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Lenkai Pasidavė Vokiečiams

Madridas, Ispanija, rūgs. 
7 
kelbe, kad ji laikysis griež
to neutralumo Europos 
karo reikalu.

Prancūzijos Kariuomenė 
Vokietijos Teritorijoje

Pasaulinė Paroda Pagerbs 
Lietuvę

Ispanija Laikysis Neutraliai

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

Vyskupas Ketteleris

Jung. Valstybės Laikysis 
Neutraliai

Atvežė Aukso $44,550,000 
Vertės Iš Europos

PER 39 METUS KASDIE
NĄ ATKALBĖJO 30 PAS

LAPČIŲ ROŽANČIAUS
Šiomis dienomis mirė Edin- 

burghe daktaras F. W. Stuart- 
Grey. Jis. 54 metai atgal, perė
jo Katalikų Bažnyčion. Iki tam 
laikui buvo Anglikonų ministe- 
riu. Tapęs kataliku jis per 39 
metus, kiekvieną dieną atkalbė
jo 30 paslapčių rožančiaus ir 
daug kitų maldų.

Jung. Valstybių Valdžia 
Uždraudė Važiuoti Į 

Europį

DABARTIES l 
f BILDESIUOS \

SVEIKINAME
Šiomis dienomis iš viso 

pasaulio, o dauguma iš 
Jung. Valstybių lietuvių 
kolonijų suvažiuoja į New 
Yorką lietuviai dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, Pasauli
nėje Parodoje, sekmadie
nį. rugsė jo 10 d.

Lietuviu Dienos progra
ma ir tos šventės ruošėjų 
atsišaukimas telpa šiame 
“Darbininko” numeryj, 
kurį nuoširdžiai patariame 
perskaityti ir susipažinti, 
kad dalvvaudami jau iš 
anksto žinotumėte progra
mą.

Kaip jūsų, Gerb. Skaity
tojai, taip ir mūsų didžiau
sias troškimas, kad toji 
mūsų tautos šventė būtų 
mūsų tėvynės ir tautos 
garbei.

Tad sveikiname Lietuvių 
Dienos Komitetą, Lietuvos 
komisarą, Lietuvių Dienos 
šefą, Lietuvos Generalinį 
Konsulą p. Joną Budrį, ir 
visus Lietuvių Dienos da
lyvius ir linkime geriau
sių sėkmių.

New York, N. Y. — Pa
saulinės Parodos lankyto
jai žino, kad prie Lagoon 
of Nations yra Fountain 
Display, t. y. kombinacija 
muzikos, fontanų ir fajer- 
verkų. Rūgs. mėn. 10 d. 
per tą laiką Pas. Par. pa
gerbs Lietuvą apie 9 vai. 
20 m.; fontanai bus
šviesti Lietuvos tautinė
mis spalvomis, 
žalia, raudona, o į muziką 
įpinta Lietuvos himno me- 
liodija. L.G.K.
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Washington, D. C., rūgs. 
7 — Kilus karui Europoje, 
Jung. Valstybių valdžia 
uždraudė amerikiečiams 
važiuoti į Europą ir gyve
nantiems Europoje vvkti 
iš vienos šalies į kita. Lei
dimą gali gauti tik “būti
name reikale’’. Pasportai. 
kurie buvo išduoti, panai
kinami. Be specialaus val
džios leidimo dabar niekas 
negali išvažiuoti į Europą.

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly 

Newspaper 
Published every 

TVKSDAY and FP.IDAY 
366 w. Broadway, 
So. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
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New York, rūgs. 7 —Pe
reitą pirmadienį į New I 
Yorka atplaukė iš Europos 
Anglijos laivas Queen Ma
ry su 2331 pasažieriu, dau
gumoje amerikiečiai, ku-. 

Irie pabėgo iš Europos ka
ro. Laivas atvežė iš Euro
pos ir aukso vertės $44. 
550,000.

savaitraš- nepilna ir nesėkminga. 
“Mes turime turėti min-

Iš Varšuvos, rūgs. 6 d., 
praneša, kad Lenki jos ka
ro vadovybė įsakė gyven
tojams kasti apkasus ap
link Varšuvos miestą, nes 
miestui gręsia pavojus. 
Varšuvoje labai aiškiai 
girdėt kanuolių trenks
mas. Vokiečių kariuomenė 
jau tik 20 mylių nuo Var
šuvos.

Vokietijos žinių agentū
ra tą pačią dieną pranešė, 
kad lenkai ir kiti Varšuvos 
gyventojai panikoje ir bė
ga į saugesnę vieta, nes 
miestas gali būti užimtas 
labai trumpu laiku. Val
džios departmentai, užsie
nių konsulai ir ambasado- duoti.

riai jau išsikraustė. Vokie
čiai tikisi, kad lenkai, no
rėdami apsaugoti miestą 
nuo sunaikinimo, atiduos 
be didelio pasioriešinimo 
ir stengsis įsitvirtinti kur 
nors kitur pietinėje dalyje.

Iš didesniuių Lenkijos 
miestu vokiečiai jau užė
mė Čenstakavą, Krakovą, 
Katowice, Ostrowa, Wado- 
wice ir kitus miestus. Prie 
Rvtinės Prūsijos užėmė 
Mlawa, Grudziadz ir kitus 
miestus. Vokiečiai taip pat 
jau arti Gardino. Vokie
čiai, užėmė svarbius Len
kijos industrijos miestus, 
eali priversti lenkus pasi-

Washington, D. C., rūgs. 
7 — Pereitą sekmadienį 
prez. Rooseveltas pasakė 
perą radio kalbą. Tarp kit
ko jis štai ka pasakė:

“Aš turiu viltį, kad Jung
tinės Valstybės išliks ne- 
įveltos į kara. Aš tikiu — 
jos išliks. Ir aš duodu jums 
užtikrinimą, kad visos jū
sų valdžios pastangos bus 
kreipiamos apsaugoti 
Jungt. Valstybes nuo karo. 
Kaip ilgai aš turėsiu ga
lios, taip ilgai Jung. Vals
tybės nebus taikos aptem- 
dymo”.

Prašykime Dievulio, kad 
šios šalies vadai neįveltų 
Jung. Valstybių į Europos 
kara. kuris yra tikra ne
laimė pasauliui. Jeigu 
Jung. Valstybės išlaikys 
neutralumą, tai ir Europos 
valstvbės neturės tiek drą
sos kariauti; karas grei
čiau užsibaigs.

• v

HJTIEPTS KA
RO FRONTE
Berlynas, Vokietija. — 

Rūgs. 7 — Praneša, kad 
antradieni, rūgs. 5 d. dik
tatorius Hitleris atvyko į 
rytinį karo frontą, kalbė
josi su kareiviais. Kariuo
menė sukėlė ovacijas.

“Newsweek”
tis rašo, kad birželio ir lie
pos mėn. Vokietijos armi- ty.je, kad mūsų lemiantis 
jos štabas savo susirinki
muose nacių karo ministe
rijoj ir militarioje akade
mijoje esą padarę planus 
prieš Lenkiją. Pereita sa
vaitę gen. Franz Halder, 
nacių karo štavo viršinin
kas. pasakęs kalbą viena
me privačiame susirinki
me, kuri pasiekus šią šalį. 
Jis tarp kitko pasakęs:

“Mes dabar esame pozi
cijoje atsisukti į mūsų 
principalį priešą, Lenkiją. 
Nėra reikalo kalbėti apie 
“draugingumo sutarčių” 
periodą su Lenkija, kurios 
niekad nebuvo 
rimtai mūsų žmonių arba 
lenkų. Kuo mes esame in-j gyvendintas, 
teresuoti, tai į mūsų prie
šo karine galią.

“Lenkijos kareivis yra 
kvailiausias visame pasau
lyj, išskyrus Rumunijos 
kareivį. Jis neintenligen- 
tiškas, fanatikas, ir nega
bus. daug žemiau stovįs už 
mūsų žaliukus. Tik maža 
dalis Lenkijos armijos yra 
motorizuota, ir Lenkijos 
karo ginklų industrija yra

PULK. JONAS BUDRYS,
Lietuvos Generalinis Konsulas, einąs Lietuvos Pavil
jono komisaro pareigas ir Lietuvių Dienos, rūgs. 10. 
šefas. Lietuvių Dienos Komiteto pirmininku yra p. 
Juozas B. Laučka. “Amerikos” redaktorius. Šių dviejų 
gerb. vyrų vadovybėje yra Lietuvių Dienos tvarka.

KUN. DR. J. NAVICKAS 
LAIMINGAI SUGRĮŽO

Marianapolio Kolegijos baisaus karo. Daugelis 
rektorius, kun. dr. J. Na- traukinių ir laivų linijų Su
viekas neseniai išrinktas stabdyta, ir tuo dar la- 
Marijonų provinciolu A- biau padidinta baimė dau- 
merikoje laimingai sugrį- gelio keliautojų, ypač iš 
žo iš Lietuvos, praleidęs (svetimų kraštų. 
Lietuvoje ir kitose Euro-1 
pos valstybėse anie du su 
puse mėnesiu laiko. Siau- 
čiant dabartiniam karui 
Europoje, kun. dr. J. Na
vickas pasakoia. kad da
bartiniu metu Euronoie v- 
ra tikra panika. Trauki
niai. laivai ir kitos susisie
kimo priemonės, kuriomis 
dar galima keliauti, pernil-

■ dvtos žmonių miniomis, 
•kurios bėP’a nuo karo na-

Žmonės, sumišę

tikslas yra visiškai sunai
kinti Lenkiją. Ten nebus 
mūšių, kokius turi visuo
menės nuomonė, bet vie
nas smarkus smūgis su
naikins priešo pasiprieši
nimą ir privers jį pasiduo
ti.

“Tuo pačiu laiku mes pa
naudosime naują ginklą, 
būtent, propagandą. Armi
jos užpakalyje bus sukur
tos revoliucijos ir riaušės 
tarp darbininkų ir karei
vių... ir tas iššauks Ukrai
niečių tautinį judėjimą... 
Armija bus nugalėta, žmo- 

nriimtos nes demoralizuoti”.
Ar vokiečių planas bus į- 

, tai parodys 
ateitis. Jeigu Anglija ir 
Prancūzija yra pasiryžu- 
sios kariauti, kad sugriau
ti Vokietijos planus, tai į 
karą gali būti įtrauktos ir 
kitos valstvbės. Tik mal
dos ir prieš karą nusitei
kusių žmonių pasiryžimas 
dirbti už taiką gali sulai
kyti kraujo ištroškusius 
pasaulio vadus nuo pasau
linio karo Europoje.

Pačiose naujo pasaulinio karo išvakarėse Šv. Tė
vas Pijus XII pakėlė iškilmingą balsą, prašydamas 
Dievo vardu visų šio pasaulio valdovų daryti visas pa
stangas taikai palaikyti. “Taikoj nieko nenustojamą, 
per karą nustojama visko”, — pasakė Pijus XII. Tie 
paprasti, bet stebėtinai reikšmingi žodžiai, rodos, at
skleidžia kažkokią ligi šiol nežinomą tiesą, kurios kiek 
gilesnis apsvarstymas turi priversti kiekvieną sveikai 
galvojantį žmogų mylėti taiką ir neapkęsti karo žudy
nių. Iš tiesų, nevienas karas neturi taip vadinamų lai
mėtojų. Yra tik nugalėtojai ir nugalėtieji. Bet karas 
pakerta vienų ir kitų jėgas. Nugalėtojai gali gauti 
kiek žemės, bet neišvengia pokarinio ekonominio skur
do. Pagaliau nugalėtieji būna tiek prispausti, kad nu-' baisos, 
galėtojams priseina juos gelbėti, kad skurdo ir nedar- j nuo staigiu karo veiksmų, 
bo prispaustos nugalėtų valstybių minios nekeltų re-:bėga kur gali pabėgti nuo 
voliucijos ir jos perais neužkrėstų karą laimėjusių! 
valstybių. Juk po paskutinio karo teko gelbėti austrus 
ir vokiečius, kad jie badu neišmirtų. Be to, pragaištin
go karo atrūgos tai baisios suirutės ir revoliucijos, 
kurios beveik visiems kraštams teko pergyventi. O 
kiek milijonų žmonių neteko gyvasties ar buvo visam 
gyvenimui sužaloti. Stebėtina, kad tas visas baiseny
bes pasaulis taip greit pamiršta. Šv. Tėvas trumpais 
žodžiais tai primena. Deja, pasaulio valdovai jo nepa
klausė.

Tačiau Katalikų Bažnyčios Galva nenustoja vil
ties. Kad ir karas jau pradėtas, Popiežius vis vien ra
gina visus melstis už taiką. Yra juk visokių galimy
bių. Kariaujančių valstybių valdovai, pamatę, kad šis 
naujausias karas dar daugiau padaro žalos ir žudynių 
negu pastarasis, gali nutraukti naikinimo darbą. Jie 
jau turi prityrimo, kad negalima perdaug smaugti nu
galėtą tautą, nes pastatę ją nepakenčiamose gyvenimo 
sąlygose, jie padaro busimųjų karų užuomazgą, kaip 
atsitiko su nugalėtais paskutiniam kare vokiečiais. 
Kiek šaltesnis žvilgsnis į praeitį gali privesti prie svei- 

j ko galvojimo ir labiausiai užsikarščiavusius peštukus.
Šv. Tėvas gerai apsvarsto tas galimybes ir įsako vi-

I

Malonu buvo matyti, kad 
visų mylimas prietelius, 
___  dr. J. Navickas yra 

i sustiprėjęs sveikatoje ir 
jaučiasi geriau bei links- 

i miau.
Būdamas Marijonų Vie

nuolijos Amerikoje pro
vincijolu, kun. dr. J. Na
vickas žada daug gražios 
ateities vienuolijai.

Linkime Provincijolui, 
kun. Dr. Navickui geriau
sios sveikatos ir gražiau
sios darbuotės ateityje.

Rhode Island Valdžia Už
draudė Lenkams Rinkti 

Aukas

Paryžius. Prancūzija, — Bet reikia žinoti, kad Saa- 
Rugs. 7 — Iš Vokietijos ro kraštas po pasaulinio 
per radio praneša, kad vo- karo buvo prijungtas prie 
kiečiu kariuomenė paėmė Prancūzijos, o tik plebis- 
i nelaisvę 100,000 lenku, eito keliu jį atgavo Vokie- 
Vokiečiu trys armijos pul- tija keli metai atgal. Ties 
kai artinasi Varšuvos. Bet ta vieta ir viso 250 mylių 
lenkai sako, kad jie sulai- Vokietijos parubežyj yra 
ke vokiečius, žvgiuojan- Siegfried tvirtovės, kurios 
čius i Varšuvą. Naciai pa- kainavo pastatyti 
skelbė lenkų koridoriaus milijonų dolerių, 
prijungimą prie Vokieti- zija taip pat 
jos.

Berlynas, rūgs. 7 —Pra
nešama. kad lenku garni
zonas Westerplatte, Lenki
jos militariame sandelyje 
Dancigo uoste, Dasidavė 
vokiečiams šiandien 5:20 
vai. ryte. Westerplatte bu
vo sukrauta Lenkijos karo 
reikmenvs. Gdvnia mies- 
tas tur būti tebėra lenku įti auk^“UnkiįL Ji”s pa- 
kontroleie. bet lenkai ilgai reįškė, kad aukų rinkimas 
negales laikvtis. nes pn- ]auįo Amerikos neutralu-

Providence, R. I., rūgs. 7, 
— Pranešama, kad Rhode 
ilsland valstvbės prokuro- 
iras uždraudė lenkams rin-

negalės laikvtis. i 
truks maisto ir pinklų 
bus priversti pasiduoti.

100 PARAPIJŲ BE 
KUNIGŲ

ir

ir

mo jstatvmą.

IŠSTATYTA LITURGI
JOS REIKMENYS

San Francisco, Cal.. Pasauli-Čekoslovakijoje, Moravijos
Pragos diecezijose randasi dide- nėję Parodoje yra išstatyta al- 

j lis kunigų trūkumas. ’

šimtai 
Prancū- 

turi tvirto
ves, vadinamas Maginoto 
tvirtovėmis, kurios kaina
vo pastatyti apie $400,000, 
000. Kaip Vokietijos, taip 
ir Prancūzijos tvirtovės 
turi požemius, kur yra gy- 

i venimui vietos ir karo 
Basei. Šveicarija, rūgs. 7 reikmenų sandėliai.

— Vokiečių karo jėgos va- KaiD prancūzai, taip ir 
kariniame fronte traukia- vokiečiai vieni kitų tvirto- 
si atgal į Siegfried tvirto- ves ne tain greit_ gali su
ves, kada Prancūzijos ar
mija pradėjo smarkiau 
spausti vokiečius Vokieti
jos teritorijoje. Praneša
ma, kad prancūzai jau už
ėmė 15 kilometrų Vokieti
jos žemės Saaro krašte.

ardyti ir užimti. Tai reikia 
didelės galybės tokius pas
tatus sugriauti. Gal todėl 
vokiečiai ir nesiskubina 
ginti savo tvirtovių, bet vi
su smarkumu triuškina 
lenkų pozicijas Lenkijoje.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugsėjo 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar-

>A VAAVA^” ■ AAV.JV, A CAA VMVJV J A C* AOOVOV^r v C* <**J ! — __ _ ... T • A

Vienoj torius, mišių aukojimo reikme-j įninku Radio programa. Programa skinama Lietu-w Į AAO VA UA XX kA A AA 0.0 • V A^AXv/J VV/A mo, AAAAOA^ <A AAAA\J * e .

siems katalikams melstis uz taiką. Tas gali sukelti Pragos diecezijoje yra šimtas nys ir įvairių religiškų daiktą. Dienos, Pasaulinėje I arodoje, dalyviams. Muzika, 
platesnėse masėse moralinę atsparą prieš karo žudv- parapijų be kunigų. Organizuo- šį skyrių veda Katalikiškos Li- dainos, vėliausios žinios iš Europos karo pasieks jūsų, 
nes. Juo daugiau žmonių smerks karą, juo karo įkarš- jama būriai vyrų ir moterų mo- turgijos Draugija, susitvėrusi Gerb. Skaitytojai, namus, kad jūs pasuksite savo radio 
tiš pasauly sumažės. K.kyti tikėjimą nemokančius. 11929 metais. | rodykles ant 1120 kilocyclesK WCOP, Boston, Mass.

I'

*1 v*.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Europos Pasiruošimas Karui
I

ITALIJA PLANUOJA TAIKOS 
AKCIJĄ

Visa Europa per 5 ir pu

VOKIEČIAI IŠ ORLAIVIŲ 
BOMBARDUOJA VARŠUVĄ

Roma. Italija, rūgs. 7 —, 
Itali jos diktatorius Musso
lini planuoja atnaujinti 
taikos akciją. Ruošia atsi
šaukimą į Angliją. Pran
cūziją. Lenkiją ir Vokieti
ją. kad sulaikytų karo gin
klus ir pradėtų taikos de
rybas.

Kai kas sako, kad Vokie
tija. užėmus dalį Lenkijos, 
tai yra. tas žemes, kurios 
buvo prie Vokietijos prieš 
pasaulini karą, pati pada
rys atsišaukimą padėti 
ginklus ir pradėti taikos 
derybas. Anglija ir Pran
cūzija priimsiančios Vo-i

Pasiruošimas štai kaip ė- 
jo:

KOVO 14 — Vokietijos 
kietijos pasiūlymą, o Len- kariuomenė užėmė Čeko- 
kija, karo perblokšta, taip'sl? ™uą.
pat bus priversta sutikti, j J'-^VO 17 Chamberlai- 
Gal toks spėliojimas ir tu- n.as pareiškė nepasitenki-

I

ri pagrindą. Šiandien jau 
didelė dalis Lenkijos yra 
Vokietijos kontrolėje. Jei
gu lenkai laikysis ilgiau, i 
tai gali netekti ir visos 
Lenkijos, nes Anglijos ir 
Prancūzijos pagalba Len
kijai nesulaikė vokiečių 
briovimasi į Lenkiją.

Vakar Italijos užsienių 
ministeris turėjo pasitari
mą su Anglijos ambasado
rių Romai taikos klausi
mu.

LENKIJOS MINISTRAS BECKAS 
IŠVYKO Į LONDONĄ

■

I
Varšuva, Lenkija, rūgs. 

7 — Lenkijos užsienių mi
nistras Beckas išsiskubi
no svarbiais reikalais į 
Londoną. Spėjama, kad 
Beckas nuvyko tartis su 
Anglijos vyriausybe ką 
Lenkija turi daryti, kada 
vokiečiai jau visai arti 
Varšuvos. Lenkai. matyt, 
labai apsivylė Anglija ir 
Prancūzija.

Lenkija Ir Vokietija Gerb
sianti Lietuvos Neutralumą 

i ____________

LENKIJOS--ANGLI
JOS ŠL tartis

Kaunas, rugsėjo 7 dieną. 
— Lenkija oficialiai pati
kino gerbsianti Lietuvos 
neutralumą. Prieš keletą 
dienų Vokietija irgi užtik
rino gerbsianti Lietuvos 
neutralumą. Oficialiuose 
sluoksniuose pareiškiama, 
kad yra pamato tikėtis iš
likti nuošaliai konflikto.

I

Kaip jau žinome. Lenki
ja ir Anglija pasirašė su
tarti rugpiūčio 25 d., pasi- 
žadėdamos. kad jei viena 
iš pasirašiusių valstybių 
būtų užpulta, kurios nors 
kitos valstybės, tai viena 
kitą stos ginti visomis jė
gomis.

Vokietija užpuolė Lenki
ja rugsėjo 1 d. Anglija, ku
ri turėjo pasižadėjimą 
Prancūzijos, kad jai gel-

2

LIETUVOSPASIUHTlHYBtS 
ŽINIOS

1. Visa Lietuva Budi Savo 
Laisvės Sargyboje

Akyvaizdoje siaučian
čios audros netolimoje 
kaiminystėje, visa Lietuva 
budi savo laisvės ir nepri
klausomybės sargyboje, — 
su kariais ir šauliais pir
mose eilėse; išnyko bergž
džios srovinės varžytinės, 
nubluko asmeninio pobū
džio ambicijos, o liko tik 
sveikas lietuvių tautos vie
nybės ir gilus atsakomy
bės jausmas, netolimos 
praeities patyrimais už- 
grudytas ir senovės var
gais išbandytas.

