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DABARTIES 
BILDESIUOS

Komunistas Priėmė 
Katalikų Tikybą

Londonas, rūgs. 19 — 
Laikraštis, The Catholic 
Herald, praneša, kad bu
vęs komunistas ir Angli
jos vyriausybės narys, Mr. 
Walton Newbold, priėmė 
katalikų tikybą. Užklaus
tas kas jį paskatino atsi
žadėti komunizmo, jis pa
sakė, kad Popiežių enci
klikos Rerum Novarum, 
Quadragesimo Anno, Divi- 
ni Redemptoris ir Pijaus 
XII enciklika Summi Pon- 
tificatus. Taip pat komu
nizmo vadų vylingi paža
dai ir slapti prisirengimai 
užgrobti kitas tautas, pri
vertė jį komunizmo atsi
žadėti.

Madai Ištrėmė Katalikų 
Vyskupų

Vatikanas, rūgs. 19 — 
Vokietijos naciai ištrėmė 
iš Metzo Vyskupą Giusep- 
pe Heintz. >

Hitleris Prisirengęs Ilgam 
Karai

Berlynas, rūgs. 19 —Hit
leris yra prisirengęs pen
kių metų karui. Nugalėjęs 
Prancūziją, jis tapo pen
kis sykius galingesnis už 
Angliją. Visa Prancūzijos 
industrija, visa medžiaga 
Hitleriui tarnauja. Italija 
taip pat prisideda prie An
glijos sugriovimo.

Sovietų Rusija Ndtaa
Aanuomenę

1915
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Kunigas Remia Darbininkų

I

Petersburg, Va. rūgs. 19, Į Streiko metu, kiek tik 
— Kunigas Clement I. aš turėsiu pinigų, tiek a- 
Flynn, O. M. I., parapijos tiduosiu streikieriams. 
klebonas, viešai pareiškė, Darbdaviai yra neteisingi, 
kad jis pilnai pritaria skal-■ kada jie taip išnaudoja 
byklos darbininkų streikui žmones ir neduoda jiems 

’ ’ “ pragyvenimo atlyginimo.
Dėl to, kad darbininkai 
juodveidžiai, nereiškia, 
kad juos galima skriausti. 
Jie taip pat yra mūsų bro
liai; darbdaviai į kiekvieną ■ 
j darbininką turi žiūrėti,! 
'kaip į brolį ir už jo darbą 
užtikrinti jam pragyveni
mą.

ir darysiąs viską, kad jie 
laimėtų. Jis sakė:“ Aš ste- 
biuosiu, kad darbdaviai y- 
ra toki atkaklūs, neteisin
gi ir negailestingi. Jie te
moka darbininkams tik po 
15 centų į valandą. Iš to
kio uždarbio darbininkai 
negali pragyventi”.

Kunigas ragino miesto 
žmones padėti darbinin
kams streiką laimėti. 
Skalbykloje dirba visi juo
dukai darbininkai. Kuni
gas Flynn sakė: “Aš bū
čiau neištikimas savo pa
šaukimui, jei neužtarčiau 
tų vargšų ir prispaustųjų 
darbininkų.

“Tie vargšai darbininkai 
tereikalauja 20 centų į va
landą, dešimtį centų ma
žiau, negu valstybės įsta
tymai nurodo. Aš dėsiu 
visas pastangas, kad dar
bininkai šitą streiką lai
mėtų”.

Maskva, rūgs. 19 — Jau
nieji vyrai, 19 ir 20 metų 
amžiaus buvo pašaukti į 
kariuomenę. Laikraštis 
‘Darbas’ rašo: “Antras im
perialistinis karas didėja, 
mūsų kraštas apsuptas 
kapitalistų; mes turime 
būti prisirengę”. Jaunieji 
vyrai iš Ukrainos, Baltgu- 
dijos, Lenkijos, pašaukti į 
kariuomenę. Komunistų 
laikraštis rašo: “Vengri
jos, Rumunijos ir Bulgari
jos taikingas susitaikini
mas pakeitė Europos sto
vį, bet mes nemanome, kad 
Balkanų valstybių dalykai 
yra jau baigti”. Kodėl so
vietų Rusija taip rūpinasi 
apie Balkanus?

Amarilio, Texas, rūgs. 19ikad taika būtų sudaryta 
— Vyskupas Robert Lu-| pagal tuos pagrindus, ki

taip karas vėl pasikartos. 
“Darbininke” tilpo Pijaus 
XII enciklika, kurioje nu
rodyta pastovios taikos 
pagrindai ir lietuviai turė
tų juos žinoti.

cey pasakė: “Nors šiuo 
metu negalima sudaryti 
pasauly taikos, bet reikia 
prie to būti prisirengu
siems. Popiežius Pijus XH 
nurodė pastovios taikos 
pagrindus.

Mums reikalinga gerai 
Popiežiaus nurodymus ži
noti, tada matysime savo 
praeities klaidas, ir karui 
užsibaigus, būsime prisi-

Kaltina Už Pagalbų Anglijai

Washington, rūgs. 19 —

KUN. J. VALANTIEJUS,
Šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas, Waterbury, 
Conn., vienas pirmųjų LDS organizatorių ir nuolati
nis šios organizacijos rėmėjas.

Darbininkų Pareiga Priklausyti 
Prie Unijų

Gausūs Sveikinimai Žodžiu, 
Telegramomis Ir Laiškais

Sesijose Dalyvauja Per 100 Dalyvių

I

i

Detroit, Mich. rūgs. 19—' Pijus XI sako, kad kur 
Prelatas Francis Haas, katalikams yra negalima' 
Katalikų Universiteto Wa-' sudaryti atskirų katalikiš-. 
shingtone profesorius, kalikų unijų: “Tokiose aplin-;

i darbininkams kybėse katalikai darbinin-Senatoriai Clark ir Holt ‘)eaamas
_____ o__ _____  __ kaltina vyriausybę, kad ji pareiškė: “Darbininkai tu- kai iš tikrųjų yra verčiami; 
rengę įsteigti taiką, pa-1 būk tai norinti parduoti pareigą priklausyti prie įstoti į neutralias linijas,
grįsta teisingumu ir tie- 25 bombnešius Anglijai. unij°s- Darbininkai, kurie kuriose tačiau gerbiama v

Katalikai turi žinoti Senatorius Holt sako, kad neprisideda prie darbo uni- teisybė ir teisingumas, ir F. Kneižys, Dr. Puisys, VI.
Popiežiaus nurodytus tai- vyriausybė pavadino tuos neišpildo savo teisėtos kuriose nariams katali- Paulauskas.
sa”.

kos pagrindus ir paskiau ’ bombnešius “pasenusiais”, 
reikalauti valstybių vadų, grąžino juos kompani

joms, kad tos parduotų 
Anglijai. Anglijos atsto
vas Amerikai pareiškęs, 
kad nieko apie tai nežinąs, 
bet norėtų, kad tai būtų 
tiesa.

Rusijos Jaunimas Apleidžia 
Komunizmų

• New York, N. Y. rūgs. 19 
—Laikraštis “Rosija” pra-| 
neša, kad sovietų Rusijos ■ 
komsomolciai, jaunieji ko
munistai, kurie pirmiau | 
taip energingai veikė už 
komunizmo išplatinimą, 
dabar pradeda visai jį 
apleisti.

Jaunieji komunistai 
daug nelaimių nukentėjo į 
ir vargų prityrę, nes jie 
tikėjosi, kad žadamoji ge
rovė Rusijoje virs tikre
nybe. Komunizmo senieji 
vadai yra rimtai susirūpi
nę jaunimu, nes komso- 
molcių organizacijos, ne- 
beparodė jokio anti - reli
ginio veikimo.

Rusijos jaunimas pasi
juto apviltas, apleidžia ko-

munizmą ir grįžta prie 
Dievo. Jie nebetiki į komu
nizmo pažadus. Jie nori 
tvarkingo gyvenimo, kurio 
komunizmas negali duoti.

Reikalauja Panaikinti
K

Italai Užima Egiptu

lįstų Partijų
Washington, rūgs. 19 — 

Vyriausybės atstovas 
Starnes, Dies komisijos 
narys, reikalauja, kad 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė panai
kintų Amerikoje komunis
tų partiją. Jis pareiškė, 
kad komunistų partija yra 
“milžiniška apgavystė” ir 
tą savo pareiškimą įrodi
nėjo Dies komisijos tyri
nėjimais.

Cairo, Egiptas, rūgs. 19, 
— Anglijos kariuomenė 
neatsilaiko prieš Italijos 
galybę Egipte ir italų ka
riuomenę žygiuoja link A- 
leksandrijos ir Suezo ka
nalo. Iš Romos pranešama, 
kad 300,000 Italijos karei
vių nugali Anglijos ka
riuomenę.

dvasiškiai ir pasaulionys 
LDS organizacijos ir ‘Dar
bininko’ kūrėjai, garbės

Ketvirtadienį, rugsėjo 19 dalyvių, kurių tarpe yra 
d. (Tą dieną 25 metai atgal 
pasirodė pirmas “Darbi
ninko” numeris), Šv. Pet-
tro lietuvių parapijoj, So. nariai, veikėjai. 
Bostone, prasidėjo LDS 
Jubiliejinis Seimas iškil- kė apie 30 Seimo dalyvių, 
mingomis šv. mišiomis, 
kurias atnašavo kun. dr.

K. Urbonavičius. Asista
vo kun. Abračinskas ir 
klierikas Žuromskis. Cere
monijų vedėju buvo kun. 
K. Jenkus.

Pamokslą pasakė kun. 
M. Urbonavičius, MIC., 
kuris neseniai grįžo iš Lie
tuvos.

Po pamaldų prasidėjo 
sesijos bažnytinėje svetai
nėje.

Seimą atidarė turininga 
kalba LDS garbės narys, 
“Darbininko” šefas, kun. 
dr. K. Urbonavičius. Pa
kvietė prelatą J. Ambotą, 
Hartfordo lietuvių par. 
kleboną vadovauti maldai.

Seimo sesiją pradėjo 
LDS Centro pirmininkas 
kun. Jonas Švagždys svei
kinimo kalba. Po to sei
mui pasiūlė prezidiumą.

Prezidiumą sudaro šie: 
vedėjas — p. V. J. Kudir
ka iš Norwood; pagelb. — 
Danielius Averka iš Brook
lyn, N. Y.; raštininkai — 
po. K. Nadzeika ir T. Mit- 
chell’ienė iš Nashua, N. H.

Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisija: kun. K. Jenkus, 
kun. S. Kneižis. Antanas

Sveikinimo kalbas paša-

Mandatų komisija: pp.
Rimša, Petrukevičienė, 

Tačiau Džiaugienė.

pareigos. Jie yra panašūs kams duadama visa laisvė 
į tuos parapijonus, kurie klausyti savo sąžinės ir 
naudojasi visais parapijos Bažnyčios balso. *“ 
patogumais, bet neprisi- reikia, kad šalę tų unijų | Dalyvauja apie šimtas 
deda prie jos išlaikymo, katalikai turėtų savo dar 
arba kaip piliečiai, kurie j katalikiškas organizaci-
naudojasi bendruomenės jas, kurios duotų savo na- 
tvarka ir apsauga ir gero-'riams tikybos ir dorovės 
ve, bet vengti mokėti mo
kesnius. Darbininkai nėra 
paliusuoti nuo šios parei
gos priklausyti prie uni
jos, kaip ir nuo kitų doro
vės pareigų”.

Užklaustas ar katalikas 
darbininkas gali be bai
mės priklausvti prie Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų, prelatas atsa
kė Popiežiaus Pijaus XI 
žodžiais iš Quadragesimo 
Anno enciklikos.

v •

Daug sveikinimų prisiųsta 
laiškais ir telegramomis. 
Kaikurie sveikintojai pri
dėjo dvidešimts penkines, 
dešimkes, penkines, dole
rines. Nuotaika labai paki
li. Sveikinimai ir linkėji
mai nuoširdūs.

Seimą sveikino ir Lietu
vos oficiozai, būtent, Lie
tuvos Generalinis Konsu
las p. J. Budrys, Lietuvos 
Konsulas Bostonui, adv.
A. O. Shallna.

Iš dvasiškių pirmoje se
sijoje dalyvavo šie: preL 
J. Ambotas, kun. dr. K. 
Urbonavičius, kun. dr. Bo
gušis, kunigai: Alfonsas 
Maria, M. Urbonavičius, J. 
Abračinskas, K. Jenkus,
B. Gauronskas, S. Kneižis, 
P. Juras, J. Padvaiskas, A. 
Petraitis, P. Juraitis, A. 
Baltrušiūnas, Jutkevičius, 
J. Petrauskas, J. Švagž
dys, J. Plevokas.

Prieš pat pietus nusifo
tografuota.

Seimo ženklelius prise- 
giojo pn. Gailiūnienė ir 
Jeskevičienė.

Popietinė seimo sesija 
prasidėjo 2 vai. Skaitytas 
pereito seimo protokolas. 
Kun. S. Kneižis skaitė tu
riningą referatą darbinin
kų klausimu. (Referatas 
tilps “Darbininke”).

Centro valdybos rapor
tai, paklausimai ir jų priė
mimas.

i

riams tikybos 
išlavinimą.”

Prelatas sakė: “Ameri
kos Darbo Federacija, 
CIO, ir Geležinkelių Darbi
ninkų unijos išpildo Po
piežiaus nurodytas sąly
gas ir katalikai be jokios 
baimės prie jų gali pri
klausyti”.

Pamaldos Laikomos Žmonių 
Namuose

J. V. Kareiviavimo Įstatymas

Katalikas Atvedė 200 
Hekatalikų

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 21 d., 2 vai. po pietų lietuvių 

jaunuolių Wally Jason ir jo orkestras išpildys Darbi
ninkų Radio programą. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios progra
mas iš WC0P stoties, Boston, Mass.

