mokeščių nereika- n^s’ YĮlBiaus gyventojus, 
laujama. Toki pašalpa bus užmušė ir keletą pritren- 
mokama iš federalio iždo kė. Eilė gaisrų audros me- 
ir iš valstybių iždo. Taip, tu buvo kilusi įvairiose 
kad jei valstybė skirs oa- miesto vietose, bet ugnia- 
šalpai $7.50, tiek pat bus gesių pastangomis juos 
skiriama ir iš federalinio pavyko lokalizuoti. Per at- 

, _ . iždo. Bet niekas negaus j darą langą perkūnas įtren-
to jie mokėtų po pusantro daugiau $40.00 į mėnesį. į j šv. Petro ir Povilo baž-
orocento perdu metus, o.Kas tokią pašalpą galės! -- - - -
paskiau po trečią procen- gauti priklausys nuo 
ta. Dabar kongresas pakei- tybių įstatų, 
tė. kad tik no viena pro- tybes atsisako 
centą tebūtų mokama iki 
1942 m. galo. Taip pat nu
statyta, kad sulaukusiems 
65 metu amžiaus metinės 
nensi ins 
mokėti 
nradžios.
Įžinta, kad tiems, kurie ši- 
jmet. sausio 1 d. sulaukė

VVashington, rugp. 10,
Jungtinių Amerikos vals-lkėti reikalaujamą procen- 
tybių kongresas pertvarkė 
senatvės apdraudos ir pa
šalpos įstatus. Pirmiau bu
vo nustatyta, kad sociali
nės apdraudos fondan 
žmonės iš savo uždarbio ir 
taip pat darbdaviai lygiai 
mokėtu po viena procentą 
i|ti 1940 metų pradžios. Po

DARBININKO 
Laivakorčių

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

v •

stą joks svetimos valsty- j suėjimas nacius, tai kitas N. J. apskričio
--------1----- --------------------------- |kas, kun. T * 

Newark.
i
|

I

bes laivas nebuvo Įplaukęs. 1 klausimas. •

ROOSEVELTAS NEBŪSIĄS 
KANDIDATAS Į PREZIDEN

TUS
gaies • nyčią Antakalnyje. Liūtis 
va.s“jbuvo tokia smarki, kad 

ivanduo apsėmė rūsius ir 
žemesnėse vietose 
čius butus.

Vienos vals-l 
duoti pa-' 

šalpą žmonėms, kurie turi 
nuosavybės, kitos sutei
kia. Federalinė valdžia rei
kalauja, kad pašalpa būtų 
skiriama, kuriems ji rei
kalinga. Jei pašalpos rei
kalaujantieji turi maža
mečių vaikų, ir tiems bus 
teikiama pašalpa iki 18 — Japonų vyriausybė pra- 

65 metu amžiaus, nuo ki-jdoleriu į mėnesį. Toki se- neša, kad prie Khalka u- 
tu metu nradžios būtu pra
dėta mokėti metinė pensi
ja.

būtu pradėtos 
nuo 1940 metų 

Taip pat prina-

Toliau, kongresas padi
dino senatvės pašalpą. So
cialinė apdrauda ir senat
vės pašalpa vra du skirtin
gi dalykai. Į socialinės ap
draudos fondą darbininkai

esan-

Japonai Nugalėjo Mongolų 
Kariuomenę

Tokio, Japonija, rugp. 10

Washington. rugp. 10.— partijos suvažiavimą ir na- 
Politiniu žinių rašytojas, skirs į savo vietą kandida- 
Paul Mallon, sako, kad tą”. 
Rooseveltas norėtų trečiu 
svkiu būti išrinktas Jung
tiniu Amerikos valstybių 
prezidentu, bet permato s 
daug priešų. Nes jei jis bū- i 
tu demokratu parti jos 
kandidatu trečiam termi
nui ir pralaimėtu, kaip iš
rodo eali atsitikti, jis už
sitrauktų sau didele ne
garbę. Greičiausia, kad jis 
užleis vieta tokiam kandi
datui. kuris sutinka su io 
nrincinais. Dr. Francis 
Townsend pasakė: “Jei 
Rooseveltas kandidatuotų 
į prezidentus, tai jis pada-

Vilnius — Rugpiūčio 20 
d. vyksta 10 Lietuvos Ver
slininku < 
niaus Mugėje. Jie bus Vil
niuje rūmų svečiai. 

Į
I

natvės pašalpa bus prade- peš jų kariuomenė nugalė
dama nuo sausio 1 d. 1940, 
metu. Norintieji gauti se
natvės pensija, kurie turi 
65 metus amžiaus, arba 
norintieji gauti senatvės 
pašalpą privalo kreiptis į iometrą plento. Šiems dar- rvtu didžiausia klaida. Bet

Darbininkų Radio Programa
io Mongolus ir sunaikino 
74 jų lėktuvus.

Kaunas — Kauno - Mari- 
į jamnolės ruože pro Ąžuo
lu Būdą asfaltuos vieną ki-

savo miesto valdžios įstai- bams jau pradedama ruoš- 
gą- itis.

nėra abejonės, kad jis 
kontroliuos demokratų

šeštadienį, rugp. 12 d., 2 vai. po pietų ivyks Dar
bininkų radio programa, kurią išpildys Waterburio 
(Conn.) lietuvių radio grupė, vadovaujant p. mokyto
jai J. Stulginskaitei.

Trumpą kalbelę pasakys Dr. A. Rakauskas iš Chi
cago, III.

Prašome pasiklausyti gražių dainų; muzikos ir 
kalbų iš WCOP stoties, Boston.



p
?*>*?■* • X v

t
z

Penktadienis, Rugpiūčio 11. ’39 DAltBININKAB t 2

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Motery Sąjungos Seimas Europos Reikalus
KUN. JONAS J. JAKAITIS PA 
SKIRTAS ARGENTINOS LIE

TUVIŲ MISIJAI

jo geriausių sėkmių. Ji pa
kvietė toastmasteriu art. 
M. Čižauskienę. p. Marijo
na Čižauskienė artistiškai 
pradeda programą lietuvių 
ir anglų kalbomis. Pir
miausia sveikina garbės 
viešnią p. Uršulę Daukan
tienę. kaipo vieną iš M. S. 
organizatorių ir pirmąją 
pirmininkę. Tuoj po to 
prasideda, jeigu taip gali
ma pasakyti, Įkiriausioji 
programos dalis, ypač to
kiame karštyje, kalbos. 
Svečių ir viešnių, kurios 
gali kalbėti buvo tiek 
daug, kad buvo neįmano
ma visus ir visas pakviesti.

Programos vedėja, art.
M. Čižauskienė iškalbingai ^„Viną“' 
ir artistiskais gestais kiek- ® 
vieną kviečia kalbėti. Ji 
nesigaili kiekvienai i. 
kiek vienam, kviečiamam
kalbėti, įvairių kompli
mentų. kuriais, rodos, kaip 
ir primena, kad kotrum- 
piausiai kalbėtų. Bet toks 
art. M. Čižauskienės eks
perimentas nesutrumpino 
kalbų programos.

Washington, rugp. 10 — 
Senatorius Nye reikalau
ja, kad būtų sudaryta ko
misija su kuria preziden
tas turėtų visada pasitarti 
apie užsienių reikalus. Jis 
sakė: “Amerikai nereikia 
maišytis j Europos reika
lus, ir galime šios šalies 
neįvelti j Europos karą, jei 
neduosime vyriausybei 
slaptai daryti sutarčių”. 
Amerikoje propaganda
prieš vokiečius labai yra 
išsiplatinus. Beveik už vi
sus atsitikimus kaltinami 
naciai ir sakoma, kad jei
gu Amerika neprisidės 
prie Europos tautų prieš 
Hitlerį, tai Hitleris pa
sieksiąs ir Ameriką. Kiek
vienam aišku, kad tokios 
kalbos yra be jokio pagrin
do. Neteisiname Vokietijos 
nacių, bet kad jie užpultų 
Ameriką yra gryna nesą
monė. Jungtinės Amerikos

: valstybės yra penkiolika 
; kartu didesnės už visą Vo
kietiją; Amerika turi 5,000 
mylių jūros pakraščius iš 
dviejų pusių; trys tūkstan
čiai mylių vandenyno ski
ria Ameriką nuo Vokieti
jos; Amerika turi galingą 
laivyną Atlantiko ir Paci- 

i fiko jūrose. Vokiečiams 
karas būtų didžiausias 
pralaimėjimas. Jei kas 

‘šiuo metu pradės karą, tai 
bus Anglija ir Prancūzija, 
nes jos tuo turėtų sau nau
dos. Reikia atsiminti, kad 

! Anglija ir Prancūzija šian- 
į dieną vra daug stipriau ap- 
i siginklavę, negu praeitą 
'pavasarį buvo. Hitleris y- 
ra priverstas taikytis. Jei 

i Hitleris toks pavojingas 
yra Europai ir Amerikai, 
kol Anglija pasižada Vo
kietijai skolinti didžiausią 

į sumą pinigų? Karo ginklų 
fabrikantai skleidžia pro
pagandą savo naudai.

ATVYKO KUN. Dr. MATU 
LĄITIS, MIC.

akompanuojant p. M. Nor- 
šiūtei - Beauchemin.

Reikia pažymėti, 
muzikai Juozas Žemaitis. 
Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai Įdėjo daug darbo pri
ruošiant ir išpildant kon
certo programą.

Koncerto programa buvo 
Įvairi, turininga ir artis
tiškai išpildyta. Publikos 
buvo pilna svetainė, bet 
daugumoje moterys - mer
ginos. nes tai jų seimas ir 
šeiminiai vakarai.

Koncerto programos ve-

Worcester. Mass. — AL 
RK Moterų Sąjungos Jubi
liejinis seimas, kuris pra
sidėjo pirmadienį, rugp. 7 
d., yra gausus atstovėmis, 
bet nutarimais gal ir ne
bus taip gausus, kaip kiti 
seimai, šio seimo dieno
tvarkėje svarbiausiu pun
ktu yra naujos konstituci
jos svarstymas ir jos priė
mimas. Taigi konstitucijos 
svarstymas ir užėmė dau
giausia laiko, bet ne vel
tui. nes konstitucija yra 
organizacijos pagrindas.

Trečiadienio sesijoje da-'dėja buvo p. art. Marijona 
lyvavo kun. J. J. Jakaitis. 
MIC. buvęs Tėvų Marijo
nų provincijolas, ir nuo
širdžiai pasveikino seimą. 
Pirmą seimo dieną dalyva
vo J. M. Prelatas J. Ambo- 
tas. Hartfordo lietuvių pa
rapijos klebonas, kuris 
taip pat nuoširdžiai pa
sveikino seimą. Prelatas 
Am botas rytojaus dieną 
orlaiviu išvyko i New Yor- 
ką dalyvauti Lietuvos Vy
čių seime. Harrison-Kear- 
ny, N. J.

Kun. A. Linkus iš Chica- 
gos. Moterų 
Dvasios Vadas; 
Rakauskas. M. 
ras - kvotėjas, 
visose seimo

!

kad

Čižauskienė.
Pasibaigus 

kleb. kun. 
sveikinęs visus dalyvius, 
pakvietė 
naują

programai. 
K. Vasys. pa-

I

I

eiti pamatyti 
ir gražiai Įrengtą 

Aušros Vartų par. bažny
čią. Kvietimą Sąjungietės. 
svečiai ir viešnios malo
niai priėmė ir dėkojo kle
bonui. kad suteikė progą 
pamatyti vieną iš gražiau
sių bažnyčių mūsų išeivi
joje.

Tuo laiku, kada visos ir 
visi buvo bažnyčioje, ren
gėjai prirengė svetainę šo
kiams. kurie užsitęsė iki 
vėlumos.

Rugp. 7 d. grįžo iš Mari- (Hinsdale, III., įkūrė Mari
jonų Kapitulos buvęs pas-'jonų Kongregacijos šaką 
tarais sesiais metais tos-Pietų Amerikoje, uždėjo 
Kongregacijos provincijo- juvenato mokyklą prie sa
las Amerikoje kun. Jonas vo seminarijos Hinsdale,
J. Jakaitis, MIC.

Naujasis kun. Jakaičiui ra priimami nuo pirmojo 
paskyrimas yra vykti į

, misijonieriaus 
darbui Pietų Amerikoje, 
kame jisai sykiu su kun. 
A. Andriušiu, MIC ir kun.
K. Vengru, MIC kovo 1 d.

kame šiemet jaunuoliai y-

High School skyriaus.

mą.
Kun. Jakaitis tikis į To- 

lymuosiųs Pietus išvykti 
už trijų mėnesių. Ligi tam

Worcesterio miesto ma- laikui jis dirbs Argentinos 
voras p.^ \V illiam Bennett lietuviams šioje šalyje rin- 
nuoširdžiai sveikino savo,; karnas aukas pastatymui 
-------- —— - pirmosios lietuvių bažny- 

, - čios Argentinoje; kadangigeriausių sėkmių. Mayoro^. . ?v * . Pietų Amerikos lietuviai
taip skurdžiai gyvena, kad

Rugp. 7 d. atvyko trims 
mėnesiams į Ameriką 
Londono lietuvių bažny- 

_  __ ______ __________ čios klebonas kun. dr. Ka- 
1939 m. uždėjo Marijonų ■ zimieras Matulaitis, MIC. 
Kongregacijos Misijų Na- i Nuo rugpiūčio 18 d. jisai

ves astuonių dienų reko
lekcijas šv. Kazimiero Se
selėms Chicagoje, o paskui 
skelbs misijas įvairiose lie
tuvių bažnyčiose.

Kun. dr. Matulaitis, MIC 
amerikiečiams yra žino
mas, nes keletą metų gy
veno Chicagoje, buvo šv. 
Kazimiero Seselių kapelio
nu ir vedė dienraštį “Drau
gą” bei savaitraštį “Lai
vą”.

v •

savo žmonos ir viso mies
to vardu ir linkėjo M. S. 
geriausių sėkmių. Mayoro' 
žmona pasveikino visus at
sistojimu. Garbės viešnia, . * . .. ... v-,
p. Uršulė Dapkantienė lie- v^eni Jie JO*1U budu nega- 
tuvių ir anglų kalba atpa- lėtų sau bažnytėlės išsista- 
sakojo M. S. Įsikūrimo ir tydinti.
gyvavimo istoriją. Seimas Kun. Jakaičiui provinci
ją apdovanojo gėlių puok- jolu esant, Marijonai pasi- 
šte ir pinigine dovanėle, statė gražią bažnyčią ir a- 

Taipgi kalbėjo šios vieš- tidarė pirmąją lietuvių ku- 
nios ir svečiai: kun. A. Lin- nįgų seminariją mieste 
kus. p. S. Sakalienė, p. M. - ■ ..
Vaičiūnienė, Dr. A. Rakau- nors gyyeno atskiruose 
s^as- P; Simutienė (Chica- buty0Se. jų skrodimo duo- 
gieciai), kun. K. Vasvs, menyS neskelbiami. 
(VVorcestenetis); p. Pau- ■ _______
razienė (Detroitietė, M. S.
centro pirmininkė); p. m.; Klaipėdos Arklių Daktaras
Jokubaite (iš New Ha-. lč
ven); p. Delionienė, kun. j AllCI$W$ IS rdr€K)Ų 
J. Bakanas, p. M. Pauliu-' -----------
konienė, kun. Krušniaus- 
kas, adv. A. Mileris (Wor- pėdos krašto vokiečių na- 
cesteriečiai). Paskutiniuo- j cionalsocialistų vadas ve
ju kalbėtoju buvo šv. Ka-

I

LENKŲ AUKOS APSIGINKLA
VIMO REIKALAMS

-------------------------------------♦ _________
Kaunas — Respublikos 

Prezidento aktu Stasiui 
Jurginiui, kuris apeliaci
nių rūmų sprendimu nu
baustas už komunistinį 
veikimą 6 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo, likusi 
bausmė jam lygtinai dova
nota.

Chicago, III. rugp. 10 — 
Jungtinėse Amerikos vals
tybėse lenkai surinko virš 

i milijono dolerių Lenkijos 
i apsiginklavimo reikalams. 
Chicagoje lenkai surinko 

į §300,000 dolerių. Rinklia
vos buvo daromos bažny
čiose su Kardinolo Munde- 
lein leidimu.

Kaunas — Šančiuose e- 
sąs lietuviškas audimų fa
brikas “Drobė” statosi 
naujus didelius mūrinius 
pastatus. Dabar fabrike 
dirba apie 400 žmonių, o 
fabriką praplėtus, numa
toma priimti dar 30 darbi
ninkų.

Kaunas — Liepos 24 d. į 
Lietuvą atvyko 30 lenkų 
rašytojų ekskursija. Lie
tuvių Rašytojų Draugija 

, svečiams suruošė pietas, 
kuriuose be rašytojų daly
vavo daug lietuvių knygų 
leidėjų ir visa eilė lietuvių 
meno ir kultūros atstovų. 
Lenkų rašytojų delegaci
jos vardu kalbėdamas pro
fesorius Gorski pabrėžė 
nepaprastą lietuvių kultū
ros kilimą. Tai net iš pat 
pradžių krinta į akis atva
žiavusiems į Kauną. Taip 
pat jis pabrėžė, kad lenkų 
literatūroje yra kai kurių 
tradicijų, kurios nesveti
mos ir lietuviams, nes jas 
pareiškė Adomas Mickevi
čius savo kūriniuose. Ten 
pirmiausia buvo keliama 
mintis apie nepriklauso
mą tautų gyvenimą. Tą 
mintį, t. y. nepriklausomą 
abiejų tautų gyvenimą 
tradicijos keliu palaikys ir 
lenkų rašytojai, kurie da
bar geriau susipažįsta su 
Lietuvos gyvenimu.

Sąjungos 
Dr. A. G.

S. dakta- 
dalyvauja 

sesijose.
Taipgi dalyvauja kun. A. 
Petraitis. Šv. Kazimiero 
par. klebonas, kurio pasto- 
bėje Įvyksta seimas, ir ku
nigas K. Vasys. Aušros 
Vartų par. klebonas. Abu 
vietiniai klebonai yra la
bai nuoširdūs Moterų Są
jungai ir savo tėviškais 
patarimais priduoda sei
mui rimtumą. Dalyvauja 
ir daugiau dvasiškių. Visą 
tai rodo, kad Moterų Są
junga yra stambus Katali
kiškosios Akcijos narys.