Lietuva šiuo tarpu turi 
Vadą — Prezidentą, kuris 
girdi tautos balsą ir žino 
jos troškimus; Lietuva tu
ri vieningą vyriausybę, ku
ri supranta ir pildo tautos 
valią. Tokioje vadovybėje 
ir pavojai mažėja, nes ten 
viešpatauja rimtis, pasiry
žimas ir viltis. Lietuvių 
tauta yra jau aukštai susi
pratusi, įsilavinusi ir orga
nizuota; ji yra taipgi pasi
ryžusi prie pasiaukavimo 
vardan savo respublikos 
neprigulmybės. Lietuva 
eina neitralumo keliu. Lie
tuvos didieji kaimynai yra 
pažadėję tą neitralumą 
gerbti. Nėra pagrindo 
tiems pažadams netikėti. 
Bet atsargumas gėdos ne
daro: Lietuva turi budėti, 
turi sustiprinti savo ap
saugą ir neitralumą gink
lu paremti. Lietuva ginsis 
visomis jėgomis jei kas 
bandytų ją iš neitralumo 
kelio išstumti. Tat ir viso 
pasaulio lietuviai turėtų 
susirūpinti ir subrusti: 
vienykitės savo tarpe, 
vienykite savo talkos pas
tangas; tikėdami į Lietu
vos laimės žvaigždę, vieny- 
kimės apie Lietuvą, kaipo 
visų lietuvių įkvėpimo 
centrą.

2. Lietuvos Santykiai Su
Meksika

!mą; nutraukė nepuolimo 
sutartį su Lenkija ir lai
vyno ir Municho nasitari- 
mo sutartį su Anglija.

GEG. 11 — Chambfrlai- 
n’as pareiškė, kad karo jė
gos Dancige reikštų karą.

GEG. 10 — Vokietija ir 
Italija pasirašė dešimčiai 
metų militarę sutartį, Hit
leriui dalyvaujant.

BIRŽELIO 4 — Hitleris 
pareiškė protestą Anglijai 
už pasiryžimą apsupti Vo
kietiją; Britanija pradėjo 
ruošti šalį karui.

BIRŽELIO 29 — Halifax 
pagrąsino Vokietijai, kad 
Anglija visa jėga priešin
sis užpuolimui.

j LIEPOS 10 — Chamber- 
lainas praneša Britanijos 

i pažadėjimą ūžti krinti 
Dancigo stovį.

’ RUGP. 18 — Vokietija 
užbaigė Čekoslovakijos už
grobimą, įsteigdama pro
tektoratą Slovakijoj; Vo
kietijos ir Lenkijos spau
da kaltina viena kitą už 
žiaurumus.

RUGP. 19 — Slovakija 
mobilizuoja kariuomenę 
prie Lenkijos rubežiaus.

RUGP. 20 — Lenkija su
traukia kariuomenę prie 
Moravijos ir Slovakijos ru
bežiaus; paskelbta Vokie
tijos - Rusijos prekybos 
sutartis.

RUGP. 21 — Paskelbtas 
Sovietų Rusijos - Vokieti
jos nepuolimo sutarties 
planas; Lenkija laikosi nu
sistatymo priešintis už
puolikui.

RUGP. 22 — Britani ja ir 
Prancūzija pasižada remti, 
lenkus.

RUGP. 23 — Vokietija 
Rusija pasirašė nepuolimo 
sutartį: Prancūzija pagrei
tina mobilizaciją; Britani
ja sutraukė karo laivus 
šiaurės jūroje.

RUGP. 24 — Chamber- 
lainas sukvietė karo vadus 
pasitarimui; Šv. Tėvas Po
piežius Pijus XII vėl šau
kia pasauli į taiką; prez. 
Rooseveltas taip pat atsi
šaukia į Vokietiją ir Len
kiją taikos keliu išspręsti 
ginčus.

RUGP. 25 — Prez. Roo
seveltas pasiuntė kitą laiš
ką Vokietijai, kad palaiky
tų taiką; Italija šaukia at
sargos kareivius prie gin
klo.

RUGP. 26 — Hitleris pa
skelbė reikalavimą Danci
go ir lenkų koridoriaus 
pirm negu pradėti dery
bas; Vokietija išleido de
kretą. kuriuo nustato mai
sto paskirstymą.

RUGP. 27 — Hitleris pa
siuntė laišką Daladier’iui 
reikalauja Dancigo ir len
kų koridoriaus; lenkai ka
sa apkasus.

RUGP. 28 — Hitleris ga- 
4. Vokietijos į- vo Anglijos notą, kuria ra-

nimą; pasmerkė Hitlerį už 
nesilaikvmą pasižadėjimų.

KOVO 28 — Vokietijos 
spauda pradėjo kampani- 

; ją prieš Lenkiją, dėl “nusi- 
statymo prieš vokiečius”.

KOVO 31 — Chamber- 
lain’as pasakė parlamen
tui, kad Anglija ir Prancū
zija gelbės Lenkiją, jeigu 
ją kas užpultų.

BALANDŽIO 1 — Hitle
ris pasmerkė Britaniją, 
pagrąsino Lenkijai, parei
škė draugingumą Italijai.

BAL. 13 — Lenkija sku
biai darė militarį pasiruo
šimą; pranešta, kad Vokie
tijos kariuomenė sutrauk
ta prie rubežiaus.

BAL. 15 — Prezidentas 
Rooseveltas atsišaukė, kad 
Hitleris ir Mussolini per 10 

įmetu išlaikytų taiką, kada 
pasaulis kalba apie nusi
ginklavimą ir prekybą; pa
žymėta 31 valstybė, kurios 
būtų apsaugotos nuo už
puolimo.

BAL. 26 — Chamberlai- 
n’as paskelbė naujokų ė- 
mimą Britanijoje.

BAL. 28 — Hitleris at- 
» metė Roosevelto pasiūly-

Dancigas Prijungtas Prie

Berlynas. Vokietija —’tijos kariuomenė bombar- 
Vokietijos diktatorius Hit- davo Lenkijos miestus tri
leris rugsėjo 1 d. prijungė■ ' * x x
Dancigą prie Vokietijos. 
Tai buvo pradžia karo su 
Lenkija. Naciai iš orlaivių 
bombardavo Lenkijos mie
stelius. Kada didžiosios 
karo mašinos buvo veža- 

bės. laikydamosi pasižadė- mOs į karo lauką (apie
5:45 vai. rytą), tai Hitleris 
skubotai sušaukė reichsta
gą (parliamentą), kuris 
užgyrė Dancigo prijungi
mą. Hitleris savo kalboje 
pareiškė, kad jis skubotai 
nori užimti Lenkiją, pirm 
negu Anglija ir Prancūzi
ja ateis i pagalbą Lenkijai. 
Tarp kitko jis pareiškė: 
“Aš nieko kito netrokštu, 
kaip būti pirmu Vokietijos 
kareiviu”.

Tuo pačiu laiku kada 
Hitleris kalbėjo, tai Vokie-

limo Lenkijai, paskelbė,’ 
karą Vokietijai rugsėjo 2' 
diena.

New York. rūgs. 7 —
Šiandien grįžo iš Europos 

ng. Valstybių pašto vir- 
kas p. Farley Manha- 
aivu. Tuo laivu grįžo

♦

ung. V alstybių pašto vir-‘ 
šininka.- p. Farley Manha-; 
tan laivu. Tuo laivu grįžo! 
iš Europos 2147 amerikie-’ 
čiai. 1

tan

f
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Gdynia Miestas Atkirstas 
Nuo Lenkijos

Iš Vokietijos ir Anglijos 
pranešama, kad Gdynia, 
Lenki jos miestas ir uostas 
tebėra neužimtas. Lenki
jos kariuomenė atkakliai 
gina poziciją. Kadangi vo
kiečiai užimti kitose pozi
cijose Lenkijoj, tai Gdynia 
tebėra lenkų kontrolėje.

_______________________________

Vokiečių lakūnai iš karo 
orlaivių jau keletą kartų 
bombardavo Lenkijos sos
tinę Varšuvą. Kelioliką 
žmonių užmušė, nemažai 
namų apardė ir padegė. A- 
merikos ambasadorius iš 
Varšuvos persikėlęs į sau
gesnę vietą Lodz apylinkė
je.

Pietinė Amerika Laikosi 
Neutraliai

Auga Suvalkija Iš Argentinos pr aneša, 
kad valdžia nutarė laikytis 
neutraliai nuo Europos 
karo. Brazilijos valdžia 
taip pat paskelbė, kad lai
kysis neutraliai. Tą patį 
padarė ir Guatemalos val
džia.

Kaunas — Suvalkijoje 
retai kada buvo tokia gau
si statyba kaip šiemet. Ir 
miestuose ir kaimuose i 
nauji pastatai dygsta kaip 
grybai po lietaus. Kaimuo
se nauji trobesiai daugiau
sia statomi mediniai, ta
čiau, palyginti su anksty
vesniais laikais, labai daug 
statoma ir mūrinių. Ypač 
mūrinė statyba plečiasi 
tose vietose, kur yra arti 
plytinių ir plytų parveži
mas nesudaro daug išlai
dų. Gi arčiau miškų ir to
liau nuo plytinių beveik 
visa statyba yra medinė. 
Miestuose šiemet mūrinė 
statyba kur kas yra dides
nė už medinę. Mediniai pa
statai — daugiausia bakū
žėlės — statoma miesto 
pakraščiais ir nežymiose 
gatvėse.

Prie šio reikia pridurti, 
kad šiemet Suvalkijoje 
vygdomi ir dideli nusausi
nimo darbai. Atkariauja
mi dideli derlingos žemės 
plotai, kurie ligi šiol buvo 
tik pelkės. Viso bus nusau
sinta 1230 ha. pelkių plo
tas. Darbai atliekami pie
tuose už Kalvarijos ties 
Juodelių km., tvarkoma 
Šešupės krantai.

Dėl Karo Užsidarė Valgykla 
Pasaulinėje Parodoje

New York, rugp. 31 — 
Rumunijos valdžia atšau
kė 38 darbininkus iš Ru
munijos paviljono valgyk
los, kilus karo pavojui. 
Valgyklą turėjo uždaryti.

Klaipėda— Rugpiūčio 16 
d. Klaipėdoje prasidėjo 
naujokų ėmimas į Vokieti
jos kariuomenę. Imami 
vyrai, gimę nuo 1906 iki 
1920 metų imtinai. Į vokie
čių kariuomenę imami ir 
visi tie, kurie jau yra ati
tarnavę Lietuvos kariuo
menėje. Pažymėtina, kad 
dabar imami į kariuomenę 

• ir tokie klaipėdiečiai, kurie 
i Lietuvos kariuomenėje 
nebuvo paimti dėl menkos 
sveikatos, fizinio trūkumo 
ir kt.

juose frontuose, būtent, 
Rytinės Prūsijos, lenkų 
koridoriaus ir Aukštosios 
Silezijos.

Iš Hitlerio kalbos reichs
tage daug kas suprato, 
kad Hitleris buvo įsitiki
nęs. kad prasidėjus karui, 
Lenkijos valdžia atsistaty
dins ir susidarius nauja 
valdžia pradės taikos de
rybas.

Hitleris dėkojo Dancigo 
nacių vadui Albertui Fors- 
teriui už Dancigo prijungi
mo proklamavimą ir pa
reiškė, kad parliamentas 
turi priimti įstatymus, ku
rių Dancigo gyventojai tu
ri laikytis. Parliamentas. 
pabaigus Hitleriui kalbėti, 
priėmė įstatymą, būtent: 
“1. Dancigo įstatymas su
sivienyti su Vokietija yra 
tai Vokietijos įstatymas. 
2. Dancigo piliečiai yra tai 
Vokietijos pavaldiniai. 
Apart konstitucijos (kurią 
Forster yra paruošęs) pa
silieka senieji Dancigo į- 
statymai. - 
statymai privalomi Danci
gu! nuo sausio 1. 1940. 5. 
Vokietijos vidaus minis
tras (Wilhelm Frick) įpa
reigotas įgyvendinti Dan
cigo prijungimą. 6. Įstaty
mas įsigalioja rugsėjo 1

I
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ATIDARĖ VIEŠBUTI SU 
MIŠIOMIS|

Dubline, atidarant
! “Clarence Hotel”. buvo atlaiky- 

Darbus apžiūrėjo pats tos šv. mišios
Respublikos prezidentas
Antanas Smetona ir Žemės
Ūkio ministeris Dr. J.
Kriaučiūnas.

naują

viename svečių 
gražiame kambary. Mišias at
laikė kun. J. Valentine. Jam 
patarnavo Richardas Murphy. 

Į viešbučio vedėjas (manageris).

Grupės Ragina Ekskomunikuoti

Chicago, III. — Du šim-Įkomunikuotų Vokietijos 
tai penkiosdešimts atsto-j diktatorių Adolphą Hitle- 
vų. atstovaujančių tauti- i rį.
nes, religines, veteranų ir; Kablegramos kopijas pa- 
amatininkų grupes, ben-; siuntė Chicagos Kardino- 
drai susivieniję į taip va- lui Mundelein, Bostono 
dinamą Vienybės Organi- Kardinolui O’Connell. Phi- 
zaciją Ginti Demokratiją, ladelphi jos 
pasiuntė Šv. Tėvui, Popie- ■ Dougherty,

Taip tai buvo prijungtas 
Dancigas.

-utomobmai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi < onditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra yengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
v; r; ’.'.r.gas. didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mas pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų S839.OO ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINJ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Į

Kardinolui 
ir Apaštališ- 

čiui Pijui XII kableeramą, į kam Delegatui Junv. Val- 
kurioj atsišaukia į Popie-Į stybėms. Arkivyskupui 
žiu Pijų XII. kad Jis eks- Amleto Giovanni Cicogna-

Atsidaro Brockton Fair

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

TEL. GEN 9296

gina užbaigti grąsinimą 
jėga; uždarė Prancūzijos- 
Vokietijos rubežius.

RUGP. 29 — Chamber- 
lainas pasakė parlamentui, 

rkad Britanija priešinsis 
užpuolimui Lenkijos; Hit
lerio atsakymas pristaty
tas Anglijai.

RUGP. 30 — Anglija at
sako Hitleriui, pasiūlyda
ma laisvai pradėti derybas 
su Lenkija; Vokietija su
darė apsigynimo tarybą.

RUGP. 31 — Lenkijos- 
Vokietijos parubežy padi
dėja susikirtimai; Hitleris 
paskelbia savo 16 punktų 
taikiai išspręsti ginčus, 
kurie nepriimtini Lenkijai.

RŪGS. 1
orlaiviai pradėjo bombar
duoti Lenkijos sostinę

ni.
pildyti pasižadėjimą Len- \ Kablegramoie tarp kitko 
jL- • ! pasakyta, kad Hitleris gi-

* I i 1 t c\ 4- 1 •* Ir 11

ir Prancūzija ruošiasi iš-

Rugsėjo 10 d. atsidarys 
Brockton Fair ir tęsis iki 
16 dienos. Bus visokių įdo
mybių. Atidarymo dieną, 
tai yra ateinantį sekma
dienį. rugsėjo 10 d. įvyks 
Lietuvių Diena prie lietu
viškos bakūžės. Bus kalbė
tojų ir gražus programas. Varšuvą ir kitus miestus; 
įžanga tik 50c. Atidary- Vokietijos 
mas įvyks 1 vai. po pietų, briovė į Lenkiją; Britanija

Vokietijos

e.

Rugpiūčio 29 dieną Va
šingtone pasikeista Lietu
vos - Meksikos draugišku
mo sutarties ratifikacijo
mis.

Pirmasis sutarties pos
mas skamba taip:

“Tarp Lietuvos Respu
blikos ir Jungtinių Meksi
kos Valstybių Respubli
kos, o taip pat tarp abiejų 
šalių piliečių, viešpataus 
nelaužoma taika ir nuošir
dus bei amžinas draugiš
kumas”.

Antrasis sutarties strai
psnis kalba apie diplomati
nių ir konsularinių santy
kių sudarymą.

Trečiasis straipsnis kal
ba. kad susitariančios ša
lys pasižada pavesti iš
spręsti konsilijacijos ir ar
bitražo tvarka visus ginči
jamus klausimus, kokie jie 
nebūtų.

Ketvirtasis posmas sako, 
kad sutartis įsigalioja tris
dešimts dienoms praėjus 
po ratifikacijomis pasikei
timo.

Pasirašyti to akto proto
kolą buvo įgalioti, iš Lietu
vos pusės: Povilas Žadei- 
kis, Lietuvos Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministras Va
šingtone, — iš Meksikos 
pusės: Ambasadorius
Francisco Castillo Najera. 
Wašhington, D. C. 
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d.

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

Prof. St. Šalkauskis.

rpęs iš katalikų tėvų, krik
štytas kataliku, ir buvo iš
auklėtas ir išmokytas ka- 

įtalikiškoje dvasioje. Dabar 
į gi jis savo viešais darbais, 
j žodžiais ir įsakymais virto 
pasaulyj didžiausiu pavo
jumi krikščionybei, religi
jai, žmoniškumui, ir civili
zacijai, ir kol kas jis vie
šai nepasisakė, kad jis iš
sitraukia iš Katalikų Baž
nyčios ir jos narių”.

Toliau savo atsišaukime 
rašo, kad “tvirtai tikėda
mi, kad paskelbus eksko
muniką Hitleriui pagelbė
tu laisvei, krikščionybei, 
žmoniškumui ir civilizaci
jai. todėl nuoširdžiai atsi
šaukiame ir prašome Jūsų 

: Šventenybės viešai pa- 
i skelbti ir uždėti ekskomu- 
Inią Adolfui Hitleriui.”

RŪGS. 2 — Britanija pa
siuntė Hitleriui reikalavi
mą ištraukti kariuomenė! 
iš Lenkijos ir pradėti de-

RUGP. 3 — Britanija, 
kada Hitleris neatsakė ir 
neišpildė reikalavimo, pa
skelbė karą Vokietijai; 
Prancūzija pasekė Angli
ją-

Toks tai maždaug buvo 
pasiruošimas karui. Vo
kietija jau užėmė svarbias 
Lenkijos pozicijas. Vokie
tijos kariuomenė jau visai 
arti Varšuvos. Lenkijos 
sostinės. Anglijos karo or
laiviai bombarduoja Vo
kietijos karo laivus, 
vinčius Kiel kanale, 
cūzijcs karo jėgos 
barduoja Vokietijos 
ried tvirtoves.

kareiviai įsi-

sto- 
Pran- 
bom-
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Nekatalikiškų Mokyklų Išdavos

Besirūpinant savo kasdieniais kantriai laukia momento, kada ruošus. Prie jų prisidės iš iš- 
reikalais ir ruošiantis iškilmin- j specialūs, lietuviškom vėliavom tvermingi lietuviškų kapelijų 
giausiai Amerikos 
šventei, ji taip paskubom pris
linko, kad net nesuskubom rei
kiamai išsijudinti šiam entu
ziastingam momentui sutikti. 
Be nuolat mus, Pabaltijo kran
tų kilmės žmones, jaudinančių 
žinių dėl karo pavojų, buvo ir vyksta 59 chorai, su 2906 daini- 
kitų mūsų pasiryžimą slopinan
čių reiškinių, besirengiant šiai 
pirmajai, ir gal vieninteliai to
kio mąsto Amerikos Lietuvių 
Dainų Šventei, kuri įvyksta 
New Yorko Pasaulinėj Parodoj 
1939 m. rugsėjo 10 d. Jai, vis- 
tik, ruoštasi daug ir stropiai.

i

lietuvių papuošti ir lietuviškos dainos 
siūbuojami traukiniai, autobu
sai, automobiliai, ir net lėktu
vai sujudės, susiūbuos New 
Yorko link. O ta laukiamoji 
diena jau atėjo!

Ir štai, komiteto žiniomis, at-

bei drausmingi le-muzikantai 
gionieriai. 
vertus Lietuvių Dienos progra-' 
mos dalyvius, maršuojant prie j 
Lietuvos paviljono, _____ .
aikštėj priims Lietuvos ministe
ris. garbės svečiai ir 
atstovai.

Taigi, iš visų Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir net Kanados 
miestų, iš mažų miestelių ir ū- 
kių, kur tik lietuvių gyvenama, 
kur tik skamba mūsų gražioji 
daina, ruošėsi jaunimas dainų 
šventei. Jie daug dirbo, daug,

Europos gyvenimas virte ver
da. Jos padangė paraku atsi
duoda. Ir didelės ir mažos vals-

Šiuo visus pagarbos būt4 Paties Pragaro

Bostono katalikų laikraštis Pilot (Vadovas) labai 
smarkiai paneigia “vienos kolegijos” studentus ir stu
dentes už suvaidinimą neva humoristinio spektaklio 
(mėgėjų teatro), kuriame palaidi, šlykštūs juokai bu
vo panaudoti religiją pašiepti. Nei kolegijos, nei mies
to, kuriame ji randasi, var das nepaminėtas. Tai nė 
nesvarbu. Čia smerkiama ne viena kuri kolegija, bet 
apšvietos kryptis, kuri, deja šiandien pasireiškia jau 
nebe vienoj šios šalies nekatalikų mokykloj. Kalba
mas vaidinimas buvo surengtas agitacijai prieš nacius 
pagyvinti, bet užuot pasmerkus nacius, iškoneveikė 
religiją.

Čia tenka pastebėti rengėjų nelogiškumą. Rengė
jai, žinoma, buvo komunistai ar jų prieteliai. Štai kur 
pasireiškia jų nežinystė ar silpnas protavimas. Vyriau
sias komunistų vadas Stalinas pasirašė nepuolimo su
tartį su Hitleriu. Komunistų partija tą sutartį ratifi
kavo bei patvirtino. Užsienių ministeris komisaras 
Molotov pareiškė, kad mes, girdi, buvom fašistų ne
prieteliai, bet dabar esame nuoširdūs draugai. Tuo bū
du nežinėliai ar žiopliukai Amerikos komunistai - stu
dentai, pasmerkdami nacius, smerkia ir Stalino poli
tiką. Logiškai imant, tai jie atsimeta nuo Kominterno 
ir sudaro sukilėlių skloką. Mes, žinoma, nieko prieš tai 
neturime, kad komunistų partipa skyla, tik parodome, 
kad tie tariamieji inteligentai nemoka logingai galvoti.