Oslo, Norvegija, rūgs. 19 
— Kadangi vokiečiai už
puldami Norvegiją sunai
kino ir sugriovė daug baž
nyčių, tai tikintieji susi
renka atlikti pamaldas į 
privačius žmonių namus. 
Visoje Norvegijoje reiš
kiasi didis žmonių atgimi
mas tikėjime.

• v

Washington, rūgs. 19 — 
Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė Kongreso praves
tą įstatymą, kuriuo visi 
vyrai nuo 21 iki 35 metų 
amžiaus įpareigoti vie
nus metus tarnauti Ameri
kos kariuomenėje.

Prezidentas paskyrė spa
lių 16 d. surašymui visų to 
amžiaus vyrų. Iki sausio 
mėnesio bus pašaukta 400, 
000 jaunų vyrų į kariuo
menės tarnybą. Vyriausy
bė pranešė, kad vedusieji 
vyrai nebus pašaukti pir
mu kartu. Spalių 16 dieną, 
visi vyrai nuo 21 iki 35 me
tų amžiaus turi užsiregis
truoti savo miestuose.

Lubbock, Texas, rūgs. 19 
— Uolus katalikas, Frank 
Delaney, kuris esąs “vie
nintelis Amerikonas kata
likas tame mieste”, pats 
vienas išgarsino plačiai ir 
ragino nekatalikus, kad jie 
ateitų pasiklausyti atva
žiavusių misionierių. At
važiavę misionieriai kuni
gai Fitzgerald ir Malloy, 
rado 200 susirinkusių ne- 
katalikų. Jie pasakė mi
sionieriams, kad katalikas^ 
Frank Delaney juos para 
gino ateiti... Tikras apaš
talas...
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Stalinas Bijojo Pabaltijo

kada na-

•9

aplenkęs.

MOKSiininKoS rneme 
Katalikų Tikybą

• Londonas, rūgs. 19 — sovietų Rusijos provinci- 
Rašte: Russian Declara- jomis. Tas mums paleng- 
tion of Independence, Ivan vins paskiau įeiti į Švedi- 
Narodny pareiškia, kad ją ir Vokietiją, 
sovietų Rusijos diktato-j cių militaristai bus karo 
rius Stalinas pasakė: “Mes į visai nuvarginti”.
turime užgrobti buržuazi-į Ivan Narodny sako, kad 
nes Pabaltijo valst., kaip, Stalinas tikrai turėjo pla- 
galima greičiausia. Jų gy-jną užgrobti visas Balkanų 
ventojai didžiuojasi savo i valstybes, bet Hitleris jį 
gerove ir laisve, tai yra di
dis pavojus mūsų krašto 
gyventojams.

M

“Kada Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos ūkininkai gi
riasi turį užtektinai mais
to, patogumų ir pinigų, 
gyveną, kaip Amerikos 
turtuoliai, mūsų ūkinin
kai tai žinodami pradeda 
murmėti ir nerimauti. Mes 
turime tam padaryti galą. 
Mes turime jas padaryti

T * ■ / ’ '

DARBJfį£NKAS_

Vokiečių karo laivas, kuris suligpačių vokiečių žinių esą numušęs su 
viena priešlėktuvine kanuole šešis britų orlaivius.

I

Londonas Standžiai 
Nukenčia

Vatikanas, rūgs. 19, — 
Žymus mokslininkas, pro
fesorius Max Husmann 
priėmė katalikų tikybą. 
Jis pareiškė, kad gilus ir 
nuoseklus mokslas jį pri
vertė priimti Kristaus 
mokslą.

Rusijoje Brangus Pragyvenimas Komunistai Nepakenčia 
Vytauto

Chicago, III., rūgs. 19 — 
Katalikų Bažnyčios Arki
vyskupui S a m u e 1 A. 
Stričh, tarpininkaujant, 
sėkmingai buvo užbaigtas 
pieno išvežioto jų - darbi- 

I ninku streikas. Pieno kom- 
! panijos buvo nutarę suma
žinti darbininkams atlygi
nimą; jie sakė, kad suma
žinus pieno kainą yra rei
kalinga sumažinti ir dar
bininkų atlyginimą.

Darbininkai pareiškė, 
kad tai nėra pateisinimo 
sumažinti jų atlyginimą. 
Darbininkai ir Kompanijų 
atstovai tada kreipėsi prie 
Arkivyskupo Strich, pra
šydami jos pagalbos strei- 

• ką užbaigti. Arkivyskupas 
maloniai suteikia jiems i 
patarnavimą. Streikas bu
vo užbaigtas, darbininkai
pilnai patenkinti dėkoja — Visos Indijos 
arkivyskupui už pagalbą. I kongresas nutarė, kad In- 

------------- j dija neprisidės prie Angli-
— Iš Vilniaus savivaldy-! jos karo ir jai pagalbos ne

Londonas, rūgs. 19 —Vo
kietijos lakūnai be persto- 
jimo bombarduoją Londo
ną ir apylinkę Londono 
gatvės užverstos namų 
griuvėsiais, gaisrai mato
si visose miesto dalyse. 
Vokiečiai sako, kad Ang
lijos tvirtovės subotmbar- 

> duotos. Sovietų Rusijos 
laikraštis Komsomolska- 
ja Pravda sako, kad vokie
čiai tikrai yra pasirengę, 
laivais per kanalą užpulti 
Angliją.

Mija Atsisako Pagelbėti 
Anglijai

RUSIJA STATO NAUJUS 
REIKALAVIMUS

Budapeštas, Vengrija, —Į sijos kareiviai esą akty- 
Rugs. 19, 
niuose 
bama, kad sovietų Rusija 
įteikė Rumunijai paskuti
nį reikalavimą atitraukti 
savo kariuomenę giliau į 
Maldoviją. Maldovija susi
duria su šiaurės Bukavi- 
nos dalimi, kurią Rusija 
užgrobė. Iš Rumunijoš 
pranešama, kad prip 
dovijos sienos sovietų Ru-

Diplomati-!
sluoksniuose kal-

vūs, eina artyn Rumunijos 
žemių.

pergyveną di- 
vargą. Reikalin- 

pragyvenimui 
negalima gauti, 
žiemą Maskvoje

. »
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Ispanijos Darbininkai 
Organizuoti

Madridas, Ispanija, rūgs. 
19 — Ispanijoje šiuo metu 
Keturi milijonai katalikų 
darbininkų yra susiorga
nizavę į savo unijas.
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With the World's Finest 
Wringer — selected as the 
model of perfection by the 
Underwriters' Laboratories, 
Ine. . . . first to paae their 
rigid wringer ef&dency Code 
for 1940. ,
A genuine THOR— the big- 
gest hnest sturdiest washer 
of all time at this phenom- 
enal money-saving price. 
Here's a washer that really 
mokė* home laundering a 
pleasure. Indudee erery fine 
feature that aseures easier. 
speedier vraahmg*. deaner. 
whiter, brighter clothes. 
Come in. See this outstand- 
žng mozM^-saring value « • « 
easily worth $20 to $90 mote 
than price asked.

l«w Neithly Payii I

Su Pumpa $69 95
ROLAND KETVIRTIS &CO.

Š12 Broddway — So. £oston, Mass.

miTtk ŠOU 4649 h

Bombay, Indiją, rūgs. 19
tautinisKaunas, rūgs. 19 (Elta) 

— Ministerių taryba nu
tarė Vytauto Didžiojo Kul-

Taigi žmonės lopo ir lopo 
ir lopo. Privačiam kurpiui * 
uždrausta kieno nors ba- 1 
tus pataisyti, visi turi neš- 1 
ti batus į valstybės kurpių 
staigą. Čia pataisymo kai
nos pigesnės, bet niekada 
kurpiai neturi odos.

Darbininkams darbo va
landos pailgintos, bet atly
ginimas nepakeltas. Gi vi
sų daiktų kainos pakeltos. 
Komunizmo vadai sako 
žmonėms:'“Tautos apsigy
nimo reikalai yra svarbes
ni už žmonių patogumus”. 
Sovietų Rusija gamina ka
ro ginklus, bet žmonės ne
turi nei drabužių nei batų. 
Tų žinių,įaap. esant Rusi
joje nebtivo1 galima pasau
liui paduoti, nes cenzūra 
neleido.

Faktas dabar yra, kad 
sovietų Rusija parduoda 
Vokietijai reikalingą ka
rui medžiagą, ypač aliejų, 

. gazoliną. S'ėvietų Rusijos 
; spaudos tyla prieš vokie- 
i eitis, tarytum, įrodo, kad 
■ Stalinas ir*Hitleris yra su

sitarė pasidalinti Europą 
ir Britanijos imperiją. Pa
saulio komunistams, kurie 
kovojo prieš fašizmą, Sta
lino susidėjimas su Hitle
riu yra pasibaisėjimas. Bet 
Maskvos yra įsakymas vi
so pasaulio komunistams 
aklai klausyti Kominter- 
no.

į Šiandien Rusijos gyven
tojai kenčia didžiausį var
gą, jie negali gauti užtek-

Varna, Bulgarija, rūgs. 
19 — Laikraščio The New 
York Times koresponden
tas Gedey, kuris savaitę 
atgal apleido Maskvą, ra
šo, kad sovietų Rusijos 
žmonės 
džiausį 
giausių 
daiktų 
Pereitą
per tris dienas nebuvo ga
lima gauti duonos. Pieno 
trūkumas visada jaučia
mas. Maisto kainos visur 
pakeltos. Nuo sausio mė
nesio sviestas pabrango 45 
nuošimčius; sūris 20%; 
mėsa 25%; gazas, vanduo, 
elektra nup 50 i^i Ą00%; 
sviesto ir sūrio', kada jų 
yra, tegalima žmogui nu
sipirkti tik 7 uncijas; cuk
raus du svarus, bet visi tie 
daiktai yra retenybė.

Abelnai darbininkai už
dirba apie 250 rublių į mė
nesį. Bet krautuvėje maža 
višta kainuoja 16 rublių; 
30 kiaušinių — 22 rubliai 

|50 kapeikų; du svarai juo
dos duonos — 1 rublius; 
baltos duonos du svarai 
kainuoja du ir tris rublius; 
už du svaru jautienos mė
sos reikia mokėti 12 rub
lių; už du svaru morkų 

; j moki 6 rublius. 
! i Bet tankiai tų daiktų ne- 

galima gauti; jei nori ką 
nusipirkti turi stovėti ilgą 
laiką eilėse. Žmonių gyve
nimo namai yra tikrai ap
gailėtini. Drabužių ir batų 
beveik negalima gauti.) tinai maisto, drabužių.

POPIEŽIUS DARBUOJASI
TAIKAI
 ♦

Hyde Park, N. Y. rūgs.
19 — Sugrįžęs iš Vatikano 
Myron C. Taylor turėjo 
trijų valandų pasikalbėji
mą su prezidentu Roose- 
veltu. Prezidento vardu, 

1 jo sekretorius Stephen T.
Early pareiškė: “Popiežius 
daro visa kas tik galima, 
kad sugrąžinti taiką pa
sauliui!

Didžioji Kristaus Statula
BsninoTonc

VVashington, rūgs. 19 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių sostinėje, Washing- 
tone, bus greitu laiku, pa
statyta didžioji Kristaus 
statula. Statula bus pava
dinta: Kristus, pasaulio 
■šviesa. Statula bus 90 pė
dų aukščio.

• j- v įimtkua oavoamv-i jus naiv 11 lai udtaiuvo uc-
uros uziejų pava niatleista eilė tarnauto- duos. Jie pareiškė, kad An- 

Kauno valstybmm Kultu- jų kurie pasivėlavo į tar-jgUja visainegalvoja duoti
rn<? muzieium Vadinasi ■ ’ t.. ... . .•? \ . .’ nybą be rimtos priežasties .Indijai nepriklausomybėslietuviškieji komunistai i ar£ k ir už tai Indija atsisako ei-
atsizadeję tėvynės Lietu- !blaivfis/ ti Ančiai i £galba.
vos, nebepakenčia net var
dų tų Lietuvos didvyrių, j 
kurie už ją kovojo ir ją 
nuo priešų gynė.

I
Iti Anglijai į pagalbą.

Anglija Laimėjanti Karą
Londonas, rūgs. 19—An

glijos vyriausybė pareiš
kia, kad ji laimėjanti karą 
prieš vokiečius. Ji sako:— 
“Kur Hitleris, jis žadėjo 
rugpiūčio .-mėnesį būti 
Londone? Mes jo laukia- 
me .

Vyriausybė praneša, kad 
Anglijos lakūnai subom
bardavo Hitlerio tvirtoves
ir visus prisirengimus, nu- Hitlerio puolimus?

HITLERIS ATIDESIĄS 
ANGLIJOS UŽPUOLIMĄ 

---------------------------------fl, 
skandino laivus, gi vokie
čiai mažai tepadarė nuos
tolių Anglijai.

Jei taip, tai čia kyla 
klausimas, kodėl Anglija 
reikalauja Amerikos pa
galbos, kodėl laukia Ame
rikos 50 karinių laivų? 
Kam Amerikai siųsti šim
tus lėktuvų, karo ginklų, 
kištis į Europos karą, jei 
Anglija laimi ir atmuša

KOMUNISTAI ATSIŽADĖJO 
LIETUVOS

Stockholm, Švedija, rug
sėjo 19 
seimą komunistai ir socia
listai visai pralaimėjo: į 
seimą atstovai išrinkti se
kančiai: sočiai - demokra
tai 134; konservatyviai, 
42; ūkininkai, 28; liberalai, 
23; ir komunistai, 3; socia
listai seime neturės 
vieno atstovo.

Rinkimuose į

nei

Roma, rūgs. 19 — Laik
raštis Regima Fascista ra
šo, kad Hitleris atidėsiąs 
Anglijos užpuolimą iki pa
vasario. Hitleris nedaly
siąs tikro užpuolimo iki 
nepps Ukras kąrą laimėti. 
Per žiemą vokiečiai prisi
rengsią prie pergalės. Da
bar vokiečių tikslas yra 
tik suparaližuoti Angliją, 
sunaikinti fabrikus, kari
nes tvirtoves.