Seiminis Koncertas

I

Šv.

f
IPirmos seimo dienos va

kare. rugp. 7, Aušros Var
tų par. svetainėje. Įvyko 
koncertas, kurio programą 
išpildė Šv. Kazimiero par. 
Moterų choras, vadovybė
je muziko J. Žemaičio. 
Chorui akompanavo p. Ma
tilda Milerienė, adv. Anta
no Milerio žmona. Solo 
dainavo p. Anelė Tnomp- 
son, p. Alfonsas Ginkus, 
muzikas J. Žemaitis, p. 
Monika Manasaitė. 
kas J. Čižauskas; ______ .
solo grojo p. mokytoja G J 
Vaitekūnaitė: duetas — 
muzikai Jonas ir Marijona 
Čižauskai: kvartetas — pp. 
Monika Vieraitė. J. Bendo- 
raitė, Ona Vieraitė. Anelė 
Sinkevičienė. Programą 
užbaigė Aušros Vartų pa
rapijos Moterų Socialio 
klubo ansamblis, vadovau
jant art. M. Čižauskienei irv.

Šeiminiame Bankiete Pa* 
gerbė Pirmąją M. S. 

Pirmininkę
Trečiadienio vakare.

Kazimiero par. svetainėje 
Įvyko šaunus bankietas 
Jubiliejinio seimo atsto
ves ir pirmąją Moterų Są
jungos pirmininkę ir vieną 
iš organizatorių, p. Uršu
lę Daukantienę pagerbti.

Svetainė buvo įvairio
mis spalvomis ir gėlėmis 
išpuošta: Įvairūs jubilieji
nio seimo sveikinimai ir 
M. S. kuopų skaičių Įvai
riose valstybėse pažymėji
mai Įdomino visus. Šeimi-

I ninkių ir patarnautojų ap- 
Į sirengimas, pasipuošimas, 
malonumas ir mandagu
mas sudarė tikrai šaunaus 
bankieto Įspūdį.

Bankietą pradėjo malda’ 
kun. J. Ja.kaitis, MIC.. bu
vęs Šv. Kazimiero par. il
gametis klebonas. Viešnios 
ir svečiai per pusvalandį 
labai ramiai, bet energin- 

i gai stiprinosi kalakutiena.1 
muzi- ■ kumpiu ir kitokiais skanu- 

smuika' mynais.
Kai tik pasigirdo šneku- 

| čiavimasis, tai bankieto 
įrengimo komisijos pirmi
ninkė p. Milienė savo gra
žia kalba pasveikino visus, 
dalyvius ir dalyves. ir 
kviečia p. V. Liutkienę sei
mo rengimo komisijos pir- 

imininkę. kalbėti, p. Liut
ikienė labai iškalbingai pa- 
i sveikinus visus ir palinkė-

i

LDS SEIMAS

(laipėdos Arkliu Daktaras 
Atleistas Iš Pareigu

I

Klaipėda — Buvęs Klai-

NETEISINGOS ŽINIOS APIE 
ISPANIJOS VYRIAUSYBĘ

mes laikraštis, rugp. 2 d. 
rašė: “Generolas Queipo 
Llano yra paskirtas vy
riausiu vadu Ispanijos mi- 
litarinės komisijos Itali
jai”. Pats generolas pa
reiškė: “Aš noriu pasakyti, 
kad generolas Franco ir aš 
vieningai dirbame”.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■t

Madridas, rugp. 10 — 
Laikraščių pranešimai a- 
pie Ispanijos vyriausybėje 
nesutikimus yra be pa
grindo. Buvo pranešta, 
kad Franco pašalinęs ge
nerolą Queipo de Llane'iš 
vyriausybės. Nęw York Ti-

ju kalbėtoju buvo šv. Ka
zimiero par. klebonas, kun. 
A. Petraitis, kurio parapi
jos pastogėje vyksta sei
mas ir Įvyko bankietas. 
Kun. A. Petraitis kalbėjo 
trumpai, nuoširdžiai ir įti
kinančiai. Jis pareiškė, 
kad jei norime pasiekti ge-; 
rovės ir laimės, tai turime, ti jai buvo pakeltas į Rei- 
dirbti laikydamiesi krikš-jcho komisarus, šiomis die- 
čioniškų principų. inomis vyksta į Gumbinę

Muzikalę programos dalį perduoti pareigas naujam 
išpildė jaunutis, 10_ metų į Reicho pareigūnui. Klai- 
amžiaus, muziko J. Žemai-■ pėdos vokiečių sluoksniuo- 
čio sūnus Juozukas (Jis;ge nurodoma, kad Bertu- 
labai gražiai sudainavo dvi l 
daineles, tėveliui muzikui j 
akompanuojant); smuiki-j 
ninkė mokytoja G. Vaite-; 
kūnaitė: muzikas - dain.;
Jonas Čižauskas (Jam a-i 
kompanavo p. M. Noršiū- 
tė-Beauchemin) pianistė 
Stanilionytė.

Programa užsibaigė 
11:40 vai. vakare.

Nuotaika buvo graži, pa
kilusi. Patyria, kad mote
rys Sąjungietės tikrai 
kantrios, nes klausytis 
kalbų per tris valandas [ 
reikia neišsemiamos kan-1 
trybės.

Bankieto programa užsi- ( 
baigė malda, kurią sukal
bėjo kun. A. Linkus, M. S.! 
Dvasios Vadas.

terinorius Neumanas ir 
buvęs direktorijos pirmi
ninkas Bertulaitis, dau
giausia pasidarbavę kraš
tui prie Vokietijos priskir
ti, abudu atleisti iš savo 
pareigų. Bertulaitis, kuris 
Klaipėdą priskyrus Vokie-

Šalin Lenky Rankos Nuo 
Lietuviu Turto

t

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

i

z

Klaipėda — Grobstuose 
nežinomi piktadariai išnie
kino vietos evangelikų ka
pines. Daugiausia sunai
kinta lietuviškų užrašų 
kapų paminkluose. — Be
gėdžiuose, Šilutės apskr., 
labai Įtartinomis aplinky
bėmis staiga mirė ūkinin
kas Mikelis Kybrancas. 41 
metų amžiaus ir jo moti
na, 69 metų amžiaus. Jie 
mirė visai tuo pačiu laiku.

leitį atšaukti privertusi 
Lietuvos vyriausybė. Lie
tuvos sluoksniuose pažy
mima, kad Bertuleitis ma
žai dėmesio tekreipęs į Lie
tuvos turto grąžinimo tik
slingumą ir buvęs užėmęs 

' poziciją, kuri pri vedusi 
prie to, kad Klaipėdos kra
šte ligi šiol dar nėra nė 
vienos lietuvių mokyklos. 
Dr. Neumannas atleistas 

i iš SS Klaipėdos standarto 
i vado pareigų ir pradeda 
atlikti karo tarnybą Rei
cho kariuomenėje. Klaipė- 

, dos kompetetinguose sluo- 
gsniuose tvirtinama, kad 
buvęs vokiečių vadas Neu- 
manna, grįžęs iš kariuome
nės, galutinai apsigyven
siąs Karaliaučiuje.

Automobilių Darbininkų 
Streikas Užsibaigė 

__________________ ■.»

Detroit, Mich. rugp. 10— 
Po keturių savaičių strei
ko, darbininkai balsavimu 
pasirinko CIO uniją.

Vilnius — Iki šiol dar te
bėra uždarytos šios Vil
niaus krašto lietuvių drau
gijos: 1) Tautinis Lietuvių 
Komitetas, 2) Lietuvių Ū- 
kio Draugija, 3) Vilniaus 
Lietuvių Mokytojų Sąjun
ga, 4) Lietuvių Švietimo 
Draugija “Rytas” Šven
čionyse, 5) Lietuvių šv. 
Kazimiero Draugija, 6) 
Liet. Labdarybės Draugi
ja. Pastaroji yra likvidavi
mo stadijoje. Šių visų už
darytųjų draugijų turtą 
dar tebevaldo lenkų admi
nistracijos Įstaigų paskirti 
valdiniai kuratoriai.

i

Perversmas Gręsia Japoni
jos Vyriausybei

Tokio, rugp. 10, — Japo
nijos vyriausybininkai ne- 
besutaria; vieni reikalau
ja, kad tuojau prisidėti 
prie Vokietijos ir Italijos 
sąjungos, kiti tam yra 
priešingi. Permatomas 
valdžios sujrimas.

I

Kaunas — Šiuo metu 35 
lietuviai jaunuoliai studi
juoja jūrininkystės moks
lus Latvijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje ir 
Švedijoje. 32 yra stipendi
ninkai, o 3 mokosi savo lė
šomis. Latvijoje jūrinin
kystės mokslus eina 13 lie
tuvių, Italijoje 11, Prancū
zijoje 7 ir Suomijoje 1. Sa
vo lėšomis mokosi 2 Suo
mijoje ir 1 Švedijoje. Kai 
kurie jų teorinius moks
lus jau yra baigę ir atlieka 
stažą tų valstybių, kuriose 
mokosi, laivuose. *

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą. Švediją

rugp. 19 
rugp. 29
Rūgs. 8

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

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

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

ŠVENTAS RAŠTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

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

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

■

| “DARBININKAS” |
| 366 Broadway, So. Boston, Mass. |
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J. Mažeika.

Dėl Britų - Sovietu Sutarties
Anglijos katalikai susirūpinę dėl britų-sovietų 

tarties. Londone išeinąs laikraštis “The Catholic 
mes” šitaip tuo klausimu pasisako:

“Kaipo katalikai mes natūraliai su baime ir dre
bėjimu žiūrime į sutartį su Rusija, dėlto, kad neabejo
tinai liūdna, jog ši šalis, kuri pagal įstatymus yra 
krikščioniška, turėtų stoti į sąjungą su tokia valstybe, 
kuri pasiryžus panaikinti Dievo garbinimą visam pa
sauly”. Ir ne vien katalikai tuomi susirūpinę. Daugelis 
rimtų Anglijos protestantų labai dvejotinai žiūri į 
britų - sovietų derybas. Sovietai daug reikalauja: ir 
pinigų, ir militarinės paramos, ir prekybos lengvatų. 
Gi Maskvos pasižadėjimai, kaip praeities praktika pa
rodo, neturi jokios vertės. Bolševikai tik vieną princi
pą pripažįsta ir jį visuomet uoliai išlaiko: varyti nuo
latinę komunizmo propagandą ir visomis pajėgomis 
stengtis nuversti “kapitalistinę” vyriausybę sovietų 
naudai. Tuo būdu bet kokios su sovietais sutartys vi
sai neriša paskirų komunizmo propagandistų: jie 
klauso tik Internacijonalo įsakymų. Reikalui iškilus, 
sovietų vyriausybė duoda tokį pasiteisinimą: Interna- 
cijonalas sau, Maskva sau; jei kai kurie komunistų 
darbuotojai klauso vien Internacijonalo įsakymų, tai 
Maskva už tai neatsakinga. Gi visas pasaulis žino, kad 
Trečiasis Internacijonalas yra Maskvos padaras ir 
klusnus jo įrankis.

Priešingi sutarčiai Anglijos piliečiai kiek įmany
dami bando įtikinti britų vyriausybę, kad nesidėtų su 
sovietais. Jie nurodo, kad artimiausieji Rusijos kai
mynai, lenkai, rumunai, latviai, ne tik neieško su so
vietais susibičiuliavimo, bet jų pasiūlymus mandagiai 
atstumia, nes bijosi komunistinės propagandos, kuri 
visur siekia sukelti revoliuciją ir suardyti visų tautų 
nepriklausomybę. Nuo tokio kaimyno visi šalinasi, tar
si nuo užsikrėtusio limpama liga. Anglija, tiesa, toly- 
mesnis sovietų kaimynas, bet jų sienos susisiekia A- 
zijoj, kurią, kaipo mažiau civilizuotą, bolševikai pasi
rinko savo veikimo dirva. Be to. ir pati britų tėvynė, 
Anglijos sala, yra turėjusi nemaža prityrimo su bolše
vikų darbeliais. Dar neišdilo iš britų atminties komu
nistų suorganizuotas Anglijęs laivyno maištas. Bet, 
nežiūrint tų visų perspėjimų, Anglijos vyriausybė ryž
tasi dar sykį išbandyti sovietu žodžio teisingumą. Po
litinė jos padėtis yra tokia, kad, kaip tas skęstantysis. 
griebiasi už skustuvo. K.

SU-
Ti-

Savanorių darbo talka Lietuvos pajūryje. Nuo 
liepos 8 d. prie Šventosios ir Raudonės pradėjo darbą 
pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje suorganizuo
tos savanorių darbo talkos. Kaip žinia, pajūryje talki
ninkai kasa pylimą Šventosios-Darbėnų geležinkeliui, 
o Raudonėje tiesia pirmos rūšies kelią. Darbo Talka, į 
kurią su entuziazmu stoja moksleiviai, studentai ir 
jauni tarnautojai, be abejo, reiškia pradžią naujos ga
dynės Lietuvoje, kur darbas ir darbo meilė pradeda į- 
gyti sau prideramą pagarbą viešajame gyvenime.

Vaizdelyje matome Darbo Talkos savanorius 
Šventojoje išsirikiavusius, išeinant į darbą.

S

I
..:■

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vic«»-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 6 Commonvvealth 
Avė., VVorcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Iždo Glo
bėjai. ‘ Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Kodėl Žmogus Save Stato Žemiau Gyvulio?

=1

tą galvą. Ar tai galima va
dinti protingu žmogumi ? 
Raskite nors kokį gyvulį, 
kad taip darytų.

Mes imkime tuos protin
guosius, kurie taip save 
vadina, kurie geria, bet 
dar savo kojomis gali vaik
ščioti. Pasiekia namus ir 

i ten dažnai sukelia praga
rą. Ką gali išmokti jų au
ganti vaikai? Jie išmoksta 
šlykščių kalbų; keiksmų ir 
tt., nes namai tai vaikų

?au1šaikusio’o'duona-*^ la‘kai’i tylėti, palikus nepasitenki-1 Europos valstybėse tokių 
yra iša kus.ojo • Eazilius) Į nįmo monopolį komunis- reformų yra buvę, ir gal 

kitaip nebuvo galima. Im
sime tik žemės reformą. — 
SSSR toji reforma buvo 
griežta: — Atimta dvarų 
žemė, jų savininkai išbė
giojo svetur, o kurie nesu
spėjo — buvo nužudyti. 
Lietuvoje, Latvijoje — iš 
dvarų žemė nusavinta, bet 
jų savininkams dalis tos 
žemės palikta. Prieš juos, 
dvarininkus, nebuvo nė 
neapykantos nė keršto. Ir 

i dvarai ir dvarininkai tar
tum išnyko. Gi eilės darbš
čių žemdirbių — ten pel
nosi sau duoną.

Ir Jung. Am. Valstybėse 
teks pagalvoti apie tą mi
lijoninių turtų reformą, 
kurie yra šiandien sukaup
ti nedaugelio žmonių ran
kose. Tie milijonai aukso, 
tai yra, ne kas kitas, kaip 
“užgniaužta duona”, kuri 
priklauso alkstančiam dar
bo žmogui. Tai sukauptas 
darbo prakaitas, milijonų 
darbininkų, per ištisus de
šimtmečius, kurs tenka 
grąžinti visuomenei duo
nos ar rūbo ar kitokiu pa
vidalu; ko labiausia jis, 
tas darbo žmogus, šian
dien reikalingas.

T . • tams? Reikia gal jau atvijau keliolika metų, kaip . , .. ,® , -. . .. , _ “ rai susukti, kad išgirstųpramones ir žemes ūkio ... ...t , . .. x . ,. tie, kurie tai privalo žinoti,salys kenčia. taip vadina- _ Reikalin F_ nes jau 
mą, krizę. Ji nepraeina tik metas _ * refo,^ų.
sumažėja, ar ir vėl sustip- ko) dar 6 , , 
rėja. Ūkininkai skundžiasi į
dėl gaminių savo pigumo, Pramonės darbininkai 
kad perdaug užauginta ja- laukia, kad jų rytojus bū
vu, — o darbininkai, pra- tų tikras: 1) jie turi būti 
monės darbininkai, kad iš apdrausti nuo nedarbo. 2) 
jų darbą pa veržia mašinos. Nelaimėje ir ligoje — taip 

Tuose skunduose yra ne- pat. 3) Senatvės dienomis 
maža tiesos. Nors uėi iavų jis taip pat turi būti aprū- 
pertekliaus ir nelabai tek- pintas. 4) Jo šeima ir vai
tų sutikti, nes kasmet ant kai turi gauti sąlygas 
mūsų žemės rutulio miršta sveikai plėtotis ir 5) kas- 
milijonai žmonių dėl bado, dien iš jo pastogės turi bū

ti pašalintas neprietelius 
ir skurdas. Štai tas mini
mumas, be kurio darbo 

rimtesnio žmogus apsieiti.
Taip, — o iš kur tam vis

kam imsi kapitalo? — pa
galvos ne vienas. Žinoma 
čia tai ir bus pats sun
kiausias ir opiausias rei
kalas. Jis žinoma 
gal būt šiek tiek 
bet visgi galimas, 
minėjom — apie 
griežtų reformų, 
vis vien teks daryti federa- 
liai valdžiai.

Naujai susikūrusiose

Meksika Ir Komunizmas

Tačiau pramonės šalyse, 
kaip pavyzdžiui J. Amerk. 
Valstybėse 
labai skaudi ir i---- ------
pagerėjimo sunku laukti. 
Nedarbas, streikas, susirė- 1 
mimai, nuolatinis darbi
ninkų rūpesnis dėl nežino
mo ryt dienos ir be galo...

Vadinasi čia yra kas 
nors ne taip, kas nors ne
tvarkoje, visa dabartinė 
santvarka negaliuoja, ser
ga.

O kad yra negalavimų, 
tai iš to seka, kad reikia 
ieškoti priežaščių ir būdų 
toms negalėms prašalinti. 
Gal be abejo, kam nors a- 
teis mintin, — kam visa 
tai kalbama? Juk mūsų 
spaudos neskaitys valsty
bės vyrai ir šiaip net par- i 
liamento atstovai?

Iš to visgi dar neišeina,1 
kad tuo skaudžiu klausi- ; 
mu nereikėtų niekam rū
pintis ir kalbėti.

Mūsų spauda kukli; t. y.! 
neturtinga, ir nepretensin- 
ga. Bet ji turi vieną bran
gią savybę — ji yra nepri
klausoma. Mes rašyti ga
lime visais opiaisiais klau
simais — o didžioji vietos 
šalies spauda to padaryti 
visgi negali: ji suvaržyta 
trustų ir sindikatų nuro
dymais, ir laisvai balso 
kelti nenorės ar nedrįs.

Sunkus darbininko ir 
farmerio gyvenimas, kau
piasi nepasitenkinimas. 
Nepasitenkinimo ir kan
trybės netekimas gali vul- 
kaniškai išjudinti, ir pasi- 
vaus būdo amerikietį. Y- 
pač kai gyvenimas negerė
ja, bet dar blogėja.