Ir vėl, jei prieš nacius varoma agitacija, tai ką 
bendro su tuo turi religija? Kam ją nei iš šio nei iš to 
pašiepti ir užgaulioti? Kuo nusikalto tikėjimas, kad 
jį smerkiama už nedorus nacių darbus? Juk naciai to
kie pat tikėjimo priešai, kaip ir bolševikai. Jungdami 
religiją su naciais, tie komunistų “inteligentai” pasta
to save ignorantų bei nežinėlių rolėje.

Iš čia išvada, kad tėvams reikia labai apsižiūrėti, 
į kokias mokyklas leidžia savo vaikus. Tėvai gal džiū
gauja, kad jų sūnūs ar dukterys lanko madiškai pa
garsėjusias protestantų mokyklas, o nežino, nelaimin
gi, kad jų vaikeliai ten užsikrečia komunizmo ir bedie
vybės liga.

Katalikai! Ar gi ne tam steigėte katalikiškas mo
kyklas, kad jūs vaikai jas lankytų ir ten išmoktų gerb
ti jus ir jūsų tikėjimą? K.

Naujas Pasaulinis Karas

Atsakymas aiškus.
Tas lietuvio vardo nebūt ver

tas, jei savo pareigos nežinotų. 
Jis nebūt lietuviu, jei Lietuva 
jam nerūpėtų.

Bet turi būti aišku ir tas, kad 
neužtenka žinoti savo pareigas, 
neužtenka susirūpinti tautos li
kimu.

Reikia vykdyti savo pareigas 
ir dirbti. Tai daryti visuomet 
reikia. Bet ypatingai turi būti 

atsidavimas

kurstomos, nuo kojų iki galvos
- ' apsiginkluoja ir rengiasi nau- 

" parodos j°ms- baisioms žudynėms. Kiek-
- - į viena diena atneša naujų, šiur- 

komiteto Pulin^ Nauji, ligšiol dar
negirdėti, tarptautinės politikos 
metodai stebina pasaulį netikė
tumais.

Ligšiol vis dar be karo, tais didelis pareigoms
“naujais metodais” keičiamos ir darbas turi eiti padidintu 
sienos tarp valstybių. Kelios tempu tokiais momentais, ko- 
valstybės net visai sulikviduo- kius dabar pergyvename.
tos. į Lietuvis amerikietis ginklu

Ar bus karas, ar ne, visvien ’ rankoj negali stovėti prie Lietu-

i

ninkais. Chorai atvyksta iš šių 
komp. J. Žilevičiaus aplankytų 
vietų:

Massachusetts: Athol, Gard- 
ner, So. Boston, Brockton, Cam
bridge, Lawrence, Norwood, 
Westfield, Worcester;

Connecticut: Hartford, Brid- naktų nemigo, kad, atvykę į di-

■

Kai bent kiek pradėjo aiškėti, geport, New Haven, New Bri- dįjį pasaulio metropolį - New EuroPa negreit nusiramins. J- vos sienos ir budėti. Bet jis gali 
kokias pareigas teks atlikti, ko- tain, Stamford, Waterbury, An- Yorką. prieš minias galėtų pa_; kėlusiam imperializmui sprandą ir turi rūpintis, kad jo brolis 
mitetas ėmėsi priemonių savo sonia; ' rodyti tautiškus lietuvių šokius. nusuktl nebus lengva’ Kol Į Lietuvoj turėtų ginklą, kad jis

...... ... .....____ - --i__ j _____ ___ -■ - iam. imDerializmui. bus duota visu kuo būt aorŪDintas. Vadi-mitetas ėmėsi priemonių savo sonia;
pareigą atlikti ir, palyginamai . . . , _ .,
per trumpą laiką, teko kelti lie- i 
tuviuose ūpą, teko judinti atski
ras kolonijas, teko rūpintis lė
šomis to viso darbo įvykdymui. 
Teko parūpinti chorams dalį 
gaidų, teko rūpintis sudarymu 
galimybės vyriausiam dirigen
tui aplankyti visus chorus. 
Daug kartų per spaudą ir kito
mis priemonėmis kreiptasi į 
draugiją bei asmenis paramos j 
reikalu.

Ir reikia pasidžiaugti, kad, 
pagaliau, kaip dabar aiškėja ir 
komiteto pastangos ir komp. J. 
Žilevičiaus kelionė kolonijose 
davė bent jau tokį dabar mato
mą vaisių, kad visi Amerikos 
lietuviai yra išjudinti ir ne-

New York: Binghamton, Am- 
sterdam, Utica, Brooklyn, New 
York City.

New Jersey: Elizabeth, Har-jtuvių Dieną atvykti, 
rison, Jersey City, Newark, Pa- 
tterson.

Pennsylvania: Easton. Girar- 
dville, Mahanoy City, Miners- 
ville, Pittsburgh, Philadelphia, 
Shenandoah, St. Clair, Tama- 
qua, Kingston, Luzeme, Pitts- 
ton. Wilkes-Barre, Plymouth.

Illinois: Chicago.
Canada: Toronto, Montreal.
Su choristais keliaus ir jauni 

lietuviškų liaudies šokių šokė
jai, kuriuos p-lė Baronaitė yra 
kolonijose suorganizavus ir pri-

lietuviškos dainos grožį ir ga-I ■>—’ _ 5---- —
ilią. Garbė tam jaunimui, garbė pais'ė siausti, 
jų vadams, garbė ir visiems [ mažosioms tautoms, 
tiems, kurie darbu ar pinigu su
darė sąlygas chorams į šią Lie-

Neabe jo
jame, kad be tų garbingų ir lau
kiamų dainininkų ir kitų prog
ramos dalyvių, daugybė atvyks 
ir šiaip lietuviško jaunimo ir 
senimo. Visus kviečiame, visų 
laukiame. Jūsų garbė ir pareiga 

1 jus, brangūs lietuviai, šaukia 
'rugsėjo 10 d. būti New Yorko 
1 Pas. Parodos Lietuvių Dienoj.

Be iš anksto numatytos ir 
ruoštos programos, čia gal reiks 
kelti savo balsą ir kitais mūsų 
tautai svarbiais klausimais.

• Kazys P. Vilniškis.

I

Lietuvių Dienos Komiteto Pranešimai
I.

New Yorko Pas. Parodos Lie
tuvių Dienos Komitetas šiuomi 
nori painformuoti visus gerb. 
choristus ir kitus programos 
dalyvius, kad rugsėjo 10 d., po 
Lietuvių Dienos programos, 
nuo 6 vai. vak. Klasčiaus parke 
ir salėje. Maspethe. visi progra- ' 
mos dalyviai bus pavaišinti už
kandžiais, gėrimais. Šiuo rūpi
nasi speciali choristų priėmimui 
komisija.I

II.

jam. imperializmui, bus duota visu kuo būt aprūpintas. Vadi- 
tol bus pavojų nas, šiuo momentu jis turi nuo 

savęs nutraukti, taupyti ir tą 
kuomet skirti Lietuvos saugumo ir 

apsigynimo sustiprinimui.nors rimtai pagalvojome, koks .. ,. . ...
Ar mes. Iietuviai,

III.

Be to, šių dienų įvykiai verčia 
mus gerai prisirengti ir susior
ganizuoti tokiems tautos dar- 

i bams, kokius gyvenimas galėtų 
įšaukti.

Netenka abejoti, kad į šiuos 
klausimus, kurie čia iškelti, tin
kamai atsakys, ALRK Federa
cijos kongresas, kuris įvyksta 
rugsėjo 12 ir 13 dienomis. Nese
ni dar tie laikai, kuomet Ame- 

i rikos lietuvių katalikų visuome
nė per savo Federaciją milžiniš
kus darbus Lietuvai nudirbo, 
didelį vaidmenį suvaidino jos 
kovose už nepriklausomybę. 
Dirbti tautos darbus Federaci
jai ne naujiena. Ji prisirengus 
ir dirba. Kongresas ją dar la
biau turės sustiprinti ir šių die- 

^nų tautos darbams tinkamas

i Lietuvių Dienos programa bus 
vykdoma tokia tvarka:

9 — 11 vai. ryte choristų ir 
šokėjų pratybos Court of Peace 
platformoje (visai arti Lietuvos 
Paviljono).

10:45 vai. prie garbės vartų 
Parodos vadovybė sutinka Lie
tuvos Įgaliotą Ministerį Povilą 
Žadeikį.

12:30 vai. choristai, šokėjai, 
orkestrai, legijonieriai ir kiti 
programos dalyviai renkasi iš-

likimas laukia mūsų tautą, ne
priklausomą Lietuvą sąryšyje 
su visais tais šiurpulingais įvy
kiais Europoje? Ar jūs manote, 
kad saugu yra rankas sudėjus 
laukti ir, nieko neveikiant, liki
mui pasiduoti?

Be abejojimo, kiekvienas są
moningas lietuvis pasakys, kad 
nesaugu nieko neveikti, kad rei
kia dirbti, rengtis, budėti.

Ir sakyti nereikia — Lietuvos 
valstybė, Vieningo Darbo Vy
riausybės. turinčios tautoje pil
niausią pasitikėjimą, vadovau
jama. gerai yra prisirengusi ir 
budi. Paskutinėmis žiniomis, 
sustiprinama Lietuvos apsauga, 
padidinant kariuomenės eiles. 
Lietuvos politikai ir diplomatai j 
nenusimena ir iliuzijomis nepa-į gaires nustatyti, 
siduoda, bet rimtai dirba, šaltai 
galvoja ir akylai seka tarptau
tinės politikos eigą. Viduje 
žmonės gerai nusiteikę, stipri
nama tautos vienybė ir pasiren
gę. jei reikalas iššauks, didžiau
siu ryžtingumu ginti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kokios mūsų pareigos? Kaip 
mes, amerikiečiai, turime žiūrė
ti į Lietuvą dabartiniais didelių 
neramumų ir netikrumų lai
kais?

I

Kam rūpi svarbieji ir aktua
lieji tautos reikalai, kam rūpi 
lietuvių amerikiečių jėgų susti
prinimas, vieningumas ir tinka
mas prisirengimas dabartiniais 
laikais daugiau dirbti ir aktua
liau budėti, be abejonės, daly
vaus Amerikos lietuvių katali
kų visuotiniame suvažiavime — 
ALRK Federacijos kongrese.

Lietuva rengiasi — renki
mės ir mes. L. Šimutis,

ALRKF Sekr.

Kadangi komitetas gauna pa
klausimų, iš kurių matyti, kad 
vienos įstaigos ruošiamas pik
nikas Lietuvių Dienos (rugsė
jo 9 d.) išvakarėse yra maišo
mas su šio komiteto veikla, ko
mitetas nori visuomenei pra
nešti, kad jis su ta pramoga 
nieko bendro neturi. Taip pat 
šis komitetas nieko bendro ne-

Kenksmingi Politikai

Hitleriui atmetus anglų ir prancūzų reikalavimą, 
kad vokiečiai pasitrauktų iš Lenkijos, Anglija ir Pran
cūzija paskelbė Vokietijai karą, techniškai vengdamos 
žodžio “paskelbiam”, tik pareikšdamos, kad tarp jų ir 
Vokietijos yra karo padėtis. Tie žodžiai, žinoma, daly
kų esmės nekeičia. Karas jau yra įvykęs faktas, ir bri
tų laivynas pradėjo Vokietijos blokadą ir gaudo jūro
se jos laivus. Mussolini kol kas išlaiko neutralumą, 
kurį ir Stalinas būk tai paskelbęs, bet paskutinės ži
nios praneša, kad ir sovietuose paskelbta mobilizacija. 
Tuo būdu didžiulės pasaulio valstybės palaipsniui sto
ja kariaujančių eilėn. Beje, Japonija, smarkiai nepa
tenkinta susibičiuliavimu Hitlerio su sovietais, pasis
kelbė būsianti neutrali ir pareiškė, kad būsimas karas ( 
susilpnys Anglijos poziciją Tolimuose Rytuose ir pa- Tuo būdu Lenkija atsirado kritingoj padėty. Lenkai 
gelbės japonams atsiekti savo tikslą Kinijoj.

Tuo tarpu ant Lenkijos krito pats smarkiausias 
vokiečių smūgis. Greitai pasiėmę Dancigą, vokiečiai 
puolė koridorių, kurį skubotai likvidavo, atkirsdami 
tą lenkų armijos dalį, kuri buvo paskirta Dancigu! 
ginti. Vokiečiai puolė Lenkiją iš trijų šonų: nuo Slo
vakijos, Silezijos ir Rytprūsių. Lenkai būk tai atkak
liai ginasi, bet jau priversti pasitraukti į senosios Len
kijos sienas, kurios buvo dar rusų laikais. Ypač dide
lis pavojus gresia iš Rytprūsių pusės. Čia arčiausias 
kelias į Varšuvą, kur vokiečiai ir pakreipė savo žygiuo- 
tę. Jie eina ne tiesioginiu keliu, bet užuolanka — nuo 
Soldau pasuko kairėn ir siekia atkirsti Varšuvos-Vil- 
niaus geležinkelį ties Čyževu, maž-daug pusiaukely 
tarp Bielostoko ir Varšuvos. Jei tas žygis vokiečiams 
pasisektų, tai Lenkija būtų perkirsta į dvi dali, su so
stine Varšuva vokiečių puolimo zonoje. Suprantama, 
kad lenkai statys čia stipriausią armiją ir ginsis kiek 
įmanydami, bet galų gale nepajėgs atsilaikyti prieš i muš bet kieno pasikėsinimą įsibrauti į jos teritoriją, 
i — i------i x: t: * i._: Raštjkįs ryžtingas karys ir savo žodį išlaikys, bet ko

kios bus to pasėkos? Čia vėl pakartosiu, kad neišsimo
ka peranksti pranašauti. Apytikriams spėliojimams sios galią, 
daryti būtina palaukti tolesnių įvykių. K.

turi su tos pat įstaigos ar jų 
i vedėjų išleistais ir platinamais 
spalvuotais celiulioziniais ženk
leliais, kurie turi New Yorko 
Pas. Parodos ženklą ir Lietuvių 
Dienos (rugsėjo 10 d.) įrašą. 
Nei iš minėto pikniko, nei iš šio 
ženklelio jokių pajamų neturi 
Lietuvių Dienos Komitetas, ku
ris savo veiklos pačioje pradžio-

Ije yra nutaręs Lietuvių Dienos 
Fondo likusį pelną paskirti Vil
niaus lietuvių ir kitiems svar
biems reikalams.

Komiteto išleistas Lietuvių kilmingai eisenai prie Long Is-
Dienai paminėti ženklelis yra land gelež. stoties aikštės ir ten 
metalinis (bronzos), turintis rikiuojasi.
atatinkamą Lietuvių Dienos į- 12:45 vai. varpų skambini- 
rašą ir vytį. Ženkleliai parduo- mas- 
dami po 25 et. Šiuomi primena- 1 val- P°Piet eisenos pradžia— 
me, kad visų platintojų šventa einama prie VVashington stovy- 
pareiga už ženklelius tuojau at- i°s 'r ^en Lietuvos Paviljono 
siskaityti, neišplatintus grąžin- link.
ti prieš Lietuvių Dieną arba jos - vai. popiet Court of Peace 
meįU aikštėje dainų, šokių ir sveiki-
------------------------------------------- nimo kalbų programa. Iš ame-

davinys. Kaip talkininkams Lenkiją pasiekti? Anglijos rikiečių sveikinimo kalbas pa- 
laivynas gali įeiti į Baltijos jūrą tiktai Danijos pakraš- pakviesti New Yorko
čiais, bet anglai nenori laužyti Danijos neutraliteto. maYoras uar ia, ar os 
Prancūzai turėtų eiti per Vokietiją, bet pirmiau reikia A y Parodos Komisaras 33. 
Vokietiją užkariauti. Tad vienintelis talkininkams j ward , Kalbfe ministe.
Lenkiją kelias tik per Dardanelius į Rumuniją, kurios ris p 2^^ ir Lietuvos Ge- 
siena susisiekia su Lenkija. Bet tam reikia Turkijos ir neralinio Komisaro pareigas ei- 
Rumunijos sutikimo. Tos šalys yra neutralios ir bijo- nąs jonas Budrys, 
si (ypač Rumunija) nusikalsti Hitleriui. Reikia su jo
mis derėtis, įtikinėti. Tokie dalykai ima laiko, o tuo 
tarpu vokiečių armija jau tik 50 mylių nuo Varšuvos...

Šiais vadinamais demokrati- tuos dalykus nėra prileidžiami 
jos laikais, daug atsiranda, taip prie šaliai naudingo darbo dirb- 
sakant. politikų, diplomatų.

Bet ar daug iš jų nuvokia po
litiką? Tikrai pasakius labai 
mažai. Kaip tokie menki, mizer- 
ni politikai, užimdami tautose 
svarbiausias vietas, kenkia tai 
tautai, žemina jos vardą ir net 
ekonomiškai daug nukenčia tos 
tautos.

pirmininkas Grover Whalen ir
* J. A. V. Parodos Komisaras Ed-

Į ti. Kaip mūsų broliai Lietuvoje 
politikavo, kad iki paskutiniai 
dienai nematė, kas dedasi Klai
pėdoj. Iki paskutiniai dienai 
skelbė piliečiams, kad Klaipėda 
yra saugi, ir jokio pavojaus ne
numatoma. Tai ir geri politikai. 
Kiek žalos piliečiams ir abelnai 

i šaliai padaro toki, nenuvokdami 
'to dalyko, užimą vietas ir veda 
šalį pražūtin. Turėtų būti koks 
nors kvotimas tokiems neva po
litikams, kad jis ar jie tikrai 

, yra tinkami atsakomingiausiam 
' šalies darbui. J. K. Mikas.

Be to, tie politikai, neturėda
mi supratimo apie politiką, ne
tik daug žalos daro savo vals
tybei, bet taip pat ir kaimyni
nėms valstybėms.

Jei ne pono Chamber’aino nu
sidėvėjusi politika, tai tikrai 
Čekoslovakija nebūtų nustojusi 
savo nepriklausomybės. p. 
Chamberlain važinėja, siunčia 
po kelis kartus komisijas į S. 
Rusiją susitarti su jais arba su-

Jungtiniam 
chorui vadovaus komp. J. Žile
vičius. Tautiškų šokių grupes 
paruošė M. Baronaitė. Progra
mos vedėju bus Juozas B. Lauč- 
ka. Komiteto pirmininkas.

! iv.

Baisi Audra Sidabrave

gyvena viltimi, kad Hitleris bus sumuštas. Be abejo 
taip ir bus, jei Anglija ir pagaliau Amerika šoks jį 
mušti. Tai jau Hitlerio ir vokiečių nelaimė, bet kol ji 
įvyks, Lenkija bus sunaikinta. Ją vėl gali politiškai at
statyti, bet kiek ekonominio skurdo!

Šiuo momentu pranašauti neišsimoka. Pastarųjų 
laikų istorija pridirba tiek netikėtinumų, kad prana- 
šams dažnai tenka nusivilti. Tačiau iš kai kurių įvykių 
tenka šis tas spėlioti. Per radiją buvo pakartotinai 
skelbiama, kad lenkai atkakliai ginasi, padarė netikė
tai smarkią kontr-ataką ir peržengė Rytprūsių sieną. 
Jei tie pranešimai teisingi, tai galėjo atsitikti tik Lie
tuvos pasieny, kur vokiečiai dėl lietuvių neutralumo 
bus pastatę silpniausias kariuomenės dalis. Jei taip, 
tai karo laukas artėja prie Lietuvos sienų. Čia mums 
natūraliai tenka susirūpinti, ką darys Lietuva, jei ku
rios kariaujančios pusės armija peržengtų jos sieną. 
Vyriausias vadas Raštikis pareiškė, kad Lietuva at-

I

I

kur kas stipresnę vokiečių karo mašiną. Jie patys tai 
žino ir tik stengsis suvaidinti Belgijos rolę — laikytis 
ko ilgiausiai, kol ateis talkininkų pagalba.

Tačau su pagalba iš svetur yra labai sunkus už-

Atvykę j New Yorką lietuviai 
ir iš anksto neapsirūpinę nakvy
nėmis. prašomi kreiptis tiesio
giniai ar telefonu į lietuvių lai
kraščius ir į Lietuvos Paviljo
ną. kur bus suteiktos žinios apie 
galimumą gauti kambarius len
gvomis sąlygomis.

Visi lietuviai prašomi entu
ziastingai dalyvauti iškilmėse. 
Lietuvos, moterys ir merginos, 
kviečiamos tą dieną pasipuošti 
tautiškais drabužiais.

Jei reikalinga dar kokių in
formacijų. rašykite šiuo adre
su: 16 W. 75 St.. New York. 
N. Y.

Visi laukiam, visi kviečiam. 
Atvykite ir parodykite lietuviš
ko džiaugsmo ir lietuviškos dva-

Lietuvių Dienos Komitetas

Š. m. liepos mėn. 17 d. a- 
- ,pie 15 vai. kilo smarki au-

da.I7ti„t!a1ik^ ,Ir ’®®aukti Staliną ^ra, kuri per 5 ar 7 minu
les pridarė daug nuosto
lių. Vien miestelio apylin
kėje išlaužė apie 30 me
džių: vienus, visai, kitus 
[pusiau, dar kitus — dide- I - » - — V J

prieš Hitlerį kariauti.
Tiesa, naivu darosi, žiūrint į 

tokius dalykus. Nejau jis to ne
mato, kad Rusija neišeis prieš 
Vokietiją ir dar dėl svetimų in
teresų.

Ar tai čia politiko darbas, žy- les Šakas nuplėšdama. 
giai? Stalinas nepolitikas, tik1 Vabalių kaime sugriovė 
smurtininkas, bet jis tiek nuvo-, klojimą ir malūną aplaužė, 
kia, kad anie prieš Vokietiją ne- 0 Rukonių kaime sudegino 
gali kariauti.