KLAIDOS ATITAI
SYMAS

Kaunas, rūgs. 19 — Ko
munistų leidžiamas laik
raštis “Darbo Lietuva”, 
num. 39, rašo: “Tikrąją 
tėvynę - motiną mūsų liau
dis įsigijo tiktai dabar, kai 
buvo sudaryta Tarybų val
džia, kai Lietuva buvo pri
imta į sovietų Rusijos są
jungą. Mes dabar — di
džiosios sovietų šalies pi
liečiai, o mūsų tėvynė — 
sovietų Rusija. Mūsų tė
vynė yra didžiųjų revoliu
cijos strategų, nemiršta
mojo Lenino ir jo ištikimo 
darbo tęsėjo, viso pasaulio 
darbo žmonių vado bran
giojo ir mylimojo draugo 
Stalino. Mūsų tėvynė yra 
pasaulinės proletarų revo
liucijos lopšys. Kaip ga
lingas švyturys ji šviečia 
kelią viso pasaulio pri
spaustiesiems, rodydama

jiems kur eiti į laimingą ir 
džiugų gyvenimą. Sovietų 
Rusija yra viso pasaulio 
darbininkų tėvynė. Mes 
esame didžiosios socializ
mo šalies piliečiai...” Už
teks komunistams pasa
kyti: Išgamos!

Vokiečių Valdžioje Yra
11,000 Parapiją

Berlynas, rūgs. 19 —Vo
kietijoje dabar yra 11,000 
katalikiškų parapijų, 48 
diecezijos ir daugiau kaip 
33,000 kunigų. Iš 162,000 
katalikų, kurie per perei
tus metus susituokę, tik 
trečias nuošimtis nepatai
sė sutuoktuvių Katalikų 
Bažnyčioje. Katalikų tėvų 
vaikai 99.75 nuošimtis pa
krikštyti Bažnyčioje.

KOMUNISTAI UŽSTOJA 
FAŠISTUS

t

— Ministrų Taryba tei
singumo ministerijos ats
tovu j valstybės tarnauto
jų pensijoms ir pašalpoms 
skirti komisiją paskyrė 
Edmundą Medžį, 1-o vy
riausiojo tribunolo proku
roro par.

Londonas, rūgs. 19 — 
Pietų Amerikos valstybė, 
Uruguay, išleido įstatymą, 
kuriuo panaikinama fašis
tų organizacija. Tas pada
ryta, kada buvo susektas 
nacių sąmokslas prieš val
stybės vyriausybę. “'

Tačiau Uruguay komū- 
itfstai paskelbė, kad jieW- 
sidėjo su socialistai^ “ Jir 
vyriausybei pareiškė ^Po-

69 “Darbininko” numery
je buvo patalpinta žinutė iš 
Washington, D. C. Turėjo 
būti iš Washington Depot, 
Conn. Toje pačioje žinutėje 

buvo pažymėta, kad dr. Edv. 
Kriaučiūnas baigė savo mok
slą, gaudamas laipsnius B. S. 
D. ir D. D. Turėjo būti B. S. 
D. ir D. D. S.

NEATSIŽVELGIA | KAINĄ 

Nėra Geresnės 
į uegnnes

• Kuriem 
Butelyje

Mums komunistai rėkia, 
kad jie kovoja prieš fašis
tus, bet iš tikrųjų, pasiro
do, tad jiė kovoja už fa
šistus. Stalinui padarius 
taiką su Hitleriu,* komu
nistai 'susidėjo su fašis-

testą prieš tokį įstatymą, j tais. (

j •

iiMcr 
1323

Komunistai sakė: “Šitas 
įstatymas sudarytas, kad 
suvaržyti žmonių laisvę ir 
jų demokratines teises”.

VVILSON DISTiUINC, Co Ino 8/istol
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ----------------84.CC
Viena kart aavaitOje metama $2.00
Ulaieny metama ________ , 85.00
Utaienyj 1 kart aavaiUj metama $2.50

DARBININKAS

ant WORKER)

•outh Boston, M

DARBININKAS
(THK WORKKR)

PubUabed ervery Tucaoay and Fnoay ejccept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by---------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A8SOCIATION OF LABOR
BttartS m *MQDd-cl«M matter SepL 12, 1W15 at tl» post office at Boaton, 

Man. under tbe Act of Mareli S, 1270
Acceptaoca for malMng at apecial rate of poetage provlded for in Sectton 1103 

Act of October 8, 1017, autborined on July 12, 1018
8UBSCRIPTION KATES:

Domeatic yearly ___________  84-00
Domeatic once per week yearly $2.00
Foreign yearly -----------------------85.00
Foreign once per week yearly 82.50

Popiežiaus Žodžiai

I

Lietuvos tragedija klaiki savo netikėtumu ir slap
tingumu. Visi pabėgėliai pareiškia, kad nieks nesiti
kėjo tokio staigaus sovietų puolimo. Kad santykiai 
buvo įtempti, kad eina derybos — tai buvo žinoma. Bet 
tokia staigi, klastinga, žaibo greitumu įvykdyta oku
pacija buvo neįmanoma. Vis dėlto buvo manyta, kad 
sovietai daug sužmonėjo, kad tartas viešai žodis šį tą 
pas juos rešikia, kad vien dėl pasaulio akių išlaikys 
bent pačias elementarines diplomatijos taisykles. Tie
są, ultimatumą jie pasiuntė, bet pirmiau negu jo ter
minas išsibaigė, raudonoji armija buvo jau Lietuvoj. 
Tiesiog apgauta, pigiai, begėdiškai, išdavikiškai ap-i 
gauta. Tai tarsi miegančio žmogaus užpuolimas. Ir 
tokiam tamsiam, naktinio vagies žygiui atsiųsta pusė 
milijono kariuomenės (kai kurie ko tikriausiai teigia, 
kad ištisas milijonas). Iš vienos pusės tai lyg pabrėžia
ma, kad lietuvių narsa aukštai statoma (dešimts rau
donarmiečių prieš vieną Lietuvos karį), bet iš kitos — 
nejučiomis prisipažįstamą, kad bolševikai yra bailiai 
ir smurtininkai. Jei jie žinotų, kas yra sarmata, tai 
tamsiai nuraustų. Bet bolševikai gėdos nepažįsta.

Nenuostabu, kad taip banditiškai užklupta, Lie
tuva atsirado bejėgiškoj padėtyj. Žmonės jautėsi kaip 
apsvaigę, tarsi, sunkiu basliu į galva smogiami. Blaš
kėsi ir šen ir ten, nesuvokdami, kas daryti, ko griebtis. 
Išskyrus keletą sumaniai veikiančių išdavikų, visa 
tauta jautėsi barbarų užpulta. “Nekviestas svečias už 
totorių aršesnis” — ta rusų patarlė krito ant jų pačių 
galvos. Raudonarmiečiams, tiesa, įsakyta būti kol kas 
korektingiems, kad tuo būdu bent išoriniai lietuvius 
prie komuni ;mo patrauktų. Bet komunizmas, kaip tas 
iš girtos atgabentas vilkas, neilgai tegalėjo išlaikyti 
“nekalto” avino rolę, 'tuojau pradėjo smaugti Lietu
vos inteligentiją — nakties ir net dienos metu darė 
“oblavą” (medžioklę), gaudė juos namuose, gatvėse, 
laukuose, miškuose ir veikiai likvidavo. (Tas diploma
tiškai skambąs žodis įsigijo sovietijoj baisingą reikš
mę). Liaudį, neva, tai glostė, bet beglostydami uždėjo 
ant jos vergijos jungą ir tamsos maišą. Net patys 
tamsiausieji, nuo seniai bolševikuojantieji padaužos— 
peštukai, tinginiai, vagys ir kriminalistai — nekan
triai laukusieji progos paūžti (žudyti, deginti, plėšti), 
tos pramogos laukia - nesusilaukia, nes komunistai 
neduos gi naikinti valstybės turto. Žudyti inteligentus 
— labai prašom, bet nuo jų nuosavybės šiukštu! Gry
nos žudynės be plėšimo tai net patiems sukietėjusiems 
kriminalistams bergždžia pramoga. Tad ir jiems teko 
nusivilti. Ir jie — tinginiai ir išdykėliai — turės eiti 
prie maskoliško saito: sunkiai dirbti, nieko neturėti ir 
srėbti “raudonojo rojaus” nektarą — veršių putrą. 
Net pats “liaudies prezidentas” turi dažnai žiūrėti į 
Nagano vamzdį ir beprasmiškai kartoti diktuojamas 
jam kalbas. Visa padoresnė spauda jau likviduota. 
“Tiesa” (kodėl dar delsiama vadinti ją “Pravda”?) ir 
“Lietuvos Darbas” (tiksliau būtų jį vadinti “Sovieti- 
jos Veikla”) deda Stalino, Molotovo ir Kalinino kalbas 
ir atvaizdus, tuo neužginčyjamai įrodydami, kad Lie
tuva virto rusų provincija, daug prastesniomis teisė
mis, negu buvusia prie caro “Sivero - Zapadnyj kraj”. 
žodžiu, trokštantiems valdžios išdavikams ir norin
tiems “paūžti” chuliganams teko skaudžiai nusivilti.

Tuo tarpu Lietuvos inteligentai, kurte suskubo 
nuo likvidavimo pabėgti, atsirado apverktinoj padėty. 
Bėgti teko skubotai, nepasiruošus, nesuspėjus apsirū
pinti nei lėšomis, nei reikiamais drabužiais. Atsidūrę 
beveik vienmarškiniai svetimoj šaly, neturėdami vie
tos nė kur nakvynėn apsistoti, tie pabėgėliai pasijuto 
be maisto, be pastogės. Tai vis dėlto, kad jie buvo išti
kimi Lietuvai ir nesidavė pavergiami azijatiškai dik
tatūrai. Tad mūsų prievolė — įeiti i jų padėtį, supras
ti jų sielvartą ir skurdą ir lietuviškomis širdimis eiti 
jiems į pagalbą. K.

Jauni pabėgėliai nuo pragariško Europos karo at
vykę į New Yorką, LaGuardia Field, N. Y. Kairėj — 
Ward Dennis iš Bostono ir Roger Wendall iš Indiana- 
polis, Ind.

Ar Karai Leistini?
yra viena iš di- ma palaikyti tik per tei- 
ir baisiausių ne
kurtos paliečia

Motinėlės Seimas
Lietuvių R. K. Apšvietos Dr-jos “Motinėlė” Sei

mas yra kviečiamas rugsėjo 26 d., 2-ra vai. (D.S.T. i 
šv. Andriejaus Lietuvių parapijos salėje, 1120 Wallace 
St., Philadelphia, Pa. Visi nartai ir dr-jų atstovai ma
lonėkite atvykti į Seimą. Motinėlės Dr-ja, šiais sun
kiais mūsų tautai laikais privalo išplėsti savo veikimą, 
nes daug pabėgusių neturtingų studentų maldauja pa
galbos, kad galėtų tęsti mokslus užsienyj.

VALDYBA.■Į* -•

Karas 
džiausiu 
laimių, 

I žmoniją. Bažnyčios maldo- i 
se mes kalbame: “Nuo i 
maro, bado, ugnies ir ka- | 
ro, apsaugok mus, Viešpa
tie”. Maras gali užeiti be 
žmogaus veiksmų; badas 
gali ištikti dėl gamtos prie
žaščių, kurtų žmogus ne
gali suvaldyti; ugnis gali 
netikėtai iškilti, bet karas 
yra žmogaus pradėtas 
prieš žmogų.

Kodėl Kyla Karai?
Svarbiausioji karo prie- 

; žastis yra tautų vadų ne
pasotinamas geismas val- 

; dyti ir užimti kitų turtus. 
“Iš kur jūsų karai ir va
dai? Ar ne iš jūsų pageidi
mų, kurte kovoja jūsų są
nariuose? (Jok. 4, 1). Ma
to tautų vadai, kad kita 
valstybė turi mažiau ka
riuomenės, bet yra turtin
ga žemės turtais, ir jie ieš- 
co priekabių mažesnę tau- 
ą pavergti ir užvaldyti. 
Jie daro didžius pažadus, 
apsaugosią ją nuo kitų val
stybių, suteiksią mažu
moms laisvę, bet ištikrųjų 
jie tik nori jas pavergti, 
kad būtų galingais valdo
vais.

Kita karo priežastis yra 
kažkurių tautos vadų įsi
vaizduotas pašaukimas 
sutvarkyti visą pasaulį ir 
įkurti pastovią taiką, “ro
jų žemėje”. Jie net sako, 
kad esą Dieviškos Apvaiz
dos išrinkti išgelbėti pa
saulį. Viešpats Dievas su
tvėręs žmogų ir davęs jam 
laisvą valią, leidžia jam 
laisvai veikti. Dievas lei
džia, kad žmogus pats pa
justų savo blogų darbų 
vaisius.

Atmetimas Dievo ir Baž
nyčios valdžios yra trečia 
karo priežastis. Valstybių 
vadai teigia, kad Dievo ir 
Bažnyčios įstatymai politi
koje neturi vietos. Tokių 
valstybių vadai, kaip ka
daise Napoleonas, sako: — 
“Dieve, dangus Tavo, bet 
žemė mano”. Ir kada Die
vas ir Jo įstatymai yra pa
šalinti iš gyvenimo, kur 
berasi teisingumą ar kitų 
teisių gerbimą? Ir susidarė 
pasauly mokslas: Kieno 
galybė, to ir teisybė.

Stoka teisingumo taip 
pat yra karo priežastis. Ar 
yra tautų santykiuose 
nuoširdus teisingumas? 
Jos sudaro sutartis, pada
ro pasižadėjimus, bet kiek
viena ginkluojasi ir tik 
laukia progos

> sutriuškinti. Taika tegali

Bet Bažnyčia nenori, kad 
bent koks karas įvyktų pa
sauly, ‘ nes kiekvienas ka
ras, kad ir apsigynimo, at
neša didžias nelaimes. 
Amžinos atminties Pijus 
XI, kalbėdamas Kardino
lams pasakė: “Mes taiką 
laiminame, už taiką mel
džiamės. Ir jei, pripuola
mai, atsirastų žmonių, ku
rie nesantaikos metu vie
toje taikos pasirinktų ka
rą, Mūsų pareiga bus su
kalbėti kitą maldą. Mes 
būsime priversti kreiptis į 
teisingą Dievą ir sakyti:— 
Viešpatie, išsklaidyk tau
tas, kurios ieško karo”.