Ar tai jau vis reikia tik

padėtis yra

opus ir 
keblus, 
Čia jau 
reikalą 
kurias

Iš Mūšy Veikimo Centro
ALRK Federacijos Kongresas

Šiais laikais moterys ar

Dabar paimkime kitus

Paprastai manoma, kad mūsų raudonasis kaimy
nas Meksika yra netoliesia komunistinė valstybė, ar 
bent komunistiškai nusiteikusi. Bet štai pasirodo, kad 
Meksika su baime ir drebėjimu žiūri į artėjantį komu
nizmo pavojų. Tain bent užtikrina Meksikoj išeinąs 
žurnalas, vardu “Carta Sėmenai”, Pramonės ir Preky
bos organas, kurs su pasibaisėjimu stebi, kaip Meksi- 
kon sugarmėjo buvusieji Ispanijos komunistų vadai. 
Savo vedamajam straipsny laikraštis įsivaizduoja ko
munizmą “su miniomis ir barikadomis, su anarchija 
ir chaosu”. Komunizmas esąs pasibaisėtina šmėkla, 
iškilusi ant bizninio Meksikos horizonto (akiračio). 
Anot kalbamojo laikraščio, įgimtas meksikiečių nuo
širdumas, pasidėkojant komunistų agitacijai, beveik 
visai išnyko, nes komunizmas esąs kraugeringas, vis
ką ardąs, nesugaunamai gudrus ir vyliūgingas, nešąs 
vergija, priespaudą ir gaisrą. Tai neigiama sunaikini
mo galybė, pavojinga net savo pralaimėjimo momen
tu. Laikraštis labai nugastauja, kad iš Ispanijos atvyk
sta Meksikon daug įgudusių komunizmo vadų, kurie, 
be abeio, neilgai trukus pradės čia savo propagandą. 
“Ispanijos pavyzdys nėkiek Meksikos nepatraukia” — 
baigia susirūpinęs straipsnio autorius.

Netenka abejoti, kad Ispanijos pavyzdys nieko pa
traukiančio savy neturi, ir kad ištroškę kraujo komu
nistų vadai ne atostogauti į Meksiką atvažiuoja. Jie 
tuoj imsis darbo. Bet ir be Ispanijos pavyzdžio, Meksi
ka ant savo kailio jau yra ištyrusi komunistinių ban
dymų. Neperseniai ir čia yra buvę sužvėrėjusių minių, 
barikadų, anarchijos ir chaoso. Matyt, kad kai kurie 
meksikiečiai jau kiek atsigriebė, nes įsisteigė P.-eky- 
bos ir Pramonės Bendrovę ir tinkamai Įvertina komu
nistinę suirutę. Bet štai kas nuostabu: kad Meksikoj 
vieni dreba prieš komunistus, kiti jų pageidauja. Pir
miausia pasikvietė Trockį. Tas tuščiai laiko neleido.

Iš antraštės gali daug 
kas pasipiktinti ir sakyti 
“tai nesąmonė taip rašyti. 
Bet štai faktai, kurių nie
kas negali užginčyti. Gerb. 
Skaitytojai, jūs raskite pa
saulyj kokį gyvūną, kuris 
save valgytų arba gertų 
kokius nuodus, žinodamas, 
kad kenkia jo sveikatai ir 
gal net gyvybei. Paprastas 
gyvūnas gali būti užnuo- 
dintas, bet jis pats nege
ria nuodų.

Bet ką daro protingas pirm°ji mokykla, 
žmogus, visų gyvūnų kara
lius. Kiekvienas žmogus, merginos net vyrus viršija 
ypač šiais laikais, turi j velnio agentūrose. Jos už- 
sunkiai dirbti už mažą at- ima pirmas vietas, kur ir 
lyginimą. Bet gavęs tą at- silpnesniuosius vyrus 
lyginimą, taip sunkiai už- traukia. Tokie vyrai ne
dirbtą, ar jis jį įvertina? verti to vardo. 
Ne, žmogus ne tik neįver
tina uždarbio, bet neįver- išmintinguosius, kurie ge- 
tina nė savo sveikatos arria prie valgio savo na- 
gyvybės. Gavęs kiek pini-įmuose ar valgyklose. Jie 
gų eina į velnio išrastą a- ■ sau įsikalba, kad geria dėl 
gentūrą ir prašo duoti 
kaušą nuodų. Jis geria 
tuos nuodus pasigerėda
mas. Tai kur to protingo 
žmogaus protas?

Gal kas pasakys, kad “aš 
geriu dėl sustiprinimo 
sveikatos, kaip gyduoles”.
Taip, jei žmogus gertų su dien dauguma motinų ir 
tokiu tikslu, tai gal tuo lai- merginų rūko. Praeityje iš 
ku ir būtų nekenksminga, negeriančiųjų ir nerūkan- 
Bet taip daro gal vienas iš čiųjų tėvų gimdavo sveiki 
milijono žmonių. Visi ge
riantieji aiškinasi, kad jie 
gerią dėl sveikatos. Bet 
mes matome, kad gerian
tieji “dėl sustiprėjimo” ge
ria, kol nugriūva po stalu
arba prie bufeto. Gėrimų., bus 70 nuošimtis bepročių, 

kurie jokio mokslo negalės 
pasiekti.

Su dideliu gailesčiu rei
kia pažymėti, kad šiandien 
žmonės eina klaidingu ke
liu. Šiandien jau žmonės 
miršta pačiame stiprume. 
Kodėl taip yra, tik pagal-

sveikatos. Bet taip nėra. 
Jie nuodija savo sveikatą.

Ką pasakiau apie gėri
mą, tai veik tą patį reikia 
pasakyti apie rūkimą. Rū- 
kimas taip pat kenkia 
plaučiams ir širdžiai. Bet 
kas blogiausia, kad šian-

vaikai, bet dabar gema 
ligoniai, kurie nebetinka 
nė mokslui, nė jokiam rim
tam darbui.

Įžymių profesorių aps
kaičiavimu, už 50 metų

įstaigos savininkas, jeigu 
žmogelis dar kiek gali pa
eiti, tai išprašo lauk, o jei 
jau nebegali paeiti, tai iš
meta už pakarpos lauk. 
Girtuoklis žmogus su lie
žuviu dergia viską, kas 
jam tik ateina į apsvaigin-

v •

Įsistebeilyjęs į savo “permanentinės revoliucijos” idė
ją, jis agituoja už nuolatinę kovą, barikadas, dinamitą 
ir visas kitas ardymo priemones. Bet vieno Trockio 
dar neužteko. Ispanijoj komunizmui žlugus, dabar jo 
vadai ieško kitos patogios savo veiklai dirvos. Įsižiū
rėjo į Meksiką, kaip mažiausiai civilizuotą šalį, kurios 
vyriausybė matomai yra tiek raudona, kad įsileidžia 
Ispanijos kraugerius. Iš visa ko matyt, kad Meksika 
gyvena griežtą socialinį krizį: vieni pasiryžę savo 
kraštą gelbėti, kiti jį žudo. K.

i Šiuo raštu skelbiu, kad ALRK 
Federacijos kongresas įvyks 

.1939 m. rugsėjo 12 ir 13 dieno- 
jmis, Apreiškimo parapijos sa
ulėj, 259 No. 5th Street, Brook- 
lyn, N. Y.

Kongreso tvarka:
PIRMOJI DIENA

1. Antradienį, rugsėjo 12 d. 10 
valandą rytą iškilmingos šv. 
Mišios Apreiškimo par. bažny
čioj.

2. 12 valandą kongreso posė
džių atidarymas.

3. 1 valandą bendri atstovų 
pietūs.

4. 2 vai. sveikinimai ir valdy
bos raportai.

5. 4 vai. kun. V. Masiulio re
feratas jaunimo organizavimo 
klausimu.

6. 8-tą valandą vakare 
greso atstovams pagerbti 
kietas.

ANTROJI DIENA
1. Trečiadienį, rugsėjo 13 
vai. gedulingos pamaldos

į

kon- 
ban-

d.. į 
už;

vokime ir sužinosime, kad 
tai pasekmės girtuokliavi
mo ir perdidelio rūkymo.

Štai Chicagoje vien mū
sų brolių lietuvių miršta 
nuo 5 iki 20 kasdieną. Dau
guma miršta tarp 35 ir 45 
metų amžiaus, o vienas 
trečdalis mirštančių su
laukia 50 ar 55 metų am
žiaus, o apie pusantro nuo
šimčio rasime 60 metų am
žiaus. Gal sakysite, kad 
žmonės miršta dėl sunkių 
darbų. Ne, sunkūs darbai 
žmogui nekenkia.

Taigi gerai pagalvokime 
ir meskime nuodiją savo 
kūną ir sielą. Girtuokliau
dami ne tik nunuodijame 
kūną, bet ir sielą nuvaro
me į pragarą. Vienas nuo
šimtis negeriančiųjų žmo
nių, vyrų ir moterų turi 
dėti visas pastangas, kad 
įtikinti kitus, kad jie blo
gai daro. Mes turime ko
voti prieš tą baisų slibiną 
— girtuokliavimą.

J. K. Mikas.

9
mirusius Federacijos narius.

2. 10 vai. posėdžio pradžia — 
sveikinimai.

3. 10:30 vai. red. Mato Zujaus 
referatas atplėštų nuo Lietuvos 
kraštų vadavimo reikalu.

4. 1 vai. bendri atstovų pietūs.
5. 2 vai. prof. dr. K. Pakšto 

referatas aktualiais mūsų tau-
‘ tos reikalais.

6. 4 vai. rezoliucijų priėmimas 
ir valdybos rinkimas.

Kongreso rengimo komisija 
(N. Y. Federacijos apskrities

)

I

sudaryta) praneša, kad už dve
jus pietus, iškilmingąją vaka
rienę ir registraciją atstovams 
tereikės mokėti tik penki dole
riai. Gerai, kad tokia tvarka 
nustatyta ir kad iš anksto apie 
tai pranešama.

Atstovai, norintieji sustoti 
privačiuose savo tautiečių na
muose. tesikreipia į N. Y. Fede
racijos apskritį, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Ir visas kitas 
informacijas kongreso reikalu 
bus galima gauti šiuo adresu.

Ta pačia proga primenu, kad 
kongrese sprendžiamą balsą tu- 

j ri: Federacijos centro valdybos 
j nariai. Federacijos Tarybos na- 
1 riai, gerame stovyje esantieji 
| Federacijos skyriai ir užsimo
kėjusios savo duokles Federaci
jos centrui draugijos. Spren
džiamą balsą turi ir katalikiškų 
laikraščių atstovai. Atstovų į 
kongresą siunčia: apskričiai — 
5; Fed. skyriai — 3; draugijos 
— 1: dr-jos turinčios virš 100 
narių — 2; centralinės organi- 

Izacijos vieną nuo tūkstančio 
narių: redakcijos po vieną.

Organizacijos, draugijos, Fe
deracijos apskričiai ir skyriai, 
redakcijos ir, aplamai, visos 
lietuvių kolonijos pasirūpinkime 
prisiųsti į svarbųjį Federacijos 
27-tąjį kongresą — visuotinąjį 
Amerikos liet, katalikų suvažia
vimą savo atstovus. Organizuo- 
kimės, vienykimės ir stiprinbi- 
mės!

Dr. Antanas Rakauskas, 
ALRK Federacijos Pirm.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

I

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113 
kuopos rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, 
Osgood St., Greenfield, Mass.

Visos LDS naujos Anglijos Apskričio kuopos kvie
čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į suva
žiavimą.

LDS N. A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas, 
A. Zavetskas, Vice-pirmininkas, 
K. Nadzeika, iždininkas, 
T. Versiackas, sekretorius.
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Darbininko Vertėjr Jo Tikslas
čiai išvargusių darbinin
kų. kurie kerštingai žiūri į 
fabrikus ir neapkenčia 
darbdavių. Tie darbdaviai 
neduoda jiems pragyveni
mo uždarbio, nelaiko jų už 
žmones, bet mašinas ar ko
kius padarus sau turtus 
didinti. Prie fabrikų eina 
kerštinga kova tarp darbi
ninkų ir darbdavių. Tai y- 
ra kova ne tiek dėl atlygi
nimo, ar darbo sąlygų, 
kiek dėl darbininko vertės 
pripažinimo”.

Tai Buvo Vakaras... Neakintos Mokslas

j

“Aš mačiau fabrikus, 
milžiniškus fabrikus, ku
riuos tūkstančiai darbinin
kų pastatė, kad kiti tūks
tančiai galėtų savo darbu 
užsidirbti pragyvenimą. 
Bet dabar fabrikuose nesi
girdi mašinų bildesio, ne-' 
simato darbininkų judėji
mo: matosi tik kaip apie 
fabrikus vaikščioja, šau
tuvų durtuvus atkišę, ka
reiviai. prie fabrikų vartų 
pastatyti kulkasvaidžiai; 
matosi gatvėse tūkstan-

Kovos Priežastis
Taip rašo vienas laikraš-1 tolius. Dalykų tyrinėtojai 

tis apie darbininkų strei- sako, kad streikų priežas-, 
kus. Ir toki reginiai yra tis nėra darbininkų atlygi- 
padauginami šimtais. Ko- nimo, ar darbo sąlygų
vos tarp darbdavių ir dar- klausimas, bet žmogaus 
bininkų nesibaigia. Jei vertė ir jo gyvenimo tiks- 
vienoje vietoje užsibaigia, Į ias. Tikrai, jei žmogaus 
žiūrėk, jau Kitur jos prasi- ver^g įr j0 galutinis gyve- 
dėjo. Ir dėl ko tos ne- nįmo J J 
subaigiančios kovos, ku
rios. kaip Popiežius sako.: »ai suprastas 
ir darbininkams ir darbda-: tas, tada visą 
viams neša didelius nuos-ljam duota.

Paraudonavo žara padangėj
O oras ramumu pritvino
Griežlė sau čirškė už beržyno,
Ir gėlės suposi palangėj.

Tam tyliam vakare, be vėjo 
Aš lankiau jas, tartum be žado, 
Bet gal ji kitą sau surado, 
Kad pas manęs nebeatėjo.

Rasa, lyg ašaros sušvito
Nakties ilgesyje prabėgo
Ir be ramumo, ir be miego 
Sulaukiau aš ankstyvo ryto.

Likimas ką skyrė — tas įvyko
Likau aš viens tarp svetimųjų
Toli nuo laimės, nuo savųjų
Man nieko, nieko nebeliko.

Alg. Vargas.

įgyvendyta neapy- 
Marksas reikalavo 
pasekėjų neapy- 
ne tik kapitalistų

Gėlių Puokštė Atskiria

Popiežiaus žodžiai

16 kos Mėty Jaunuoliai-Karo

būtų teisin- 
ir pripažin- 
kitą būtų

siekti tų tikslų, kurie pri
gimties, teisingiau, paties 
Dievo, prigimties auto
riaus. yra mūsų supratimu 
skirti tiems dalykams, ir, 
tvarkingai derindami juos,

20 metų pirmajai mūsų 
Karo Mokyklai karininkų 

laidai
Lygiai prieš dvidešimt 

metų, liepos 6 dieną, jau
nutė, vos prieš keletą mė
nesių teįsteigta Lietuvos 
Karo Mokykla išleido pir
mąją karininkų laidą. Pa
skubomis juos teko paren
gti, nes Lietuvą puolė jos 
priešai, ir reikėjo vadų, 
kurie iš kaimų susirinku
sius savanorius jaunuolius 
vestų į kautynes. Taigi, 
prieš 20 metų tą dieną 89 
jauni Karo Mokyklos auk
lėtiniai gavo karininko 
laipsnį ir tuoj pat išvyko į 
frontą.

Praėjus 20 metų, šių me
tų liepos 6 dieną tos pir
mosios laidos karininkai 
vėl susirinko į Kauną. Jų 
būrelis buvo labai ir labai 
pasikeitęs. Susirinkusieji 
pirmiausia pasigedo šešių 
draugų, kurie bekovodami 
už Lietuvos laisvę yra žu
vę. Tai J. Sidaravičius, K. 
Matulaitis, Pr. Telksnys, 
J. Stapulionis, S. Oželis, ir

Al. Urbelis. Žuvusieji 
draugai — karžygiai buvo 
gražiai pagerbti Karo Mu
ziejaus sodelyje prie Neži
nomojo Kareivio kapo.

Žymi dalis pirmosios lai
dos karininkų vėliau išėjo 
į atsargą ir dabar užima 
aukštas vietas. Pirmos lai
dos karininkas buvo ir da
bartinis ministeris pirmi
ninkas, ats. gen. J. Čer
nius; tą laidą baigė ir eilė 
kitų žymių karininkų ir ci
vilių veikėjų.

Pirmosios laidos mūsų 
karininkų darbas ir moks
las buvo labai vargingas— 
nebuvo kaip reikiant dra
bužių, maistas buvo pras
tokas, nebuvo nei vadovė
lių, nei kitokių reikalingų 
mokslo priemonių. Ir vis 
dėlto pirmosios laidos ka
rininkai fronte savo užda
vinius atliko garbingai: 
daugelis iš jų už narsumą 
yra gavę Vyčio Kryžiaus 
ordinus. O juk kai kurie iš 
jų, baigdami Karo Mokyk
lą, buvo dar beveik vaikai: 
keletas teturėjo vos 16 me
tų amžiaus! O vis dėlto jie 
vedė būrius į kautynes, 
kaip suaugę, ir nuostabų 
narsumą parodė. Reikia 
pastebėti, kad didelė dau
guma — daugiau kaip 90 
proc. — visų pirmosios lai
dos karininkų buvo ateiti
ninkai. — Šios sukakties 
proga I-ji karininkų laida 
gavo Savanorių Kūrėjų 
laidos vardą.

Pirmasis Karo Mokyklos 
viršininkas buvo Galvydis- 
Bykauskas, dabar atsar
gos generolas. Jo darbas 
buvo itin sunkus, tačiau jo 
taurus ir malonus būdas 
padarė tai, kad ir dabar, 
buvę jo auklėtiniai jį prisi
mena su pagarba. Buvo 
Karo Mokyklos viršininku 
ir dabartinis Krašto Ap
saugos Ministeris gen. K. 
Musteikis. Jisai šios su
kakties proga “XX Am- 
“--3” dienraščio bendra
darbiui papasakojo, ku
riais pagrindais remiamas 

Tuščios Komunistų Kalbos jaunųjų mūsų karininkų 
auklėjimas. Ministeris, 

Komunistai žmogų suly- i priminęs, kad Karo Moky-

Karolius Marksas ant 
tiek buvo teisingas, kad 
jokios meilės tarp žmonių 
nepripažino. Jo supratimu 
proletarijate diktatūra tu
ri būti 
kanta. 
iš savo 
kantos,
sistemai, bet kapitalistų 
klasei. Pravdoje, Bukhari- 
nas pasakė: “Krikščioniš
koji meilė, kuri liepia vi
sus mylėti, net ir savo prie
šus, yra didžiausias komu
nizmo priešas”. Sovietų 
Rusijos ministras Lunat- 
čarsky pasakė: “Šalin su 
krikščioniška meile; mums 
reikia neapykantos. Mes 
turime išmokti kaip neap
kęsti ir tik tada mes užka
riausime pasaulį”. Taigi 
komunizmo brolybė bus 
neapykantos brolybė. Įsa
kymą: “Mylėti artimą, 
kaip pats save”, komunis
tai pakeitė tuo: “Neapkęsti 
artimo iš visos savo šir
dies, iš viso savo proto, iš 
visų savo pajėgų”. Mark
sui reikia atiduoti kreditą, 
kad jis apie žmonių meilę 
komunistinėje valstybėje 
nekalbėjo, jos neskelbė. 
Tai pirmas pasauly toks 
mokslas, kurio pagrindas 
yra neapykanta.