Ponas Bekas, toksai pat poli
tikas kaip Chamberlainas, ar 
dar menkesnis, kuris, kaip ro
dos. prives savo valstybę prie 
to. kad ji lengvai gali netekti ir 
visai savo nepriklausomybės. 
Atrodo ištikro, kad šalyse nėra 
tikrų suprantančių politikų, ar
ba kurie pažintų šalies reikalus, 
kaip šalį reikia tvarkyti. Ar ga
li būt tie, kurie žino ir pažįsta

I « ,
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'vieno gyventojo visas tro
bas ir užtrenkė keturius 
žmones. Tris jų atgaivino, 
o vienas mirė. Jis buvo mū
rininkas, kilęs nuo Utenos 
,ar Ukmergės, vardu Sta
sys, o pavardės net nežino, 
nes drabužiai ir dokumen
tai sudegė. Velionis dar 
jaunas berniokas, prieš ka
riuomenę.
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LIETUVOS ŽINIOS

Nepraslinko dar ne dvidešimt penki metai po di
džiųjų žmonijos skerdynių, kruvino pasaulinio karo, 
o jau ir vėl stovime naujo, gal dar baisesnio karo pra
džioje. Pasaulis šiandie tapo lyg beišsiveržiąs vulka
nas, o mes gyvename baimės ir rūpeščių šešėliuose. 
Kasdien ir kas valandą radijo bangos neša vis naujas 
žinias ir pranešimus iš anapus jūrų... Žurnalistai ir di
plomatai dirba negirdėtu įtempimu, o ginklų pragariš
kos jėgos jau ne vieną gyvybę nuskynė, lyg auką bū
simų aukų!... Tiesa, Amerika nuo Europos yra labai 
toli, bet šiais laikais taip aukštai yra išvystytas tech
nika, kad tolumas nieko nereiškia. Taigi yra labai 
lengva susisiekti, o tuo pačiu įsivelti į reikalus ir bė
das. nors jos labai toli nuo mūsų būtų.

Ameriką su Europa riša dar ir kraujo giminystė, 
nes visa dabarties Amerika yra susikūrusi iš ateivių. 
Taigi Europos nelaimė tampa lyg ir Amerikos nelaime.

Pagaliau humaniškumas — ta didžioji ir bran
giausioji Amerikiečių savybė, juos stumia domėtis pa
saulio ir žmonijos reikalais. Užtat visa Amerika da
bar lyg pabudo, lyg motina susirūpino savo kūdikiu.

Karas! Karas! Koks baisus ir šiurpulingas žodis! 
Karas — tai gyviausias ir tiksliausias pragaro suvaidi- 
nimas žemėje... Tai kraujo ir keršto ištroškusiųjų puo
ta. tai pelningiausias velnio biznis. Kiek sugriautų na
mų, muziejų, teatrų, mokyklų..., kiek išniekintų baž
nyčių, kiek baisiausiu būdu nukankintų nekaltų gyvy
bių, kiek ašarų ir dejonių iš nekaltų širdžių... vis tai 
karo vaisiai!

O kiek jų pasauly buvo?... Gal kas suskaitė? Už
tat visa žemė yra tapusi lyg viena didelė scena, kurio
je vis nauji gladijatoriai įeina ir pražūva... ir, kurioje 
vis naujos kraujų dėmės atsiveria prieš mūsų akis... 
Nuo Kaino iki pat Hitlerio, per visą istoriją ir per visą 
žemę šėlsta pats piktasis pragaras, kurį mes vadiname 
karu!...

Šiandie, gal labiau negu kada nors, Europa yra 
prisiruošusi dar kartą, gal baisesnį už visus kitus kar
tus, pralieti nekaltą savo artimo kraują.

Tarp labai daug priežaščių, kurios stumia į šį pra
garišką darbą sunku yra surasti pačią svarbiausią 
priežastį ir patį didžiausią kaltininką. O visgi mums 
ryškėja vienas dalykas, kad visa tai įvyksta savo toli
miausioj priežasty dėlto, kad šių dienų žmonija yra 
lyg sumišusi. Modernusis žmogus, tas XX amžiaus 
“puikuolis”, atsiskyrė nuo savo senojo Dievo; sparčiais 
žingsniais pradėjo eiti savo keliais, o tie keliai pasiro
dė tamsūs ir dvelkią pragaru. Didžiojo pavojaus va
landa jau atėjo... Šventojo Tėvo ir visų didžiųjų pasau
lio taikos mylėtojų šauksmas nepagelbėjo... Paryžiuj' 
ir Bostone kelioliką tūkstančių didžiojo karo veteranų 1 
nesenai suvažiavę pareiškė protestus prieš naujus ka
ro mėginimus, prieš naujus smurtus ir naujas pražū
ties šmėklas, o ar pasaulis išgirdo jųjų balsą? Ar su
prato, kad tikrasis teisingumas įvykdomas ne ginklo 
galia, ne šautuvu, ne peiliu, bet protu ir tarpusavio 
meile?!

Dabartiniu momentu Europos gyvenimo atmos
fera nepaprastai sunki. Kiekviena valstybė dreba dėl 
savo egzistencijos ir neaiškaus rytojaus. Lietuvių tau
ta, ta senoji mėlynosios Baltijos sargė, skaudžią ir nie
kad nepamirštiną operaciją iškentėjo dar tik prieš 
penkis mėnesius. Apie Vg netekusi savo teritorijos ir 
žmonių, apie 17—20 cc netekusi savo finansų, sunkiau
sioje valandoje dar buvo niekšiškiausiu būdu nus
kriausta savų piliečių, nors ne savo tautos, prašmuge- 
liojant milijonines sumas į užsienius be valiutų komi
sijos leidimo, buvo pakaltinta net amerikiečių lietuvių 
nekurioj spaudoj, kam pastatė menką paviljoną paro
doj. kam neatsiuntė universiteto choro į Ameriką?! 
Bet klausimas, ar galėjo kitaip daryti, dargi tokiu mo
mentu ?!

Lietuva šiandie stovi didžiausiame skerspūty, 
kebliausioje kryžkelėje. Rusų - vokiečių nepuolimo 
paktas suartino du didžiausius jos priešus. Lenkija 
lyg mirties agonijoj besiblaškydama, galbūt, irgi ne
veltui saldžiais žodžiais prisimena bendro tikėjimo ir

I

ŠVENTAS RASTAS
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”
H 366 Broadway, So. Boston, Mass.

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

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

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

j
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bendros istorijos “brolius”. Lietuva šiandie pasijuto 
savo sunkiausią gyvenimo valandą gyvenanti.

Kiekvieną sunkią gyvenimo valandą žmogus, jei 
pakelia savo galvą, pamato, kad jis dar nėra pražu
vęs, kad dar yra vilties, o galbūt net laimė kažkur toli 
jo laukia? Tas pats yra ir su tauta. Todėl reikia many
ti ir tikėtis, kad aplinkybės pagerės ir, kad vėl pragied
rės dangus ir nušvis naujas rytojus!

Lietuvių tauta yra stipri ir ryžtinga. Bendro dar
bo vyriausybė visos tautos mylima; kariuomenė pui
kiai suorganizuota. Mes esame įsitikinę, jei dabartinė 
vyriausybė laikys griežtą neutralumą ir neleisis suvi
liojama šiuo netinkamu momentu atgauti savo pra
rastas žemes; bus viskas gerai. Giliausiai tikime, kad 
Lietuva energingai perneš dabarties sunkumus, lai
minga žengs toliau darbo, kūrybos ir laisvės keliu.

Dieve, laimink mūsų Lietuvą!

Kaunas — Nemuno va
gai aukščiau Kauno šie
met labai nusekus ties 
Kampiškių kaimu ir ar
čiau Birštono prie Alks- 
niakiemio miško ūkininkai 
upės krante rado žemėmis 
apneštų didžiulių ąžuolų. 
Rastieji medžiai visai pa
keitę savo išvaizdą. Vienur 
jie tamsiai rudi, o kitur 
juodi, kaip anglis. Piūklas 
ir kirvis į juodą ąžuolą ne
labai lenda. Jie kai kur at
rodo lyg suakmenėję. Me
džio tyrinėjimo specialis
tai teigia, kad tie ąžuolai 
vandenyje turėjo išbūti 
po keletą tūkstančių metų. 
Šiais radiniais susidomėjo 
keli mūsų skulptoriai. Mat, 
iš tokių medžių galima pa
daryti įvairių gražių meno 
dalykų.

Perkūnas Iš Karto Pritren
kė 4 Žmones

I Pennsylvanijos Žinios
PASOGA

Kiekvienas protingas tėvas ir 
motina rūpinasi savo vaikams 
sudėti kokį nors turtą bei pali
kimą. Vieni taupo pinigus, deda 
centą prie cento, kad palikti 
vaikučiams šimtus, o kartais ir 
tūkstančius dolerių. Tai neblo
gas dalykas. Bet iš patyrimo ži
nome, kad dažnai vaikai neį
vertina tėvų turto: kurie dau
giau pinigų palieka, ten mažiau 
tėvai yra atmenami, net nei šv. 
mišių neužprašo už tėvų vėles.

Kiti tėveliai stato vaikams 
gražius namus, o po tėvų mir
ties kyla bylos, vaidai ir nesuti
kimai.

Kaikurie tėvai perka vaikams 
gražius automobilius, kuriuos 
greitai suvažinėja. Iš prigimties 
tai yra gražu ir malonu matyti,! 
kad tėvai rūpinasi savo vaikų 1 
netik dabartimi', bet ir ateitimi.

Garbingi tėveliai, kurie myli
te savo vaikelius, sudėkite

fštesnę mokyklą, bet kolegiją ir 
! seminariją dėl berniukų. Ma- 
rianapoly, Conn. ir Hinsdale, III.

Taigi lietuviai negali rūgoti, 
kad neturime savo mokyklų. 
Turime, ačiū Dievui, tik reikia 
remti tas savas mokyklas, leis
ti savo vaikelius į katalikiškas 

: mokyklas. Tokiu būdu tėveliai, 
i mylinti savo vaikelius, sudės 
i jiems kraitį, kurio niekas nuo 
•jų (vaikų) neatims, bet bus am
žinas turtas, kurį tėvai davė sa- 

jvo vaikeliams negendantį, ne
nykstantį, bet amžiną.

Kun. J. V. S kriokus.

SEIMAS
Šiais metais Rytiečiai turi 

'garbingą progą patraukti visus 
j seimus, 
; Dienos.
dieną,

i (Sept.) 
tlingas 
Seimas

iš priežasties Lietuvių 
kuri įvyko rugsėjo 10 

New Yorke. Rugsėjo 
12 ir 13 d.d. įvyks skai- 
Katalikų Federacijos 

New Yorke; keturiolik-

J. J. Bogušas.

Naujasis Giesmynas

jiems (vaikams) tokią pasogą' tą dieną Kunįgų vienybės Ser
bei kraitį, kuris pasiliktų visam mag; Q geptynioIiktą> §v. Pran- 
gyvenimui. ciškaus Vienuolyno Rėmėjų

Ir kas gali būti viso gyveni-
Šiomis dienomis Karve

liškių kaime, Žiežmarių 
valse., perkūnas trenkė į 
Ratkevičiaus gyvenamąjį 
namą. Pritrenkė du Ratke
vičius, vieną 79, kitą 43 m. 
amž.. Ratkevičiūtę 45 m. 
amž. ir pas Ratkevičius 
svečiuose buvusią Antana
vičiūtę 45 m. amž. Pradė
jus namui degti, trys pri
trenktieji sąmonę atgavo, 
o A. Ratkevičius (79 m. 
amž.) sąmonės neatgavęs 
kitų buvo iš degančio na
mo išneštas. Jis sąmonę 
atgavo tik kitos dienos ry
tą.

Gaisras padarė apie 6,000 
Lt nuostolių.

Ir kas gali būti viso gyveni
mo turtas? Niekas kitas, kaip1 
doras katalikiškas mokslas!

1
vienas jaunuolis (berniukas ir 
mergaitė) privalo eiti mokyk
lon. Klausimas: Kur? Ir į ku
rią mokyklą? Kaip katalikams 
ir tautiečiams tėveliams privalo 
rūpėti vaikučių ateitis. Todėl 
tėvai privalo siųsti savo vaike
lius į katalikiškas mokyklas.

Dauguma miestų, kur tik yra 
katalikiška parapija, ten yra ir 
mokykla. Negana pradinių mo
kyklų, bet ačiū Dievui, jau turi
me ir aukštesnių mokyklų ir a- 
kademijų. Šv. Pranciškaus A- 
kademija, Pittsburgh, Pa., yra 
gražioj vietoj, aukštai ant kal
no ir toli nuo miesto, ir kiek
vienam yra prieinamos išlygos. 
Šv. Kazimiero, Pittsburgh. Pa., 
yra aukštesnė mokykla dėl ber
niukų ir mergaičių. Šv. Kazi
miero. Chicago, III., mergai
tėms. Taipgi Philadelphijoj yra 

t :Šv. Juozapo ii- Marijos aukštes-
Šaudymo nė mokykla, vedama Seserų Ka- 

mūsų zimieriečių. Yr ir Šv. Juozapo 
aukštesnė mokykla, DuBois, 
Pa., dėl berniukų ir mergaičių. 
Tėvai Marijonai veda netik auk-
—

I

Seimas.
Aišku, kad kiekvienas iš va- 

zaunotuo. į k&rų deIegatag keliaus namon 
Prisiartino^aikas, kada, kiek-;iš New Yorko . Chicagą ir kitug 

vakarinius miestus. O kadangi 
Pittsburghas yra pusiaukely į 
Chicagą. kiekvienas traukinys 
bei automobilius turi grįžti per 
Pittsburghą. Todėl Sesutės ir 
Rėmėjai nuoširdžiai kviečia su
stoti Pittsburghe rugsėjo 17 d. 
ir dalyvauti šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Seime.

Kiekvienam bus žingeidu iš
girsti čionykščių mokyklų sto
vį. kurias veda Sesutės Pranciš- 
kietės Š. Amerikoje, Lietuvoje, 
taip pat ir Pietinėje Amerikoje. 
Bus irgi labai žingeidu ir gar
binga pamatyti Gerb. Motiną M. 
Aloyzą priimant Ordiną, kurį 
Lietuvos Valdžia už rūpestingą 
pasidarbavimą jai paskyrė.

Kapelionas.

i
Jau keletą recenzijų su pagy-, pirmutinis giesmės punktas, 

rimais skaičiau laikraščiuose a- Nejaugi autorius mano tą patį 
pie naujai išleistąjį p. Antano. vieną punktą giedoti prie kiek- 
S. Pociaus suredaguotą Giesmy- i vienos stoties, arba tekstui ki
ną, ir man jis jau seniai pateko tą knygą vartoti! Tai kam Gies- 
į rankas, tik vis ligi šiolei ne- mynas? Toliau matosi skirtu- 
prisirengiau savo žodžio tarti, mai giesmėse: “Po tavo apgyni- 
Aš neliesiu nei jo grožio, nei są- mo”, “Sveika Marija”, “Dievas 
stato, nei muzikos, tik paliesiu mūsų prieglauda”, “Jėzau pas 
jo praktiško naudojimo vertę, mane ateiki”, “Linksma diena” 

ir tt. O visiškai skirtingos gies- 
Kalbos tyrinimo metu mūsų mes tai “Verkit Angelai”, 

' maldose susidarė tikra betvar- “ 
1 kė. Kas nauja maldaknygė tai 
vis naujoviškos maldos. Toks 
nevienodumas visiems įkyrėjo, 
užmušė bendrą visos bažnyčios 
maldų kalbėjimą ir giesmių gie
dojimą. Kad bent Amerikoje iš
vengus to nevienodumo ir vėl 
atgaivinus visų žmonių bendrą 
maldų kalbėjimą ir giedojimą. 
Kunigų Vienybė nutarė išleisti 
Bažnytinių Pamaldų Vadovėlį 
ir kartu maldaknygę, ir prie to 
dar nutarė, kad to vadovėlio 
maldų ir giesmių tekstas toliau 
nebus keičiamas, nežiūrint to 
kaip ten Lietuvoje jie maldas ir 
giesmes keitinėtų, ir kad visi 
kunigai Amerikoje to vadovėlio 
laikysis ir žmonių tarpe platins. 
Tai aišku ir protinga. Jokioje 
kalboje maldos neseka kasdie
ninės kalbos. Kartą patobulin
ta. nustatyta, taip ir laikosi. 
Keitinėjimas sudaro nepatogu
mus ir kartu maldos vertę žmo
nių akyse žemina.

Kunigų Vienybės suredaguo
tas ir Tėvų Marijonų išleistas 
Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis 
šviesą išvyko 1935 metais. Ne
sakau, kad jis pilnai tobulas, 
bet visgi veda prie vienodumo, j juokinga.

; Kunigai jį platina, ir aš pats! 
! į galiu pasakyti, kad beveik nėra1 
H mano parapijoje šeimos, kurio-j 
! je vienas ar kitas to vadovėlio: 
! egzempliorius nebūtų.
i Dabar štai Chicagos Vargoni-
• ninku Provincija išleido pirmąjį 
> Amerikos Giesmyną. Tai labai 
; reikšmingas ir reikalingas vei-
* kalas, tik gaila, kad jis nesilai- 
! kė Kunigų Vienybės nutarimo, 
J giesmių tekstuose neatsižvelgė 
į į Bažnytinių Pamaldų Vadovėlį 
! ir užtai jo vertė pusiau sumažė- 
! jo. Giesmyno giesmių tekstas 
•j daugelyje skiriasi nuo Vadovė

lio giesmių teksto. Matosi skir
tumai “Graudžiuose Verksmuo
se”, “Kryžiaus Keliuose”. Ypa
tingai pažymėtini Kryžiaus Ke
liai. Ten paduotas tik vienas

i

Kryžiaus medi” ir “Ateik Dva
sia Šventoji”. Aš tiesiog nesu
prantu ko gerbiamasis Giesmy
no autorius tuo žvilgsniu siekė 
ir ką manė tie. kurie tą Giesmy
ną perkratinėjo, visai neatsi
žvelgdami į Kunigų Vienybės 
nutarimą ir įvesdami skirtingą 
giesmių tekstą! Giesmyno tiks
las irgi yra supopuliarinti ir į- 
vesti bendrą bažnyčiose giedoji
mą. Aišku visiems žmonėms 
Giesmynas nepatogus, nepriim
tinas. Jie turi maldaknygę-va
dovėlį, kurio kunigai pamaldose 
laikosi: dabar tik reikėjo cho
rams Giesmyno su Vadovėlio 
giesmių tekstu ir visos bažny
čios giedojimas plauktų. Toks 
gi Giesmynas koks dabar yra. 
ne tik bendrojo giedojimo ne
pagerina. bet tiesiog trukdo, ir 
kaipo tokio tinkamai naudoti 
negalima. Aš pats maniau išsyk 
užsisakyti bent 100 egzemplio
rių. bet dabar negaliu nei vieno. 
Nes turėčiau arba Giesmyne 

■ tekstą keisti, arba choristams 
įsakyti vienoje rankoje laikyti 
Vadovėlį, o kitoje Giesmyną; iš 
vieno tekstą, o iš kito meliodi- 
ją imti, kas būtų ir nepatogu ir 

r
Prie progos dar turiu pridėti, 

kad kasžin koks autorius išlei
do ant “storoko” lakšto giesmių 
tekstus, be meliodijų. ir siunti
nėja pardavinėjimui po 3 cen
tus, tikslu įvesti bendrą bažny
čioje giedojimą. Ir čia tekstai 
dalimis nesiderina nei su Gies
mynu nei su Vadovėliu. Na. ir 
visi nori įvesti bendrą giedoji
mą. Ar tai ne ironija? Kada 

i mūsų autoriai išmoks tvarkos?
Kun. K. A. Vasys.

i

Kaunas — Grįžę iš tarp
tautinio šaudymo rungty
nių Šveicarijos mūsų šau
dytojai parsivežė nemaž?, 
medalių, dovanų, diplomų 
ir piniginių premijų, ku
rias laimėjo už ekipines ir 
individualines i 
varžybas. Iš viso 
šaudytojai už pasiektas 
aukštas šaudymo pasek
mes ir už geras vietas ga
vo 35 medalius (5 aukso, 
18 sidabro ir 12 bronzos), 
15 gražių dovanų ir 950 
šveicarų frankų pinigais.

ninko ir jo arklio laikas, y- 
pač vasaros metu, 
didelis nuostolis.

ukiui

MAHANOY CITY, PA.

Kaunas — Šiemet Pary
žiuje tarptautinės teisės ir 

I politikos institutą prie 
i Sorbonos baigė stipendi- 
jninkai Br. Raila ir M. Ja- 
| senas.

Suvainiškio, Panemunio 
vals. Liepos 27 d. apie 15 
vai. perėjo didelė audra, 
padarydama daug nuosto
lių. Išversta ir aplaužyta 
medžių. Ledai krito karve
lio kiaušinio dydžio išmuš
dami vasarotojų, iškulda- 
mi dar nenupiautus ru
gius ir išdaužė triobesių 
langus. Nukentėję ūkinin
kai sielojasi, kad reiksią 
išparduoti gyvulius, nes 
nebus kuo šeria. Nukentė
ję ūkininkai kreipėsi į val
sčių prašydami pašalpos.

Kaunas — Pašto Valdy
bos statistikos skyriaus 
žiniomis š. m. liepos 1 die
nai visoje Lietuvoje yra į- 
registruota 57,899 radijo 
abonentai. Per paskutinius 
tris mėnesius padaugėjo 
3,003 nauji radijo abonen
tai. Vien Kaune yra įregis
truota 16,584 radijo abo
nentai.

Krekenava — Javai pra
dėjo labai atpigti. Skau
džiai javų pigumas prislė
gė ūkininkus, kurie dėl ne
palankių apystovų gyvuli
ninkyste verstis negali.

Ūkininkai, besiverčian- 
tieji pienininkyste, nusi
skundžia, jog ir su pienu 
didelis vargas. Kaimai iš
skirstyti viensėdžiais, 
grietinės nugr. punktai ne 
kiekviename kaime yra. 
Beveik kiekvienam ūki
ninkui į punktą reikia va
žiuoti 2 — 5 kilometrus. 
Kol šį atstumą suvažinėja 
praeina apie 4 vai. laikas 
— visas rytmetis. 4 vai. 
kasdien sugaišinimas ūki-

Kur tvarka ten ir gyvenimas. 
Šv. Juozapo parapija, Mahanoy 
City. Pa., tvarkingai gyvena. 
Netik bažnyčia švariai ir gra
žiai užlaikoma, bet mokykla ir 
Sesučių namas.