Popiežius Pijus XI, sau
sio 1 d. 1936 m. sakė: “Jei 
pasaulio tautos vėl pakels 
ginklus viena prieš kitą, 
jei vėl bus pralietas brolių 
kraujas, naikinimai ir 
griovimai vėl įsigalės že
mėje, ore ir jūroje, tai nu
sikaltimas bus toks dide
lis, kad Mes dabar ir nega-

bą Pijus XI verkdamas su- už taiką. Tai yra Mūsų pa
teikė Apaštališką laimini- reiga. Jei tai nedarytu- 
mą. Jo tėviška širdis ver- mėm, tai būtumėm never
kė, kad tautų vadai neieš- ti Apaštalų Sosto vietos, 
co taikos, bet rengiasi į j Taika yra būtina sąlyga 
žmogžudišką karą. į visuomenės gerovei. Viso

Kalbėdamas rugp. 27 d., i gero pasauly pagrindas y- 
1935 m., Pijus XI sakė: —j ra taika ir tvarka. Mes vi- 
“Pati karo mintis sudre-, suomet už taiką meldžia- 
bina Mus. Mes tikimės ir'mės”.
meldžiamės, kad bus su-! Ar neaišku iš Popiežiaus 
rastas kitokis kelias tautų1 žodžiu, kad taika Bažny- 
ginčus spręsti, o ne karas, čiai yra labai brangi, o ka- 
Kaip Jėzaus Kristaus Vie- ras negeistinas, net gali 

Mes meldžiamės būti stačiai smerktinas?tininkas,

singumą, anot Šv. Rašto 
žodžių: “Taika ir teisingu
mas pasibučiavo”. Bet kas Į lime matyti visų jo padari- 
suteiks tautoms tą teisin- nių. Ir, jei kas nors išdrįs 
gurno dorybę? PopiežiusI pradėti šitokį baisų nusi- 
Pijus XII sako: “Teisin- Į kalitmą, Mums neliks nie- 
gumą pasiekti tėra vienas Į ko kito, kaip tik vėl kreip- 
kelias, būtent, sugrįžti tis į Dievą, suspausta šir- 
žmonėms prie Jėzaus Kris- dimi šios maldos žodžiais: 
taus ir įsteigtosios Bažny- Viešpatie, išsklaidyk tau- 
čios mokslo. Taika yra tei-Įtas, kurios ieško karo”, 
sinkumo vaisius”. Pijus XI paaukojo net

TdlkOS DtfbšS savo gyvybe Dievui už pa-
Šiais laikais mums svar- ““Į“ Paskutiniai

bu žinoti, kaip KatalikųU° zodžlalbuvo: Jezau’ 
Bažnyčia žiūri j karą? Ar Marija, taika pasauliui . 
ji pasmerkia visus karus?!,71848 PoPIezla“s P1Jaus 
Reikia pasakyti, kad Baž-1 gyve1111113-8 buvo pa-nyčia darbuoti už taiką. pasaulio taikai.
Popiežius Pijus Xn enci-| Sunkdamas pirmą Apas- 
klikoje 
catus”, sako: “Ar dar yra 
reikalo sakyti jums, kad 
Mūsų tėviška širdis, gilios 
užuojautos sujaudinta, y- 
ra arti ypač tų sūnų ir 
dukterų, kurte kenčia var
gą ir persekiojimą? Tau
tos jau įtrauktos į žmog
žudišką karo sūkurį ir, 
gal būt, jos kenčia tik 
skausmų pradžią, o tačiau 
nesuskaitomose 
jau viešpatauja mirtis, iš-lmėje prieš betarpišką ka- 
naikinimas, ašaros ir ro pavojų ir prieš žudynių 
skurdas. Nesuskaitomų ir griovimo, neturinčių 
žmonių, net nekovojančių, sau pavyzdžio, grėsmę, 
kraujas kelia šiurpulingą Mes savo tėviška širdimi 
vaitojimą. Melskitės, Gar- sielojamės dėl tokio dide- 
bingieji Broliai, melskitės lio skaičiaus Mūsų sūnų,, 
nuolat, kad visagalė Kris- ir kviečiame vyskupus, 
taus Karaliaus ranka nu-dvasininkus, vienuolius ir 
malšintų audras ir išblaš- tikinčiuosius jungtis su 
kytų sukeltas nesantaikos Mumis labiausiai pasiti- 
dvasias, kad greičiau atei- kinčiai ir karščiausiai 
tų toji diena, kada taikos maldai, kad būtų išsaugo- 
balandėlis šioje nesanda- ta taika teisingumu ir pa
ros tvano apsemtoje žemė- sigailėjimu. Lai tikinčioji 
je rastų sau poilsio vietą, žmonija dar kartą imasi 

į Mes, kiek tik išgalėdami, tos galybės, nors negin- 
viską darysime ir toliau, kluotos, bet neįveikiamos, 
kad įvyktų taika pasauly”, kokia yra malda, kad Die- 

Bažnyčia nenori jokio vas, kurio rankose yra pa
karo pasauly matyti. Taip, šaulio likimas, palaikytų 
jokio karo, kad ir teisin- pas visus valdančius pasi- 
go. Bažnyčia pakenčia tei- tikėjimą taikingais keliais 
singą karą, bet tik sąly- sudaryti sutartis, pagrįs- 
giškai, būtent, kada nėra tas tikrais teisės ir Evan- 
kitos priemonės apginti geli jos mokslo pagrindais, 
savo teises, savo krašto Mes visa širdimi aukoja- 
žmones, savo tėvynę nuo me savo gyvybę, kurią tų 
neteisingo užpuoliko, kada maldų Viešpats Mums su
yra reikalas ginti Dievo teikė ir, jei taip galima sa- 
teises ir tvarką, kada buvo kyti, atnaujino; Mes au- 
išmėgintos visos priemo- ko jame už pasaulio taiką 
nes ir kitaip nebegalima ir išganymą savo ilgą gy- 
su neteisingu užpuoliku venimą, ar gyvenimo ar 
susitarti, kaip tik karine mirties Viešpats panorės 
jėga. Taigi Bažnyčia stovi ją iš Mūsų paimti, ar pa- 
viduryje tarp miHtaristų, norės, priešingai, dar pra- 
kurie tik ieško priekabių tęsti darbo dienas nuliū- 
pradėti karą, ir tarp nai- dusio ir pavargusio darbi- 
vių pacifistų, kurie smer- ninko. Mes tikime, kac 
kia kiekvieną karą ir palie- Mūsų auka bus maloniai 

silpnesnį ka tautos gyvenimą stip- priimta”.
resniųjų sauvaliai. j Baigdamas šią savo kal-

Karo Skirtumai
nelygus karui, 

apsigynimo ka-
Karas 

Gali būti 
ras ir užpuolimo karas. 
Bažnyčios teologai nuro
do didžią svarbą žinoti, ar 
karas yra apsigynimo ar 
užpuolimo. Kodėl tas skir
tumas taip svarbus? Ar ne 
visuose karuose yra žmo
nių žudymas, ir ar penkta
sis Dievo įsakymas neuž- 
draudžia žudvti?

Penktasis Dievo įsaky
mas, sutrumpintoje for
moje, atrodo uždraudžiąs 
visokį žudymą. Tie, kurie 
smerkia visokį karą, žino 
Dievo įsakymo vieną žodį 
“Nežudyk”, bet nežino ki
tų žodžių paties Viešpa
ties pasakytų: “Nekaltojo 
ir teisiojo žmogaus tu ne
žudysi, nes Aš biauriuosiu 
nedorėliu” (Iš 23, 7). Tai
gi visai aišku, kad penkta
sis Dievo įsakymas neuž- 
draudžia nužudyti netei
singą ir nusikaltusį žmo
gų, bet uždraudžia apgal
votai nužudyti nekaltą ir 
teisingą žmogų. Kitaip sa
kant, nužudymas neteisin

I

go ir nusikaltusio žmogaus 
gali būti pateisinamas, bet 
apgalvotai nužudyti ne
kaltą žmogų yra nepatei
sinama žmogžudystė.

žmogžudystė yra neleis
tina, nes nekaltas žmogus 
turi neliečiamąją teisę gy
venti. Žmonės tos teisės 
tik tada netenka, kad jie 
savo teigiamu veiksmu 
pasidaro neteisingi užpuo
likai ant kitų žmonių gy
vybės ar nuosavybės.

Žmogus turi teisę ginti 
savo gyvybę ir savo turtą 
nuo neteisingo užpuoliko, 
ir jei kitaip negalima apsi
ginti, net ir nužudyti ne
teisingą užpuoliką. Taip 
pat ir valstybė turi teisę 
nužudyti neteisingą už
puoliką, ant kiek tai yra 
reikalinga apsaugoti savo 
gerovę ir žmonių gyvybes.

Bet jei žmogus, savo ne
teisingu užpuolimu ant ki
tų žmonių ar valstybės, 
neprarado savo teisės gy
venti, jo teisė yra nelie
čiama, ir kas jį nužudo, 
tas papildo žmogžudystę.

“Summi Pontifi- tolišk^ palaiminimą pa- 
šauliui, jis tarė: As noriu, 
kad mano pirmas palaimi
nimas eitų, kai širdingas 
troškimas tos taikos, ku
rios žmonija taip karštai 
laukia, ne tik į Romą ir I- 
taliją, bet į visą pasaulį.”

Kalėdų išvakarėse, 1938 
metais, Pijus XI, kalbėda
mas Kardinolas sakė: — 
“Šiuo metu, kada milijo- 

šeimoselnai žmonių gyvena bai-

Kada Karas Leistinas?
Iš to seka, kad karas, ku

ris išžudo tūkstančius 
žmonių, tėra tik tada pa
teisinamas, kada nebėra 
kito būdo apginti savo tė
vynę, žmonių gyvybę ir 
nuosavybę nuo neteisingo 
užpuoliko, kaip ginkluota 
jėga. Taigi, kada valstybė 
savo krašte veda karą 
iries svetimos valstybės 
neteisingą užpuoliką, toks 
caras vadinamas apsigy
nimo karas ir skaitomas 
leistinu, kadangi yra būti
nai reikalingas apginti tei
sėtus tautos reikalus, šv. 
Ambroziejus sako: “Visa
da yra leistina ginkluotą 
jėgą ginklu atremti”.

Devintame amžiuje Bul
garai atsiklausė Popie
žiaus Nikalojaus I, ar leis
tina eiti į karą? Popiežius 
nurodęs karo blogybes pa
sakė: “Bet jei kitaip nega
lima išvengti, ir reikalin
ga apginti save, savo kraš
tą ir žmonių teises, nėra a- 
bejonės, kad leistina im
tis karo ginklų”.

atsis Dievo įsakymas ne
peržengiamas. Kokią teisę 
apsigynimo turi atskiras 
žmogus, tokią teisę turi ir 
valstybė. Jei visos kitos 
priemonės buvo išmėgin
tos ir nieko neatsiekta, ta
da, savo apsigynimui ir 
apgynimui Dievo teisių, 
karas yra leistinas”. — 
(Strattmann: The Church 
and War, pusi. 54).

Bet kad apsigynimo ka
ras būtų teisėtas, reika
linga, kad būtų užpuolimo 
tikrumas. Pavyzdžiui, fak
tas, kad kita valstybė 
smarkiai ginkluojasi, nėra 
ganėtinas užpuolimo už
tikrinimas. Bet tauta, gra
sinama užpuolimu, gali 
nelaukti kol priešas pradės 
šaudyti, ji gali pradėti ap
sigynimo karą, kaip tik y- 
ra aišku, kad priešas tik
rai puola.

Tačiau nors Bažnyčia ir 
nėdraudžia teisingo apsi
gynimo karo, negalima 
dar daryti sau išvados, 
kad tautoms leistina aklai 
rengtis apsigynimui. Tau
tos, kurios daro didžias 
skriaudas ir neteisybes ki
toms tautoms, nėra vertos 
ginti. Reikia Žiūrėti, kad 
tauta visame būtų teisin
ga kitoms tautoms, dėtų 
visas pastangas karą pa
šalinai. Leonas XIII, rašte, 

sako:
“Nieko nėra taip svarbu, 
kaip apsaugoti Europą 
nuo karo pavojaus. Jei kas 
nors bus tam tikslui nu
veikta, tai bus visuomenės 
gerovei padaryta”.

Taigi, kad apsigynimo 
karas būtų pateisinamas, 
reikalinga išpildyti Baž
nyčios mokytojų nurody
tas sąlygas. Kokios jos y- 
ra, pakalbėsime kitą sykį 

T.

“Jei, be teisingos prie
žasties, vienos valstybės 
kariuomenė užpuola kitą, 
naikina ir užgrobia tur
tus, žudo gyventojus, žo
džiu, mindžioja po kojų 
žmonių teises ir teisingu
mą, tada užpultoji valsty
bė turi neabejotiną teisę “Nostis Errorem”, 
ginkluota jėga gintis nuo 
priešo. Atskiri žmonės ar 
tautos turi teisę apsiginti 
ir reikale net priešui gy
vybę atimti, kad savo iš
gelbėti. Kada priešas nai
kina ir griauna Dievo į- 
steigtą tvarką, persekioja 
tikinčiuosius, leista yra 
ginkluota jėga atremti 
priešą. Kada nekaltieji iš
gelbėjami per nusikaltu
sių užpuolikų mirtį, penk-1 “Darbininke”.
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Nauja Porelė, Sveikiname
Sekmadienį, rugsėjo 15 d. 

prieš Mišias 7 vai. ryte, visiems 
gerai žinoma dainininkė p-lė 
Antaneta Jankūnai te paėmė sau 
už vyrą jaunuolį Joną McCor- 
mick. Kun. Antanas Dubinskas 
priėmė jaunųjų ištikimybės į- 
žadus ir atnašavo šv. mišias 
naujavedžių intencijai. Liudy
tojais buvo jaunosios sesutė pa
nelė Benedikta Jankūnaitė ir 
Karolius Tignall. Jaunosios bro
lis Stasys Jankūnas rūpinosi 
svetimtaučiais svečiais, kurie 
buvo atėję į iškilmes. Jurgis 
Galkauskas geras Jankūnų prie- 
telis meilingai giedojo šv. mišių 
metu. Sveikiname ponus McCor- 
mick. Linkime abiems ilgiausių 
metų ir geriausio pasisekimo jų 
naujam gyvenime.