Komunistai teigia, kad 
žmogus yra tik priemonė 
tikslui, o tas tikslas yra 
komunistinė valstybė. Jis 
privalo gyventi tik valsty
bei. Valstybė yra viskas. 
Žmogus neturi vertės, ne
turi gyvenime prikilnaus 
tikslo. Jis privalo aklai 
klausyti valstybės ir, jei 
komunistų partija valdo 
valstybę, kaip šiandieną 
Rusijoje, žmogus yra ko
munistų partijos vergas.

Karolio Markso sekėjai Šiandieną raginama nu- 
dar labiau žmogų pažemi-! žudyti sergančius žmones, 
no. Jie tvirtina, kad žmo-'kad jie ilgiau nekentėtų, 
gus yra ištobulėjęs gyvu- Ir tą žmogžudystę jie pa
lys. Jie sako, kad žmogus vadina pasigailėjimo dar- 
yra įsirituliavęs iš bez- bu. Bet tikrovėje, yra me
džionės. Žmogus esąs bez- kas kitas, kaip tik sulygi- 

Bet nimas žmonių su gyvu
liais. Jei žmogus tiek tetu
ri vertės kiek šunelis ir to
kį pat gyvenimo tikslą, 
kodėl nelygiai su juo pasi
elgti? Jei žmogus yra tik 
įsirituliavęs gyvulys, jei 
nėra Dievo, jei žmogus ne
turi sielos, jei nėra pomir
tinio gyvenimo, aišku, kad 

i negalima jam priskirti nei 
i aukštos vertės. Neseniai 
j man teko girdėti, kaip vie
nas komunistas buvo pa- 

j kviestas pasakyti prakal
bą prie numirėlio. Jis kal
bėjo apie paukščių ir gy
vulių gyvenimą, ir padarė 
išvadą, kad žmogaus gyve-

Daug metų atgal. Popie-galutinio tikslo. Dėl to 
žiai Leonas XIII ir Pijus kiekvienoje srityje turime 
XI aiškiai nurodė, kad eko
nomijos klausimas visų 
pirma yra religinis klausi
mas. Socialiniai ir ekono
miniai klausimai nebus iš
spręsti iki žmogui nebus
pripažinta jo prakilni ver- palenkti aukščiausiam tik- 
tybė ir kilnus jo gyvenimo slui. Jei šitą įstatymą išti- 
tikslas. Pijus XI. encikli- kimai pildysime, tai spė
koje Quadragesimo Anno, cialūs tikslai, atskirų žmo- 
sako: nių ar visos visuomenės

"Nors ekonomijos mok- siekiamieji, pilnai suside- 
slas ir dorovės mokslas sa- rins su visuotiniais tiks- 
vo srityje kiekvienas nau- lais, o mes per juos, lyg 
dojasi savo dėsniais, ta- laipsniais, pasieksime visų 
čiau yra klaidinga manyti, dalykų galutinį tikslą, bū- 
kad ekonomijos ir dorovės tent. Dievą, kuris yra Sau 
sritys tokios tolimos, to
kios svetimos viena kitai, 
jog pirmoji nė kiek nepa
reinanti nuo antros. Be a- 
l>ejo, ekonomijos dėsniai, 
einą iš daiktų prigimties ir 
žmogaus sielos bei kūno 
sugebėjimų, nurodo, ku
riuos siekimus šioje srity
je žmogaus aktyvumas ga
li pasiekti, kurių negali, 
bei kuriomis priemonėmis 
jis gali jų siekti; iš kitos 
pusės protas iš daiktų ir 
žmogaus individualinės 
bei socialinės prigimties 
aiškiai mato tą tikslą, ku
rį Dievas Kūrėjas skyrė 
visai ekonomijos sričiai.

“Dorovės įstatymas rei
kalauja. kad kiekvienu sa
vo veiksmu mes siektu- 
mėm mūsų aukščiausio ir į

džionės giminaitis, 
beždžionė neturi proto, ne
turi sąžinės, neturi sielos 
ir už tai, kas gi beždžionę 
vertina? Kam vertinti ir 
žmogų? Tarp neprotingo 
gyvulio ir žmogaus komu
nistai nepadaro skirtumo: 
jie žmogų ir gyvulį lygiai 
tevertina. Ir reikia pasa
kyti, kad toki nuomonė 
šiandieną yra gana plačiai 
pasklydus. Mes matome, 
kad daugelis gyvulius lai
ko lygiai su žmonėmis ir 
žmones su gyvuliais. Tas 
nudizmo šiandieną išsipla- 
tinimas yra niekas kita, 
kaip tik sugyvulėjimas.
Drabužių nebereikia, gy- nimas yra toks pat, kaip ir 
venkime kaip gyvuliai, i tų neprotingų gyvūnų, 
žmonės nori nuogi būti.|TajSi’ kaiP Marksas taip

. , . J ir komunistai žmogų laikoAr yra kas nuogesms uz• u- gyvulį Gal tU[ tokį skir. 
gyvatę? Toks sulyginimas tumą padarOi kad žmogui 
žmonių su gyvuliais neša numirus ant jo kapo gėlių 
baisias pasekmes. 'puokštes jie padeda.

ir mums Aukščiausias bei 
neišsemiamas gėris”.

Popiežius toliau sako, 
kad dabartinė ekonomijos 
tvarka nepripažįsta žmo
gui tikrosios vertės ir ne
padeda jam siekti savo ga
lutinio tikslo. Jis sako: — 
“Tai yra neteisinga, kada 
darbdaviai išnaudoja dar
bininkus savo tik naudai, 
visai neatsižvelgdami į jų 
žmogišką vertę, jų gyveni
mo reikalus, teisingumą 
bei visuomenės gerovę”.

Kad sutvarkyti socialinį 
ir ekonominį gyvenimą, 
kuriame žmogus galėtų 
laimingai gyventi, reikia 
visų pirma teisingai supra
sti kas yra žmogus ir koks 
jo galutinis gyvenimo tik
slas.

Komunistų Pažiūros į Žmogų
Nevisi vienodai supranta žmogus neturėjo jokios 

žmogų ir jo tikslą. Bet ka- vertės, kaip tik komunisti- 
dangi šiandieną komunis- nės valstybės sudarymui 
tai sakosi kovo ją už žmo- priemonė. Kol žmogus gy
niu gyvenimo pagerinimą, vas jis gyvena valstybei ir 
tai ir svarbu mums žinoti valstybė gali su juo daryti 
kuo jie žmogų laiko, kokią ką nori. Tas Markso moks- 
vertę ir tikslą jie žmogui las šiandieną Rusijoje yra 
skiria.

Skelbiamoji Lygybė Ir Brolybė
■ ■ ------- b

Komunistai, nepripažinę! bės ryšys žmogiškai akiai 
žmogui jokios asmeninės' nematomas. Tačiau komu- 

;vertės ir nepaskyrę jo gy-r ~ ’ -j --
venimo tikslo, skelbia val
stybę, kurioje visi žmonės 
bus lygūs vienas kitam. 
Iš kur komunistai paėmė 
tą nuomonę apie žmonių 
tygyb§? Nes Visiems aišku, 
kad žmonės nėra lygūs nei 
protu, nei sveikata, nei 
drąsa, nei dorybėmis, nei 
gražumu, nei sugebėjimu. 
Visi žmonės turi ką tai 
bendrai, kuris lygiai vi
siems duoda teisę žmonė
mis vadintis. Bet tas lygy-

! nistai skelbia, kad jų vals
tybėje bus žmonių lygybė. 
Mes sakome, kad žmonės 

į yra visi lygūs, nes visi yra 
Dievo sutverti ir Kristaus 
krauju atpirkti; visų yra 
tas pats galutinis tikslas. 
Mūsų pagrindas žmonių 
lygybei yra Dievo Kūrėjo 
žodis; komunistai paneigė 

; Dievą neturi pagrindo 
žmonių lygybei. Jei nėra 

'Dievo, tai lygybė yra tik 
j svajonė, o svajonė neturi 
pagrindo.

Broliai Be Tėvo

’ Visas komunizmo moks
las yra pagrįstas Karolio 
Markso, komunizmo tėvo, 
raštais “Das Kapital” ir 
“Komunistų Manifestas”. 
Marksas žmogui nepripa
žino jokios vertės bei tiks
lo. Jis net ir nestatė klau
simo iš kur žmogus atsi
radęs. Jo supratimu, žmo
gus atsirado atsitiktinai, 
be jokio specialaus tikslo, 
gyvena be ypatingo pasky
rimo ir mirtimi viskas už- 
siba^SE^farksui atskiras

aklai pildomas. Žmonės y- 
ra šaudomi kaip koki pau
kščiai ar gyvuliai. Lietu
vių komunistų laikraštis 
rašė: “Gerai, kad Stalinas 
šaudo tuos kirminus”. Bu
vęs Rusijos užsienių rei
kalų ministras Litvinovas. 
Londone, ekonomininkų 
susirinkime pasakė, lap
kričio 25 d. 1933 m., “kad 
sovietų Rusija nesigailės 
paaukoti tarp penkiolikos 
ir dvidešimties milijonų 
žmonių gyvybių, kad tik 
būtų įsteigta tikrai komu
nistinė vals^yb^l. j

Pravdoje, kovo 30, 1934 lybė reiškia meilę vienų 
m. Bukharinas pareiškė: prie kitų. Lengva yra my- 
“Komunizmas yra visų lėti mylimą, bet mylėti ne- 
žmonių brolybės įkūny- mylimą, mylėti priešą, tik 
mas”. Bet jei nėra Dievo šventieji tesugeba. Bet jei 
ant ko pagrįsta bus žmo
nių brolybė? Brolybė nėra 
tik tuščias žodis, kuris su
kelia kilnius jausmus, bet 
faktas. Broliai yra sūnūs 
vieno tėvo. Žmonės yra 
broliai jei jie turi bendrą 
tėvą. Bet jei nėra Dievo, 
kas yra tas bendras tėvas 
ant kurio žmonių brolybė
bus pagrįsta0 Komunistai,tuje įr aš myliu visus dėl 
paneigę Dievą sako žmo- Dievo nes Dievas yra mei-

komunistų valstybėje ne
bus meilės, kaip dabar Ru
sijoje nėra, koki keista bus 
jų brolybė! Lygybės ir bro
lybės pagrindas yra Die
vas. Aš lygiai vertinu visus 
žmones, myliu visus, net ir 
priešus, nes Dievas yra vi
sų bendras Tėvas, nes vi
si žmonės yra broliai Kris-

nėms, kad jie elgtųsi kaip 
broliai, bet priduria saky
dami: ______ , „
liai”. Tie, kurie kalba apie sugriūti, nes nebėra pa- 
brolybę užmiršta, kad bro-‘grindo.

lė. Jei paneigsi Dievą, visas
: •'•žinoma, jūs ne bro- tavo gyvenimo namas turi

Valstybės Vergai
Kadangi komunistai taip 

pažemina žmogaus vertę 
ir nepripažįsta jam pra
kilnesnio gyvenimo tikslo, 
kaip galima tvirtinti ar su
tikti, kad jie rūpinasi jo 
gyvenimo pagerinimu ? Po
piežius Pijus XI sako:

“Pagal komunizmo mok
slą egzistuoja tik viena 
materija su savo aklomis 
jėgomis iš kurios yra iš
riedėję visi augalai, gyviai 
ir žmogus. Tokiame moks
le nebėra vietos Dievo idė
jai, nebėra skirtumo tarp 
dvasios ir materijos, o per 
tai ir jokios kito gyvenimo 
vilties. Žmogaus asmeny
bei nebepripažįstama jo
kių įgimtų teisių, nes jis y- 
ra tik paprastas ratelis di
džiulėje mašinoje, žodžiu, 
norima pradėti naują erą, 
sukurti naują kultūrą, ku
ri būtų aklos evoliucijos 
vaisius: žmonija be Dievo.. 
Komunizmas ne tik slap
tai, bet viešai ir atvirai vi
somis, net ir smarkiausio
mis priemonėmis siekia ir 
moko žiauriausios klasių 
kovos ir pilnos privatinės 
nuosavybės panaikinimo. 
Tų tikslų siekiančiam ko
munistui nieko nėra, ko 
neišdrįstų ar ko jis gėdy- 
tųsi; o įgavęs valdžri pa
sirodo nepaprastai žiaurus 
ir nežmoniškas. Tai liudija 
anos pragaištingos sker
dynės ir griuvėsiai, kuriais 
plačiausius rytų Europos 
ir Azijos plotus nuklojo... 
Komunizmas visai nesirū
pina ir nekreipia dėmesio į 
tą aukštą žmogaus pasky
rimą, tik reikalauja, kad 
jis pilnai pasiduotų vals-

tybei... Tai mokslas pilnas 
klaidų, prieštaraujančių ir 
sveikam protui ir dieviš
kajam Apreiškimui, griau
nantis socialinę tvarką; 
mokslas, kuris nepažįsta 
nei tikrosios valstybės kil
mės, jos prigimties ir tiks
lo, nei žmogiškos asmeny
bės teisių, vertės- bei lais
vės. Tai mokslas jau seniai 
pripažintas atsilikusiu 
moksliniu atžvilgiu ir ne
atitinkąs faktų tikrenybei. 
Komunizmas niekada ne
pajėgė ir nepajėgs page
rinti žmonių gyvenimo. 
Mes žinome, kad Rusijoje 
jis- nedavė ką buvo žadėjęs, 
išskyrus vergovę, kurią 
terorizmas yra uždėjęs 
milijonams žmonių. Net 
ekonomijos srityje negali
ma apseiti be dorovės ir 
atsakingumo jausmo. Ko
munizmas, atmetęs doro
vės ir religijos dėsnius, už-! žiaus 
vedė terorizmą”.

gina su gyvuliais ir jam 
jokių teisių nepripažįsta. 
Ir už tai visos jų kalbos a- 
pie žmogaus gyvenimo pa
gerinimą yra tuščias daly
kas. Jei apie žmogų nieko 
nežinome, nežinome iš kur 
jis atsirado, kam jis Čia 
gyvena, kas su juo bus po 
mirties, tai kaip galima 
tvarkyti ir gerinti jo gy
venimą, jei jis yra betiks
lis atsiradimas? Jei taip, 
tai mes apie gyvulius dau
giau žinome. Net ir komu
nistai pripažįsta, kad gy
vuliai patarnauja žmo
nėms. Tai yra jų gyvenimo 
tikslas. Ir tai visgi apie 
juos ne per daugiausia te
sirūpinama. Mes priveda
me gyvulius prie lovio ir! 
tuo mūsų rūpesnis užsibai-1 
gia. Bet kaip apie žmogų, 
jei nežinome jo gyvenimo 
tikslo?

Kaip komunistai žmogų 
pažemina, taip Katalikų 
Bažnyčia jį išaukština, nu
rodydama jo kilnią verty
bę ir gyvenimo tikslą. Bet 
apie krikščionybės pažiū
ras į žmogų pakalbėsime 
kitą savaitę. T.

kla laukia patriotų, darbš
čių, tvarkingų, blaivių jau
nuolių, pastebėjo, kad la
bai didelė auklėjimo jėga 
yra tikėjimas. “Ypatingai 
tikėjimo reikšmę supranta 
ir įvertina tie, kuriems pa
tiems yra tekę dalyvauti 
kautynėse”, sako Ministe- 
ris. “Tikėjimas, be abejo, 
stiprina kario dvasią, ir to
dėl jis mūsų kariuomenėje 
visada buvo ir bus brangi
namas ir palaikomas”.

Ta proga negalima nepa
minėti, kad tiek pirmasis 
Karo Mokyklos viršinin
kas, dabar atsargos gene
rolas Galvydis - Bykaus- 
kas, tiek gen. Musteikis, 
tiek, pagaliau, dabartinis 
Karo Mokyklos viršinin
kas gen. Juodišius yra gi
liai tikį žmonės, kurie visa 
savo siela busimuosius ka
rininkus stengiasi išauklė
ti tikrais lietuviais, dorais, 
tauriais žmonėmis, nar
siais kariais.

Ateinantį rudenį ir pati 
Karo Mokykla plačiau mi
nės savo gyvavimo 20 me
tų sukaktį. “M. L.“
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Enciklika Apie Krikščionišką 
Moterystę

6. Moterystes Nesuardomumas
Šita nesuardoma tvirtovė, nors ir ne tuo pačiu to

buliausiu mastu kiekviename atvėjuje, vis dėl to pri
klauso kiekvienai tikrai moterystei, nes Viešpaties žo
džiai yra: “Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria”, 
jie buvo pasakyti apie mūsų pirmuosius tėvus, tai yra, 
apie visų būsimų santuokų prototipą, ir todėl jie pri
taikomi visoms tikroms moterystėms. Be abejo, tas 
pirmykščio įstatymo kilnumas ir aštrumas prieš Kris
tų buvo iki tiek sušvelnintas, kad Mozė leido savo tau
tiečiams, dėl jų širdies kietumo, padaryti, dėl tam tik
rų nustatytų atsitikimų, atsimetimo aktą, bet Kris
tus, savo vyriausia Įstatymdavio galia, atšaukė tą di
desnės laisvės leidimą ir atnaujino visu jo pilnumu pir
mykštį įstatymą tais žodžiais, kurie niekada neturės 
būti užmiršti: “Ką Dievas sujungė, žmogus tenepers
kiria”. Tai todėl palaiminto atminimo Pijus VI su di
dele išmintimi rašė Egero vyskupui: “Per tai yra aiš
ku, net gamtos stovyje, ir, ar šiaip ar taip, dar prieš 
tai, kaip buvo iškelta į Sakramento, tikra to žodžio 
prasme, vertybę, moterystė buvo dieviškai įsteigta 
taip, kad implikuotų amžiną ir nesuardomą ryšį, kad 
paskui joks civilinis įstatymas negalėtų jos išardyti. 
Tai todėl, nors ir moterystė negali būti be Sakramen
to, kaip pavyzdžiui, moterystė tarp netikinčių, toki 
moterystė vis dėl to turi išlaikyti, kadangi tai yra tik
ra moterystė, ir tikrai išlaiko šį amžino ryšio būdą,

•‘Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargo patyrei".