Kuomet Sesutės Pranciškie- 
tės sugrįžo iš po vasarinių a- 
tostogų, atrado savo namus 
puikius ir švarius — išmaliavo- 
tus, išpuoštus. O jau mokykla, 
tai akį traukia. Vaikučiai neno
rės nei į savo namus eiti po 
mokslo metų. Tik būtų labai 
gražu ir malonu, kad visi lietu
viai naudotųsi tąja gražia mo
kykla.

Garbė geram klebonui, kun. J. 
Cesnai ir parapijiečiams už są
žiningą ir vieningą veikimą.

Svečias.

i

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų'įsigydami 
Automatišką Aliejinį Burnerį 

0175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

ir 275 gal. tanka
Maži Mėnesiniai Išsimokėjimai, pradedant Spalių 1 d.

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

012.50 už toną

S T E T ŠON ~F U E L
CORPORATION

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

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680
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LDS STIJDUURATELIAMS 
Enciklika Apie Krikščionišką

10. Katalikų Bažnyčios Mokslas
Jei nuodėmklausis arba sielų ganytojas, nuo ko 

tesaugo Dievas, vestų tikinčiuosius į šiuos paklydi
mus, arba bent juos palaikytų, ar savo aprobata arba 
nusikalstama tyla, težino jis, kad turės atiduoti Die
vui, vyriausiajam Teisėjui, aštrią apyskaitą dėl savo 
netiesumo; lai jis pagalvoja, kad jam kreipiami šie 
Kristaus žodžiai: “Jie akli ir aklų vadovai; jeigu gi ak
las veda aklą, abu įpuola į duobę”.

Kas liečia motyvus, privedamus piktam moterys
tės naudojimui išteisinti, nutylint gėdinguosius, ne 
retai tie motyvai yra pramanyti arba perdėti. Tačiau 
Motina Bažnyčia gerai supranta ir užjaučia tai, kas 
sakoma apie motinos sveikatą ir apie pavojų, kuris j 
gręsia jos gyvybei. Ir kas galėtų apie tai pagalvoti ne
susigriaudinęs iš gailesčio? Kas nejaustų didžiausio 
pasigėrėjimo motinai, kuri teikia save, su didvyriška ^Savo“pragyven"im7‘du^ 

jnos. Bankai perpildyti pi- 
' nigais, turtuoliai į vieną 
: vakarą išleidžia kelius

“Aš matau milijonus, ku- šimtus dolerių pasiiinks- Ii 
rie nepajėgia savo vaikų minimams, laukų javai de- 
leisti į aukštesnius moks- ginami, pienas suverčia- 
lus. Aš matau milijonus mas į upes, o milijonai be- 
beturčių, kurie neturi iš- darbių neturi maisto, nei 
tekliaus nusipirkti sau ir drabužių, nei tinkamų bu- 
savo šeimai reikalingų gy- tų gyvenimui, 
venimui daiktų. Aš matau Į 
vieną trečią dalį Amerikos 
gyventojų kenčiant skur- pasiūlyta ir mėginta gy- r___
dą ir badą; mūsų tikslas • venimą pagerinti, bet vėl- mėjo. 
yra pagerinti jų gyveni-!tui, nes tos priemonės ne-, 
mą“. Taip kalbėjo Jungti-! pasiekė pačių blogybės
nių Amerikos valstybių šaknų. Ir už tad jau šian- 
prezidentas Rooseveltas. dieną šaukiama plačiai: 
Nuo jo kalbos laiko jau 
praėjo keletas metų, o be- bės”. 

i turčių gyvenimas nepage
rėjo, ir šiandieną dar mili- 

I jonai kenčia skurdą ir var- 
!gą, ir šiandieną dar vie
nuolika milijonų darbinin
kų neturi progos užsidirb-

I

Įvairių priemonių buvo

pakeisti širdies. Po kiek 
laiko aistros ir ambicijos 
vėl iškyla ir vėl eina nuož
mi kova. Tik Kristaus mo
kslas tegali sutramdyti 
žmonių piktus palinkimus. 
Pasaulis nieko nelaimėjo 
tuo, kad išskyrė Bažnyčią 
iš visų taikos derybų ir pa
sitarimų, bet daug pralai-

Viešpats Kristus davė ir 
todėl jos turi dieviškos ga
lės... Kada žmonijoje įsi
galėjo Evangelijos moks
las ir pasaulis pažino di
džiausią Dievo žodžio įsi
kūnijimo, bei žmonių at
pirkimo 
Kristaus
valstybes ir jas pripildė 
savo mokslu, įstatymais ir 
dėsniais.

paslaptį, tada 
dvasia apėmė

Sugrįžti, prie Krikščiony-
Taip, tik sugrįžimas 

prie Dievo ir Jo įsakymų 
pildymo tegali atnešti ge
resnį ir tvarkingesnį gy
venimą. Kaip galima pro
tingai kalbėti apie žmo
gaus teisių gerbimą, fei 
Dievas, iš Kurio žmogus 
yra gavęs teises, yra iš
skirtas iš gyvenimo ir už
mirštas ?

drąsa, beveik tikrai mirčiai, kad tik, kartą užmegstą 
vaiko gyvybę išgelbėti? Už tai ką ji iškenčia prigimta-; 
jai pareigai pilnai atlikti, vienas Dievas, visų savo tur
tingumu ir gailestingumu, galės atlyginti, ir Jis tai 
tikrai padarys ne tik pritinkamu, bet ir kupinu saiku.

Dievo Įstatymai Nėra Negalimi
Bažnyčiai ir tai yra gerai žinoma: neretai vienas 

iš susituokusių daugiau pakenčia nuodėmę, kaip ją pa
pildo, kada dėl visai rimtos priežasties, leidžia įvykti 
teisios tvarkos iškrypimui, kurio pats nenori; jis todėl 
lieka nekaltas su sąlyga, kad tada jis prisiminė meilės 
įstatymą ir pasirūpino atkalbinėti ir atitolinti savo 
bendrininką nuo nuodėmės. Taip pat nereikia kaltinti 
veiksmais prieš gamtą susituokusius, kurie naudoja 
savo teisę, tiesiu ir natūraliu būdu, net jei, dėl prigim- ^žių žievės, bet nepajėgia 
tų priežaščių, pareinančių arba nuo laiko arba tam tik- išrauti iš žmogaus širdies 
rų fiziškų trūkumų, nauja gyvybė negali užsimegsti. savimeilės ir neapykantos. 
Nes tiek pačioje moterystėje, tiek santuokinės teisės įjž ^aį Krikščionybė mums 
naudojime yra antrinių tikslų, kurie yra abipusė pa- moko, kad reikia visų pir- 
galba, abipusės meilės išlaikymas ir gašlumo numalši- ma atnaujinti žmogaus 
nimas, kuriuos visai neuždraudžia susituokusiems tu- širdį, pakreipti ją į Dievą, 
rėti akivaizdoje su sąlyga, kad esminė to akto prigim- 0 tada bus iengva sudaryti 
tis yra išsaugota ir tuo pačiu laiku išlaikyta jo palin- j gyvenimo tvarką. Ką gi 

Viešpats Jėzus pasakė, jei 
ne: “Mylėsi savo Dievą... ir 
artimą savo kaip pats sa
ve”. Kad pasaulis sektų tą 
Kristaus įsakymą tik vie- 
ną dieną, mes pamatytu- ‘t“™?5 
mem viso gyvenimo at
naujinimą.

Popiežius Pijus XI, enci
klikoje “Quadragesimo 

i Anno”, sako: “Jei dalyką tik sugrįžti prie Jėzaus 
| uoliau ir giliau įžvelgsime, Kristaus mokslo ir gyveni- 
aiškiai suprasime, kad ši- me jį pildyti. Turtuoliui ir 
tas trokštamasis kirkščio- beturčiui Kristus lygiai 
niškos socialinės dvasios sako: “Mylėsi savo artimą, 
atnaujinimas, nuo kurio kaip pats save. Iš to visi 
pamažu atsitraukė tiek pažins, kad jūs esate Ma- 
žmonių atsidavusių ekono- no sekėjai, jei turėsite 
miniams reikalams, reika- i meilės vieni prie kitų”.

Blogybių Priežastis
Visų blogybių priežastis 

yra žmogaus širdis. Kitos 
blogybės išnyktų, jei žmo
gaus širdis būtų sveika. 
;Bet pasaulio mokslas ne
pasiekia širdies. Moksli- 

! ninkai pažada mums pada
ryti duonos iš akmenų, 
skaniausios sriubos iš me- 

bet nepajėgia

Bet jeigu jos yra nutolę 
nuo krikščionybės mokslo, 
tai jos ir žmonių gerove 
nesirūpina. Nes kas tik 

■paneigia Dievo teises, tas 
ir žmogaus teisių nepaiso, 

: arba jas suvaržo. Už tad ir 
reikalinga, kaip Popiežiai 
sako, kad visos draugijos 
ir institucijos būtų sugrą
žintos prie Kristaus. Pijus 
XI sako: “Todėl, pasinau
dosime Mūsų Pirmtakūno 
žodžiais, jei reikia gydyti ' 
žmonių giminės visuome
nę, tai padės vienas grįži- 

krikščioniškojo

“Taigi ir šiandieną jai 
reikia mūsų visuomenę 
gydyti, ji tik prie krikš-' 
čioniško gyvenimo ir krik- mas prie 
ščionybės principų grįžda- gyvenimo ir jo dėsnių. Nes 
ma tebus išgydyta. Įrstan- tik jis vienas gali atnešti 
čioms draugijoms labai tinkamą priemonę prieš 
teisingai patariama žiūrėti į perdidelį žemiškais daly- 
į tas pradžias, iš kurių kais rūpesnį, kuris yra vi- 
kiekviena kilo, nes kiek-1 
vienos draugijos tobulumo 
pamatas yra tikslas dėl 
kurio jį buvo įsteigta. To
dėl nukrypti nuo pirmykš
čio tikslo reiškia žlugti, 
grįžti prie jo — pagyti”.

Draugijų ir visuomenės 
tikslas yra žmonių gerovė.

Taigi reikalinga sugrą
žinti žmoniją prie Jėzaus 

. Kristaus mokslo. Bet ro
dosi, tai neįmanomas dar
bas. Tačiau su Dievo pa
galba viskas yra galima. 
Belgijoje, keliolika metų 
atgal, vienas kunigas ir 
du darbininkai vyrai nuta
rė sugrąžinti darbininkus 
prie Kristaus. Ir kaip jie 
pradėjo tą darbą? Jie sa
kė: “Pirmiausia mes patys 
atsiduosime Kristui, su
grąžinsime savo šeimas, 
savo draugus, savo mies
tą visą kraštą Viešpačiui 
Dievui”. Jau šiandieną jų 
darbo vaisius yra toks, 
kad Jaunųjų Katalikų 
Darbininkų organizacija 
turi milijonus narių ir ži
noma visame pasauly. 
Taip privalo daryti kiek
vienas žmogus; pirmą pats 
tikrai sugrįžti prie Kris
taus, paskui ir kitus pa
traukti.

_________

I

llinga, kad būtų pranoktas 
• krikščioniškų papročių at- 
' naujinimas, kad tiek daug 
pastangų padėtų nenueitų 
veltui, o visas rūmas būtų 
statomas ne ant lekiančio 
smėlio, bet ant uolos”.

I

sų ydų pradžia; jis vienas 
tegali, tartum, užburtas ir 
į nykstančius daiktus į- 
smeigtas žmonių akis iš 
ten atitraukti ir į dangų 
nukreipti. Kas ginčys, kad 
ypač tos priemonės žmo
gių visuomenė yra reika
linga?”

Kuriuo Keliu Eiti

Savo enciklikoje apie be
dievišką komunizmą Pijus 
XI vėl šaukia žmones prie 
krikščionybės principų į- 
gyvendinimo. Jis sako: 
“Kaip ir visais, net pačiais 
audringiausiais, Bažny
čios laikais, taip ir šian
dieną svarbiausia priemo
nė yra nuoširdus privati
nio ir viešojo gyvenimo at
naujinimas pagal Evange
lijos principus visiems, ku
rie didžiuojasi priklausą 
Kristui, kad jie tikrai bū-

Prie Krikščioniškojo gy- kleidimo po pasaulį, 
venimo atnaujinimo pri-Į 
valo prisidėti kiekvienas 
katalikas. Pijus XI sako: 
“Dabarties dalykų padėji
mas aiškiai nurodo, kokiu 
reikalinga keliu eiti. Prieš 
mus dabar, kaip kitados 
nekartą Bažnyčios istori
joje, stovi supagonėjęs pa
saulis. Kad tos rūšies išti
sos žmonių klasės būtų vėl 
grąžintos Kristui, kurio 
užsigynė, iš jų pačių rei
kia išrinkti ir padaryti pa
galbinius Bažnyčios karei
vius, kurie gerai žinotų 
savųjų mintis ir norus ir, 
kurie tam tikra malonia 
broliška meile galėtų pa
siekti jų širdis. Reikia, 
kad jie ypatingai giliai bū
tų perimti Kristaus meilės, 
kuri viena pajėgia malo
niai ir stipriai žmonių šir
dį ir valią teisybės ir žmo
niškumo įstatymams pa
lenkti. Šito kelio sėkmin
gumas jau nekartą parodė 
laimingas patyrimas: dėl 
to nėra jokios priežasties, 
kad abejotume juo ištver- suburtų savo jėgas ir at- 
mingai eiti. Iš to naujo E- naujintų krikščioniškus 
vangeliškos dvasios pas- papročius.

Draugijų Atnaujinimas I 
Sugrįžę žmonės prie ■ 

Kristaus privalo rūpintis, i 
kad ir visos draugijos bei 

•institucijos taip pat būtų 
atnaujintos krikščioniš
kais principais, nes kitaip 
socialinė tvarka nebus pa
keista. Popiežius Pijus XI, 

!savo enciklikoje “Quadra- 
gesimo Anno” sako: “Visą, 
ką ligi šiol pasakėme apie 
teisingą gėrybių paskirs
tymą ir apie teisingą atly
ginimą, svarbiausia liečia 
atskirus asmenis ir tik ne- 
tiesiog socialinį sutvarky
mą. kurį Leonas XIII, Mū
sų Pirmtakūnas, stengėsi 
atstatyti pagal sveikos fi
losofijos principus ir pato
bulinti pagal aukščiausius 
Evangelijos dėsnius.

“Bet, norint sutvirtinti 
tai, ką jis taip laimingai 

I pradėjo, įvykdyti tai, kas 
yra darytina, kad iš to dar 
gausingesni bei laiminges
ni vaisiai tektų žmonių gi
minei, ypatingai du daly
ku yra būtinai, draugijų 
reforma ir krikščioniškų 
papročių atnaujinimas”.

Leonas XIII, enciklikoje 
“Rerum Novarum” taip 
pat sako: “Bažnyčia nesi
tenkina nurodžiusi gydy
mo priemones, bet ir pati 
jas vartoja. Ji visa savo 
gale stengiasi apšviesti 
žmones savo mokslu ir pa
gal jį išauklėti juos. Ji 
stengiasi gaivinančius to 
mokslo syvus teikti žmo
nėms, kaip galima, plačiau 
per savo vyskupų ir kuni
gų darbus. Bažnyčiai rūpi 
prasiskverbti į žmonių sie
las ir palenkti jų valią, kad 
jie noromis klausytų Die- 

; vo įsakymų ir jais save
■ tvarkytų. Ir kaip tik šiame
■ svarbiame pirmos eilės

______________   „ o _____ reikale — nes nuo jo pa-
Be to, vargšams padėti! Katalikų Bažnyčia, savo rcina viso šito klausimo 
Bažnyčia steigia įvairių į-'mokslu ir Sakramentų išsprendimas— viena Baž- 
staigų, jos nuomone, tin- malone, tegali pakeisti tą nyčia tegali daugiausia 
kančių darbo žmonių var- brutalę jėgą į artimo mei- padėti. Nes tas priemones, 
gui palengvinti. Tais savo lę. Žmonių įstatymai, tie-! kurias ji vartoja žmonių 
darbais Bažnyčia taip pa- sa, gali atšipinti vilkui širdžiai pasiekti Bažnyčiai 
sižymėjo, kad už tai ją gi-.vieną kitą dantį, bet nega- kaip tik tam reikalui pats

kimas pirmajam tikslui.
Taip pat mus iki širdies gelmių paliečia dejavimai 

tų susituokusių, kurie kieto skurdo spaudžiami, pati
ria didelių sunkumų savo vaikus išmaitinti.

Bet reikia griežtai žiūrėti, kad liūdnos išorinių 
dalykų sąlygos nesuteiktų progos dar liūdnesniems 
paklydimams kilti. Jokio išorinio sunkumo negali bū
ti, kuris galėtų privesti prie atsimetimo nuo prievolės, ! 
Dievo įsakymu uždėtos, draudžiamosios iš esmės, dėl I 
jų pačios prigimties, piktus veiksmus; visuose daly
kuose susituokusieji, stiprinami Dievo malonės, gali i 
ištikimai pildyti savo pareigas ir apsaugoti skaistybę j 
nuo tos gėdingos dėmės; tokia yra nepajudinama 
krikščionių tikėjimo tiesa, išreikšta Tridento suvažia
vimo: “Niekas negali ištarti šių drąsių žodžių, kuriuos 
uždraudė po atskyrimo nuo Bažnyčios bausme Tėvai: 
kad negalima atpirktam'žmogui išsaugoti Dievo įsa
kymų. Nes Dievas neįsako negalimų dalykų, Jis jus į- 
spėja padaryti tai, ką galite, ir prašyti to, ko negalite, 
ir padeda galėti. “Šitas mokslas buvo iš naujo Bažny
čios iškilmingai patvirtintas, pasmerkus Jansenistų 
klaidas, kuri buvo išdrįsusi ištarti prieš Dievo gerumą 
šį piktžodžiavimą: ‘Kai kurie Dievo įsakymai negali 
būti išsaugoti teisingų žmonių, nežiūrint jų noro ir 
pastangų, dėl jų turimų jėgų; jiems taip pat trūksta 
malonės, kuria šitas išsaugojimas taptų galimas’.”

Abortai Neleistini
Bet reikia, Šlovingi Broliai, dar priminti kitą rim

tą nusikaltimą, kuriuo kėsinamasi prieš vaiko gyvybę, 
dar paslėpto motinos yščioje. Vieni nori, kad tai būtų 
dalykas, leistas gera motinos ar tėvo valia; kiti pripa
žįsta, kad jis yra neleistinas nebent dėl išimtinai rim
tų priežasčių, kurias jie vadina mediciniškais, sociali
niais ir eugeniškais nurodymais. Visi jie reikalauja, 
kiek tai liečia valstybės baudžiamuosius įstatymus, 
kurie draudžia žudyti pavaisytą, bet dar negimusį vai
ką, kad valstybės pripažintų nurodymą, kurį kiekvie
nas iš jų kelia, o tas nurodymas įvairauja pagal skir
tingus jo gynėjus, ir kad jis būtų paskelbtas laisvas 
nuo bet kokios bausmės. Atsiranda ir tokių, kurie, dėl 
šių žmogžudiškų operacijų, šaukiasi teisėjų tiesiogi
nio bendradarbiavimo, ir visi žino, kad deja, kai kur 
tai pasitaiko gana dažnai. ,

Kai dėl “mediciniško” arba terapeutiško nurody- • dant savo įeigas taupumu ti pasaulį. Du Bažnyčios 
mo, vartojant jų kalbą, Mes jau esame sakę, Garbingi i ir vengiant visų tų ydų, priešai, du žiaurūs dikta- 
Broliai, kiek mes jaučiame gailesčio motinai, kurią per kurias žmogus išlei- toriai paskelbė karą. Bru- 
naturalios pareigos atlikimas išstato į rimtus pavojus džia ir didžiausius turtus, tali jėga visa naikina, 
dėl jos sveikatos, arba net jos gyvybės: bet kurios prie
žasties galėtų užtekti kokiu nors būdu nekalto kūdikio 
žmogžudystei pateisinti? Vis tiek, ar mirtis bus pada
ryta motinai, ar vaikui, ji bus priešinga Dievo įsaky
mui ir gamtos balsui: “Neužmušk”. Vieno ir antro gy
vybė yra lygiai šventas dalykas, niekas, net valdžia, 
niekada negalės turėti teisę prieš ją kėsintis.

draugiją apsaugotų nuo 
visiško sugedimo”.

Nėra kitos priemonės 
blogybėms pašalinti, kaip

Ne Žemiškoji Galybė

Popiežius Leonas XIII 
tiksliai nurodo, kaip stebė
tinai Kristaus mokslas ga
li permainyti žmoniją. Jis 

i savo enciklikoje “Rerum 
Novarum”, sako: “Krikš- 

jčionybės mokslas, kur tik 
1 jis pilnai laikomas jau 
pats savaime iš dalies di- kad 
dina žmonių gerovę, nes žmogui vilkas”. Pasauly 
jis sutaiko žmones su Die- galybė reiškia teisybė. Ir 
vu, visų gėrybių pradžia ir 
(šaltiniu; jis suvaldo žmo- 
I nių gobšumą ir pomėgių 
geismą; tai dvi ydos, bai
siausios mūsų gyvenimo 
ligos, dažnai darančios ne
laimingą ir turtingiausį 
žmogų; dorybės išmoko tas. Du kerštingi vilkai, 
žmogų tenkintis sveiku Hitleris ir Stalinas, susi- 
valgiu ir gyvenimu, papil-. broliavo ir susitarė valdy-

I

ria net ir jos priešai”.
Katalikų Bažnyčia, žo

džiu ir darbu, skatina 
žmones prie dorybių. Šian
dieną pasauly viešpatauja 
aistros, ambicija, brutali 
jėga, savimyla. Teisingai 
vienas rašytojas pasakė, 

Į “žmogus pasidarė

štai matome kaip galingie
ji spaudžia ir naikina silp- 

j nuosius. Taip dedasi ne tik 
;tarp darbininkų ir darbda
vių, bet ir tarp tautų. Tau
tų vadai, apakinti ambici
jos, naikina mažesnes tau- 

dorybės išmoko tas.
tenkintis

rūpestį 
ir pasi-

darbas

kuri 
yra visuotinės meilės ir > 
krikščioniškojo tvarkymo 
dvasia, tikimės ateisiant. 
aną pageidaujamą ir pilną 
žmonių draugijos Kristuje • 
atnaujinimą, aną, Kris- .’ 
taus Taiką Kristaus kara
lystėje, kurios siekimai 
nuo pat Mūsų Pontifikato 
pradžios visą Mūsų darbą 
ir ganytojišką 
tvirtai nutarėme 
ryžome įdėti”.