Naujiena Mokykloje
Dėka mūsų vyresniosios Se

sutės Annuncijatos rūpesčiu ir 
pastangoms kas nors naujo ir 
negirdėto įvyks mūsų mokyk
loje. Pirmadienį rugsėjo 23 d.

Juozas Kasii
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Dievas duotų mūsų brangiai 
Lietuvai nepriklausomybę.

manoma atidaryti Mažyčių 
Darželį, kur bus priimami mū
sų parapijiečių vaikučiai nuo 4 
m. amžiaus. Kun. dr. Mendelis 
pilnai sutinka su Sesučių minti
mis ir pritaria visa -'širdžiai jų 
užmanymui. Ypatmgas kamba
rys yra įrengiamas tam tikslui, 
kur Mažyčiai turės ką veikti, 
kad jų diena mokykloje nebūtų 
jiems nuobodi. Tai bus puiki 
proga Lietuviams tėvams savo 
mažutėlius auklėti lietuviškoje 
dvasioje. Mažyčiai bus priima
mi dykai, todėl ne vienas nega
lės teisintis, kad jis neišsigali 
savo vaikučius leisti į tą Mažy
čių Darželį. Tai bus įdomus iš
bandymas mūsų parapijoj, ku
rio pasekmes sunku iš anksto 
numatyti. Turime tik tarti a- 
čiū mūsų Sesutėms už jų rūpes
nį ir pasišventimą mūsų 
siančios kartos naudai.

Jau Šv. Petro parapijos Soda
licijos mergaitės pradėjo dar
buotis dėl metinio bazaro. Nors 
laikas dar tolimas, bet jau pra
dėjo siųti savo rankomis pui
kią kaldrą. Kasmet šios para
pijos merginos savo rankdar
bių priduoda dėl parapijos ba
zaro. Ar negalėtų taip pat pa
daryti visose lietuvių parapijo
se. Šv. Petro parapijos mergai
tės norėtų pradėti kontestą sa
vo rankdarbių tarp visų lietu
vių parapijų. Pagalvokite apie 
tą dalyką.

Žinom, kad kaikurie lietuviai 
priklauso prie draugijų, kurios 
vadinasi tautiškomis. Kodėl tie 
žmonės dabar negali suprasti, 
kad tos draugijos dabar yra 
rusiškos. Tik vienas dabar pa
silieka lietuvis tautininkas, tai 
katalikas.

GRANO RAPIDS, MO.
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Nuotrupos
Kun. Vitkus, tėvas Marijonas, 

pirm, išvyksiant į Argentiną, 
buvęs atvykęs į Baltimore savo 
giminių atlankyti. Viešėjo pas 
mūsų kleboną kun. Juozą Lie- 
tuvniką.

Jonas Jasaitis - tėvas vis dar 
nėra visai sveikas. Jau šeši mė
nesiai kaip ištiko jį nelaimė. 
Skundžiasi, kad išsiilgęs savo 
bažnyčios. Jo pažįstami jo ir 
išsiilgo, nes nei vieną sekma
dienį neapleisdavo šv. Mišių. 
Greito pasveikimo!

Praeitą savaitę įvyko pasku
tinis šio sezono piknikas. Žmo
nių atsilankė geras būrys netik 
iš šios parapijos, bet ir iš kitų 
parapijų. Piknikas buvo labai 
pasekmingas. Pelno parapijai 
liko pusėtinai. Žmonės praleido 
linksmai laiką. Lietuviškos dai
nos skambėjo plačiai per miš
kus.

Šv. Petro parapijoje prasidės 
keturiosdešimt valandų atlaidai 
sekmadienį, rūgs. 29 d. užsi
baigs antradienį, spalių 2 d. 
Bus užtektinai lietuvių kunigų 
dėl išpažinčių ir pamokslų. Da

bar bus gera proga prieiti prie ' 
svetimo kunigo išpažinties ir 
pasiklausyti pamokslų. Be to 
prašome visų žmonių, kurie at
silankys į atlaidus pasimelsti, 
prie Dievo, kad nors dar kartą 
duotų mūsų mylimai žemei 
nepriklausomybę. Visi lietuviai 
dabar supranta, ką reiškia ne
tekti savo nepriklausomybės. 
Daugelis pamatė blogumą ir 
priespaudą savo brolių ir sesu
čių ir gailisi savo darbų. Kiti 
pasirengę ir mirti dėl mūsų 
brangios Lietuvos nepriklauso
mybės. Neapleiskite atlaidų ir 
melskitės, kad dar nors kartą

Praeitą savaitę įvyko Šv. Pet- i 
ro ir Povilo parapijoj, Gr. Ra- 
pids, Mich., labai iškilmingi < 
keturiasšimts valandų atlaidai. 
Lietuvių kunigų buvo iš tolimų 
vietų. Pamokslai buvo sakomi 
du kartu kasdien. Kiekvienų 
pamaldų metu buvo pilnutėlė 
bažnyčia. Šios šalies lietuviai 
atjaučia Lietuvos blogą padėtį 
ir kreipėsi prie Dievo, kad dar 
nors kartą Dievas pasigailėtų 
mūsų nelaimingos šalies.

Pirmą vakarą atlaidų metu 
pasakė pamokslą kun. Masevi- 
čius iš Detroito. Per pamokslą 
paminėjo, kad tie išdavė Lietu
vą, kurie pirmiau išdavė savo 
tikėjimą. Antradienį iš ryto 
pasakė pamokslą pranciškonas, 
kun. Kazlauskas. Tą vakarą pa
sakė pamokslą kun. Vaišnoras 
iš Scottville, Mich. Sekantį rytą 
pamokslą pasakė kun. Angelai
tis iš Clevelando. Paskutinį va
karą pamokslą pasakė kun. M. 
Kazėnas iš Šv. Kazimiero para
pijos, Pittsburgo. Be tų lietuvių 
kunigų buvo kun. J. Skripkus, 
Praneiškiečių Seserų iš Pits- 
burg, kapelionas, kun. Kučas iš 
Saginaw, kun. J. Čižauskas iš 
Detroito ir kun. Populis.

Užbaigoje atlaidų pats vys
kupas nešė Švenčiausį procesi
joj. Prie jo buvo suvirs dvide
šimts penki kunigai. Retai ma
tyti toki iškilmingi atlaidai. Di
džiausia garbė tenka tokiam 
klebonui, nes jis tą viską daro 
dėl Dievo garbės ir dėl žmoni
jos.

Per atlaidų laiką kun. Kazė-

J. Rogosz.

Lietuvos Pabėgėk AtsKaddmas
— ” ■ 0^— 1
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Palyginamai nedideliam lietu
vių skaičiui pasisekė išsigelbėti 
nuo bolševkiško teroro, slaptai 
perbėgant rubežių ir ieškant 
prieglaudos Vokietijoje. Tokių 
pabėgėlių šiandien priskaitoma 
virs 600 asmenų. Daugumos 
medžiaginė padėtis yra katas- 
trofali, nes visi buvo laimingi 
išgelbėję tik savo gyvybę; per
bėgę negalėjo pasiimti su savim 
jokios mantos; Vokietijoje atsi
dūrė kaip stovi — be drabužių, 
be baltinių, be šiltų apvalkalų 
ir be pinigų. Ypač bloga padėtis 

■ tų, kurie atvyko su šeimomis ir 
1 mažais vaikais. —

Pabėgėlių skaičiui didėjant, 
Vokietijos valdžia įsteigė pabė- 

būdu negalėtų tėsti toliau tą gėlių liogerį, kur perbėgę už 
nuopelningą, bet sunkų kultu-1 mažą atlyginimą gauna pastogę 
rinį darbą be jūsų paramos bei Į ir maistą. Kadangi pati Vokieti- 
pritarimo. Jūsų dėka seselės I ja dėl karo negyvena ūkiškos 
galėjo nusipirkti žemę, pasis-1 gerovsė laiku, tai suprantama, 
tatyti vienuolyną ir iš čia sklei- kad ir jos pagalba negali būti 
sti Dievo šviesą ir šilumą į duosni ir neribota, 
vargstančią žmoniją. Trumpai tariant, reikalinga

Šio suvažiavimo svarbi už- skubi medžiaginė pagalba, nes 
duotis bus pasitarti, kaip pa- reikia gelbėti Lietuvos inteli- 
gelbėti seselėms baigti naujos gentijos likučius 
akademijos statybą, kurios Į mo emigracijoj; 
kertinį akmenį pašventino š. m. 
liepos 4 d.

Tamstų žiniai paaiškiname 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
rėmėjų privilegijas:

1. Šventos Mišios
Komunija už gyvus ir mirusius | čių sąjungą pirmoj eilėj tikslu 
Rėmėjus kiekvieną mėnesį. suorganizuoti ir medžiaginiai

2. Rėmėjų atsiminimas mal-Į padėti emigravusiai Lietuvos
doje kiekvieną dieną. I inteligentijai Vokietijoje. Są-

3. Atkalbėjimas dviejų ro- jungos pirmininkas yra Stasys
žančių savaitėje Rėmėjų inten- Kuzminskas, buvęs Lietuvos 
cija. Pasiuntinybės Berlyne patarė-

4. Trylika antradienių Nove- ju. Sąjunga jau savo darbą pra- 
na į Šv. Antaną kartą metuose. Į dėjo, palaikydama ryšius su pa-

5. Paaukojimas Šv. Komuni- vieniais emigrantais ir tuo tar-
jos paskirtomis dienomis. ]

Amžiniems nariams: prie I <
virš minėtų maldų Seserys pa- : 
aukoja —1. Šv. Mišias Uždusi
nėję; 2. Šv. Mišias ir Šv. Komu
niją Seserų metinių rekolekci
jų metu.

Reikia tikėtis, kad šiais me
tais, kaip ir praėjusiais lietu
viškoji visuomenė supras mūsų 
garbingus siekimus ir atsiųs 
bent po vieną atstovą iš savo 
draugijų į šį suvažiavimą, o jei
gu negalėtų, tai labai prašome 
prisiųsti savo auką su seimo 
pasveikinimu, nes tai parems 
seselių sumanymus ir duos joms 
ūpo varytis pirmyn.

Dievo palaima ir pagelba te
gu lydi visus Jūsų nutarimus!

Jums didžiai dėkingos,
Šv. P. V. R-jų Centro Valdyba

ir Šv. Pranciškaus Seserys.
1940 m. rugsėjo 15 d.

Laiškas Lietuvos Gen. Konsului 
p. Jonui Budriui 

Bolševikai okupavę Lietuvą 
ir toliau nesiliauna vykdydami 
baisų terorą pirmoje eilėje prieš 
Lietuvos inteligentiją. Advoka
tai, kariškiai, kunigai, mokyto
jai, įvairūs aukštesni valdžios 
pareigūnai ir šiaip daugiau ar 
mažiau pasižymėję visuomenės 
veikėjai be jokios kaltės nakti
mis suimami, sodinami į kalėji
mą arba išvežami į Rusijos gi-

i lumą. Šio baisaus teroro tikslas 
yra aiškus — trumpiausiu laiku 
visų pirma išnaikinti Lietuvos 
inteligentiją ir tuo pačiu susilp- [ 
ninti liaudies dvasinį atsparu-! 
mą.

Žemės ūkio sekretorius Henry A. Wallace (kai
rėj) ir pagelbininkas Commerce sekretoriaus Robert 
Hinckley, Washingtone, D. C. prie Commerce Building 
apžiūri išaugusį kukurūzo stiebą (cornstalk) ir stebi
si iš kur jis galėjo čia išdygti, nes jo nieks ten nešėjo.

Pennsylvanijos Žinios
PITTSBURGH, PA.

15 METŲ DARBUOTĖS 
SUKAKTIS

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Centro Valdyba ruo
šiasi kuo-sparčiausiai prie 9-jo 
Rėmėjų d-jįs Seimo, kuris į- 
vyks š. m. rugsėjo mėn. 29 d. 
Šis Seimas bus nepaprastas, 
nes draugija taip pat švęs savo 
15 metų darbuotės sukaktį. Sei
mą baigs su iškilmingu bankie- 
..... h i i .. 
nas iš Pittsburgo aplankė netik 
mokyklos vaikučius, bet ir su
augusius žmones su judomais 
paveikslais, kurių daugumą 
pats yra nufilmavęs. Ten buvo 
rodoma jo pačio jubiliejaus 
metai: procesija, bažnytinės. 
pamaldos ir kitų įvairių dalykų.!

Kun. Lipkus per šio laikraščio' 
eiles nori ^širdingai padėkoti 
visiems kunigams, kurie atsi
lankė į atlaidus, bet ypatingai 
tiems, kurie atkeliavo iš tolimų 
vietų, taip pat sesutėms pran- 
ciškietėms. kurios puikiausiai 
papuošė altorius ir surengė la
bai puikią procesiją, kad net 
vyskupas pagyrė tą gražumą ir 

’ tvarką. Malonu matyti lietuviš
kų parapijų tokius iškilmingus 
atlaidus. Garbė klebonui ir jo 

" asistentui.

tų, kurį paįvairins programa 
bei koncertas. Tikimasi daug 
svečių ir iš įvairių kitų valsty
bių. Tat svarbu, kad Pittsbur-į 
gas būtų kuo skaitlingiausiai; 
atstovaujamas ne tik draugijų, 
bet ir pavienių asmenų. Kas 
bus, kas nebus, bet Pittsburgas 
turi stovėti visoj aukštumoj.