Maironis.

( (Tęsinys)
Ant aukšto stataus kal

no pastatytas Pau miestas. 
Namai didingi ir gražūs, 
daugumas jų viešbučiai. 
Atrodo, lyg turistų cent
ras. Gamta labai graži. 
Pats miestas ne labai toli 
nuo Liurdo.

Artėjant prie Liurdo, 
galima išvysti aukštus Py- 
renėjų kalnus. Saulei lei
džiantis, tolimesni kalnai 
atrodo mėlyni. Aiškiai ma
tyt sniego bruožai jų vir
šūnėse. Sriauni upė teka 
šalia geležinkelio. Jos van
duo žalsvai balzganas, nes 
ji teka per kalkių sluoks
nius.

Birželio 19 d., apie 9 va
landą pasiekėme Liurdą. 
Pakalnėje graži, balta baž
nyčia. Buvo matyt proce
sija einanti su degančio
mis žvakėmis. Išlipusios 
stotyje sutikome vienuo
lių; paprašėme nakvynės. 
Jos nusivedė į savo namus, 
!davė vakarienę ir gerą

sytas vardas asmens, ku
ris gavęs kokią nors malo
nę per Marijos užtarimą.

Įėjimas į viršutinę baž
nyčią dviem apvalais ky
lančiais takais. Takai pla
tūs asfaltuoti. Šita bažny
čia labai graži. Didysis al
torius geležine tvorele iš 
visų pusių aptvertas. Prie 
visų sienų aptverti šoni
niai altoriai. Abiejose baž
nyčiose yra iš viso apie 60 
altorių. Viršutinėje bažny
čioje yra sienose prikabin
ta tūkstančiai padėkos 
ženklų Marijai. Prie lubų 
kabo daugelis bažnytinių 
ir tautinių vėliavų. Jų tar
pe yra ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių vėliava.

Priešais abiejų bažnyčių 
yra didžiulė terasa, visa 
asfaltuota. Abiejose pusė
se auga lapuoti medžiai. 
Vienoje pusėje tarp kolonų 
yra šv. Bernadėtės alto
rius. Čia ligoniai dažnai 
klauso šv. mišių ir šios te
rasos pakraščiais jie suri
kiuojami, kai būna laimi
nami Švč. Sakramentu. Už 
terasos aptvertame plote 
stovi apvainikuota Mari
jos statula. Vakare, švie
soms degant, statula nepa
prastai gražiai atrodo. Yra 
dar

v •

Holyoke, Mass. Holyoke, Mass.
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Gagnon & Forsander

Dodge and Plymouth — Sales and Service Agency 
Dealers in Lee and Gatės Tires — Exide Batteries L~ Atlantic Oils — Lubricants

47 Cottage Street Phone Easthampton 660
►f---- „------------------------------------------ ---------------------------------------------
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Sabin Coal Company
Coal and Coke

Range and Fuel Oil Quality and Service

Office and Yard:

19 Fulton Avenue£

trys aptverti plotai. 
Seserys, 

Elmhurst, Pa. 
Nukryžiuoto Jėzaus 

(Bus daugiau)

Phone 2561

H. & J. Bergman
Makers of “MY MOTHER’S BREAD 

Fine Bread. Pastry and Doughnut-s 
Telephone Orders Given Prompt Delivery

16 Briggs St., Phone 390 Eastampton. Mass.

C%X5t%1€X%3«X«X3£XXX'<%VXXX'XXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

I

XXXAXXX^V*^

\

ff

kuris nuo pat pradžios, dieviška teise moterystėje ;kambarį Seselės mum° la.
4- c ■»zvlii/41 Ir r» zd vs rvrv/vvizM vsiiri. "»/x Ir-1 zxr> nvvnk>ri/xc< rrn lz\r> lv» i

™ -i^v; b.z.. !*>ai maloniai patarnavo per
abi dienas.

Kitą rytą nuėjome prie 
grotos. Sunku aprašyti 
jausmus, kurie veržiasi 
žmogui prie grotos. Ola gi
li, viduje altorius. Akmuo 
pajuodavęs nuo žvakių, 
kurios dega viduje. Aukš
čiau į dešinę nišoje stovi 
Marijos statula. Pakraš
čiais auga medeliai ir kiti 
augalai. Visa ola geležine 
tvora aptverta. Įeiti gali
ma pro vartelius paskirtu 
laiku. Toliau į dešinę sa
kykla, ir abiejose pusėse 
vietos gėlių puokštėms į- 
statyti. Aikštė ties grota 
grandinėmis padalinta į 
kelias dalis. Ties grandinė
mis padėtos didelės medi
nės dėžės. Į jas žmonės su
deda žvakes, kurios vėliau 
būna deginamos grotoje. 
Liurdo žvakės baltos su 
mėlynu storgaliu. Žvakių 
yra visokio didumo, nuo 
visai mažų iki labai dide
lių. Yra šiek tiek sėdynių 
grotos aikštėje; keturios 
sėdynės skirtos vienuo
lėms. Aikštė aptverta ce
mentine tvora; už pat tvo
ros šniokščianti upė. Į kai
rę nuo grotos religinių 
daiktų krautuvėlė. Už 
krautuvėlės stebuklingas 
šaltinio vanduo bėga iš 
kranų. Kranų yra apie de
šimtis. Dar toliau į dešinę 
namelis, kur ligoniai mau
domi. Visur apie grotą už
laikoma griežta tyla. Sar
gai stropiai saugoja tvar- 

kitais, ką Mozė leido žydams, Viešpaties liudymu, dėl diržais persijuosę ir
jų širdies kietumo, bet Evangelijos įstatymu tas, ku- i
ris šitaip pasielgia, yra kaltas svetimoterystės, kaip ir' 
moteris būtų kalta, jei už kito ištekėtų”.

Nesuardomumo Gerybės
Kokios gi gausios ir brangios yra gerybės, kurios 

plaukia iš moterystės nesuardomumo, negali įsitikinti 
tas, kuris kad ir paviršutiniškai apsvarsto tiek susi
tuokusių ir jų vaikų gerovę, tiek žmonių draugijos la
bą. Ir, visų pirma susituokusieji turi šiame pastovume 
amžinumo ženklą, kurio aukščiausiame laipsnyje rei
kalauja. dėl jo pačios prigimties, tas kilnus savo asme
nų perdavimas ir glaudus jų širdžių bendravimas, ka
dangi tikroji meilė nepažįsta galo.

taip glūdi, kad nepareina nuo jokios civilinės galės. Ir- į 
gi dėl to vis tiek, koki moterystė bus, kartą sudaryta,! 
arba taip sudaryta, kad būtų tikra moterystė, tai sa
vyje turės tą amžiną ryšį, glūdintį dieviška teise kiek
vienoje tikroje moterystėje; arba jei bus prileista, kadį® 
moterystė yra sudaroma be šio amžino ryšio, tada taip 
bus nemoterystė, bet neleistina sąjunga, tiesiog prie-į 
šinga dieviškai teisei; sąjunga, į kurią, todėl, negalima 
nei stoti nei likti”.

Aiškios Išimtys
Jei šitam nesuardomumui rodos yra išimtis, kad 

ir reta, kaip kai-kuriose natūraliose santuokose, suda
rytose tarp vienų netikinčiųjų, arba tarp krikščionių, 
kai santuokos sudarytos, bet nekonsumuotos, ši iš
imtis nepareina nuo žmonių valios nei nuo jokios gry
nai žemiškos galybės, bet nuo dieviškos teisės, kurios 
viena Kristaus Bažnyčia yra saugotoja ir aiškintoja. 
Tačiau jokis šitos rūšies galimumas, dėl jokio moty
vo, niekada negalės būti pritaikytas sudarytai ir kon- 
sumuotai krikščioniškai moterystei. Joje, kadangi mo
terystės sutartis yra pilnai įvykdyta, dėl to iš Dievo 
valios didžiausias pastovumas ir nesuardomumas jos 
aiškėja, ir joki žmonių valdžia negalės ją atpalaiduoti.

Jei mes norėsime su priderama pagarba įžvelgti 
gilią šios dieviškos valios priežastį, mes lengvai ją ra
sime, Garbingi Broliai, mistiškoje krikščioniškos mo
terystės reikšmėje, kuri pilnai ir tobulai iškyla konsu- 
muotoje tarp tikinčiųjų moterystėje. Mes apaštalo 
liūdymu, jo laiške Efeziečiams, ką Mes jau esame šios 
enciklikos pradžioje priminę, krikščionių moterystė 
atvaizduoja taip tobulą sąjungą, kuri yra tarp Kris
taus ir Bažnyčios: “Tas sakramentas yra didis, sakau 
jums, Kristuje ir Bažnyčioje”. Šitokiu būdu, ši sąjun
ga, kol Kristus gyvens ir kol per Jį gyvens Bažnyčia, 
niekada negalės būti paleista jokiu perskyrimu. To 
mus gerai moko Šv. Augustinas šiais žodžiais: “Nes tai 
saugojama Kristuje ir Bažnyčioje, kad gyvas vyras ir 
gyva, žmona niekada nebūtų išskirti jokio perskyrimo. 
Šio sakramento saugojimas yra toks didelis mūsų 
Dievo mieste, tai yra Kristaus Bažnyčioje, kad vaikų 
gimdymo tikslo akivaizdoje, kada moterys išteka arba 
išeina už vyro, nevalia pamesti bergždžios žmonos ki
tai, vaisingajai vesti. Jei kas tai padaro, jis be abejo, į 
nebus pasmerktas šio amžiaus įstatymų, kur, per at
simetimą, yra leidžiama, be nusikaltimo, jungtis su !

320 Park Street Phone 5686 Holyoke, Mass.

Alfred E. Dunlop
FLORIST

Flowers for Ali Occasions
62 Grape St.. Phone 869 Chicopee, Mass. ,

Dreikorn’s
Orange — Wrapped Bread

Bakers of Tasty Pastry and Bread

The Valley Arena

I

560 Bridge St.. Phone 8226 Holyoke. Mass.

I JOE FRANZ J,

Į Bakery & Delicatessen ij
! Quality — Purity J Į
1 Greeings to my many Friends , ’ 
Į and Patrons <[

i 904 Hampden St.. Phone 2-0511 Į> 
Į Holyoke. Mass. ij
(vavzzav.vavVa'.'.v.-.vz.

>
", VINCENT DRUG COMPANY

A Re puta t i on Built on Prescription

i Service — FREE DELIVERY’ <[
337 Main St. Phone 8843 !j

Holyoke. Mass. <[
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Crystal Soda Company
Leading Brands — Beers and Wines

118 Maple Street Phone 2-0623

Prentiss, Brooks 4 Co., Ine.
Heatilators — Cieanout Doors — Ash Dumps

6y6 Quarry Tile — Fine Line of Building Materials

109 Winter St. Phones
Office and Warehouse 4505—4506—2-0081

Holyoke. Mass.

WV.V/W«V.W.*
I

172 Sargeant St. Phone 8228

Holyoke. Mass.

HOLYOKE PRODUCERS

DAIRY CO., INC.

’ Northampton. Mass.

Hotel Northampton and 
Wiggins Old Tavern

“An Inn of Colonial Charm”

Northampton. Mass.

Excellent Food Popular Prices

Modern Fireproof Rooms $2.00 Up 

Interesting Selection of Early New England

Household Furnishings

Lewis N. Wiggins, Landlord

i

I
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FRITZ BACKER /
X 

Blacksmith and General Jobbing J

Springs in Stock and Spring Repairing £
8 Axle Straightening Phone 1841 £
Z»5CXXV«CM'XX%X’X5«XXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX^

Fire AccidentMUTUAL INSURANCE
Since 1652 

Štili Serving Its Public Faithfully

A Dollar Saved Is a Dollar Earned It Pays t<» See

George A. Peason Grafton Water Co.
86 MaiR St. Tel. 234

Automobile Burglary

it
1

/

ž........ . _ _______—— j
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< Twin Cleaning & Dye Works
J 211 North Street Phone 1911—1912 £
2xXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM
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I Hebert Bros. Coal Co.
Lehigh Valley Old Co's Lehigh Reading Anthracite

Koppers Coke Socony Fuel Oil?

Do Not Wait Bny Coal At Today’s Prives

42 Pteasant Street Phone 382-W

4XXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXV'tXXXXXXXXXX<X<

MARTIN A. PADDOCK <
TAILOR į

Custom Tailor for Men & Women t 
i Finest Domestic and Important c 
' Woolens to Suit the Individuals ę 

Main at Craft Avenue i
Phone 308 c

J. W. Parsons &. Sons
Farm Machinery

Tractors and Supplies

25 Fair Street Phone 2855 Northampton. Mass.
^CXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXX-'

SPRINGFIELD, MASS

i

Bazilika susidaro iš dvie
jų bažnyčių, viršutinė ir a- 

į patine. Žemutinės bažny- 
'čios viršuje auksinė karū
na ir kryžius karūnos vi
dury. Bažnyčios viduje iš 
mozaiko atvaizduota ro- j 
žančiaus paslaptys. Dau-j 
gybė altorių aplink visą! 
bažnyčios vidų. Kiekvieno
je marmuro lentelėje įra-

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl Mozė leido žydams persiskyrimus9 Kodėl tiek

yra divorsų ?
2. Ką Kristus sako apie moterystės pastovumą?
9 Kokios gerybės plaukia iš moterystės nesuardomu- 

mo?

"Gyvojo RožmčImb 
Paslaptys"

o.

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

Northampton, Mass.

A Good Meal Means A Good Deal

Beckmann's Restaurant
Northampton

Regula r Dinners:

35c — 50c — 60c — 85c — $1.

Oppo3ite City Hali Open Sundays

The Keystone

1 4$rew<isw

So long as the maintenance of a family depends on 
the eaming power of the breadwinner —
So long as eaming power can be destroyed by death. 
old age. or disability —
So long as the future is not secure without income 
to replace lošt eaming power —
Just so long will Life Insurance continue to be the 
keystone in the arch of economic secunty for the 
indrvidual and for those who are dependent upon him.

F. A. Bartlett & Sons, Ine.
Manufacturers of the Sensational — LOX-TITE BOK 

Proven by every tęst to be the STRONGEST and SAFEST for
EVERY TYPE OF SHIPPING

A Trial order will convince you of the superiority and economy of 
this patented box. Gali now.

Maple Street Northampton, Mass.

Matoney’s Bakery
B. J. Healy. Prop.

Bread — Raisin Bread — Coffee Rings — Rolls 
Cinnamon Buns — Muffins — Doughnuts

23 Armory Street Tel. 432 Northampton. Mass.

XXXXXXXXXX'XXXX'” Massachusetts Mutual Life 
Insurance Company

Springfield. Massachusetts

Bertrand J. Perrv. President

i
\
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Penktadienis, Rugpiūčio 11 ’39 6

hcAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ; 

KOLONIJOSE Į

!

te

MONTELIO, MASS
Šiomis dienomis išvyko į Elm- 

hurst. Pa. p. Kazys Giigas. LDS 
2 kp. ilgametis pirmininkas, su 

žmona ir sūnų Jurgiu.
15 d. dalyvaus Nu- 
Jėzaus Vienuolyno 

kuriose ir pp. Grigų 
vienuoliškus

savo
Rugpiūčio 
kryžiuoto 
iškilmėse.
duktė Julė priims 
įžadus.

nas Kaman- 
dulis. M1C.. kuris kiek laiko 
viešėje pas savo tėvelius. išxyko 
: Chicagą. Kur jis bus skirtas 
darbuotis dar neturi žinių. Lau
kia sugrįžtant provinciolo.

J. J f skeli virius

DARBININKAS

I

TEILSISI RAMYBĖJE |Gal dėlto net ir vasaros metu 
šią savaitę net dvi parapijom' P*r baisiausius karščius į nove-|

GREENFIELD, MASS

Sykes& Sykes
P A. SYKES ir B G SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sar.born BĮ ek
Washington St.. Norv.oo6. Mass. 

Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 NVALNUT AVĖ.
Tel. N :-a • č l?20

PROVIDENCE. R. I. 
Telephone:

O*iso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6236

William J. Chisholm
GRABORIUS į

“Asmeniškas Patarnavimas” S

-331 Smith St., į

J

Pope Optical Co.
Aibert R. Barker

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

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

275 Main St.. \Vcbster, Mass.

■

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vernon St.

Worcester. Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757

LDS 113 kuopos pusmetinis 
sirinkimas įvyko liepos 30 d. 

pas Kastantą Dėdiną — sode. 
Pirmininkas atidarė susirinki- • < 
mą malda. Skaitytas protoko
las ir priimtas vienbalsiai. Taip
gi skaitytas laiškas Naujos An- , 
glijos pirmininko J. Kumpos 
reikale suvažiavimo, kuris įvyks 
pas mus. Visi nariai laukia sve- , 
čių ir stengsis priimti. Kuopa 
išrinko atstovus dalyvauti su
važiavime: J. Vaičiulį. Aleksan
drą Stepankevičių. Adomą Bu- 
driavičių, A. Dėdiną. Taipgi 
kuopa nutarė duoti užkandžius 
svečiams atstovams. Į komisi
ją įeina — E. Aguonienč. A. 
Stepankevičienė. L. Oguonienė, 
A. Dedinienė. J. Giknienė.

Skaitytas laiškas iš Lietuvos 
reikale statomosios senelių li
gonių prieglaudos. Jonui Vai
čiuliui pradėjus, suaukavome — 
85.25. Pinigus pasiuntėme šv. 
Vincento ir Paulio draugijos 
pirmininkui kun. S. Morkūnui į 
Kauną. Kitas susirinkimas nu
tarta laikyti toje pačioje vieto-1 
je.

Sekmadienį, rugsėjo 24 dieną 
įvyks bingo party. Susirinkimas 
baigėsi gražioje nuotaikoje, da
lyvaujant 
Turėjome 
narį poną J. 
švenčia daug 
Susirinkimui 
dėjo užkandžiai, 
vimas. Visi nariai praleido lai
ką smagiai. Lietui užėjus turė
jom pabėgti iš sodo. Dėkojame 
ponams Dėdinams už gražią vie
tą susirinkimams. Stenkimės 
visi ir ateityje taip įvertinti 
mūsų spaudą, paremti vieninte
lį katalikišką lietuvišką laikraš
tį “Darbininką", mūsų organą.

.4. Dėdinas.