Taigi katalikų
privalo būti perimtas Kri
staus meilės dvasia, kitaip 
mūsų darbas neatneš vai
sių. Pijus XI sako: “Tur
būt nėra tokio, kuris neži
notų, ką ir kiek daro ne- 
pailstąs katalikų uolumas, 
kaip socialinėje ir ekono
minėje, taip ir švietimo 
srityje. Bet šitas nuosta
bus ir nelengvas veikimas 
neretai pasirodo mažiau 
sėkmingas dėl į įvairias 
šalis išblaškytų jėgų.” 
Reikalinga, kad katalikai, 
Kristaus meilės veržiami,

Geros Valios Žmonės
, gyvenime krikščionybės 
papročius. Žmonijos gero- 

. vei yra tik vienas pamatas, 
tai Jėzaus Kristaus moks
las. T._________

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tlk-

Popiežius, baigdamas en
cikliką “Quadragesimo 
Anno” sako: “Lai susijun
gia visi geros valios vyrai, 
kurie po Bažnyčios Gany
tojų akimis nori kovoti ši
tą gerą ir taikingą Kris- 
taUS kOVą; ir Visi, Bazny- tai verti skaitytoją paramos, 
čiai vadovaujant bei mo
kant, tesistengia kiekvie
nas pagal savo išmanymą, j 
jėgas ir padėtį šį tą įnešti 
į tą krikščionišką žmonių 
visuomenę atnaujinimą,1 
kuru Leonas XIII savo en
ciklikoje Rerum Novarum 
pranašavo; neieškodami 
savęs nei to, kas jų yra, 
bet, kas yra Jėzaus Kris
taus; nesistengdami savo 
sumanymus žūt būt pra
vesti, bet pasirengę net 
geriausių išsižadėti, jei 
daug didesnė visuomenės 
nauda to reikalauja; kad 
visame ir virš viso, Kris
tus karaliautų, Kristus 
viešpatautų, Kuriam šlo
vė, garbė ir valdžia per, 
amžių amžius”.

Taigi, kada mes matome; 
neteisingumą ir neapy
kantą pasauly, sukaupę 
savo jėgas. Kristaus mei
lės perimti, atnaujinkime

Keliaukite Į Lietuvą
PER 

ROTTERDAMĄ 

HOLLAND-AMERICA LINE

LAIVAI IŠPLAUKIA IS 
NEW YORKO 

Sekančiomis dienomis:

Statendam. Rugsėjo-Sept. 14
Nieuw Amsterdam, Rugs.-Sept. 26 
Statendam, Spalių-Oct. . 5
Nieuw Amsterdam. Spalių-Oct. 17 
Statendam. Spalių-Oct. 26
N»euw Amsterdam. Lapkr.-Nov. 7
Statendam. Lapkr.-Nov. 16

Visais keliones reikalais kreip
kitės pas vietinius mūsų autori
zuotus agentus arba į

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

1

I

LAWRENCE, MASS. l. Alena Budė“a“ išvažiav° ‘i Seserų PrancisKiecių vienuoly
ną. Jos draugės Sodalietės su
rengė jai “farevvell party”. So- 
daliečių vasarnamyje rugsėjo 3 
dieną.

Tame pačiame vienuolyne, 
rugpiūčio 15 d.. Pranciška
Kriaučiūnaitė įstojo į naujoky
ną ir gavo vardą Sesers M. Sil
vijos. Į įvilktuvių iškilmes buvo 
nuvykus ir jos mamytė su duk
terimis Bronislava ir Emilija.

Šv. Elzbietos ir šv. Kazimiero 
draugija. Labor Day. turėjo Pa
langoje pikniką. Visi susirinku
sieji stengėsi turėti kuodau- 
giausia džiaugsmo, kadangi iš
važiavimo sezonas baigiasi.

Panelė Louis Šukiūtė. moky
toja iš Brocktono. porą savai
čių. viešėjo pas ponus Sakus.

Lietuvių Diena pasaulinėj pa
rodoj viliojanti, todėl tvirtes
nės draugijos neturi sunkeny
bių išrinkti atstovus į Federaci
jos kongresą, kuris įvyks rug
sėjo 12 — 13 dd.. Brooklyn. N. 
Y.

Šv. Elzbietos draugijos atsto
vė — p-lė Cecilija Armenaitė.

Apaštalystės Maldos — Morta 
Kindaravičienė.

Tretininkų broliją atstovaus 
Marijona Songailaitė.

Kitus atstovus pagarsinsiu 
vėliau.

Sekmadienį. rugpiūčio 27 d.. 
lankėsi Seserys Kazimierietės. 
Sesuo Gregoria. Inviolata. Eu- 
logija ir kt. Jos atvykę moky
tojauti vaikučių šv. Kazimiero 
parapijoje. Worcester. Mass.

Aušrelė.

Dar tesirguliuoja ponia Ona 
‘Akstinienė. J. Davidonis. Zapie- 
nienė.

šv. Pranciškaus parapijos 
vargonininko p. Povilo Sako sū
nui Richardui Dr. J. Puišys 
(Pash) padarė gerklės ir no
sies operaciją. Clover Hill ligo
ninėj. Išėmė liaukas (tonsilius) 
ir adenoids. Operacija pasek
minga. Vaikutis sveiksta.

Daktaras J. Pash padarė ope
raciją apendix Onai Amšiejūtei. 
Operacija pasekminga. Ligonė 
Sveiksta.
t

• Mūsų klebonas, kun. P. M. 
Juras, rugsėjo 4 d. išvažiavo į 
-rekolekcijas. Grįš šeštadienio 
rytą. 9 dieną.

Sodalietė Ona Astraokaitė 
serga McGowan Memorial ligo
ninėj. Daktaras J. Puišys išė
mė apendiksą penktadienio nak
tį. rugsėjo 1-mą. Operacija pa
sekminga. Ligonė tikisi už sa
vaitės grįšti į namus. Sodalie- 
tės meldžiasi, kad Onutė kuo- 
greičiausiai pasveiktų.

Bernardas Koraitis Lanko 
Lietuvių Kolonijas

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Sykes& Sykes

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

NORWOOD, MASS

p. A. Grudinskaitė po opera
cijos Norwoodo ligoninėje 
sveiksta. Linkime jai pasveikti.

PROVIDENCE. R. I. ■
Telephone: t

Ofiso: Dexter 1952 '
Namų: PI. 6286 ii

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., VVebster, Mass.

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vernon St.

VVorcester. Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį

Tel. Worc. 4-6757

♦

I

<i

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

a-

I. J. Fox didžiausios kailinių filmos Amerikoje, lietuvis atstovas Bernardas Koraitis važinėja su 
I. J. Fox dideliu kailinių pasirinkimu po lietuvių kolonijas 200 mylių Bostono apylinkėje. Taigi, kas 
norite iš ponių ar panelių pamatyti vėliausios Hollywoodo mados kailinius, parašykite p. B. Korai- 
čiui laišką. 411 IVashington St., Boston, Mass. ir jis atvyks į Jūsų namus su dideliu kailinių pasi
rinkimu be jokių obligacijų bei išlaidų, nežiūrint ar pirksite kailinius ar ne. Pasinaudokite p. Korai- 
čio lankymosi — pasikvieskite jį į savo namus.

Jei ateisite į krautuvę, tai visuomet reikalaukite, kad Bernardas Koraitis Jums patarnautų. Jis 
yra kailinių expertas ir jis Jums primieruos kailinius, kuriais būsite visuomet patenkintos. Per jį 
pirkdamos kailinius dar sutaupysite 10 nuošimčių nuolaidos.

Laivų išplaukimai
Iš New York Iš Gothenburg
Rūgs. 16 KUNGSHOLM Rūgs. 30 
-------------  GRIPSHOLM Spalių 12 
Rūgs. 25 Drottningholm Lapk. 2 
Rugsėjo 30 GRIPSHOLM --------------
Spalių 24 GRIPSHOLM Lapkr. 13
Spalių 31 KUNGSHOLM Gruod. 9

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

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

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

nikas su žmona. Ona. Adelė ir
I

Antanas Manikai iš Hartford ir 
pp. Vincas ir Teklė Mitchell iš 
Nashua. Svečiai viešėjo ir pas 
kleboną kun. S. Kneižį.

Penktadienį ir šeštadienį Šv. 
Cecilijos choro nariai, choro 
vadas muzikas A. Šlapelis ir 
daug kitų vyksta į Lietuvių Die
ną Pasaulinėje Parodoje, p. 
Šlapelis dalyvaus Chorų Sąjun
gos ir Vargonininkų seimuose. 
Laimingos kelionės ir malonių 
įspūdžių. Rap.

LDS 3 kp. susirinkimas įvyk
sta penktadienio vakare rūgs. 8 
d. parapijos svetainėje. Bus 
svarstomas naujos konstituci
jos projektas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. S. Kneižis grįžta iš reko
lekcijų šeštadienio rytą.

HAVERHILL, MASS
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

PIKNIKAS

Perkant per lietuvį atsto
vą Bernardą Koraitį dar 
gausite specialę 10'7 nuo
laidą. Taigi, naudokitės 
proga! 4IJ WASHINGTON STREET. 

Boston, Mass.

Šv. Kazimiero Parapija
SUSIRINKIMAS METINĖS 
VAKARIENĖS REIKALU

įgai, dešriukės. svogūnai 
dainiai.

Aukojo sekantieji:
A. šalaševičius, J. Svirskas, S. 

Bugnaitis, P. Blavackienė, O. 
Daučiūnienė, O. Ridikienė, K. 
Bendaravičienė, V. Rimša. A. 
Kandrotas. V. Parulis. V. Gres-

ir sai-

klubo iždininkė ir Ansamblio 
narė, p. Valerija Vieraitienė. 
Klūbietės linki savo narei kuo- 
greičiausiai pasveikti.

|
I

giasi prie vakarienės ir šokių, 
kurie įvyks šio mėnesio 23 d. 
Maironio parko svetainėje. Ren
gimo komisijai pirmininkauja 
p. Anelė Sinkevičienė. Girdėti, 
kad narės deda pastangų, kad 
jų šis pirmas vakaras pasisek
tų.

_________________

Pastaromis dienomis pas muz. 
Čižauskus viešėjo iš Detroit, 
Mich. p-lės Marijona Uždaviny- 
tė ir Estella Žutautaitė. Iš Nevv 
York kelioms dienoms buvo at
vykus p. Čižauskienės sesutė A- 
lena Paleckaitė, kuri dviem sa
vaitėm atostogavo Button- 
woods, R. I.

šeštadienį rūgs. 2 d.. Aušros 
Vartų bažnyčioje kun. K. Vasys 
surišo moterystės ryšiu p-lę O- 
ną Laurytę su Vincu Valinsku 
ir Aleną Volungevičiūtę su Al
bertu Gouin iš Uxbridge. Mass.

Šv. Kazimiero parapijos me
tinės vakarienės reikalu, kuri į- 
vyks spalių 8 dieną, š. m. susi
rinkimas įvyko rugpiūčio 31 d. ka. I. Mažiuknienė. 
Šv. Kazimiero par. salėje. Minė- Nuoširdžiai dėkuojame vi- 
tame susirinkime išrinktas ko- siems aukotojams, rėmėjams ir 
mitetas. kuris darbuosis, kad prieteliams. Be to širdingai dė- 
tinkamai prie minėtos vakarie- kojame klebonui kun. A. Petrai- 
nes prisiruosus i čiui už garsinimą bažnyčioje.' ”''Sakramenta P-lei' TARPTAUTINIŲ

Komitetą sudaro: I“Darbininko” administracijai ke AloterYsles ^ramentą p lei  ------------ v
Kun. A. Petraitis, garbės pir- už garsinimą laikraštyje “Dar- Unai ^1Daiiei ir Anariul

kun. J. Padvaiskas, bininke” ir per radio. i'^.'. - - . .,
LDS 7 kuopos Komitetas ir Virs minetos Poros V1SOS isva‘ L

Rengėjai. žiavo > New Yorką

mininkas:
pagelb., P. Bačinskienė, pirm., 

Bradford. p. Tamsonienė — vice pirm.. A. 
ir p. Jurgelionytė —

Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną. 
Gedimino parke. 
Mass. įvyks Lietuvių Katalikų Milienė 
Veikimo Centro piknikas. Spor- raštininkės, A. Parulienė —ižd.. 
to programoje vadovaus p. Juo
zas Vitkauskas. Jam pagelbės 
Edvardas Mikonis ir p. R. Kan- 
cevičius. Gros lietuvių orkes
tras.
viešnių iš 
nijų.

Pikniko 
daro šie: 
Svirskas,
pp. B. Jurkevičius ir A. Radziu- 
kėnas. p. K. Zaleskienė yra vy
riausia šeimininkė. Jai gelbėja 
p. M. Valiukevičiūtė, p. V.

Antradienio vakare, rūgs. 5 d. 
įvyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas. Nutarė rengti va
karą. Programą išpildyti kvies 
iš Loįvellio vaidintojus.

Altoriaus berniukų draugija 
turėjo susirinkimą sekmadienį, 
rugsėjo 3 d. Nutarė rengti va
karą.

i

44'

Žodynai - Dictionaries
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 

ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus- 
__________ ________ ________ lapių, popieriniais apdarais — 
P-lė Julė Rogliūtė per Offerto- S2.25, gerais audeklo apdarais 
rium gražiai giedojo solo.______ $3.00. Dabartiniu laiku šis žo-

| Darbo dienoje klebonas šutei-; dynas skaitomas geriausiu.
- -------------------- T ŽODŽIŲ 

Onai Gibaitei ir Andriui *Bo- ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
viek. — P1*- Čepėnas, A. Sirutytė —

. Jis turi 1064 pusla- 
• ' į “medaus P^- Popieriniais viršeliais kai-

mėnesį” praleist ir apžiūrėti pa- na $3.00: gerais audeklo apda- 
saulinę parodą. rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
Iš Šv. Vincento ligoninės, po siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

METINIS PIKNIKAS
Šv. Kazimiero Seselių rėmėjų 

skyriaus metinis piknikas įvyks sunkios operacijos žymiai pa-# 
rugsėjo 10 dieną Maironio par- sveikus, sugrįžo į namus Mot. 
ke. Visas pelnas Šv. Kazimiero 
Seselėms. Kadangi Šv. Kazimie
ro Seselės dirba gražų darbą 
mūsų parapijoje, todėl rengėjos skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 
nuoširdžiai visus kviečia atsi- lonlal patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
lankyti ir paremti mūsų dar- matėte "Darbininke“, 
buotę.

Minėtame susirinkime buvo at
stovaujamos sekančios draugi
jos: Šv. Onos, Marijos Vardo, 
Socialio klubo. Šv. Petronėlės, 

Mot.
Sąjungos 5-ta kuopa. LRKSA 
41 kuopa.

Tikimės, kad viršminėtas ko
mitetas darbuosis nuoširdžiai.

I
I

Laukiama daug svečių ir Tretininkų, Sodalicijos, 
įvairių lietuvių kolo- VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES

Pirkti pat biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuri*

rengimo komisiją su- 
pirmininkas Petras 
jo pagelbininkai —

SĖKMINGAS PIKNIKAS
LDS 7 kuopos piknikas “Dar

bininko” Intertypo Fondui įvy
ko rugsėjo 3 dieną Maironio

I

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

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

parengimams.

I

PASTABA
Nors mūsų parapijoje yra

; šviesuome- j 
nės, kurie prisideda prie gražių

Komitetas ir Rengėjos.

Kriaučiūnienė, p. M. Zakaraus- parke. Nors tą dieną buvo daug daug susipratusios

Rugsėjo 1 d., tuoj po pamaldų 
įvyko Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Pirmininkavo p. V. 
Kudirka. Tarėsi apie šelpimą 
suvargusių žmonių. Federaci
jos skyrius turi komisiją, ku
riai pavestas šelpimo darbas. Į 
Federacijos Kongresą atstovu 
išrinko p. Antaną Kneižį.

kienė. Vyrai, kurie pagelbėja piknikų, bet piknikas buvo sek- 
visuose darbuose yra šie: ]
Juozas Zavadskas. Pranas Ma- Darbuotojai, kurie dirbo labai! 
cius. Gasperas Jakavonis; prie j nuoširdžiai, kad piknikas būtų 
barčekių — p. Adolfas Muzik; sėkmingas yra: pirm. V. Rim- 
prie įžangos p. Adomas Šaukis,!” ---------- - —
jam pagelbės Kazys Mikonis, nas. O. Bačienė, I. Mažiuknienė, i 
Aleksandras Muzikevičius ir O. Daučiūnienė, K. Bendaravi- 
Juozas Amšiejus. Kitos darbi- čienė, O. Ridikienė, P. Blavac- 
ninkės. vadovybėje p. P. Jan- kienė, V. Barysas, J. Augusti- 
kauskienės yra šios: p. A. Būt- navičius, B. Uždavinys, P. Ma- 
kienė, p. B. Jurkevičienė, p. P. žiuknaitė, K. Maleckienė. M. I- 
Svirskienė, pp. M. Stravinskai- Vaškienė ir Blavackas.

Aldona Viršminėti darbuotojai netik 
Gudins- dirbo nuoširdžiai, bet dar ir pri

kaitė, Marė Aidukonytė ir Ge-.sįdėjo su aukomis. Aukos buvo 
novaitė Vencytė. j valgomieji daiktai, kaip pyra-

Taigi. kaip matome, rengimo —---------------------------------------
komisijoje yra veikliausi šios kviečia visus ir visas Haverhil- 
kolonijos žmonės, kurie su dide- Piečius ir iš kitų kolonijų lietu- 
liu pasišventimu rengia šį pik- vius suvažiuoti į pikniką, kuris 
niką. Gamina skanius užkan- įvyksta gražiame Gedimino 
džius ir gėrimus. Programa bus parke, ties Salėm St.. Bradfor-

■ įvairi ir įdomi. Visi galės links- 
: mai ir naudingai praleisti dieną
šauniame piknike.

Rengimo komisija nuoširdžiai

PP- mingas ir liko gražaus pelno. (jarbų kaip parapijos darbuo- 
, kurie dirbo labai tgje jr parėmimu katalikiško

sios spaudos. Bet yra ir nesusi
pratusių. kurie lankosi laisva-

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

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonln- 
ikai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
jlai verti skaitytojų paramos, 
j Visi skelbki tos “Darbininke”

tė. Julė Stravinskaitė, 
. Jankauskaitė, Alena

i
Leit. mokytojas Feliksas Ba- 

bilas grįžo iš manievrų Plats- 
bnrge sveikas ir patenkintas. 
Leit. mok. Babilas yra mokyto-' 

■ ju Norwoodo Senior High 
i School.

Šventėse pas pp. Kneižius vie- 
jšėjo giminaičiai pp. Jonas Ma-

Brockton Savings Bank
Nuošimčiai Prasideda Kiekvieno Mėnesio 15-tą

Dividendos Išmokamos Balandžio 15-to ir Spalių 15-to

Taupymo Sąskaitos 
Saugios Depozitu Dėžutės

BROCKTON SAVINGS BANK
Kampas No. Main ir Court Sts., 

Brockton. Mass.

ša, ižd. V. Mažiukna^ J. Daučiū- maniškuose parengimuose. Net 
j ir įžymūs biznieriai 
parengimus. Bet 
pratėlių yra visai 
tiems biznieriams 
nei. kurie lankosi 
se parengimuose ir gausiai au
koja. Labai keistai atrodo ma
tant tuos žmones laisvamaniš
kuose piknikuose, kurie save 
vadinasi katalikais, o lankosi 

j laisvamaniškuose parengimuo
se. Mes katalikai, kurie lanko
mės į katalikiškus parengimus, 
lankykimės ir toliau.

Malonu yra dirbti gražius dar
bus. Ex-Žvalgas.

de. Sekmadienis, rugsėjo 10, tai 
Haverhillio lietuvių diena.

Kvieslys. j
______ i

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

Laivakorčių

“The Bank on the Hill

Bankinė Gyvybės Apdrauda
Atostogų Klubas Kalėdinis Klubas

|Į''k-ŽLf»tawaviha\ 
cęąiAihi

TEL-IDBŪITDM 2680.

remia jų 
tokių nesusi- 
mažai. Garbė 

ir visuome- 
katalikiškuo-

41,'Af >. I I
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Aušros Vartų Parapija

y/®1

Guy LOMBARDO and his Royal Cana- 
dians * CASA LOMA wifh Glan Gray 
Eddy Duchin and his band • JIMMIE 
LYNCH'S Thrill Show • Jane Pickens 
Rida Davis • 20 Radio Acts • Auto 
Rases * Fireworks • Mila-long Midway 
Flovrar Show • Fashion Show • Horsa, 
Dog and Livestock Shows.

nomission sot
Open Sunday, 1 P.M.—Mon. te Sat. 9 A.M.

Pirmadienį, rugp. 28 d. Auš
ros Vartų parap. Moterų ir 

' Merginų klubas turėjo gražų 
: pasilinksminimą, parūpintą biz- 
I nierkos Kuderauskienės. Visos 
susirinko “Blue Ribbons Dairy” pirmininkė - Eva Marksienė, 

i— pieno išdirbimo įstaigoj, kur £th^KSo',?!Ston’ MaM*, , ,,. Tel. So. Boston 1298gražiame svečių kambaryj, va- vice-Pirm. - F. Zaletskienė, 
dovaujant vice pirm. p. Anelei i 
Sinkevičienei, įvyko trumpas 
mėnesinis susirinkimas.

Vėliaus pieninės savininkas, 
p. Medelinsky aprodė visa gra
žiai ir modemiškai įrengtą į- 
staigą, įteikė visoms narėms 
po gražią dovanėlę ir pakvietė 
visas prie užkandžių. Klūbietės 
labai patenkintos.