Patarėjas.

Laiškas 1 Katalikiškas

Prakilnieji Geradariai,
Pilnos džiaugsmo ir vilties, 

kviečiame visas draugijas at
siųsti atstovus į devintąjį Šv. 
Pranciškaus Vienuolijos Rėmė
jų metinį Suvažiavimą, kuris 
įvyks Pranciškaus Vienuolyne, 

[Pittsburgh, Pa., 1940 m. rugsė
jo mėn. 29 d. »

Programa bus sekanti: 10:30 
vai. iškilmingos Šv. Mišios vie
nuolyno koplytėlėje intencija 
visų rėmėjų bei geradarių; 12 
vai. — pietūs; 1 vai. mandatų 
priėmimas; 2 vai. — Seimo iš
kilmingas atidarymas.

Jūsų dalyvavimas šiame su
važiavime būtų be galo reikš
mingas, nes parodytų susirūpi
nimą katalikybės bei lietuvy- 

1 bės reikalais. Vienuolijos jokiu

i

Sulietuvino F. V.

Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu
GYVENIMO PASAKA

(Tęsinys)
Seniai nebuvo apskrityje, net visoje apy

gardoje tokio triukšmo, kaip Handziai pabė
gus iš tėvų namų. Tie, kurie naktį važiavo jų 
vytis, įvarė išgąstį visiems žydams. Rodėsi, 
kad atėjo paskutiniojo teismo diena. Dešimts 
jų ten buvo stiprių ir karingų, o bet-gi nevie
nas nesužeistas neišliko, keletas turėjo gu
zus ant veidų, du skundėsi skausmais šonuo
se, vienas išsisuko koją, kitas išsinarino pirš
tą, likusieji apleido kovos lauką su apdrasky
tais chalatais ir su terštomis kelnėmis. Kiek
vienas jų buvo pasiruošęs prisiekti, kad esąs 
mirtinai sužeistas.

Rytmetį Dveirė, Šmuila ir jo draugai su
judino ir sukėlė visą policiją, žandarus, teis
mą, visus, o jau prieš piet atėjo į sostinę te
legramos ponų Teisingumo ir Vidaus Reikalų 
ministrų vardu, iš kurių sužinota, kad šalyje 
prasidėję žydų pogromai. Tam pradžios da
vęs kažkoks Stasys Kuzma Užbalių liaudies 
mokyklos mokytojas, kurs suvyliojęs jauną, 
nepilnametę žydaitę, paskui ją išvežęs iš tėvų 
namų paslėpė vienuolyne, o ten jau be abejo
nių ją prievarta perkrikštys į katalikus. Vi

daus Reikalų ministras telegramą perskaitęs 
supyko, įsakė greitai padaryti griežtą ištyri
mo kvotą ir kvotos davinius tuo jaus jam pra
nešti asmeniškai.

Tardytojas, kuriam tas dalykas Teisingu
mo Ministro buvo pavestas, buvo žydų prie- 
telis, jo manymu reikėtų žydus globoti kaip 
nelaimingą visų niekinamą ir visų skriau
džiamą be tėvynės tautą, daugiausia užpuldi
nėjamą neteisingai.

Tardytojas su tokiais įsitikinimais, Stasį, 
kuomet tas prieš jį atsistojo, sutiko kaip 
baisiausį žmogžudį ir mažai te trūko, kad pa
lieptų jį apkalti grandiniais ir padėtų kalėji
me, ypač kad keletas žydų prisiekdami tvir
tino, kad naktį su Handze pabėgdamas jis į 
juos šaudęs.

Šaltas kraujas ne ant valandos Stasio ne
apleido. Į visus priekaištus atsakinėjo taip 
aiškiai ir įtikinamai, kad tardytojas žydų liu
dininkų žodžių teisingumu ėmė abejoti. 
Trumpai, perklausinėjus poną Smalini, ku
nigą Silvestrą ir pačią Handzę vienuolyno 
mūruose, klausimas visiškai išsiaiškino. Sta
sį nuo apkaltinimų paliuosavo.

Iš visų labiausia kentėjo Dveirė. Irša savy
je užsidaręs tylėjo. Tuo erzinančiu reikalu jo

nuomonės negirdėjo, nes pasinaudodamas į- 
statymais jam priklausoma teise, kaip Han- 
dzės tėvas, net nuo liudijimo toje byloje at
sisakė.

Tas nepaprastas triukšmas tiek Stasiui, 
tiek ponui Smaliniui ir jo dukteriai padarė 
labai daug nemalonumų. Nuolatinės kelionės 
į miestą, liudijimai ir priesaikos teismuose, 
ramiems piliečiams, vis tai yra labai nemalo
nūs dalykai; o kad kiekvienas blogumas galų 
gale turi išeiti į gerą, nes taip sako priežodis, 
tai ir tas, kad ir labai nemalonus įvykis turė
jo atnešti geras pasėkas.

Jauni žmonės, aplinkybių verčiami, dabar 
tarp savęs ėmė dažniau negu pirmai matytis, 
turėjo progos ir laiko arčiau susipažinti, ge
rai prisižiūrėti vieni kitų būdui. Stasys viso
je toje byloje laikėsi kaip žmogus doras, gar
bingas. Po artimesnės pažinties, turėjo tarp 
jaunų žmonių įvykti visiškas susipratimas, 
kurį ir apvainikavo tokie pono Smalinio žo
džiai:
— Hm! ką daryti... jei jau tokia Dievo valia 

ir judviejų noras, tai spalių mėnesį suruošiu 
judviejų vestuves.

Sužadėtiniai puolė jam į kojas.
• Kai pono Smalinio namuose, Užbalių dva

relyje pradėta siūdinti dukteriai kraičio da
lykai, tuo pat laiku Pažaislio. vienuolyne 
Handze, nuo ryto iki vakaro, stropiai mokėsi 
Švento Katalikų tikėjimo dalykų, kad galėtų 
ko greičiausia priimti šventą krikštą.

nuo sugniuži- 
reikia atlikti 

svarbią pareigą prieš Lietuvos 
tautą.

Tuo tikslu š. m. rugpiūčio 11 
d. lietuviai pabėgėliai buvo su
sirinkę Lietuvos Pasiuntinybėje

ir šventa I Berlyne ir įkūrę Lietuvos pilie-

pu padėdama visokeriopais bū
dais pavieniems asmenims su
rasti darbą. Darbui surasti vi
siems emigrantams dėl įvairių 
priežaščių, deja, perspektyvos 
nėra geros ir sąlygos sunkios. 
Tiesioginiai gi padėti drabu
žiais, valgiu ar pinigais Sąjun- 

Iga negali, nes tam neturi jokių 
lėšų.

Visiems aišku, kad Amerikos 
lietuviai turi prisiimti sau pa
reigą šelpti Lietuvos pabėgė
lius. Turime Lietuvai Gelbėti 
Fondą, kuris priima aukas Lie
tuvos reikalams. Patartina vi
siems, kurie tik užjaučia nuo 
karo nukentėjusius savo bro
lius ir seseris, siųsti aukas Lie
tuvai Gelbėti Fondui, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III., iš
rašant čekius arba money Orde- 
r’ius kun. P. Juro, iždininko, 
vardu.

Vienuolės ją labai pamilo, ji prie vienuolių 
prijunko, jai čia buvo ramu ir gera. Bet no
rėtųsi žinoti ir kas darosi pasaulyje, kas gir
dėti Užbaliuose. Tik iš tenai jokios žinutės 
neateina. Pasibaigus tardymams tapo tylu... 
kaip kapuose. Tai spaudė jos širdį. Bet toji 
netikrovė jau ilgai nesitęs. Už mėnesio arba 
dviejų išlėks, kaip paukštelis iš narvo, ir tuo
met pradės gyvenimą naują, laisvą, šimtą 
kartų prielankesnėse už senąsias aplinkybė
se ir apystovose.

Tėvams parašė laišką ilgą, jausmingą, ku
riame už jiems padarytą nemalonumą iškal
bingais žodžiais jų atsiprašė. Bet baigė iškil
mingu užtikrinimu, kad tai, į ką jos siela jau 
seniai veržėsi, ankščiau ar vėliau turėjo įvyk
ti. Tad prašė, kad jos nekeiktų, nes kiekvie
nas iš mūsų pildo tiktai Dievo valią.

• vVienuolyno perdėtinė pripažino, kad 1 
kas buvo parašytas gerai. Jį išsiuntė tą 
dieną, bet negavo jokio atsakymo.

Handzė jau buvo visą mėnesį vienuolyne 
kaip vieną dieną viena jaunesniųjų seselii 
vienuolių įėjus į sesers perdėtinės — motino: 
kambarėlį pranešė apie prie vienuolyno var 
tų atsilankymą nepaprasto svečio. Perdėti™ 
skubiai nusiskubino į apačią, vartininkei lie 
pė svečią įleisti į pasikalbėjimo kambarį, < 
pati antrame kambąryje atsistojo už kroti 
pro kurias galėjo matyti svečią.

(Bus Daugiau)



i

Penktadienis, Rugsėjo 20, 1940 DARBINiNKAS

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

“SUMMI PONTIFICATUS” 
ENCIKLIKA

17. Kalba Kūčių Dienoje 1939
—————— I

m.
(Tęsinys)

Kada šitas Dangiškasis Kūdikėlis užgimė, 
taikos kunigaikštis viešpatavo ant Tibero krantų ir su 
didžiomis iškilmėmis buvo pastatęs “Augusto taikos 
aukurą”. To aukuro liekanos iš po senovės Romos 
griūvėsiu mūsų dienose buvo iškastos. Ant to aukuro 
ciesorius Augustas aukojo aukas dievams, kurie nie
ko neišgelbėja. Tačiau leistina manyti, kad tikrasis 
Dievas ir amžinasis Taikos Kunigaikštis, kuris keli 
metai vėliau atėjo gyventi tarp žmonių, girdėjo anų 
laikų taikos maldavimus ir kad Augusto taika laukė 
tos antgamtinės taikos, kurią tik Kristus tegali duoti 
ir kurią kiekviena žemiškoji taika turi priimti.

Šita antgamtinė taika neįgijama kardu, bet Tai
kos Kūdikėlio prakartėlės medžiu ir Jo Mirties Kry
žiaus medžiu, apšlakstytu Jo Krauju, ne keršto ir ne
apykantos krauju, bet meilės ir atleidimo.

Tat eikime į Betliejų, į stainelę, kur naujai-gimu- 
sį Taikos Karalių Angelai garbina. Suklaupę prie Jo, 
vardu visos suvargintos žmonijos, vardu nesuskaito
mos daugybės žmonių ir visų tautų, kurie kenčia ar 
miršta, kurie paplūdę ašarose ir nelaimių prispausti, 
arba netekę savo tėvynės; siųskime į Jį savo maldavi
mus, prašydami taikos ir geros valios, pagalbos ir iš
gelbėjimo. Bažnyčios maldos žodžiais, kuri šiomis die
nomis liepia savo vaikams prašyti Dievą, kad išgelbė
tų žmoniją, ir mes sakykime: “O Emanuėli, Mūsų Ka
raliau ir Mūsų Įstatymdavy, tautų Laukiamasis ir jų 
Išgelbėtojau, ateik ir išgelbėk mus, Viešpatie mūsų 
Dieve”.

Toje maldoje, išreikšdami Mūsų nepasotinamą 
taikos troškimą Kristaus Dvasioje, taikos Tarpininko 
tarp dangaus ir žemės, kuris atėjo gyventi Mūsų tar
pe, Mes karštai raginame visus tikinčiuosius susijung
ti su Mumis maldose ir aukose. Dabar gi Garbingieji 
Broliai, jums ir visiems, kuriuos jūs savo širdyse bran
ginate, visiems geros valios žmonėms, ypatingai ken
čiantiems, nuliūdusiems, persekiojantiems, belais
viams ir prispaustiems, visų tautų ir kraštų, su nepa- 
sikeičiančia meile, ir kaip laida malonės ir dangiško
sios paguodos, Mes suteikiame Apaštališką Laimini
mą.

kitas

Klausimai Ir Atsakymai Apie 
Ateivių Registravimą

(Tąsa)

42. Ar ateivis privalo 
pranešti Immigration and 
Naturalization Service biz
nio adreso pakeitimą?

Ne.
43. Ar ateiviai Alaskoj, 

Hawaii, Puerto Rico ir Vir
gin Salose turi registruo
tis?

Taip. Kaip Jung. Valsty
bėse, taip ir ten registravi
mas bus atliktas.

44. Ar filipinai turi re- svetimos šalies 
gistruotis?

Filipinai Phillipine Salo-

— Kauno miesto burmis
tras Dr. A. Garmus sutei
kė pasikalbėjimą apie nau
jai jo pasirašytąjį sociali
nės apsaugos statutą. Šis 
statutas esąs tiktai laiki
nis, kol neįvestas visuoti
nis draudimas. Statute pa
liktas ligšiolinis nuosta- 

, kad socialine globa 
naudojasi tiktai tie, kurie 
išgyveno Kaune bent 3 
metus. Tik reikalui esant 
bus iš sveikatos ir sociali
nės apsaugos ministerijos 
specialinių kreditų šelpti

misijos (Rokiškio apskr.), 
kuriame Jonas Mykolaitis, 
vietos gyventojas, skundė, 
kad minima komisija esą 
sudaryta iš spekuliantų, 
chuliganų, kurie žemę 
skirsto šališkai, reikalauja 
“užfundijimų” ir su gavu
siais žemę (nors žemė dar 
nebuvo daloma) girtuok
liauja, o tam, kam žemė e- 
santi reikalinga, visai ne
duoda (pav., skundėjui), 
bet dar gąsdina kalėjimais 
ir tt.