SI

kos buvo pašauktos amžinybėn. nos pamaldas susirenka kas sa- 
a. a. Ona Dumkuvienė ir Zofija 
Mažeikienė - Obeciunienė. Pir
moji buvo palaidota pirmadienį, 
o antroji trečiadienį. Dumku
vienė mirė labai staiga. Obeciu
nienė sirgo ir negaliavo per dau- i 
gel mėnesių. Keli metai atgal ji 
buvo automobiliaus sužeista, ir 
tas atsiliepė, ypač per pastaruo
sius du metu. Kuomet buvo jau-i 
nesnė daug darbavosi prie para-1 
pijos. Pirmininkavo parapijos 
draugijoms, kaip tai Moterų Są
jungos ir Susivienymo kuopoms. 
Taipgi Altoriaus ir Rožančiaus. 
Tretininkų ir Amžino Rožan
čiaus skyriams per ilgus metus. 
Penkiolika metų atgal nebuvo to 
parengimo parapijos naudai, 
kad a. a. Zofija Obeciūnienė ne
būtų dirbusi arba šiokiu tokiu 
būdu prisidėjusi. Antradienio 
vakarą kun. Dubinskas atsilan
kė į velionės namus ir sukalbė
jo rožančiaus dalį su susirinku
siomis Altoriaus ir Rožančiaus 
ir Tretininkių draugijų narėmis. 
Kaip Dumkuvienei, taip Obeciū- 
nienei. lai gerasis Viešpats tei
kia savo amžinąją ramybę.

vaitę šeši ir septyni tūkstančiai 
žmonių.

ma tai jis pasiųstų kiekvieną' 
parapijos jaunuolį ir mergaitę, j ~ 
kad jie pamatytų ir patys patir- / 
tų. kad būti Kataliku reiškia z 
veikti, kad katalikvbė nėra tik ! z* ’ Zsekmadienio šv. mišių kiaušy- z 
mas. bet kaip žodžiuose, taip z 
pasielgime katalikų tikėjimo z 
dėsniai privalo vairuoti mūsų z 
asmenį gyvenimą ir mūsų san- ' 
tvkius su kitais. Patsai kun. dr. < 
Mendelis išvyksta į tuos kursus '

i 

Į 
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VVEST ROXBURY, MASSACHUSETTS

George H. Noone Sand and 
Gravel Company

sekmadieni.

GRAŽUS PASIŪLYMAS
Pereitą sekmadienį, per Soda- 

liečių mišias 8:30 vai. ryte, ku
nigas dr. Mendelis. Sodaliečių 
dvasios vado. kun. Dubinsko. ir Į 
savo vardu pasiūlė užmokėti 
bent kurios sodalietės visas iš
laidas. kuri norėtų dalyvauti 
Katalikiškos Akcijos 
niuose kursuose, kurie 
VVashingtone. rugpiūčio 
d.d. Kun. dr. Mendelis.
tuos kursus pereitą vasarą tiek 
juos įvertina, kad jei būtų gali-

vasari- 
įvyks

14—19
lankęs

Foundation Gravel, Sizes as Reąuired; Grits Pea Gravel, 
Roofing Gravel, Mixed Aggregates, Batch-Mixed Materials, 
Concrete. Mason and Plaster Sand, Kiln-Dried Sand, Dry- 

Screened Sand

mišios
ŠŠ.
mi-
Al-
pe-

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį 

8:30 vai. buvo su išstatymu 
Sakramento, kad tinkamai 
nėti parapijos globėjo. Šv. 
fonso iškilmę, perkelta nuo 
reito trečiadienio.

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d. 
per mišias 8:30 vai. ŠŠ. Vardo 
vyrų dr-ja priims šv. Komuniją 
būryje. Manoma, kad nežiūrint 
karščių, didesnis nuošimtis vy-, 
rų bus prie Dievo Stalo.

Kun. Dubinsko mamytė, ilgus 
metus gyvenusi 707 W. Lom- 
bard St.. persikėlė pas savo gi
minaitę ponią Petronę Adomai

tienę. 821 Hollins St. Žvalgas.

Detroito Žinios

I

353 Gardner St. West Roxbury

Tel. PARkway 0338-0339

FISKDALE, MASSACHUSETTS

Sturbridge Finishing Co.
FISKDALE, MASS.

Finishers, Bleachers and Mercerizers

of Cotton Piece Goods

Šios savaitės pirmadienį įvy
ko šv. mišios už vėlę Amilijos 
Janušytės, kurią praeitą savai
tę nušovė jos patėvis Jonas ir 
pats save pašovė. Tas viskas at
sitiko Thompson W. Virginia, 
kur yra pusėtinai lietuvių kolo
nija. Mergina buvo 23 metų. Ro
dos. priežastis to baisaus atsiti
kimo. kad ji savo patėviui neda
vė pinigų praleidimui.

Praeitą šeštadienį atvyko iš 
Saginatv. Mich. šv. Jurgio para
pijos basebalininkai į Detroitą 
vadovybėje Petro Vasiliausko 
žaisti su Detroito Petriniais. 
Kaip atrodė, tai blogai Petri- 
niams. nes Saginaw smarkiai 
žaidžia. Bet Petriniai nenusi
minė. Vadovybėje Litvaičio ir 
Gedvilos. Petrinei netik atsilai
kė. bet ir supliekė svečius 10 
prieš 0. Svečiai negalėjo to pa
miršti.

Po žaidimo šv. Vardo draugi
ja mandagiai svečius priėmė ir 
puikiai pavaišino. Narių žmo
nos pagamino visiems vakarienę 
parapijos 
priklauso
rims: Vasiliauskienei. Brazins- 
kienei,. Malinskienei ir Litvai- 
tienei. Nors svečiai pralaimėjo, 
bet buvo labai linksmus, kad 
Petriniai juos maloniai priėmė.

Also
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OUINCY, MASSACHUSETTS
KLEBONAS LIETUVNIKAS 

NEWTOWNE
Nors Baltimore 125 mylios 

atstu nuo Juozapo - Marijos Vi
los. Newtown. Penna.. tačiau 
pereitą sekmadienį Sesučių Ka- i 
zimieriečių piknike dalyvauti I 
buvo nuvykęs mūsų klebonas, 
kun. Juozas Lietuvnikas. Edu-, 
ardas Žakas. Albertas Šilans- ■ 
kas. Marijona Ivoškiūtė ir po
nios Šilanskienė ir Ivoškienė. 
Kelionė buvo sėkminga. Džiau
gėsi visi pamatę pažįstamas 
Sesutes ir tokį skaitlingą būrį 
svečių, kurie buvo suvažiavę 
Sesučių Vilon pasilinksminti ir 
šiek tiek pelno padaryti gerųjų 
Sesučių įvairiems reikalams. 
Valio mūsų Klebonui, kurs nie
kuomet neapleidžia nė vienos 
pramogos, kurių pelnas yra ski
riamas tikybos ir lietuvybės rei
kalams.

I

skaitlingai nariais, 
toliau atvažiavusį 
Vaičiulį, kuris pa

laiko lietuvybei, 
užsibaigus, prasi- 

pasišnekučia-

savaitę buvo išvykę 
Bekampiai j \Vilkes 
atostogoms. Pasisve-

iš

Praeitą
p. Vincai 
Barre. Pa.

jčiavę pas savuosius, grįžo atgal 
į Detroitą. Jie važiavo per Ka
nadą. Būdami ilgoj kelionėj. 
Vincas labai nuvargo ir iš kelio 
pasitraukė biskį primigti. Vos 
užsnūdo, privažiavo kitas auto
mobilius. Automobilistas priki
šo prie jo galvos pistolietą. ir 
paliepė jo žmonai jį pažadinti. 
Apvogė Bekampius ir paėmė jų 
automobilio raktus. Žmonėms, 
nakties laiku važiuojant, nepa
tartina sustoti miške. Geriau į- 
važiuoti į kokį miestuką arba 
kempę.

Property Owners 
Save Over $5,000,000 
On Insurance Costs

WORCESTER, MASS

Šv. Kazimiero Parapija

ir
13

Šv. Kazimiero parap.
I Šiomis dienomis PetrasI
į Pranciška Kisieliai, gyv.
! Barkley St. Worcester. Mass.
I mini savo 25 metų vedybinio 
j gyvenimo sukaktį, p. Kisieliai y- 
' ra ilgamečiai LDS nariai. Jie 
praeityje duosniai yra aukavę 
“Darbininko” palaikymui.

Linkime ponams Kisieliams 
sulaukti sveikiems ir auksinio 
jubiliejaus. Koresp.

svetainėje. Padėka 
sekančioms mote- j

\ Ouincy Mutual Fire Insurance
Founded 1851

Quincy, Massachusetts
Agens Everywhere in New England To Serve You ’----- |

Detroito automobilių dirbtu- < 
j vių amatininkai džiaugiasi, kad 
I streikas užsibaigė sėkmingai. 
: Po penkių savaičių grįžta į dar
bą. Kiti darbininkai dar šiek 

įtiek dirbo, bet jeigu streikas 
būtų ilgiau tęsėsi, tai būtų likę 

; tūkstančiai be darbo. Visiems 
•: linksma, kad vyrai sugrįžo į 
darbą. Darbininkui žmogui be 
darbo sunkus dalykas, ir tuo- 
jaus cento trūksta. Velijam. kad 
dabar per ilgą laiką būtų taika 

, tarp darbininkų ir darbdavių.

DEDHAM, MASS.

i iŠiais laikais nelabai dažnai 
pasitaiko sueiti žmogų, atvažia
vusį iš Lietuvos, kuris pasiliktų 
Amerikoje. Bet praeitą sekma
dienį dalyvavo šv. mišiose iš 
Lietuvos pp. Balnų motinėlė. 
Praeitą savaitę jos sūnus Vikto
ras ją parvežė iš New Yorko. 
Jos sūnus Karolius ją atvežė į 
bažnyčią. Buvo labai malonu su
eiti su mamyte iš Lietuvos. 
Nors jau sena žmonelė, bet sti- 

ipri ir apsukri, ir kaip mūsų vi- 
I sos motinėlės, turi širdyje gilų 
tikėjimą. Ji labai styliška, nes 
ant galvos nešioja skepetėlę 
taip, kaip dabar mūsų merginos 
nešioja tas “babuškas”. Velijam 
pp. Balnų mamytei ilgo ir links
mo gyvenimo. Ji apsigyvens pas 
sūnų Viktorą.

John Iafolla Construction Co.
INAUJIENYBĖ — GARSIA

KALBIAI
Nėra abejonės, kad mūsų baž

nyčia atsisako liktis nuo kitų 
pažangių įstaigų. Tik pereitą 
vasarą pasirodė keturios milži
niškos elektros vėdyklės, kurios 
pamaldų metu vėdyna susirin
kusius maldininkus. Šįmet pa-, 
vasary vieną sekmadienio rytą 
visus nustebino naujai įrengti 
visose sėdynėse minkšti klaup- 
tukai: o pereitą sekmadienį vi
si įdomiai klausė pamokslo per 
naujai sudėtus ir mažai paste- 
biamus garsiakalbius. Tai yra 
didelis pagerinimas, nes pirmiau 
buvo sunku suprasti pamoksli
ninko. jei teko kam atsisėsti šo
ne arba užkliūti kur už kurio 
bažnyčios stulpo. Su garsiakal
biais kiekvienas žodis yra aiš
kiai girdžiamas kiekvienam 
bažnyčios kampelyje. Dar žmo
nes tik klausia vienas kito, ką 
daugiau mes pamatysim? Kaip 
svetimtaučiai, taip mūsų žmo
nes negali atsigerėti mūsų baž
nyčios švara. Naujai nudažyta 
iš lauko. atnaujinta viduje 
traukti traukia visų akis ir šir
dis prie maldos ir prie Dievo.

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa
reigą. parėmimu Lietuvių die
nos. Pasaulinėje parodoje, Ncw 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

Draugijų Vaidybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-P;rm. -— F. Zaletskienė.
564 E. Broadway. So. Boston. Mass. 

Prot. Ra.št. —Ona I Vaškienė.
440 E. Sixth St . So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Wash:ngton St . Rosiindale, 

Tel. Farkv av 0558-W
Iždininkė — Or.a Staniu’.iūtė,

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

1512 Columbia Rd.. So. Boston. 
Kasos GI.—Mari j >na Auk.štikalnien#

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

antrą utarnir.ką mėnesio 7:30 vai. 
vakare, pobažr.yir.f; svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Šią savaitę šios parapijos kle
bonas praleido pas kun. Lipkų. 
Gr. Rapids. Jis su savim nusi
vežė penketą vaikų, kurie il
giau yra tarnavę šv. mišiose. 
Kun. Lipkus prie ežero turi tre
jetą namelių ir puikų plotą že
mės. Vieta netoli nuo parapijos, 
užtat šv. mišias kasdien atlaikė 
šv. Petro ir Povilo lietuvių par. 
bažnyčioje. Ačiū kun. Lipkui už 
io nuoširdumą.

ŠIRDINGA PADĖKA
| Šiuomi noriu išreikšti padėkos 
i žodį 64-tos kuopos narėms, ku- 
i rios netikėtai surengė mano pa- 
I gerbimo “Surprise Party”, lie- 
I pos 22. 1939. p. Molių gražiam
■ name. Ačiū taip-gi už suteiktas 
gražias dovanėles, gėles ir vai-

■ šes. Esu dėkinga Moterų Sąjun
gos 64 kuopos Dvasios Vadui.
i Kun. I. Boreišiui. už jo atsilan- J 
i kymą ir linkėjimus, taipgi 54 
kuopos narėms ir viešnioms. 
Dėkuoju ir toms, kurios nega
lėjo tą vakarą dalyvauti, bet 
sveikinimus prisiuntė. Jūsų šis 
išsireiškimas ir gražūs linkėji
mai mane giliai paveikė ir kar
tu paskatino prie tolesnio vei
kimo. Žodžiu, ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie mane pagerbti 
vakaro.

Dėkinga.
Elzbieta Paurazienė.

I

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

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

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 tVinfield St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

VVHITMAN, MASS.

I
Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

I I
Commonvvealth Shoe and

Leather Company

GENERAL CONTRACTORS

L
$

Dedham, Massachusetts

SOUTHBRIDGE, MASSACHUSETTS

Norfolk & Dedham Mutual Fire Insurance Co.
Dedham, Massachusetts

Norfolk Mutual Fire Insurance Co.
Incorporated 1825

Dedham Mutual Fire Insurance Co.
Incorporated 1837

Both Companies Consolidated July 1,1937

Southbridge Finishing Co.
SOUTHBRIDGE, MASS.

j Manufacturers of THE FAMOUS 
BOSTON IAN SHOES

Finishers, Bleachers and Mercerizers 

of Cotton Piece Goods
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Baronaitė yra labai simpatinga 
ir kukli lietuvaitė.

p. Ona Ivaškienė pakvietė p. 
Baronaitę pamokyti jos jaunų 
merginų grupę šokti. Jau turė
jo dvi praktikas. Mergaitės jau 
išmoko gražiai šokti “Kalvelį”. 
Kitą savaitę p. Baronaitė, ro
dos, vyksta į Norvvoodą

Sporto Kontesto Rezultatai
“Darb.” Piknike Rugp. 6, 1939

Kęstučio Darže

LANKĖSI
Pereitą ir šią savaitę lankėsi 

“Darbininko” redakcijoje p. 
Maria Baronaitė, kuri keli mė
nesiai atgal, deleguojama Lietu
vos vyriausybės, atvyko iš Lie
tuvos, kad pamokinti mūsų 
jaunimą tautiškų šokių. P-lė

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
ALKapoaus

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nud 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Soft Bali žaidimą L. Vyčių 17 
Algirdo kuopos ir Cambridge 
Torah — laimėjo — Cambrid- 
giečiai.

Mažų mergaičių 50 yardų bė
gimą laimėjo Elz. Seniūtė ir 
Margareta Seniūtė: mažų ber
niukų 50 yardų bėgimą laimėjo 
— Palaima ir Okulevičius iš

ir Norwood, Mass.; storų moterų 
Worcesterį, o po 20 dienos šio lenktynes laimėjo Malvina Li- 
mėnesio vyksta į New Yorką 
prirengti jaunimą šokti tauti
nius šokius Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje programoje.

Pereitą šeštadienį p. Baronai
tė paaiškino tautinius šokius 
per radio Darbininkų Radio pro
gramoje.

Mūsų chorai arba kitų jauni
mo organizacijų valdybos, kur 
gali, lai pasikviečia p. Baronai
tę pamokyti tautinių šokių. Jo
kio atlyginimo ji nereikalauja. 
Galite susirašyti Lietuvos Ge
neralinio Konsulato adresu: 16 
W. 75th St., New York, N. Y.

Į Tos knygutės kaina 10 centų. 
Gaunama visuose pašto sky
riuose ir pas laiškanešius.

Šios knygutės leidėjų tikslas 
supažindinti Amerikos jaunuo
menę su šios šalies istorija, at
vaizduoti ją pašto ženkleliais ir 
taip pat suįdominti rytdienos 
piliečius su mūsų protėvių pa
žiūromis ir įsitikinimais, kurie 
įsteigė šiame pakraštyje naują 

1 valdžios formą. Bostono Pašto 
viršininkas p. Peter F. Tague 
per So. Bostono pašto viršinin
ką mus prašė paskelbti šią ži
nią ir paraginti jaunuolius, ypač 
tuos, kurie renka pašto ženkle
lius, kad jie tą knygutę įsigytų, 
kurios kaina tik 10 centų.

Darbininkų Sąskridžio 
Atgarsiai

ŽINUTĖS
Kojų Gydytojai — X-Ray

Egzaminuoja dykai — Prirenka 
Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St., 
(Ties Jordan Jlarsh)

BOSTON. MASS.

Pereitą sekmadienį, šv. Petro 
parapijos kunigai pranešė pa
rapijiečiams, kad Lietuvos Uni
versiteto choras nebeatvažiuos, JAUNŲJŲ FILATELIS- 
šią vasarą, Amerikon. Jie prašė 
pardavinėjančių, tikietų nebe- 
pardavinėti, — sugrąžyti.

Dr. J. Landžius
(Seymour) į 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 

534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

0IUIIIIU,!.......................   • .......................

E E

Rugp. 14 d.. įpuola pasninkas 
prieš Žolinę. Vakare 7:30 vai. 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
bus klausomos išpažintys. Para
pijiečiai. ypatingai jaunimas y- 
ra raginami prieiti išpažinties 
šeštadienį, rugp. 12 d. Tai ga
lės kelias sekančias dienas pri- į 
imdinėti šv. Komuniją.

Tel. ŠOU 2805

I

Dr. J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

i Tel. 3826 Namų Tel. 5307 '

' Kneižys. Adv^ Jankauskas ir ei
lė kitų pagelbininkų.