Beje, klūbietės sparčiai ren

» iz 'V •

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

4115 Wa«hington St.. Roslindale, 
Tel. Ftrkway 0558-W 

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
105 West 6th St„ So. Boston. Mass. 

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnten®,
111 H St., So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesią
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
E. 7th St., So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Rugsėjo 8, 1939 DARBININKAS t

[vietinės žinios
LANKĖSI

Trečiadienį, rugp. 30 d., “Dar- 
lankėsi p. Antanetabininke'

Bartnikienė, Veterans of Fo-

ŽINUTESŽINUTĖS ėmė Moterystės Sakramentą reigns Wars Moterų Auxiliary
Antanas Borisevičius su Vero- atstovė iš Stamford, Conn. p.

Rugsėjo 3 d., Ona šilalytė iš

Lietuvos Versuninkai Bostone lis. Jis pareiškė, kad Lietuvoje, 
ypač jaunoji karta mato trūku

GRABORIAI

Rugpiūčio 29, Lietuvių salėje, kių, be to miestai lietuvėja, šva-
įvyko greitosiomis sušauktas, rėja ir visa tauta iš to turi di- 
biznierių ir šiaip lietuvių susi- dėlę naudą, oes kantatas iš Lie-

I

rinkimas tikslu susipažinti ir tu vos nebeišvežamas į užsieni.
pasidalinti mintimis su Lietu Nurodė visokias galimybes Lie

mus, bet dėlto tokių šiurkščių
žodžių nevartoja. Visi dideliu
pasišventimu darbuojasi Lietu
vos gerovei.

Vedėjas p. T. Grevis padėkojo

Rugsėjo 3 d., Ona Šilalytė iš
tekėjo už Tarno Sheehan. Liudi
jo jaunojo brolis Andrius ir 
jaunosios sesuo Pranė.

tekėjo už Tarno Sheehan. Liudi
jo jaunojo brolis Andrius ir
jaunosios sesuo Pranė.

Po to sekė iškilmingas šliū- 
bas Benedikto Ivanausko su O- 
na Ašmenskaite, gyv. 221 D St. 
Liudijo Amato Severino ir Bro
nė Daukšaitė.

Šią pačią dieną susituokė Ste
pas Zebrys, gyv. 78 Marine Rd. 
su Marijona Uščiauskaite. Liu
dytojais užsirašė Alfonsas Uš- 
čiauskas ir Monica Zebrytė.

Rugsėjo 4 d., iškilmingai pri-

DAKTARAI

nika Žiurauskaite, gyv- 250 Bartnikienė dalyvauja veteranų vos svečiais, verslininkų eks tuvoje pramonės sryty ir kaip gerb. svečiams, Dr. Kaškeliui ir

Gold St. Liudytojais buvo Jonas
Baracevičius ir Ona Ėiurauskai-
tė. Jaunavedžiai su savo gimi
nėmis ir palydovais išklausė sa
vo intencijai šv. mišias ir priė
mė šv. Komuniją.

kongrese, kuris užsibaigia šią
savaitę. Ji aplankė Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 317
posto Moterų Auxiliary pirmi
ninkę p. Voverienę ir kitas le- 
gionierkas. Grįžta į namus 
ketvirtadienį ar penktadienį.

kursijos vadais pp. dr. Kaške-
liu ir redaktorių Albinu Brie
džiu. Susirinko apie 50 lietuvių.
Susirinkimą pradėjo S. Bosto

Rugsėjo 3 d., pakrikštyta 
duktė Petro ir Monikos (Urbo- Ketvirtadienį, rugp. 31 d. lan- 
naitės) Dechayne vardais Joa- kėši “Darbininke” p. Pranas , 
na - Magdalena. Kūmais buvo Strimas, Drobės fabriko Lietu- 
Kazimieras Urbonas ir Kliara voje inžinierius, kuris šių metų 

pavasarį atvyko iš Kauno ir da
bar atostogauja šioje šalyje. 
Jis yra baigęs technikos aukš
tuosius inžinerijos mokslus 
Prancūzijoje; specializavosi 
Anglijoje, ir dabar sėkmingai 
veda inžinerijos darbą Drobės 
fabrike, kuris ar tik nebus di
džiausias Lietuvoje, amerikie
čių lietuvių įsteigtas ir veda
mas. Inžinierius Strimas grįš į 
Lietuvą kitą pavasarį.

Prieš porą mėnesių buvo sun- i šeštadienį, rūgs. 2 d. “Darbi- 
kiai susirgęs Pranas Razvadau- i ninke” lankėsi Petras Burokas, 
skas, LDS 1-mos kp. narys, bu- Liudvikas Dabrovolskis ir Pra- 

nas Jankauskas. Visi trys iš 
Philadelphijos ir visi priklauso 
Šv. Kazimiero parapijos chorui. 

Petras Burokas yra lineotype 
operatorius ir dirba anglų spau
stuvėje. Bostone jis turi gimi- 

jnių, todėl ta proga atvyko su 
savo draugais susipažinti su 
Bostono lietuvių gyvenimu.

I Bostone visi yra pirmu kartu. 
Paviešėję čia apie 3 dienas, pir
madienio vakarą išvyko atgal į 
namus.

Kulpinaite.

Rugsėjo 4 d., mirė Jonas Da
nielius, 44 metų, savo namuose, 
262 W. 4th St. Jis paėjo Kuršė
nų parap. Amerikoje pragyveno 
27 metus. Paliko pačią ir sese
rį. Palaidotas, iš šv. Petro par.

r.,bažnyčios, rūgs. 6 d., 9 vai. 
Šv. Mykolo kapuose.

SVEIKSTA

S

s

S

ADVOKATAI

ŠOU 2712

S
3

I

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties JordanMarah) 

BOSTON, MASS.

Tel. Liberty 2696

Dr. L Žemaitis
DR. F. A. PEPI

nu

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Jota L (rigrius
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

jvęs LDS Centro iždininkas, ir 
nuoširdus jaunimo, o ypač L. 
Vyčių darbuotojas. Dabar p. 
Razvadauskas jau baigia pa
sveikti ir už kelių dienų grįš iš 
ligoninės į savo namus.

dabar esą pageidaujama, kad
auganeioji pramonė būtų lietu
vių rankose ir kad dabar labai
pageidautini lietuvių amerikie-

redaktoriui Briedžiui už turi
ningas kalbas ir palinkėjo ge-
riausių sėkmių.
vius apdovanojo “Verslu”.

no Lietuvių Piliečių Dr-jos pir- čių kapitalai ir esančių puikių 
mininkas p. T. Grevis pakvies- galimybių ir nebepasikartosią 
damas Komercijos daktarą Kaš- tokių dalykų kokių įvyko su a- 
kelį kalbėti. Gerb. svečias, kai- merikiečių kapitalais tuoj po 
po pirmutinės Lietuvos versli- i karo, kuomet lietuviai versli
ninkų ekskursijos vadas, visų ninkai dar nebuvo susiorgam- 
vardu pasveikino bostoniečius zavę.
ir paaiškino tos ekskursijos Antras kalbėjo “Verslo” ir 
tikslą. Labai įdomioj ir login- “Amatininko” redaktorius Albi- 
goj kalboj nušvietė kaip Lietu- nas Briedis. Tai imponuojančio 
voje beveik išimtinai, prekybą, ūgio ir gražios iškalbos vyras, 
pramonė ir amatai buvo svetim- Jis prilygino pinigą - kapitalą 
taučių rankose ir kaip prieš 10 tautos ekonominiame gyvenime 
metų įsikūrusi Lietuvių Versli- prie kraujo. Juo daugiau kapi- 
ninkų Sąjunga, pradėjo ugdyti talo iš tautos išvežama į užsie- 
visoje šaly mintį, kad Lietuviai ui, tai lig kraują iš kūno nulei- 
patys imtų į savo rankas įvai- džiama. Tas buvę kuomet Lie- 
rius verslus. Tą daryti privertė tuvoje pramonė, prekyba ir a- 
pats gyvenimas. Lietuvos gy- matai buvę beveik vien svetim- 
ventojų skaičiui daugėjant, o taučių rankose. Todėl lietuviai 
tam prieaugliui Amerikon iš-, sukrutę ir pradėję gana pasek- 
važiuoti nebegalint, tekę Ame- mingai į tas srytis įsigyventi, 
rikos Lietuvoje ieškotų. Ir tą 
“Ameriką” suradę minėtose 
(prekybos, pramonės ir amatų) 
srytyse. Ir dabar retail’o biznis 
beveik 50 nuoš. jau esąs lietu
vių rankose ir abelnai tose sry
tyse lietuviai darą didelę pažan
gą. Nurodė taipgi kokia didelė 
nauda lietuviams iš to esą, nes
ne tik lietuviams nebereikią, (ir gerbūvis ir kad į L. Verslinin- 
nebegalima) smulkinti savo ū-l

sirinkimas užsibaigė gražioje
nuotaikoje. Rap.

MOTERŲ AUXILIARY 
ŠOKIAI

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

DAUG VYKSTA Į 
NEW YORKĄ
—

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 10 d., įvyksta Lietuvių Diena 
Pasaulinėje Parodoje, New
Yorke. Daug lietuvių iš visų A- 
merikos lietuvių kolonijų vyks
ta į Lietuvių Dieną.

Dauguma So. Bostoniečių ir 
lis apylinkės kolonijų vyksta su 
Stepono Dariaus Amerikos Le
giono 317 posto ekskursija spe- Apžiūrėjo spaustuvę ir gerėjo- 
cialiu traukiniu šeštadienio vi-j si, kad1 LDS ir “Darbininkas” 

. dunaktį iš South Station, Bos- taip išaugo, p. Petras Grybas, 
ton, Mass. Į kada gyveno Waterbury. tai

Jau “Darbininke" yra užsire- buvo veiklus LDS organizacijos 
gistravusių 125 keleiviai, ne-! narys. Jis ir dabar yra nuošir- 
skaitant chorų, kurie vyksta iš- dus “Darbininko” rėmėjas. Ap- 

; pildyti programą.

Antradienį, rugsėjo 5 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi iš Detroito pp. 
Petras ir Ona Grybai su savo 
dviem sūneliais ir p. Ona Ra

čkauskienė iš Waterbury. Conn.

Dr. L landžius 
(Seymour) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

534 Broadway 
So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 
X-RAY

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI: 

oBeacon St., Boston. 
Room 627, Tel. CAP 6154 

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

NAMŲ: 
35 Hunnewell Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659

Namų Tel. 5307

Lucy H. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Su-
Svečiai daly-

šeštadienį, rugsėjo 9 d., 7:30 
vai. vakare. Lietuvių svetainėje, 
E Street įvyksta Stepono Da-I 
riaus Legiono Moterų AuxiiiaryĮ 
metiniai šokiai arba balius, t 

i Gros dvi orkestros, žemutinėje i 
ir didžioje svetainėje. Bus už- [ 
kandžių ir gėrimų. Įžanga: —į 
35c.. moterims 25c. Rengėjos J 

I kviečia dalyvauti.

Ir dabar L. Verslininkų Sąjun-; 
ga turinti apie 5000 narių.

Po kalbų p. Ketvirtis pasiūlė, ■ 
kad adv. F. Bagočius pakalbė- i 
tų. Vedėjas pakvietė adv. Ba- i 
gočių. Nors iš Lietuvos sve
čiai aiškiai pareiškė, kad jie 
politika nesidomauja, kad jų 
tikslas tai ekonominis Lietuvos

PAIEŠKAU savo brolį Igna
cą Beleškevičių. Buvo du sykiu 
Amerikoje. Po karo parvyko į 
Lietuvą, gyveno Kauno prie
miestyje Šančiuose. Dabar neži
nau kur gyvena. Rašyk, broli, 
jei gyvas, atsiųsiu Jums dova-

kų s-gą priklauso įvairiausių į- 
■ sitikinimų ir pakraipos žmo
nės, bet p. Bagočius susirinku
siųjų vardu pradėjo savo seną 
deklamaciją, kurią jis dekla
muoja “bendrojo fronto” susi
rinkimuose : apie Lietuvos
“naktinius banditus”, “derži- 
mordas”, žuvusius bendrovių 
kapitalus. Vosylius. Lapėnus. 
Vailokaičius, cenzūrą, susirinki-

nų. Kas praneš jo adresą, tam H’ spaudos laisvę, koncentra- 
skiriu du Amerikoniškus dole- c^os stov>lilas ir P- Pr^*|
rius atlyginimo. Mano adresas: i 
Mataušas Beieškevičius, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.
USA. (8-12) j__________________________

I

Trilypis Piknikas 
Gražiai Praėjo

PADEMONSTRAVO 
ŠOKIUS

silankymo proga paaukojo 
j “Darbininko” Intertypo fondui 
■ penkinę. Dėkojame.

—
. , .. , . Trečiadienį, rugsėjo 6 d., š. m.,

Rugsėjo 6 d. parapijos salėję, j «Darbininke** lankėsi svečiai iš 
vaikučių grupe, kuri vyks s,, Juška
sestadienj i New Yorką daly- su savo dukrele Vol jr g 
vauti Lietuvių Dienos progra-, wt Wiscongin Ona užusūnic. 
moję, su tautiniais sokmis, tua> n- su sQnum Danielium Svečiai 
šokius pademonstravo savo te- buv0 a 
veliams ir šiaip tuo sumtere-: toniečius 
suotiems, kurių prisirinko apie, BaniUliUs 
100. Pašoko net iš kelių atvejų! 
“Kalvelį” ir “Kubilą”. Pasirodė 
gana gerai pasiruošę. Taipgi, 
žaidė ir kitokių lietuviškų žais
lų ir atskirai paskambino ir pa
grojo pianu, gitara, mandalina 
ir akordionu. Buvo ir laimėji-į 
mas. Be 20 vaikučių į New' 
Yorką vykti vietoje susiregis- j 
travo 24 asmenys. Visi vyks 
Dariaus Posto organizuojamu 
lietuvišku traukiniu, kurs išeis 
šeštadienį, 12 vai. naktį. Rap.

pp. Baltrušiūnus ir 
Jie vyksta atosto- 

į gaudami į Pasaulinę Parodą 
įNew Yorke. Dalyvaus ir Lietu
vių Dienoje. Iš ten grįžta per 

i Philadelphiją į namus. Perda
vė linkėjimus ir nuo pp. P. 

I Švagždžių iš Chicagos jų pažįs
tamiems. Laimingos kelionės!

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boeton 2732 

Namų: TALbot 2474

Josesb V. Cas&er
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Nakų. 
ReaMonce: 198 M St.. So. Boateo. 

TeL ŠOU Boeton 1437 
Tel. ŠOU Boeton 3960.

BUČERIS PAIEŠKO 
DARBO,

turįs daug patyrimo, kalbąs ke
letą kalbų. Esąs šios šalies pi
lietis. Vairuoja automobilį. — 
Kreipkitės—

Mr. Butcher
*20 St. Paul St..

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

(11-4-8)

CHORAS PRAKTIKUOJA
—

i Pereitą savaitę Šv. Petro pa- 
' rapijos choras turėjo generali
nę praktiką dėl ateinančio vei
kalo, “H. M. S. Pinafore”. Iki

• šiol įvairios dalys praktikavo 
' atskiromis dienomis. Kuomet 
visi sykiu suėjo pirmu kartu ir 
pergiedojo visą operetę, buvo 
visi nudžiugę savo pasekmėmis. 
Kelis kartus visi, girdėdami

: pirmą kartą p-lę Aleną Taruš- 
> kaitę ir p-ną Adomą Barauską 
giedant savo roles, buvo taip 

i sujaudinti, kad ilgai plojo ran
koms, kad parodžius savo pa
tenkinimą jų darbu.

Greitai bus pardavinėjami ti- 
, kietai dėl šio veikalo. Ši komiš
ka operetė bus vaidinama du 

' kartu, sekmadienį lapkričio 5- 
tą dieną, ir trečiadienį lapkričio 

i8-tą dieną. 1939 metais. South 
Boston High School salėje.

Choristas.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorSenrice
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
SavininkaL

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

LithuanianFumitureCo.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

metė svečiams, kad jie daugiau 
ir aiškiau pasakytų jei jų bur
nos esą nebūtų cenzūros už
čiauptos. Baigdamos kalbą pra-, 
šė gerb. svečių, kad jie tuos nu-; 
siskundimus parvežtų į Lietuvą. • 
Po to kalbėjo p. A. F. Kneižys. 
kurs pasidžiaugęs svečių iš Lie
tuvos kalbomis, pareiškė, kad 
Lietuva negali ir negalės visų 
amerikiečių lietuvių reikalavi- j 
mų patenkinti, tai esą neįmano
ma. Bostoniečiai gerai supran
ta ir žino, kad Lietuvoje nėra 

i taip bloga ir baisu kaip p. Bago- 
; čius bandė perstatyti. Per 21 
nepriklausomo gyvenimo me
tus Lietuva padarė didelę pa
žangą. Ypač dabar visa Lietuva 
ir išeivija džiaugiasi Lietuvoje 
susidariusia vieningumo vyriau-1 

įr sybe, kuri vienija visą tautą 
-r dirbti Lietuvai. Džiaugiamės, 

kad ir Verslininkų sąjunga rū
pinasi Lietuvos pramone, pre
kyba ir bendrai visu verslu. 

į Linkėjo, kad Lietuvos vyriau
sybė įtrauktų i darbą visos tau
tos pajėgas ir kad Verslininkų 
sąjungai pavyktų atsiekti užsi- 
briežtąjį tikslą.

Kalba adv. Antanas O. Šalna. 
Lietuvos Garbės konsulas. Jis 
taip pat džiaugiasi ir dėkoja 
gerb. svečiams už gražias ir tu- 

Sriningas kalbas ir pabrėžė, kad 
jam jų kalbos geriausiai patiko, 

j Kadangi adv. Bagočius šiame 
! susirinkime darė daug užmeti- 
! mų Lietuvai ir Lietuvos veikė
jams. tai adv. šalna tarp kitko 
štai ką pasakė:

“Kai kas mėgina daryti už
metimų Lietuvai ir parodyti 

Į trūkumus. Jeigu toki žmonės 
daugiau susipažintų su Jung.

■ Valstybių istorija, tai jie žino
tų. kad čia buvo įvairių trūku
mų. nesusipratimų ir keistumų 
ne tik pradžioje, bet ’:ad ir 
šiandien, kada Jung. Valstybės 
švenčia 150 metų sukaktį nuo 
konstitucijos pasirašymo, toli 
gražu mes negalime perdaug 
girtis”.

Adv. šalnai pabaigus kalbėti, 
paskutinį žodį tarė Dr. Kaške-

I
I

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., š. 
m., Romuvos parke, Montello, 
Mass. įvyko trijų LDS kuopų 

Į piknikas. Diena pasitaikė sau-
■ sa, bet debesiuota. Piknikie- 
riams toks oras kaip tik geras. [ 
Pažymėtina, kad Romuvos par-.Į 
kas ir po karštos vasaros, vie- 
nog žaliuoja taip gražiai, 
net akį traukia. Viena 
charakteringa pastaba 
krito į akį, būtent: kad

‘ niai montelliečiai nesidžiaugia I 
taip gražia gamta, kaip kad

■ Bostoniečiai ir Cambridgiečiai.
Sako: “mes kiekvienas prie sa
vo namo turime parką”. Taip 
tai taip, bet kasdieninis rūbas 
yra visuomet skirtingas nuo, 
šventadienio. Piknike buvo tik
rai gražus ir simpatingas bū
rys darbininkų-kių ir jų priete- 
lių. Ypač vakarop prisirinko 
daug jaunimo. Jie beabejo atė
jo sportiškais sumetimais —pa
šokti. Darbininkai - rengėjai 
gražiai triūsė, patarnavo ir rū
pinosi. kad visi būtų patenkinti, 
įžangos dovanas su giliukingais 
numeriais gavo 
Griganavičiūtė, V. Sabas ir p. 
Alksninis. Kitas dovanas gavo 
įvairūs pikniko svečiai. Iš Vei
kėjų - vadų matėsi parke — 
LDS organizacijos Centro pir
mininkas kun. J. Švagždys, ku
ris daug papasakojo, jį apspitu- 
siems darbininkams apie Euro
pos valstybių karus. Taipgi bu
vo atvykęs kun. J. Petrauskas. 
Matėsi klierikas Jakimavičius 
su savo giminėmis. Gražu, kaip 
darbininkus lydi jų vadai. Dar
bininkai didžiuojasi jais ir jau
čiasi. kad jie nevieni. Piknikas 
prabėgo gražioje nuotaikoje ir 
saulutei pasislėpus į guolį dar
bininkai dudendami apie pasau
linio karo įvykius Europoje 
skirstėsi į namus. Rap.

i

kad 
labai 
man 

vieti-

V Ui——I____EwW« vb

(WRUBL.IAUSKAS) 
LIETUVIS GRASOMIUS Ir 

BALSAMUOTOJAS 

1156 Wa$hmgton SL, 
NORWOOD, MASS.
TM, Nonmod 3M3
Brocktono Offlee:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

IYAIMS SKELBIMAI

Juozas M. NRs
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūAles auk 
stalus ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

v

i
v

Vandutė

Išvyko | Hew Yorką
p. L. Mašidlauskienė. kailinių 

siuvėja, gyv. 702 No. Main St., 
Brocktone ir jos dukrelė p. Ag
nės pereitą antradienį išvyko į 
New Yorką. kur praleis atosto
gas ir atliks biznio reikalus. Da
lyvaus Lietuvių Dienoje. Grįš 
kitą savaitę į namus, p. Mašid- 
lauskaitė. sugrįžus iš atostogų, 
vyks į Godfrey, III., kur tęs pa
skutiniųjų metų mokslus Monti- 
cello Kolegijoj. Linkime malo
nių atostogų.

Kelionė Per AHantikp Pa
brango 41 NuoSmiig

“Darbininko” Laivakor
čių Agentūra gavo prane
šimą iš laivų kampanijų, 
kad kelionė per Atlantiką 
į Europą pabranginama 40 
nuošimčių. Smulkesnių ži
nių apie pabranginimo lai
vakorčių žada prisiųsti 
vėliau.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengtjM.
SodevaU, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių išsimokijimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiga Ir stata kamtava 

Geru Darbas — Kalno* Bemoa 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apakaitliąvimal ir patarimai dykai

Lietuvis Ptanberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steaau

322 Dorchester St.,
SQ. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0348 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite WeldingCo.
Welding Mot Water A Steam

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesloąaba!. biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytoj paramos.