Gavusi tokį skundą, val
stybinė žemės ūkio komi
sija nutarė pasiųsti tos ko
misijos narį Grigolavičių 
to dalyko ištirti. Grigola- 
vičius, nuvykęs į vietą, 
viešame visų gyventojų 
susirinkime (susirinkime 
dalyvavo daugiau nei 50 
žmonių), perskaitė skun
dą. Susirinkusieji griežtai 
atmetė apkaltinimą ir da
vė parodymus, kad Jonas 
Mykolaitis pats yra blo
gos valios žmogus. Toks 
nepamatuotas provokaci
nis skundas perduotas ati
tinkamiems organams iš
tirti ir padaryti išvadas.

bo. Burmistras ragina nie
ko neduoti elgetoms, o a- 
pie elgetas pranešti milici
jai ar socialinės apsaugos 
skyriui. Kokiu būdu šis 
socialinės apsaugos planas 
bus vykdomas, apie tai I 
burmistras atsakė: “Socia
linės apsaugos reikalai y- 
ra visos valstybės reika
lai. Todėl tam reikalui lė
šas turės skirti valstybė. 
Savivaldybės galės tik 
skirtus pinigus paskirsty
ti, kitaip tariant — admi
nistracines funkcijas at
likti. Tam reikalui apie 5 
milijonus”. Tačiau bur
mistras nieko nepasakė, 
ar tie pinigai tikrai bus 
gauti.

10) Narystės klubuose, 
organizacijose ir draugys
tėse.

11) Tarnavimas kokioj 
kariuomenėj.

12) Pilietybės stovis J. 
Valstybėse (pirmos popie- 
ros, etc).

13) Artimos giminės A- ■ 
merikoje.

14) Kriminališkas rekor
das.

15) Priklausymas
organizacijų, kurios dirba o > • • -6 . tuos, kurie išgyveno Kau-
.j . ar 1 os ne ne mažiau kaip 6 mėne- 

V^QZvSJ-aU Ti i sius. Tiems žmonėms, ku-49. Kokius klausaus a-' rie d? Iigos senatv5s, gau. 
jsios šeimos ir kitokių prie
žaščių negali užsidirbti 
pragyvenimo minimumo, 
būsiančios duodamos lai
kinės ar nuolatinės pensi
jos (nebe pašalpos). Bet 
čia pat burmistras pridū
rė, kad tokie asmenys bus 
skatinami iš Kauno išsi
kelti, o jiems būsiančios 
mokomos provincijos dy
džio pensijos. Tie, kurie 
vengs darbo, būsią prie
varta pristatyti prie dar-

se neturi registruotis, bet Į teivių vaikų iki 14 metų

Didis Džiaugsmas
Baigdami savo kalbą, Mes norime jums pranešti, 

Garbingieji Broliai ir Brangieji Sūnūs, džiaugsmingą 
naujieną. Šį rytą Apaštališkasis Delegatas iš Wa- 
shingtono Mums atsiuntė telegramą, kurią čia jums 
dabar perskaitysime: “Prezidentas, pasitaręs su pre
latu Spellmanu, New Yorko Arkivyskupu, atsiuntė jį 
pas mane drauge su Mr. Berle, valstybės posekretoriu, 
ir įdavė mums laišką perduoti Šventajam Tėvui, kurį 
sulig prezidento noro, aš čia pakartoju. Prezidentas 
pareiškė, kad jis paskyrė savo asmeninį atstovą Šven
tajam Sostui. Tuo atstovu bus garbingas Myron Tay- 
lor, kuris už mėnesio laiko vyksta į Romą. Šita žinia 
bus oficialiai ryt paskelbta”.

Šita Kalėdų naujiena Mus labai nudžiugina, nes 
pareikšta, kad didžios ir galingos tautos vadas žada 
pridėti savo pastangas prie Mūsų troškimo sudaryti 
teisingą ir garbingą taiką ir sumažinti karo aukų kan
čias. Taigi Mes išreiškiame nuoširdžią padėką prezi
dentui Rooseveltui už jo šį prakilnų žygį.

Kalba Italijos Karaliui 
Gruodįio 28 d. 1399 m.

Šiandien, šiame gražiame kambary, pirmą sykį į 
daugelį metų, Popiežiaus ranka pakelta laiminime, 
kaip taikos ženklas.

Taigi Mes prašome Dievą ir Švenčiausiąją Moti
ną, Mariją, globoti garbingus valdovus, karalaičius ir 
karalaites, visus vyriausybės vadus ir visus čia susi
rinkusius, kad taika, kuri šios vyriausybės išmintimi 
palaikoma, padaro Italiją garbingą ir pasaulio gerbia
ma, būtų paskatinimas ateities susipratimui tiems 
žmonėms, kurie šiandien, broliai Kristuje, pasidarė 
priešais, kovoja vienas prieš kitą žemėje, ore ir jūrose. 
Bet tokio susipratimo, kuris savo turiniu ir dvasia, už
tikrins naują tvarką ir pastovią taiką, bus veltui ieško
ma, jei nebus ieškoma teisingumo ir Krikščioniškosios 
meilės keliais. x

Klausimai Apsvarstymui
1. Kas būtinai reikalinga pastoviai taikai sudaryti?
2. Kodėl be teisingumo ir Krikščioniškos meilės nega

lima tikėtis taikos?
3. Kokiu tikslu prezidentas Rooseveltas pasiuntė ats

tovą šventajam Sostui ?
4. Kodėl Popiežius pagyrė Italijos valdovus? v X

filipinai Jung. Valstybėse, : 
kaip visi kiti ateiviai, turi 1 
registruotis.

45. Aš paštuose ateiviai < 
viešai turės registruotis?

Ne. Pašto direktorius su
tvarkys ateivių registravi- j 
mą privačiai, ne viešai.

46. Kodėl ateivis šioje ša
lyje nelegaliai įvažiavęs 
privalo registruotis ir ne 
palikti jo dalyką “kažin 
kokiam apsiveikimui”. Ar 
apsimoka tokiam ateiviui 
“to take a chance”?

Yra visokių priežaščių, 
kodėl tokis ateivis turi re
gistruotis —

(a) jeigu jis nesiregis- 
truoja jis papuola po per
sekiojimu, po pinigine bau
sme ir kalėjimu;

(b) jo atsitikime, Gene
ralinis Prokuroras, sulig 
Imigracijos Įstatymo jam 
duotos valios, negalės su
laikyti jo išdeportavimą;

(c) pavojuh stato jo gali
mą naturalizavimą; ir

(d) jo pozicija kaslink 
kitų Jung. Valstybių įsta
tymų nėr aiški.

Daug svetimšalių, kurie 
atvažiavo į Jung. Valsty
bes nelegaliai prieš liepos 
1 d., 1924 m. gali legalizuo
ti jų įvažiavimą sulig rugp. 
7 d., 1939 m. įstatymo.

47. Jeigu svetimšalis ne
gali atsakyti klausimą ar 
dalį klausimo, ką jis turi 
daryti?

Jeigu jis visais būdais 
stengėsi atsakyti tą klau
simą, ir vis negali, tai turi 
pažymėti “I dont know” 
(“Nežinau”).

46. Kokius klausimus a- 
teivis 14 metų amžiaus ir 
daugiau privalo atsakyti?

Ateivių Registravimo 
klausimai seka — jų bus 
15 —

1) Vardas, pavardė, ko
kiu vardu ateivis įvažiavo 
į Jung. Valstybes, kokiu 
kitu vardu jis buvo žino
mas ar vadinamas, tėvų 
vardą ištekėjusios moters.

2) Gyvenimo vietos a- 
dresą.

3) Gimimo vietą ir dieną.
4) Kokios šalies pilietis.
5) Vedęs ar ne. Rasė.
6) Fiziškas aprašymas 

(aukštis, svoris).
1 7) Vietą ir dieną paskuti-
! nio įvažiavimo į Jung. Val

stybes, kaip įvaižiavo, kaip 
įleistas. Dieną pirmo atva
žiavimo į Jung. Valstybes.

8) Kiek metų ateivis 
Jung. Valstybėse išgyve
nęs ir kaip ilgai ketina čia 
būti.

9) Užsiėmimas ir darb
davio vardas.

amžiaus, tėvai ir globėjai - 
turės atsakyti?

Visus klausimus apart 1 
6-10-11-14-15.

Po klausimu 9— tėvas ar I 
globėjas įregistruodamas 
ateivį vaiką iki 14 metų 
amžiaus turės paduoti sa
vo vardą, adresą ir biznį. 
Po klausimu 12— informa
cijas apie pilietybinį stovį 
vieno iš tėvų, sulig nurody
mų. A. R. D.

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

— “Darbo Lietuva” deda 
tokį “Eltos” pranešimą:— 
Valstybinė žemės ūkio ko
misija gauna daug skundų 
dėl valsčių žemės ūkio ko- į 
misijos veiklos. Skundai 
aiškinami. Jų pasitaiko 
teisingų ir melagingų.

Prieš kelias dienas vals-i 
tybinė žemės ūkio komisi-Į 
ja gavo skundą dėl Pane-j 
munėlio valse, žemės ko-i visi skelbki

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius. kurie savo skelbimais remia 

skelbkitės “Darbininke”.
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Samuel Kaufman

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Prez. ir Kasinikas Telefonas LIBerty 2337



PASKUTINE proga 
PASINAUDOKITE JA!

I. J. Fox didžiausios moteriškų kaili
nių firmos lietuvis atstovas Bernardas 
Koraitis sėkmingai aplankė su plačiu kai
linių pasirinkimu lietuvių kolonijas Nau
joje Anglijoje ir suteikė progos toms mo
terims ir merginoms pamatyti platų kai
linių pasirinkimą jų namuose. Daugelis 
iš jų pasipirko kailinius geriausiomis ir 
prieinamiausiomis sąlygomis. Kurios dar 
nebuvote užsikvietusios p. Koraičio į sa
vo namus su I. J. Fox kailiniais, tai sku
biai parašykite jam laišką ar atvirutę ir 
jis pribus į jūsų namus be jokių obliga
cijų, nežiūrint ar kailinius pirksi te ar ne.

Jis senus kailinius išmainys į nau
jus, duodamas už senus didelę nuolaidą.

Taigi naudokitės proga šį mėnesį, nes ki
tą mėnesį p. Koraitis negalės po koloni
jas važinėti.

Kad ir savo namuose, pirkdamos kai- 
linius per p. Koraitį gausite 10 nuošimtį 411 washington street

nuolaidos. BOSTON, MASS.

DARBININKAS 6

LAtfRENCE, MASS
Rugsėjo 9 d., Jurgis Pa vilo

ms įstojo į noviciatą Švč. Trejy
bes. Hyattsville, Maryland 
vienuolyne.

Julijona Andruškevičiūtė į- 
stojo į Emmanuel College, Bos
ton. Mass. Mokslo metus pradė
jo rugsėjo 16 d.

Daktaras J. Pash, rugsėjo 16 
d., išvežė savo brolį Juozą į St. 
Anselm’s College, Manchester, 
N. H.

Rugsėjo 14 d., Šv. Pranciš
kaus parapijos jaunuoliai buvo 
surengę savo draugui Juozui 
pagerbtuvių vakarą, Šv. Pran
ciškaus parapijos svetainėje. 
Parengimo sumanytoju ir 
toastmasteriu buvo Juozas Bla
ževičius. Vakarėly dalyvavo 
mūsų kleb. kun. P. M. Juras, 
kun. J. Skalandis ir muz. Povi
las Sakas. Prie užkandžių pasa
kyta daug kalbelių su nuošir
džiausiai linkėjimais. Juozui 
Piušui buvo įteikta piniginė do
vanėlė. v •

L Vyčių Naujosios Anglijos ~ 
Apskričio Dėmesiui 1 

_______ "I‘ f

Mūsų Apskrities pusmetinis■’ 
suvažiavimas įvyks šio mėnesio 
29 d„ sekmadienį, 2 vai. po pie
tų, vaišingoje lietuvių kolonijoje 
Westfield, Mass., kur klebonau
ja mūsų apskr. dvasios vadas 
kun. V. Puidokas. Westfieldo 
vyčių kuopa irgi gražiai gyvuo
ja apskrity, todėl galime tikėtis, 
kad mus puikiai priims.

Suvažiavimo išvakarėse, tai y- 
ra šeštadienį, rugsėjo 28 d., į- 
vyks susipažinimo vakaras — 
bankietas ir šokiai. Kurie va
žiuosite šeštadienį ir, norėsite 
Westfielde nakvoti, malonėkite

i iš anksto pranešti p-lei E. Min- 
, keliūtei, 26 Williams St., West- 
i field, Mass.
k

Sesijos ir bankietas įvyks Šv. 
Kazimiero draugijos salėje, 22 
William St. Visi ruoškimės da
lyvauti !

Pranas Razvadauskas, 
Apskr. Pirm.

Didžiulės kanuolės pritaisytos ant vagonų, geležinke
lio relėmis privežami prie vandenyno kranto. Jos va-

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

i susisižiedavus su ponu Zinkum 
Į iš Worcester, Mass. Vedybos 
bus lapkričio mėnesyj.Ij

I

PROVIDENCE, R. I.
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
22, Klaipėdos darže, yra rengia
mas paskutinis parapijos pikni
kas. Nors lapai jau pradeda 
rausti ir geltonuoti, ir dienos 
vėsesnės, bet prie geros Ratke
vičiaus ir Avižinio muzikos bus 
lengva sušilti. Be to, šeiminin
kės rengia įvairius karštus val
gius, o vyrai — karštos sriubos 
ir kitų skanumynų. Taipgi, kad 
sušilus, bus vyrų ir vedusių mo
terų virvės traukimas. P. čiočys 
ketina atsinešti tokią storą vir-i 
vę, kad net Belkonis nepajėgs 
jos nutraukti. O mamytės nesi- 
bijokit vaikelių atsivešti, nes p. 
Dzekevičius mažiems “swings” 
prikabis pasisupti.

Kas gyvas, visi dalyvaukit.

nes yra numatoma, 
“goodtime” visiems, 
čiausiai į Klaipėdą, 
kaip paprastai.

kad bus
Ko ankš-

Trokai eis

Sugrįžo Namo
Alena Gedminienė jau sugrį- 

I žo iš ligoninės ir sveiksta na
mie. Linkime sveikatos.