Visiems priklauso nuoširdus 
dėkingumas už bendrą talkinin
kavimą darbe. Rap.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnusį SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Sekmadienį, rugp. 6 d., š. m., 
Kęstučio darže. E. Dedham. į- 
vyko darbininkų sąskridis, ku
riame dalyvavo geroka minia 
žmonių. Jau nežiūrint į tai, kad 
rengėjai tikisi gražaus pelno ir 
nusisekusio sukelto gražaus ū- 
po minioje šis piknikas kalbėte 
kalba kad apie jį ką nors dau
giau reiktų pažymėti. Juk jis 
jeigu ir nusisekė, tai turėjo būti 
tam gražus būrys talkininkų, 
kurie tą pasisekimą vykdė. Ir 
štai prieš mūsų akis didelis bū
rys nušilusių ir nuoširdžių dar
bininkų vykdo įvairius įvairiau
sius savo uždavinius. Vieni iš 
jų valgydina, kiti girdina. treti 
mamona keičiasi, dar kiti žiūri 
tvarkos, dar kiti linksmina sa
ve įvairiais programų nume
riais. Atrodo kaip bitės avilyje 
dirba tvarkingai ir gražiai, kad “Keleivio 
tik išeitų viskas ant gero.

Štai darbininkų štabas, kuris 
nuoširdžiai ir sunkiai darbavo
si: — V. T. Savickas, E. Mark
sienė, p. Smilgis, Pr. Tuleikis. 
p. Vaišnoras, p. Barolis, p. Za- 
veckas, K. Šidlauskas. St. Gri-i 
ganavičius, p. Rusteika, p. Ma- ■ 

, siulis, p. Sanda, p. Zuromskis.
J. Baltušis, p. Grigas, p. Juška,1 
p. Radaitis, p. Kumpa, V. Valat
ka. J. Januškevičius. J. L. Pet
rauskas. p. Nanartavičienė, p. 
Janušonienė, p. Jeskevičienė. A. 
Slatkevičienė, M. Komičienė, A. 
Zavackienė, O. Smilgienė, V.. 
Kališius, J. Jeskevičius, p. Di-■ 
fartienė, O. Overkaitė, A. Ivaš
ka. Ona Ivaškienė. A. Smilgis.
K. Masiulienė, F. Lūšis. S. Da
nelius. p. Niauronis, V. Brazau
skas, p. Brazauskienė, E. Kuda- 
rauskienė, p-lė Kališiūtė. Elz. 
Valentaitė, Juozas Dilis. B. Ka- 
voliūtė, Mrs. P. Juškienė, J. 
Puodelienė, D. Januškevičienė. 
O. Siaurienė. E. Vosyliūtė. An
tanas Peldžius, Antanas F.

Rugpiūčio 10 d., pp. Jonas ir 
Genovaitė (Gecevičiūtė) Gude
liai, gyv. Roslindale, minėjo sa
vo 20 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jie apsivedė šv. Roko 
lietuvių parap. bažnyčioje, 
Montello, Mass. Moterystės Sa
kramentą suteikė kun. Jonas 
Švagždys.

Ponai Gudeliai turi savo nuo- 
I savą kepyklą (bakery) Roslin
dale — Hyde Park Avė., o jų 

j gyvenama vieta Cummins High- 
! way. Abu yra rėmėjai ir skaity
tojai laikraščio “Darbininko”. 
Sveikiname ir linkime jiems su
laukti sidabrinio juibiliejaus.

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

sauskienė iš E. Boston, Mass.; 
storų vyrų lenktynes laimėjo 
Antanas Meižis iš Dorchester, 
Mass.; greičiausia bulvių rinkė
ja pasirodė esanti Ona Nevie- 
rienė iš So. Boston, Mass.; ji 
laimėjo ir kiaušinių nešimo kon- 
testą; gyvybės palaikymo lenk
tynes laimėjo Albinas Neviera 
iš So. Boston, Mass.; kas centų 
rinkimo kontestą laimėjo nete
ko sužinoti. Čia gal visi daly
viai laimėjo, nes buvo pievoje 
paberta 200 centų. Kiek kuris jų 
susirinko — tai ir buvo jo lai- kuopos, — So. Bostono, Brock- 1 
mikis. Virvės traukimo tarp že- tono ir Cambridge. Tos trys 1 
maičių ir dzūkų dėl per didelės j kuopos jau antri metai kaip tu- : 
minios nebuvo galima įvykdyti., rį savo metinį laiką, būtent, 
Teisėju buvo ir dovanas laimė- sekmadienį prieš Labor Day. 
jusiems dalino adv. Jankauskas- šiemet bus tas laikas rugsėjo- 
Young. Rap. Sept. 3 d. Piknikas rengiamas

Romuvos parke, Montello, Mass. 
Tai būna pirmas piknikas po už
darymo maudymosi krantų se
zono. Ir nestebėtina, kad tas 
piknikas yra gausiai lankomas 
iš visų kolonijų svečių ir vieš
nių. Rengėjai ir šiais metais de
da pastangas, kad piknike būtų 

I visokių prašmatnybių ir kad 
atvykę svečiai ir viešnios galė
tų turėti “fonių”. Be to bus 
šauni orkestrą, kuri žada duoti 

į puikią muzikos ritmų veseilią.
Šeimininkės per ponią Barbo

rą Žilienę prisiuntė žinių, kad 
jos ruošiasi prie nepaprastai į- 

I domių dalykų. Žada pagaminti 
tikrai “eudnų”, bet skanių val
gių. P-nia Ona Smilgienė man 
'tvirtino, kad turės tokių dova
nų, kurių tik pasižiūrėti bus 
verta atėjimo, o jeigu dar jas 
gavus, tai tikrai verta daug ko 

i atsižadėti. P-nas Vincas Valat- 
1 ka sakė, kad tas piknikas 
šaunesnis negu darbininkų bu
vo Dedhame. Jis tvirtina, kad 
bus kelios dešimtys dovanų. Pa
tyriau, kad tikrai susirinkime 

1 nutarta iš kiekvienos kolonijos 
: pristatyti po keliolika dovanų. 
P-nas Antanas Zavetskas, pri
žadėjo asmeniškai gauti kitų 
miestų nepaprastai gražių “su- 
venirų”. Man tikrai tas parūpo. 
Žadėjau tą dieną važiuoti į Pa
saulinę Parodą New Yorke, gi 

į dabar svyruoju , ar nepramesiu. 
Nevertėt praleisti tokios retos 
progos, kuri čia pat namuose y- 
ra rengiama Trilypės piknike, 
rugsėjo - September 3. d. Romu
vos parke. Montello, Mass. Aš

Trilypė Pikniko Rengėju 
Susirinkimas i

*

7:30

TŲ DĖMESIUI

Antradienį, nigp. 8 d.. 
vai. vakare, “Darbininke” įvyko 
Trilypės pikniko rengėjų susi
rinkimas. Kaip jau buvo rašyta 
trilypį pikniką rengia trys LDS

Šiomis dienomis Jung. Vals
tybių paštas išleido knygutę a- 
pie pašto ženklelius, kurioj tel
pa aprašymai ir vaizdai pašto 
ženklų nuo 1893 iki 1938 metų.

i j
I

Rugp. 15 d.. Švč. Marijos P. į 
į dangų Ėmimo šventėje. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje atsi
bus šventos mišios sekančiomis 
valandomis: 5, 6. 7, 8 ir 9. Pas
kutinės bus giedotos Tretininkų 
intencijai. Jose bus pamokslas 
sakomas. Po jų bus teikiamas 
palaiminimas su Švenčiausiu. 
Šioje Marijos brangioje šventė
je kiekvienam katalikui pride
ra išklausyti vienų šventų mišių i 
ir

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ
(JEKIMAUČUTĖ) I;

14HopeSt., Į;
Greenfield, Mass. ;l

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

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

NAMŲ:
101 Baxter St.. So. Boston, Mass.

— Tai iiUU 4673

pasimelsti .

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

bus

Visi, kurie tik skaitė pereita
me “Darbininko” numeryj apie 

>” melus ir šmeižtus 
kunigų adresu, dabar tik juo
kiasi, kad “Darbininkas” jį nu- 
maskavo ir prisegė dar vieną 
bulvinį, pagal Markso mokslą, 
medalį už melavimą ir šmeiži
mą. Mūsų išeivijoje gal būti nė
ra kito laikraščio, kuris taip 
šlykščiai rašytų melus apie ku
nigus, katalikus ir jų įstaigas. 
Taigi So. Bostono lietuvių so
cialistų laikraščiui socialistai 
turėtų pripažinti pirmenybę 
melavime ir šmeižime.

Proletaras.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

LANKĖSI
10 d.. 
lanke

isi kun. J. Daunis iš Haverhill, 
kun. A. Baitrušiūnas iš Cam
bridge ir p. P. Kupraitis, Ma- 
rianapolio Kolegijos graduan- 
tas ir nuoširdus “Darbininko” 
bendradarbis, p. Kupraitis po 
ilgos kelionės vakarinėse ir 
centralinėse valstybėse dabar 
vieši pas savo gimines So. Bos
tone.

Ketvirtadienį, rugp. 
“Darbininko" redakcijoj

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORVVOOD. MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

IVAIROS skelbimai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemę
Užsisakydamas NEW ENGLAND

COKE ŠIANDIEN on the

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

J
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadvvay
1 So. Boston, Mass.

ADVOKATAS JONAS 
GRIGALIUS

Gerai žinomas Bostono lietu
vis advokatas Jonas Grigalius 
rugp. 4 d. tapo paskirtas Bosto
no miesto korporacijos advoka
tu asistentu, eiti valdiškas pa
reigas prie nuosavybių doku
mentų pervedimo teisių depar
tamente. Jis yra baigęs Bostono 
kolegiją 1931 m. ir Bostono Ko
legijos Teisių Mokyklą 1934 m. 
Gyvena su tėvais 16 Thomas 
Park. South bostone, ir turi ofi
są 598 Broadvvay. Pastaruoju 
laiku adv. Grigalius dirbo prie 
Boston Housing Authority lega
liame departmente.

Jis yra narys Bostono Kolegi
jos Alumnų Draugijos. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Draugi
jos. buvęs Šv. Petro parapijos 
choro pinnininkas ir veiklus 
darbuotojas politikoj, daug pa
sidarbavęs pereitais rinkimais 
dėl majoro Tobino bei kitų kan
didatų į valdiškas vietas. Da
bartinis jo paskyrimas miesto 
korporacijos advokatu asisten
tu duoda pripažinimą ir garbę 
visiems Bostono lietuviams. 
Linkėtina adv. J. Grigaliui ge
riausių pasekmių. Reporteris.

Charles R Chris
454 Broadway

So. Boston, Mass.
Taisome automobilius. Pas 
mechanikai yra pirmos 
Taipgi randuojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasoliną, tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.

-4

mus 
rūšies.

Renckite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
Darbininką”

Price
PROTECTION PLAN

New 1
Engiand

COKE Z
A KOPPERS PBODUCT

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540

So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METU PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemo* 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavlmai Ir patarimai dykai

Keliaukite Į Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLANDAMERICALINE

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurtei 

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

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš
NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

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

parengimams.

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

SO. BOSTON, MASS.

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

Vis! skelbkitės “Darbininke”.

STATENDAM ................Liepos 13
NIEUW AMSTERDAM Liepos 22 
STATENDAM ....... Rugpiūčio 3
NIEUW AMSTERDAM Rugp. 15
AMSTERDAM ...........  Rugp. 24

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

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

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti 
jūsų durų 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water &. Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Jei norite, kad Jūsų drabužiai , 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums. ,

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Rytiniu Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN

Rugpiūčio 13 d. įvyksta Lie
tuvių Labdarybės piknikas. Pra
šome visų be skirtumo paremti. 
Tamstos atsilankę į Labdarybės 
pikniką praleisite kelius centus 
su savo pažįstamais. Labdary
bei padarysite daug gero. Kai- 
kurie žmonės šneka, kad našlai
čių jau mažai yra ir Labdarybės 
darbas neapsimoką remti. Ger
biamieji. teisybė, vaikučių yra 
neperdaugiausiai. bet daug lab
darybė duoda seneliams. Tams
tos galite atsilankyti į susirinki
mus. kurie įvyksta kas mėnuo 
pirmą antradienį. Visiems duris 
yra atidarytos. Labdarybės 
draugija Tamstas priims malo
niai. o Tamstos pamatysite ar 
labdarybei reikia paramos ar 
ne.

Piknikas įvyksta Petro Kru- 
gerio ūkyje. Petras Krugeris v- 
ra geros širdies žmogus ir myli 
paremti pavargėlius. Todėl jis 
kasmet duoda savo patalpas dy
kai. Labdarybės draugija 
nams Krugeriams yra labai 
kinga už tokią didelę auką.

. jos slaugė, žmona Dr. M. Col 
nev. LDS Conn. apskričio pir
'mininko. Ji dažnai lanko mano 
žmoną. Daug darbavosi ren
giant trilypę gegužinę, liepos 
16. Ji labai myli lankyti ligo
nius. Taigi ačių jai ir visiems 
kitiems, kurie mums gelbsti.

B. P. Pilkauskas.

HEW BRITAIN, CONN.

PARAMOS VAKARĖLIS 
STUDENTUI

fronaitės išmokytą tautišką šo
kį. Vienas svetimtautis pareiš
kė, kad verta 10 dolerių vien už 
pamatymą tokio šokio.

Taigi trilypė gegužinė pasi
liks ilgai atmintyje. Visi gėrė
josi ir džiaugėsi gražiu parku, 
kurio savininkais yra LDS na
riai pp. Norkūnas ir Rumskis.

A. P. K.

PHILAMLPHIA, f k
(Šį laišką talpiname taip, 
kaip parašytas, kad išpil
dyti autoriaus prašymą. 

Red.).

Atviras Laiškas 'Darbininko' 
Redaktoriui

ROCHESTER. H. Y.

po- 
dė-

šv. Juozapo parapijos pikni
kas įvyks rugpiūčio 27. Linden 
parke. Union City. Conn. Bus 
dovanų. Įsigykite nors vieną ti- 
iketą.

Parapijai reikalinga parama. 
Dabar yra pradėta taisyti kle
bonija. kurios pataisymui reikia 
pinigų.

rynį jo visą atsakomybę imu 
ant savęs. •

Su pagMŽMj —
Kazys Vidikauskas. 

Philadelphia, Pa. 7-VIII-1939
PRIERAŠAS: — O jei p. 

“Girdėjęs” užsigeistu su manim 
polemizuoti, tai privalo pasira- 
šyneti tikru vardu ir pavarde; 
atpenč aš jam neprivalesiu at
sakinėti. Gi kur teisybė, tai ten 
slapstytis po slapivardžiais nie- 
bera reikalo. K. V.

Gerbiamas Tamsta:
Meldžiu širdingai, malonėkite 

paliudyti tą, kad koresponden
ciją užvardintą: “Atsilankė Lie
tuvos Verslininkai” iš Philadel- 
phijos, Pa., tilpusią “Darbinin
ke” iš dienos 4-to rugpiučio, šių 
metų, ne aš, žemiau pasirašęs 
rašiau, bet kas kitas.

Dalikas ve kame: joje yra, 
kaip daugelis sanprotauja, be- 
reikalo užgautas vienas asmuo, 
būtent: J. G. To delei žmonės 
man drįsta prikaišioti, kad neva 
tai aš ją rašiau. Kam man ne
kaltam už kitą kęsti nemalonu
mą!...

Toliau: prie progos, aš ve dar 
ką pasakysiu: Kam rašė jas tos 
korespondencijos, p. “Girdėjęs“ 
sako: ...“surengta vakarienė
laisvamanių valdomoje svetai
nėje? Ar negeriau gi buvo pa
sakyti : “Lietuvių Muzikalėje 
svetainėje” (kurios daug šeri- 
ninkų yra nariais Švento Jurgio 
parapijos ir tankiai veltui — ne
mokamai tąją svetainę paveda 
reikalams tos parapijos.)

Toliau: 28-to liepos man ne
teko būti toje “laisvamanių sve
tainėje”... bet 27-to, kada buvo 
supažindinimas tųjų gerbtinųjų 
šviečiu užjuriečių, tai ir iš bu
vau ir girdėjau ką tas “pagyrū
nas”, “nepraustaburnis” — J. 
G. (Tamstos parašytą pilną 
vardą ir pavardę, spėliojant iš 
raidžių J. G., išbraukėme, nes 
redakcijai yra žinomi tik inicia
lai. Red.) sakė. Jis supažindin
damas philadelphijiečius (visus, 
be skyrtumo, kurie tik buvo 
tam susirinkyme) su sviečiais 

į teisybė, gyrė juos, bet tik ne sa- 
vę; jei jis pasakė tą: “Jei mes 
pasiekėm ką nors, tai tik per 
kentėjimą, darbštumą ir taupu
mą”. Tai ar tai yra savęs pagy
rimas? Tai tik pasakymas tik
ros teisybės apie visus čionykš
čius šiek-tiek praturtėjusius ar 
tai intelektualu, ar mamona 
viengenčius. Jis, teisybė, kal
bant tą vakarą — 27-to liepos 
palete ir Bažnyčią. Bet anaipto 
jis ją nešmeižė, neužgauliavo — 
jis tik sakė tą (kas yra faktu), 
kad ankščiau Bažnyčia patarda
vo geriems katalikams ne vers
tis bizniu. (Todėl, kad praeityje 
biznis, tai buvo, kaip anglai sa
ko: “Dirty thing” — kas suge
bėdavo, pavizdžiui: paprastą 
misingį parduoti už auksą, tai 
tas buvo smart biznierius. Kas 
nūdien jau ne taip tankiai pasi
taiko, nes įstatiniai valstybių 
griežtai draudžia tą daryti. Ta
čiau dar ir nūnai atsitinka tas, 
kad tūli biznieriai - bučieriai 
dvokiančią mėsą smulkiai suma
lę, gerai užpipirinę ir užčesna- 
kinę, sukiemša ir “polskas kiel- 
basas”. Tai yra faktas, kaip du 
ir du — keturi).

Tai gal tik tiek ir 28-to liepos 
“gyresis” ir “šmeižė” Bažnyčią 
tas “pagyrūnas” ir “neprausta
burnis” J. G., kiek ir 27-to.

Kas-žin, ar p. “Girdėjęs” pats 
jį girdėjo kalbant (jei taip, tai 
kodėl gi tojaus, ant vietos ne
užprotestavo, jei yra geru ka
taliku?), ar tik per kitą sužino
jo. (Kas tankiai būna priežaste 
didelių netikslumų.) 

Mes su J. G.
mis, taip politinėmis, kaip ir 
tikibiniai - filozofinemis galime 
ir nesutikti. Tačiau apie kiek
vieną (net ir apie savo priešą) 
privaluome kalbėti ir rašyti 
vien tik griniausią teisybę, jei 
norime būti mokiniais Kristaus, 
kurysai pasakė: “Aš esmu tei
sybė”...