Visi skelbkitės *Parbininke”.

Oueen Abi Lauudry, Ine
7—9 Ellery Stw

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norike, kad Jūsy drabužiai 
būtų tvariai ikplauti, 

paveskite darbą mums



Penktadienis. Rugsėjo S 1939

Rytinių Valstybių Žinios
VARGONININKŲ IR CHORU 

SĄJUNGOS SEIMAI
__________ _ ♦---------------------------------  

London ligoninę.
Velionė buvo jauniausia duk

relė pp. šebedų šeimoje ir buvo 
mokinė New Britain aukštesnė
je mokykloje, kurią būtų bai
gus kitais metais. Liūdi velio
nės Tėveliai, dvi seselės ir bro
lis. daugybė jos giminių ir mo
kyklos draugų.

Tai liudijo daugybė gėlių 
puokščių ir šv. mišių intencijų 
prie velionės karsto. Palaidota 
iškilmingai su šv. mišiomis iš 
šv. Andriejaus par. bažnyčios 
šv. Marijos kapuose. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių, y- 
pač jaunimo. Velionės, mokyk
los draugai nešė karstą, o drau
gės gėles į bažnyčią ir į kapus.
Tas sudarė labai graudų įspū
dį.

Lai Visagalis priima jos vėlę 
į amžiną dangaus karalystę.

Lai būna pamoka, jaunuo
liams atsargiau vėlai naktimis 
važinėti. Gilią užuojautą reiš
kiame velionės tėveliams, gimi
nėms. ypatingai pp. J. P. Gri
gams iš Richmond Hill. N. Y. 
dėl tragiškos mirties sesers 
dukrelės.

Įvyksta rugsėjo 11 ir 12 
dd.. 1939 m. Maspeth. N. Y.

Pirmadienį, rugsėjo 11 d.. 
Chorų Sąjungos seime pasižadė
jo dalyvauti Dr. Kazys Pakštas. 
Lietuvos Universiteto profeso
rius. Visiems bus labai įdomu 
išgirsti profesoriaus svarbią 
kalbą Chorų Sąjungos seime.

Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. mišiomis 10 vai. rytą. 
V. J. Atsimainymo par. bažny
čioje. Clinton Avė. prie 64th St. 
Mišias laikys Prelatas M. Kru
šas iš Chicagos. Pamokslą sa
kys kun. J. Simonaitis. Vargo
nininkų choras giedos mišias: 
“Domine, amorem tuum lauda- 
bo”. Jos. Deschermeierio.

Po pamaldų bendri užkan
džiai. ir seimo sesijos Clinton 
Hali. Maspeth Avė. Vakare iš
važiavimas automobiliais i pa
jūrį Coney Island. Ten įvyks 
“Mardi Gras".

8D A R B I N I N E A S

ILGIAUSIŲ METŲ
Sekmadienį, rugsėjo 3 d., įvy

ko net du šliūbai mūsų bažny
čioje su mišiomis. Pirmasis bu- ■ 
vo Antano Rėkaus ir p-lės Ca- 

; mellos Azzara; o antrasis p-lės 
Agnietės Staškūnaitės ir Gas-

siuntė ją į amžinastį. Paliko di
deliame nuliūdime ne tik savo 
vaikelius, bet daug brolių, se
serų ir kitų giminių. Būdami 

1 krikščionys ir gezai suprasda
mi. kad mirtis nėra išvengiama, 
už mirusiųjų vėles tariame tą 
gerai žinomą: “Amžinąjį atilsį 

. Atsis- 
kyrusiųjų iš mūsų tarpo para
pijiečių giminėms, reiškiame gi- 

I liausią užuojautą. Lai gailestin
gasis Dievas būna jų visų Ra
mintojas jų skausmo ir liūdesio 
valandoje!

-r-.. , ■ - ivi <0.1 i-iiiviiia . X-X111Z-111C' paro Genco. Pirmutine pora pa- , , . ............... . . duok joms, Viešpatie .
ci'/ohkia vianae Intom Y'iriPc mi_l v

Antradieni, rugsėjo 12 d. 
Vargonininkų Sąjungos 

Seimas
V. J. Atsimainymo par. baž

nyčioje. 9 vai. įvyks iškilmin
gos šv. mišios, kurias atnašaus 
kun. J. Valantiejus. Vargoni
ninkų choras giedos tas pači: .s 
mišias. Po pamaldų užkandžiai, 
ir po to pradedamos sesijos ten 
pat parapijos salėje. 64-25 Per- 
ry Avė.

Seimo metu kun. J. Simonai
čio skaitys paskaitą: “Bažnyti
nė Muzika, ir Lotinų kalbos tar
mė”. Taipgi bus pademonstruo
ta Hammond vargonais. Įvai
riais informacijų seimo reika
lais kreipkitės: A. Visminas.
55-36 64th St. Maspeth. L. I.. pilietybe? 
N. Y.

Kas dar neturi nakvynių 
kreipkitės: Miss Alise DeBuys.;

Registered rooms. 551 Fifth 
Avė.. New York. N. Y. Nakvy
nė asmeniui Si .25.

Seimo rengimo komisija.

p. Ona Ivaškienė ir jos šokėjų grupe, 
šeštadienį, rūgs. 9 d., 12 vai. vidunaktį (Davlight Saving Time) su S. Dariaus 
Amerikos Legiono ekskursija specialiu traukiniu vyksta į New Yorką dalyvau
ti Lietuvių Dienos programoje.

HARTFORD, CONN
VISIEMS LIETUVIAMS 

PRANEŠIMAS

Detroito Žinios

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Pereitą savaitę tapo grąžinta 

prie WPA darbų apie porą šim
tų vyrų, kurie buvo atleisti per 
tūlą laiką. Taipgi kaikurios 
dirbtuvės pašaukė po keletą 
darbininkų seniau atleistų. Gir
dėt kalba, kad WPA šauks dau
giau darbininkų prie darbų, bet 
tik piliečius. O kiek daug yra ir 
mūsų lietuvių. pragyvenusių 
šioje šalyje ilgą laiką, nepalie
čių! Ar ne laikas pasirūpinti 

T. M.

BINGHAMTON, N. Y

NEW BRITAIN, CONH.

I
i 
I

Detroito mokyklos atsidarys 
18 d. šio mėnesio. Šįmet nepra
dėjo paprastai skirtu laiku iš 
priežasties, kad Detroite ran
dasi tarp jaunimo pusėtinai 
prasiplatinusi liga. vadinama 
“infantile paralysis” (paraly
žius). Liga užsikrečiama. To
dėl. kad apsaugotų vaikučius ir 
mokyklos laiku neatidarytos.

Matome kaip nori jaunimą 
kūniškai apsaugoti, bet 1 x ,

, mažai stengiasi tėvai apsaugo- -------------
ti juos dvasiniai. Amerikoje y-j Iš šiog parapijos pradeda 
ra nemažai čia augusių prote- aukštąjį mokslą katalikiškose 

t sijonalų. Kaip liūdna, kad iš jų j mokykjose du berniukai, kurie 
j tarnauja mišiose, būtent, Vitas 

; ir Juozas Ramanaus-

sižadėjo vienas kitam prieš mi-' 
šias 10 vai. ir kun. Antanas Du
binskas atnašavo mišias; o ant
roji laukė net 11 vai. mišių, kad 
priimtų šį svarbų moterystės 
sakramentą. Kun. dr. Mendelis 
atnašavo šv. mišias, per kurias 
jisai kaip angliškai taip lietu
viškai išdėstė svarbą ir grožį 
moterystės ryšio. Jis priminė 

j visiems, kad Kristus, pakelda- 
1 mas moterystę į sakramentus, 
1 papuošė tą iškilmę pirmuoju sa
vo viešojo gyvenimo stebuklu, 
permainydamas vandenį į vyną.1 
Jis priminė visiems taipgi, kad 
sulyg dabartinės dieviškos 
tvarkos žmogiška gyvybė nega
li kitaip atsirasti kaip tik per 
normalius santykius moterystės 
luome. Dievas nors Jisai ir yra 
visagalis, tačiau šiandien be tė
vo ir motinos Jisai negali su
tverti žmogaus. Tėvai sutveria 
kūdikio kūną į kurį Dievas į- 
kvepia nemirtiną dvasią ir tas 
bendradarbiavimas tarp tėvų ir 
Dievo ne tik praplatina žmoni
ją. bet daugina skaitlių šventų- 
jų danguje. Prakilnus yra pa- dr.o brolis kun Jonag Mende. 
šaukimas tėvo ir motinos: be-

NUOTRUPOS

tas jaunas ir kada gilūs įspū
džiai padaryta: kaip užauga 
jau jaunimo nebepalenksi. Yra 
visur užtektinai gerų katalikiš
kų mokyklų, kad tik mūsų tė
vai susiprastų ten siųsti savo 
vaikus. Ne vaikų kaltė, nes jie 
eina, kur tėvai siunčia. Jėzus 

i mums aiškiai sako: “Ką reiš- 
j kia. kad žmogus įgytų visą pa- 
i šaulį, bet jei savo sielą pražu- 

kaip I dytų”.

f

Paskutinis parapijos piknikas, 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 27 
d. sutraukė arti 500 žmonių ir 
davė parapijai gero pelno. Sve
čiai išvalgė tris milžiniškus ka
tilus vėžių sriubos ir suvalgė 
300 svarų žuvų ir 40 svarų deš-

: rukių. Kun. Dubinskas dėkojo 
širdingai visiems, kurie dirbo, 
bet ypač tiems, kurie atsilankė 
ir tuo savo atsilankymu parėmė 
savo parapijos reikalus.

Šią savaitę kun. dr. Mendelis 
yra išvykęs į ypatingas 8 dienų 
kunigams vedamas rekolekci
jas. Garsusis misijonierius iš 
Alaskos tėvas Jėzuitas Lacou- 
ture jau trečias metas vadovau
ja šioms rekolekcijoms. J. V.

Hartford'o ir New Britain'o 
lietuvių ekskursija į Pasaulinės 
parodos Lietuvių Dieną vyksta 
traukiniu iš Hartford’o per New 
Britain į New Yorką į Pennsyl- 
vania station. Visi išvykstame 
šeštadienį rūgs. 9 d. 7 vai. ryto 
(Davlight Saving Time). o grį
šime sekmadienį, rūgs. 10 d. 12 
vai. nakties. Traukinys, vykda
mas iš Hartford'o sustos New 
Britain'e paimti New Britain’o 
lietuvių ir vyks tiesiog į New 
York ą be sustojimo, t. y. Hart
ford'o ir New Britain'o lietuvių 
ekskursija važiuoja drauge. Ek- mažai randasi, kurie pildytų sa-, _____ j
skursi jos komisija dar praneša, vo tikėjimą. Kodėl taip yra? Klimas 
kad dar norintieji važiuoti sku- 

, biai prie ekskursijos prisirašy
tų. Bilietų kaina S2.50. Paskuti
nis susirinkimas įvyks rugsėjo 
5 d. lietuvių mokyklos svetainė
je. Chorai važiuoja drauge su 
visa ekskursija. Bilietais visi 
paskubėkite apsirūpinti, nes pa
skutinėje dienoje bilietai nebus 
pardavinėjami.

Ekskursija rūpinsis Hartfor-‘ 
d’o vadyba, kurią sudaro: pir- sidės rugsėjo 21 d. 
mininkas Justinas Balsis, vice- rugsėjo 29 d. Noveną ves pats 

Agnieška Žal- kleb. kun. S. Stonis. Tikimasi, 
kad visi Bayonniečiai, pagerb
dami savo parapijos užtarytoją 
Šv. Mykolą, gausiai ją lankys.

jų danguje. 1 
šaukimas tėvo ir motinos: be
galo svarbus yra moterystės 
sakramentas. kurs katalikų 
žmonių visuomet privalo būti šeima ir ponia 
priimamas su šv. mišiomis, pri- kienė pereitą sekmadienį buvo 
imant šv. Komuniją. Sveikina- New Yorke, kur jie matė dalį 
me tad pp. Rėkus ir pp. Gencus pasaulinės parodos. Negalėjo 
ir linkime jiems ilgiausių metų, atsistebėti tais dalykais, ku- 
Kad tas džiaugsmas, kurs pri- riuos matė ir ta minia, kuri bu- 
pildė jų širdis sekmadienį tęsė- vo suplaukusi į pasaulinę paro- 

I tų per visas jų gyvenimo dienas, ^ą.
kad jie kaip kunigas pabrėžė, i Kai kurios mūsų sodalietės 
patys taptų šventais ir išauklė- buvo išvykusios į šv. Juozapo 
tų šventais tuos, kuriuos Die
vas paves jų tėviškai globai. Il
giausių metų abiem porelėm.

Juozas Makarauskas su savo
Stepone Šilans-

gi todėl, kad mūsų jaunimas' 
jaunose dienose neapturėjo ge-| 
ro dvasinio mokslo. Nelankė j 
katalikiškų mokyklų, kada pro-

kas. Į Detroito katalikišką uni
versitetą grįsta Krispijonas Tu
nelis (Brazaitis).

Šv. Juozapo parapija daro 
gražius žingsnius pirmyn. Kun. 
K. Skrypkaus pasidarbavimu, 
gautos gabios šv. Pranciškaus 
mokytojos Seserys, kurios ne
mažą būrelį susipratusių lietu
vių vaikučių auklėjo per vasa
rą. prirengdamos juos prie Su
tvirtinimo Sakramento.

Binghamtoniečiai stovi labai 
gerai ekonomiškai, nes rūpes-

nelai- tingas komitetas su Gerb. Kle
bono pagelba ruošiasi statyti 
parapijos namą — kleboniją. 
Parapijiečiai aiškiai supranta, 
kad nuomą mokėdami niekuo
met neturės savo namo, o vie
toj nuomos mokės statybos iš

laiką na- 
be

I

NELAIMINGA MIRTIS
Rugpiūčio 30 d.. 1 vai. ryte, 

važiuojant automobiliu Old Ly- 
me apylinkėje, keturiems jau
nuoliams ištiko mirtina
mė. Automobilio vairuotojas 
neteko kontrolės ir automobi
lius trenkė į stulpą. Sužeidė vi- | 
sus keturius jaunuolius, tarp 
kurių buvo viena lietuvaitė, pa
nelė Adelė šebedytė. 
amžiaus. Ji sužeista 
kiti tris lengviau sužeisti. A.a. i mas pasiliks 
Adelė mirė už kelių minučių po i skolų. Dieve jiems padėk, 
nelaimės kelyje, vežant į New 1

17 metų 
mirtinai: I kaščius. ir į trumpą 

parapijos

Svečias.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

įvertina ir remia, o net patys, 
kur gali, su didžiausiu noru dir
ba ir padeda.

NOVENA
Novena prie šv. Mykolo pra- 

ir baigsis

pirmininkas
nierienė, rašt. A. J. Kaunietis ir 
iždin. Petronėlė Manikienė ir 
New Britain'o komisija: Jonas 
Poškus ir Jonas Sakalauskas.

Rašt. A. J. Kaunietis.

Šioje parapijoje katekizmo | 
pamokos prasidės šio mėnesio į 
16. Lai visi tėveliai siunčia savo 
vaikučius į pamokas. Neužten
ka priimti pirmąją komuniją. 
Tai tik pradžia. Kuris turės ge
rą pamatą savo tikėjime, tas 
jo nepatrotys. Turime suprasti, 
kad iš visų pusių traukia mūsų 
jaunimą į visokias prieš - tikė
jimo draugijas, vadinamas dra
mos klubus, chorus, sportinin
kų draugijas ir tt.

!

BAYONNE, H. J

pa-

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

60 EIlsworth St. 
Worcester, Mass.

LAIVU IŠVAŽIAVIMAS 
PUIKIAI PASISEKĖ

Rugsėjo 3 d. Šv. Mykolo 
rapija turėjo laivu išvažiavimą
i Rye Beach. Važiuota drauge 
su Jeersey City, N. J. šv. Onos 
parapija. Laivas buvo paimtas 
“Susąuehanna". Išvažiavimas, 
nežiūrint į oro problematingu- 
mą ir į tai. kad daugelis Labor 
Day išvažiuoja kitur, puikiau
siai pasisekė. Publikos laivas 
buvo perpildytas. Bayonne pa
rapijos lietuvių tiek važiuota, 
kaip niekuomet Bayonr.es para
pijos istorijoje. Tvarka visą lai
ką buvo labai pavyzdinga, dide
lis užkandžių pasirinkimas, pui
ki muzika ir kiti įvairumai. Ek
skursijoje visą laiką buvo puiki 
nuotaika ir žmonių pasitenkini
mas. Klebonas kun. S. Stonis ir
gi labai džiaugėsi savo parapi- 
jonais ir jų parodytu palanku
mu.

KLEBONO PAGERBIMO 
PRIIMTUVĖS

Kun. S. Stonis Bayonne Šv. 
Mykolo parapiją užėmė liepos 
pradžioje. Parapijonai. 
damiesi sulaukę naujo 
do. jau seniai norėjo 
pagerbimo sutiktuves, 
tiktai oro atvėsimo. Dabar jau 
orui kiek atvėsus rugsėjo 24 d.. 
sekmadienį, parapijos salėje 
rengiama iškilminga vakarienė. 
Surengimo iniciatyvos ėmėsi 
Rožančiaus ir šv. Onos Draugi
jos. Garbė Bayonniečiams. kad 
savo vadus gerbia. Rap.

Detroito Lietuviai liūdi nete
kę gerai žinomo ir mylimo kun. 
Silvius. Pasionisto. Jis perkel
tas į Dės Moines, Iowa. Kun. 
Silvius ilgai darbavosi tarp lie- 

; tuvių Detroite. Jis buvo asisten
tas Šv. Jurgio parapijoj, kur

džiaug-
savo va- 
suruošti
Laukta i daug pasidarbavo tarp jaunimo.

’ * t ir jaunimas jį širdingai užjautė. 
Kartais patarnavo žmonėms šv. 
Petro parapijoj, kur taipgi jį 
visi mylėjo. Gaila, kad iškeltas 
iš Detroito, nes ir taip mažai 
lietuvių kunigų. Velijam kun. 
Silviui laimės jo naujoje vietoje.

VATERBURY, CONN
Pereitos savaitės pabaigoje, 

daug žmonių buvo išvykę iš 
Detroito praleisti Labor Day 
pas savo gimines. Tiek daug 
buvo iš šios parapijos, kad ma- 

žmonių bažnyčioje.
Livaičiai buvo išvykę į Chica- 
gą, taipgi ir Malinskai; Vasi
liauskai į Saginavv; Romanaus- 
kai . Gr. Rapids; Baranauskai į 
Brighton: ir tt. Vasara baigia-1

TEILSISI RAMYBĖJE! ,
Pereitą savaitę vėl du nauji ] 

kapai buvo supilti mūsų koloni- , 
joj. A. a. Marė Bylienė. Bona- i 
ventūro Bylos visiems gerai , 
pažįstamo parapijiečio žmona, 
mirė sulaukusi tik 29 metų am
žiaus. Sirgo visai trumpai. Per 
kažkurį laiką skundėsi galvos 
skaudėjimu, bet vis manė, kad , 
pereis. Galutinai, kada liga ją I 
parbloškė, gydytojai surado,' 
kad ant velionės smegenų augo; 
didelė votis (brain tumor).; 
Stengtasi ją gelbėti bet be jokių I 
vaisių. Palaidota trečiadienį,, 
rugpiūčio 30 d. Diena prieš tai i 
palaidota ir visiems gerai žino
ma Magdalena Kvederienė. Ve
lionė dar neturėjo 50 metų am
žiaus, bet daugiau kaip metai 
sirgo iki galų gale prisimetė i 
plaučių uždegimas, kurs ir pa-Į

----------------

Seserų vienuolyną. Emmits- 
burg, Md., kur buvo laikomos 
Baltimorės miesto Sodalicijos 
trijų dienų rekolekcijos. Grįžo 
pirmadienį. Girdėjau esančias 
labai patenkintas, kaip jos pa
čios išsireiškė trimis dienomis, 
kurias praleido ant Taboro kal
no.

Tautinės Darbo Dienos šven
tės dėliai Stebuklingo Medali- 
kėlio novenos pamaldos šią sa
vaitę įvyko antradienį ir trečia
dienį. Virš 6,000 dalyvavo pa
maldose. X. Y. Z.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Pereitą savaitę, vizituojant 
man VVaterbury Vaizbos Buto 
radio chorą teko viešai pareikš- i žai buvo 
ti nuomonę apie šį chorą. Vie
tinėje anglų spaudoje šia proga 
buvo tilpę aprašymai mano ap
silankymo tikslo, kur tarp kit
ko pasakyta, kad iš daugelio 
desėtkų aplankytų mano chorų si, tai žmonės ir naudojasi pro- i

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
PROTECTION PLAN

Priceyra penki geriausi, kurių tarpe 
esąs ir Vaizbos Buto choras. Ti
krumoje buvo pasakyta, dauge
lio desėtkų lankytų chorų suti-

PATAISYMAI EINA
Naujai atvažiavęs kleb.

S. Stonis energingai ėmėsi įvai-jkau penkis chorus vedamus mo- 
rių pagerinimų bei pataisymų:terų. (šį chorą veda p-lė B. Ra- 
daryti parapijos pastatuose. L simaitė), kurių tarpe šis choras 
porą mėnesių laiko pravesta vi- priklauso prie geriausių, 
sai naujas vandens tinklas, 
naujai sutvarkyta elektros 
šviesos sistema ir gerokai vidu
je klebonija sutvarkyta. Para-

i pi jonai klebono darbus labai

kun.

Šia proga dėkoju Vaizbie- 
čiams už širdingas vaišes, dova
nas ir ypatingai dr. Colney ir 
jo žmonai už širdingą globą.

■Juozas Žilevičius.

ga išvažiuoti.

Darbai Detroite, rodos, gerė
ja. Fordas grąžina darbininkus; 
kitos dirbtuvės taip pat daro. 
Žmonės galės linksmiau pagy
venti, nes žmogus dirba, tai jis 
neturi ir tiek daug rūpesčių.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

i savo skelbimais remia 
; “Darbininką”.

i k

Del Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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

Bayonr.es