Meldžiu tą laišką nieko nepa- 
keičiant (net betaisant ir rašy
bos) artimiausioje laidoje “Dar
bininko”* įjatilpinti — aš už tu-

ORIGINALE LIETUVIŲ 
DIENA

Sekmadienį, rugpiūčio 13
Darbo talkininkai pila būsimam Šventosios-Dar- įvyksta originale šios kolonijos 

lietuvių diena Oak Grove, Sea 
Breeze. Kaip ir kitais metais, 
toji diena prasidės dideliu au
tomobiliais paradu nuo Šv. Jur
gio par. svetainės lygiai 1 vai. 
po pietų su policijos eskortu. 
Dalyvaujantiems automobi
liams parade bus proga laimėti 
10 galionų gasolino; taipgi bus 
duodama dovana už gražiausiai 
papuoštą automobilių. Komite
tas stropiai ruošiasi priimti ir 
gerai pavaišinti dalyvius. Pasi
žadėjo dalyvauti šioje dienoje 
šiaurės rytų distrikto koncil-' 
monas John Hart ir kiti miesto 
valdininkai, o dalyvaujant to
kiems svečiams būtų negarbin
ga neskaitlingai dalyvauti pa
tiems lietuviams. Taigi kviečia
mi yra apylinkės lietuviai daly
vauti, kaip: Niagara Falls, To
ronto, Buffalo, Schenectady, 
Amsterdam, ir Uticos koloni
jos, kurioms kelionė nėra labai 
tolima, o Rochesterio mieste y- 
ra 
ta 
su

bėnų geležinkeliui pylimą.
Rugpiūčio 3 d.. Park St. lietu

vių salėje. įvyko vakarėlis, su
ruoštas jaunam studentui Juo
zui Jeninui pagelbėti, kuris iš
važiuoja į Texas trims metams 
tęsti mokslą. Jaunas studentas 
yra pasiryžęs būti dantų gydy
toju.

šio vakarėlio surengime daug 
pasidarbavo jo rūpestinga mo
tinėlė. tėvas, seselės ir kiti gi
minės.

Publikos susirinko skaitlingai, 
daug ir kitataučių. Juozuko 
draugų. Visi linksmai praleido 
laiką, ir palinkėjo laimingų sėk
mių. Malonu pažymėti, kad į šį 
vakarėlį buvo atsilankęs ir kun. 
P. P. Karlonas. nuoširdus jauni
mo rėmėjas. bei mylėtojas. 
Taipgi buvo atvykus ir ponia 
P. Girgienė iš Richmond Hill. 
N. Y. Visiems atsilankiusiems į 
šį vakarėlį nuoširdžiai dėkuoja 
Juozukas .jo tėveliai, seselės ir 
giminės.

Vienas lietuvis dirbtuvėje su
sipyko su vienu italu. Piktu
mas pasiekė kraštutinumą. Lie
tuvis išėjęs iš dirbtuvės pašovė 
italą. Dabar italas guli ligoninė
je. o lietuvis kalėjime. Tai tokio 
piktumo reikia vengti.

Kurie manote važiuoti į Pa
saulinę parodą, rugsėjo 10. va
žiuokite autobusais. Tik 82.00 į 
New Yorką ir atgal. Tikietai 
bus pardavinėjami tik iki rug
piūčio 25. Nusipirkite tikietą 
pas Vilčiauską. Girdzijauskaitę. 
Janušaitienę. Kašėtaitę. Bar
kauskienę. Karinauskienę. Jak
štą. Šambarį, Marcelvną. Katei- 
vą ir P. Jakubauską. Kas norite 
nusipirkti laikraštį "Darbinin
ką”, tai kreipkitės pas B. Šil- 
kauską — 853 Bank St. arba 
pasakykite jam ir vaikas į na
mus atneš. Koresp. I

d.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Pilnai sutinkame su p. K. Vi- 

dikausko pareiškimu, kad “ir 
apie savo priešą privalome kal
bėti ir rašyti vien tik gryniau
sią teisybę”..., ir ne tik sutinka
me, bet to reikalaujame iš mūsų 
visų korespondentų. Redakcija 
nežino koki toji “laisvamanių 
valdomoji svetainė”, bet žino, 
tad Lietuvių Muzikalėje svetai

nėje yra įvykę ir Šv. Jurgio pa
rapijos parengimai. Jeigu toji 
vakarienė, liepos 28 d., svečius 
verslininkus pagerbti įvyko 
dėtuvių Muzikalėje svetainėje, 

tai taip ir turėjo būti parašyta.
Pareiškiame, kad minimą ko

respondenciją parašė ne p. K. 
Vidikauskas, bet p. “Girdėjęs”, 
kuris yra redakcijai žinomas 
asmuo, bet ne tiek žinomas kaip 
p. Vidikauskas.

Jeigu kas iš patikimų asmenų, 
dalyvavusių liepos 28 d. vaka
rienėje, parašys kitaip apie p. 
J. G. kalbą, įrodys, kad p. J. G. 
nešmeižė katalikų tikėjimo, a- 
peigų ir maldų, tai ne tik įdėsi
me tą raštą, bet ir p. Girdėjusį 
pasmerksime.

p. K. Vidikauskas pasisako, 
kad jis toje vakarienėje nedaly
vavo, tai suprantama, negali į- 
rodyti, kad p. Girdėjęs būtų 
parašęs netiesą.

Dar kartą pareiškiame, kad 
“Darbininko” redakcija smer
kia ir smerks visus tuos, kurie 
bumoja prieš tikėjimą, kurie be 
pagrindo smerkia kitus arba ra
šo neteisingas žinias, kad ir a- 
pie aršiausį mūsų idėjos priešą.

Inas Ambotas. Hartfordo lietu- 1 
vių par. klebonas, kuris pasakė ' 
turiningą kalbą. Ragino visus, 1 
ypač jaunimą rašytis prie kata- ] 
likiškų lietuviškų organizacijų. ■ 
Taipgi kalbėjo kun. Kripas ir 
kun. Gradeckis. Dalyvavo daug 
jaunimo. Buvo ir daugiau kal
bėtojų.

Gegužinė buvo gražiai ir rū
pestingai surengta. Visa tvar
ka buvo pavyzdinga. Daugiau
sia pasidarbavo p. M. Jokubai- 
tė.

Mūsų chorai labai gražiai pa
sirodė, būtent, VVaterburio cho
ras, vadovaujant komp. Alek- 

laikyti liaudies dainas, nes ge- siui; Bridgeporto choras, vad. 
resnės progos tam nėra, kaip varg. A. Stanišauskui; Hart- 
piknikuos. Choras, išmokytas fordo — vad. varg. J. Balsiui; 
balsais, dainuoja koncertuose ir New Haveno choras, vad. p. 
įvairiuose parengimuose, tai Kripienei; New Britain — vad. 
nėra progos bendram dainavi- varg. Žalnieraičiui. Žmonės iš 
mui. Bendrai dainuojant įsi- džiaugsmo net apsiašarojo iš
klauso ir tie. kurie choruos ne- girdę mūsų jaunimą taip gra- 
dalyvauja, na ir mažieji — pri- 
augintis jaunimas tuoj išmoksta 
tas dainas. Tokios progos reikė
tų išnaudoti, kur tik galima.

Sportas labai gyvai praėjo. 
Daug prijuokino publiką vaiku
čių lenktyniavimas “pajaus”

C. BROOKLYN. N. Y.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Rugpiūčio 6 d. įvyko metinis 
šv. Jurgio parapijos piknikas, 
šiais metais publikos atsilankė 
mažiau, negu kitais metais. 
Nuotaika visų buvo gana sma
gi. Choras, iš visos publikos su
sidedąs. kuriai buvo išdalinti 
dainų žodžiai, J. Brundzai vado
vaujant, užtraukė sutartinai 
liaudies dainas. Dainavo visi, 
suaugę, jaunimas ir mažieji. 
Rezultatas gavosi geras. Tai 
vienintelis būdas išeivijoje pa-

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Rugpiūčio 7 d. įvykusiame L.

R. K. M. S. 38 kp. susirinkime 
įvyko daug gražių nutarimų, 
būtent, organizuoti ekskursiją į 
Lietuvių Dieną Pasaulinėje pa
rodoje: rengti paramos vakarė
lį dėl Šv. Cecilijos choro rugp. 
24 d., parapijos salėje. Paskir
ta auka iš iždo ir pasiųsta su 
sveikinimu ALRKMS 19 Seimui. 
Šiame susirinkime prisirašė 
nauja narė, būtent, panelė Aldo
na Vinikaitytė, kurią perstata- 

• te jos motinėlė, ilgametė sąjun- 
gietė. P-lė Aldona yra gabi pia
nistė. Todėl džiaugiamės 
sveikiname savo jauną narę.

ir

l

i

parūpino kle- 
Brundzienė. 

buvo virvės 
kartą laimėjo

įvyks rugp. 12 d., šeštadienio 
vakare, parapijos salėje. Daly
vaukime visi.

žiai dainuojant.
Jaunimas plaukime taip pat 

pasižymėjo. Waterburio vaiki
nai su Hartfordo vaikinais 
traukė virvę. Waterburiečiai 
laimėjo. Degimo orkestras ne

idavę niekam snausti. Jaunimas
valgyme. Buvo bėgimo kontes- labai puikiai pašoko p. M. Ba
to lenktynės mažųjų ir suaugu- ' 
šių. Visi laimėtojai gavo gražias 
dovanas, kurias 
bonas ir p. B. 
Svarbiausia tai 
traukimas ir šį
“žemaičiai”. Jie išlaimėjo dova
ną. kurią dovanojo p. Vincas 
Vensevičius.

Karaliaus ir Karalienės rinki
mas irgi suįdomino visus. Kara
liaus garbė teko pačiam klebo
nui kun. Paulioniui, nuo kurios 
jis atsisakė, karalienė buvo iš
rinkta p. Donelienė.

Oras pasitaikė gražus, bet lig 
į lietų atrodė gal tas daugelį at
baidė nuo pikniko. Dabar jau 
visi rengiasi prie jubiliejinės 
par. vakarienės, kuri įvyks lap
kričio 26 d.

PADĖKA --------------
Nuoširdžiai dėkoju poniai Col- į LANKOSI VIEŠNIOS 

ney. p. Degimienei ir p. Vaši- ■ šiomis dienomis, lankosi New 
lienei. kurios įteikė mano ser- Britaine viešnios, būtent, ponia
gančiai žmonai dovaną S4.00. p. Grigienė su dukrele Onyte iš, 
P-nia Colney yra Moterų Sąjun- Richmond Hill, N. Y. Ji yra 
gos kuopos pirmininkė ir yra nuoširdi rėmėja katalikiško 
pavyzdinga veikėja. Iš profesi- veikimo. T.M.

BROCKERTS ALE

I

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

PHONE
So. Boston

2271

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARV EŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

60 Ellswcrth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

i

daug įvairumų, kuriuos ver- 
pamatyti ir sykiu dalyvauti 
lietuviais Lietuvių dienoje.

ATOSTOGAUJA
Mūsų klebonas kun. Jonas M. 

Bakšys iškeliavo dviem savai
tėm atostogų ir grįš tiktai prieš 
Lietuvių dieną. Vyturys.

Pennsylvanijos Žinios
Lietuvių Dienos Istorija

%

mosi vieta, o ką gi kalbėti apie 
laivelius, kuriais galės akėti e- 
žerėlį! Be to, visų naudai yra 
surengta prakalbos ir koncer
tas, kuris įvyks 3:00 vai. po pie
tų, Lakewood salėje.

11:00 vai. ryte įvyks šv. mi
šios, kurias atnašaus kun. Mor- 

iš Marianapolio

Pirmoji Lietuvių Dieno įvyko 
Lakeside Parke, arti Mahanoy 
City, Pa., rodos, liepos (July) 
mėnesyje, 1915 metais. Kun. 
Vincas Dargis, tuo laiku buvo 
Šv. Juozapo parapijos klebonu,
Mahanoy City, ir jis pradėjo kūnas, MIC., 
Lietuvių Dieną. Jam padėjo uo- Kolegijos, Thompson, Conn. 
lūs ir darbštūs asmenys iš šv. 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City. 

į Tikslas tos dienos buvo Nu-! 
kentėjusiems nuo karo lietu- j

Virvės traukikas. | viams šelpti. Pelnas pasiųstas
_____ per Tautos Fondą. Pirmoji Liet.

D-na davė pelno apie tris šimtus 
dolerių. Kadangi lijo antroje 
Liet. Dienoje, todėl pelno be
veik ir nebuvo.

Pradedant su pirmąją L. D., 
vienuolika L. D-nų įvyko Lake
side Parke, bet pradedant su 
1926 metais, toji diena yra lai- 

> koma Lakewood Parke. 
I Lig šiol L. D. pelnas siekia 
i $22,616.82. Lietuvos reikalams 
jau pasiųsta $12,123.30, o Ame
rikos viešoms katalikiškoms į- 
staigoms $10,493.52.

Pasekmingiausia Lietuvių 
Diena buvo 1924 metais, kada 
gryno pelno sukelta $1717.38.

ATOSTOGAUJA
Pasibaigus par. piknikui, ku

nigas V. Masiulis išvažiavo 2 
savaitėms atostogų. Kartu su 
juom išvažiavo ir kun. Pinkus.

ATOSTOGOS
Keletą dienų atostogavo Broo- 

klyne pas kun. K. Paulionį sve
čias iš Chicagos kun. Petraus
kas. šv. Jurgio par. vikaras. Su 
juom kartu atsilankė ir jo ma
mytė. »

NELAUKTA MIRTIS
Rugpiūčio 9 d. tapo palaido

tas iš Šv. Jurgio par. bažnyčios 
a. a. Lapė, jaunas, vos 28 m. 
vaikinas, kuris prigėrė upėje.

Pereitą savaitę smarkiai su
sirgo p. Kazimieras Krušinskas. 
Linkėtina gerb. veteranui greito 
sustiprėjimo.

Įspūdžiai Iš Trilypės 
Gegužinės

Lietuvių Diena

Štai programa:
1. Amerikos Himnas

Star Spangled Banner”; 2. Dvi 
lietuviškos dainos: “Gimtinė 
Šalis ir “Pasisėjau Žalią Rūtą”, 
Šv. Juozapo par. choras, Maha- 
noy City, varg. Jonui Sluzeliui 
vadovaujant; 3. Prakalba — ad
vokatas Vincas Balyta, Miners- 
ville, Pa. Kalbės anglų kalboje; 
4. Accordion solo — Evelyn Ga
nąs, Mahanoy City; 5. Guitaras 
ir šokis — Norma ir Geriname 
Miller, Minersville; 6. Accor
dion solo — Juozas Drabnis, 
Mah. City; 7. Prakalba — gy- 

jdytojas Klemensas Burke, Mah.
City; 8. Dvi lietuviškos dainos: 
“Laisvės Daina” ir “Myliu aš 
tave vieną” — šv. Juozapo par. 
choras, Mah. City; 9. Lietuvos 
Himnas.

“The

i

25-tos Lietuvių Dienos Komi
tetas praneša, kad programa 
jau sudaryta. Lietuvių Diena į- 
vyks Lakewood Parke, arti Ma- 
hanoy City, Pa. rugpiūčio 15 d. 
Tą dieną visi keliai sueis į se
niai žinomą vietą. Palankiam 
orui esant, būriai linksmų lietu
vių suvažiuos iš visų pusių, ne

Jau daug buvo rašyta apie į-J vien iš Pennsylvanijos, bet ir iš 
vykusią trilypę gegužinę, liepos tolimų miestų, pav. iš Chicago, 
16 d. New Haven, Conn. Reikia I Detroit, Cleveland, Waterbury, 

į pažymėti, kad toje gegužinėje Worcester ir Boston.
i dalyvavo įžymių žmonių iš vi- i Visiems užtikrintas smagus 
sos Connecticut valstybės ir a- laikas. Ten bus proga pasikalbė- 
pylinkių valstybių, net iš toli-.ti su seniai nematytais draugais 
mų vakarinių. Įžymiausias sve- ir susipažinti su naujais. Ypač 
čias buvo tai J. M. prelatas Jo-'jaunimui patiks puiki maudy-

Programos vedėju bus kun. 
Andrius Degutis, Maizeville, 
Pa.

Kadangi šiemet yra Sidabri
nis Liet. Dienos Jubiliejus, todėl 
visi nuoširdžiai kviečiami ten 
atvykti kuoskaitlingiausiai, kad 
parodyti savo lietuvišką dvasią. 
Tikslas yra geras, nes visas pel
nas eis šv. Kazimiero, Šv. Pran
ciškaus ir Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserims, ir Marianapolio Kole
gijai, Thompson, Conn.

Tad, visi į Lakewood Parką, 
Lietuvių Dienoje, rugpiūčio 15 
dieną!

Kun. J. Neverauskas, 
25-tos L. D. Raštininkas.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”,

APIE KUN. S. RAILĄ
Šiomis dienomis su verslinin- 

cų ekskursija į mūsų Broliškos 
Meilės Pilį — Philadelphiją, Pa. 
atvažiavo keletas svečių ir vieš
nių iš tėvynės — Lietuvos. Apie 
vieną iš jų, būtent kun. Stasį 
Railą ve ką aš sužinojau: Jis 
yra 33 metų amžiaus, gimęs 
Luokės miestelyj, Žemaitijoje iš 
tėvų a. a. Kazio Railos ir Pran
ciškos Antušienės - Railienės 
(jinai turėjo du vyru). Jis yra 
Lietuvos universiteto auklėti
nis. 1933 m. tapo įšventintas ku
nigu. Jis yra Pavasarininkų or
ganizacijos dvasios vadu ir ket
virtos valstybinės gimnazijos 
Kaune kapelionu. Jis čia apsis
tojo pas savo seserį, ponią Juo- 
zepą Rimgailienę - Antušienytę, 
gyvenančią: 318 Wharton Str.. 
Phila., Pa. (prie pat šv. Kazi
miero par. bažnyčios).
Raila lankėsi Vašingtone, ir ža
da lankytis ir kitose mūsų šalies 
miestuose. O 14-tą rugsėjo ma
no vykti atgal į Lietuvą.

Kun.

pažvelgo-

APIE SABŲ VAIKUČIUS
Proga užbaigimo mokslo šv. 

Jurgio parapijos mokyklos, mū
sų viengenčių, Jono ir Elenos 
Sabų vaikučių, Jonukas ir Tere
sės atvaizdai tilpo vietiniame 
anglų žurnale: The Keystoner.

Tas atvaizdas teikia labai ma
lonų įspūdį. To žurnalo popiera 
yra pirmaeilinės rūšies — puiki 
ir tie vaikučiai yra labai gra
žūs; prie to, parėdyti - papuoš
ti togomis ir biretais, kaip tar
tum baigę kolegijos mokslą.

Jų (irgi labai graži mamytė), 
ponia Elena Sabienė yra uoli 
veikėja šv. Jurgio parapijos, o 
tėvas, Jonas Sabas yra nariu 
Katalikiško Susivienymo 20-tos 
kuopos. Jurgietis.

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

Šv. Grigalius