Praeitą pirmadienį, parapijos 
mokykla prasidėjo su iškilmin
gom mišiom, kurias celebravo 
kleb. kun. J. Vaitekūnas. Po 
mišių buvo palaiminimas su 
Švč. Sakramentu.

Šv. Kazimiero Seserų mokyto
javimas turi tokią didelę reikš
mę, kad daug svetimtaučių no
ri stoti į mūsų lietuvišką moky
klą. Gaila, kad ne visi lietuviai 
tai supranta.

Jubiliejus
Rugsėjo 15 d. “Carpenter’s 

Union” minėjo 45 metų gyvavi
mo sukaktį pas Antaną Masai- 
tį. kuris yra tos unijos sekreto
rius. Daug svečių atsilankė ir 
linksmai praleido laiką. Nusi
fotografuota, o po to visi va
žiavo į Barnes Airport.

Bobutė Marijona.

N0RW00D, MASS
kuo- 
rug-

William J. Chisholm :
I GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas" Į

i 331 Smith St, :
; PROVIDENCE, R. L

Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952 !

Į Namų: PI. 6286 i

Parap. Didysis Choras pradė
jo savo pratybas ir pradėjo mo
kytis A. Giedraičio operetę — 
“Dainuok Nepasensi”. Operetę 
manoma statyti trečią spalių 
sekmadienį (Oct. 20). Daug 
svečių ir pasižymėjusių muzikų 
pasižadėjo būti operetės “pre- 
mieran”. Taigi bus artistų iš ki
tų miestų, net gal ir iš Chica
gos.

Moterų Sąjungos 27-tos 
pos “Beano party” įvyks 
sėjo - Sept. 25, 1940, p. p. A. ir 
M. Kavaliauskų namuose, 8 St. 
John Avė., So. Norwood, Mass. 
paprastu laiku.

Visos narės stenkitės pasidar
buoti, kad šis parengimas būtų 
vienas iš pasekmingiausių. Bi
lietus į minėtą “party” visai 
prieinamai jūs galite gauti pas 
komisijos nares, būtent: 
Tvaskienę, A. Dalelienę 
Kavaliauskienę.

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., Webster, Mass.

Dvi savaitės atgal, netikėtai 
mirė p. A. Klimavičius automo
biliu užmuštas. Penktadienį bu
vo jo laidotuvės. Paliko dide
liame nuliūdime brolius, brolie
nę ir kitas gimines.

WESTFIELD, MASS

Rap.

OPERACIJA
Operacija padaryta p. Cvir- 

kienei. Labai apgailestaujam. 
kad neteko kojos. Linkime svei
katos.

Susižiedavo
P-lė Ona Damkauskaitė yra

Draugijų Valdybų Adresai
ILIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

<25 E. 8th St.. So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298

Vlce-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutft, 
4115 Washington St.. Rosiindale, 

Tel. Parkway 7273-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston. Masa. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

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

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

antra uta minką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krelpkltia 
pas protokolu raitininką.

I

*V. JONO EV. BL. PAŽALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Iždininkas Vincas Zaleskas.
613 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49! 
K. 7th SL, So. Boston, Ma—

XX V/ X vlvXXXXO ’ V/ZJ<_L,XXXX ^/X AV V CXXXVXV-XX^y XXV/ XXX <XXX VV« W V/O v <A»

Menininkas p. J. Subačius de- jįnamos 8-nių colių priešlėktuvinės kanuolės, nešan- 
koruoja šv. Pranciškaus para- čįos šovinį 7500 yardų. Jos buvo atvežtos išmėginimui 
pijos bažnyčios sanktuarijumą, Fort Hancock, N. J. 
o Wicks Co. stato naujus elek- 
trikinius vargonus. Choras va-j 
dovybėje p. P. Sako, rengiasi 
su muzikaliu programų šventi
nimo iškilmėms, spalių 6 d.

Iš skelbiamųjų aukotojų pa-; 
vardžių, išrodo, kad parapijie
čiai nuoširdžiai ugdo vargonų 
fondą.

HAVERHILL, MASS

J. 
ir M. 
Narė.

16 d„

Rugsėjo 16 d., tėvelis J. Ska
landis išvažiavo į Šv. Jono semi
nariją, Brighton, Mass., atlikti 
metinių rekolekcijų.

Aušrelė.

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

30 METŲ VEDYBINIO GYVE
NIMO SUKAKTUVES

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., Ha- 
verhill’io ir apylinkės lietu
viams gerai pažįstami darbuoto
jai, ponai Jankauskai, gyv. 33 
Bartllet St., Haverhill, Mass., 
minėjo 30 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Sukaktuvių ban
kietas (a surprise Dinner 
Party) įvyko Whittier viešbu
tyje, sekmadienio vakare, kurį 
surengė ponų Jankauskų dukre
lė Aldona sukaktuvininkų gar
bei.

Ponai Jankauskai yra vedę

rugsėjo 8 d., 1910 m., St. James 
parap. bažnyčioje. Per visą savo 
vedybinio gyvenimo laiką jie 
uoliai darbavosi lietuviškose or
ganizacijose, ir yra vieni iš ge
riausių parapijos rėmėjų.

Bankieto garbės nariai ir kal
bėtojai buvo parapijos kleb. 
kun. Spener ir kun. Pr. Daunis. 
Bankietą puošė gėlių dekoraci
jos ir iškilmių didžiulis pyragas. 
Pasisotinus, po gražių kalbų ir 
sveikinimų buvo šokiai, kuriais 
baigėsi bankietas.

Bankiete dalyvavo daug sve
čių ne tik iš Haverhill, bet ir iš 
kitų tolimesnių miestų, kaip iš 
Provdence, Boston, Lynn, ir k.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais

■ $3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

I 
Į
■ 
t

I

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Sveikiname sukaktuvininkus 
ir linkime šia proga jiems gra
žiausios laimės ir pasisekimo a- 
teityje. Korespondentas.

i

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 MHIbury St,
Worcester, Mass.

* “DARBININKO” TRADICIJINIAI - METINIAI *

Pirmadienį, Rugsėjo 
1940, p. p. S. ir R. Kamilų, 
gyv. Tremont St., jaunesnysis 
sūnus Bronius minėjo savo 21 
gimtadienį. Tą proga jam bu
vo surengta tėvelių namuose 
“birthday party”. Visi jo drau
gai ir pažįstami turėjo garbės 
jį pasveikinti tą dieną, pp. Kar- 
nilai išaugino 3 sūnus ir dvi 
dukteris. Viena duktė ištekėjus, 
gyv. Walpole ir augina šeimą.

Iš Hartford. Conn. šiomis die
nomis svečiuojasi pas pp. Ka
valiauskus, 8 St. John Avė., pa
nelė Marijona Kavaliauskaitė ir 
Ponia M. Petrukevičienė. Pasta
roji atstovė LDS 6-tos kuopos, 
j Jubiliejinį Seimą. Taipgi pas 
A. Kneižius svečiuojasi Petro
nėlė Manikienė ir T. Mitchell’ie- 
nė iš Nashua, — LDS atstovė.

Rugsėjo 21 d. 10 vai. ryte, į- 
vyks jungtuvės Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje p. Eduardo Jackūno 
su p-le Alena Kudirkaite, gyv. 
Franklin St.

Lietuvos Vyčių, 27-tos kuo- 
,pos susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare bažnytinėje sve
tainėje. Raportą iš buvusio Sei
mo išdavė p-lė Pranė Jasionytė.

Penktadienį
Spalių - October 25,1940

ELKS BALLR00M
8 Magazine St., Cambridge, Mass.

Šokiams Gros
WALLY JASON ORKESTRĄ

įžanga Tiktai 40c

★

Nuoširdžiai Kviečiame iš Anksto Ruoštis 
į šj Tradicijinį Balių-Šokius RENGĖJAI 

★f ‘



Penktadienis, Rugsėjo 20, 1940v ‘’— > i.

DARBININKAS i

Įvietines žmiosĮjLietuva Verkia-Išgirsk Jos Balsą!
JAUNIMAS ATSISVEI

KINO SU JAUNAIS 
SEMINARISTAIS

v.šeštadienį, rugsėjo 14 d., 8 
vakare, 7-tos gatvės parapijos 
svetainėje, įvyko jauniesiems 
seminaristams, Alf. Janusoniui 
ir Jonui Bernatoniui, išleistu
vės. Svetainėn susirinko beveik 
visi So. Bostono Studentų kuo
pos nariai, daug Vyčių ir daug 
svečių iš Worcester, Norwood, 
Brockton, Providence ir kitur. 
Jaunųjų tarpe buvo keletas se
nesniųjų.

Susirinkus visiems dalyviams 
salėn, garbės svečiai — kun. 
Abračinskas, kun. Naudžiūnas,

DAKTARAI

PRAKALBOSE
Kurios Įvyksta Šį Penktadienį 

BR0ADWAYMUNICIPAL BLDG. SALEJE, 
7:30 Vai. Vakare

Kalbės Tik Ką Grįžę iš Lietuvos Svečiai, ir k• V

nu

n il i 1

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
•*. Boąteo, Mm

• TEU ŠOU Borton 26S0
OOao valandoa nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Ud B v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubatomia nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 Ud 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tai. TROwbridg« 6330.

Juta RepsHs. M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Tnman arti Centrai Sų, 
4* * m nrlrl—ir M uiniDrHjgB;

Oflao Valandom: 2 — 4 ir 6 — A

bonu, be kurio niekas nebūtų 
galima. Vyčių kuopai dėkuoja
me už paramą.

Toliau dėkojame Studentų 
kuopos Dvasios Vadui, kun. A- 

vienuo-

linksmumo vakarą. Taigi kas 
gyvas visi vykime į lietuviškas 
vestuves, šeštadienį, rugsėjo 
28, 1940, vakare.

Vestuvininkas.

mis atostogų proga aplankė 
Baltimore ir Washington, D. C. 
Ji džiaugiasi patirtais įspū
džiais ir sakosi, kad sutikus sa
vo giminių, kurių nebuvo 
čiusi nuo 26 metų.

ma-

PADĖKA

LANKESI

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Tel. Kirkland 7119

Dr.J.C.tandžhs
(Seymour)

Specialybė—akių. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

PauTme Luzadas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

kun. Šmigelskis ir abu semina
ristai užėmė vietas prie garbės 
stalo.

Studentų kuopos dvasios va
das ,kun. Abračinskas, pasvei
kinęs visus susirinkusius ir pa
sakęs šių išleistuvių tikslą, pa
linkėjo būsimiems seminaris
tams gražiausios ateities ir lai
mės pasiekti savo gražiausią 
pasirinktą tikslą. Po to jis pa
kvietė svečius dvasiškius taip 
pat tarti keletą žodžių, kurie 
jauniesiems klierikams palin
kėjo laimingiausios ateities ir 
laimės. Publikos vardu žodį ta
rė Pranas Razvadauskas, kuris 
ne tik jaunimo, bet ir senesnių
jų vardu išreiškė gražiausius 
linkėjimus. Galiausiai atsisvei
kinimo žodį tarė patys semina- 
rijon kandidatai.

Jie nuoširdžiai padėkojo vi
siems draugams, svečiams ir 
pažįstamiems už gražias išleis
tuves ir pažadėjo siekti šių
gražių idealų ir ateityje, visuo- Į bračinskui, svečiams 
met ir visur dirbti Bažnyčios ir liams kunigams: Naudžiūnui ir 
Tautos gerovei. Šmigelskiui, už atsilankymą ir

Po linkėjimų ir sveikinimų — gražias kalbeles. Dėkojame Vy- 
vietinė Studentų kuopa pavai- čių Naujos Anglijos Apskričio 
šino atsilankiusius skaniais už- pirmininkui Pranui Razvadaus- 
kandžiais ir kvietė visus smą-lkui už jo gražius palinkėjimus 
giai pasilinksmnti. Linksmintis ir komplimentus. Taipgi dė- 
buvo smagu ir erdva. Dalyvis, kuo jame mūsų brangiems: gi

minėms, draugams, seniems ir 
jauniems, vyčiams ir studen
tams iš aplinkinių kolonijų ir

Iš gilumos širdies mes pareis- Į jų gerus linkėjimus.
kiame savo padėką visiems, ku- Norime pareikšti mūsų dėkin- 
rie prisidėjo įvykdinti mūsų iš- gumą mūsų draugams, kurie 
leistuvių vakarėlį. Ypatingai 
dėkojame Dievui, kad mus pa-l 
šaukė Jo dirvoje dirbti. Mel
džiame, kad Jis mus išrinktų 
amžinai gyventi Jo karalystėje, 
nes “daug pašauktų, maža iš
rinktų”.

Dėkuojame mūsų didžiai ger
biamam klebonui kun. Virmaus- 
kiui, už jo gražus patarimus irĮi^į Dievas jus visus laimina ir 
dvasinius pageidavimus. suteikia Šventos Dvasios ap-

Išleistuvių vakarėlis mus la- kovoti šiam pasaulyj
bai sužavėjo ir padrąsino mus prieš pagUndas, kad visi lai- 
toliau vykdinti mūsų pasiryži- mįngaį gyventume Dievo Kąra
mus. Susirinkusieji giminės ir lystėje per amžius, 
draugai mums daug džiaugsmo Ačiū ir sudiev
atnešė savo gerais palinkimais. iona& Bernat(miSf

Labai dėkingi esame mūsų Alfonsas Janušonis.
Studentų kuopai, kuri pasirū- ____________
pino surengti ir įvykdinti šį LIETUVIŠKOS VESTU- 
vakarėlį. Studentų kuopa veikė VĖS ARTĖJA
bendrai su mūsų gerbiamu kle- -------------

negalėjo atsilankyti, bet pri
siuntė savo gerus linkėjimus 
laiškeliais.

Dar kartą dėkuojame visiems 
už atsilankymą ir už prisidėji
mą mus taip gražiai išleisti.

Jei mes kokį geraširdį asme
nį esame užmiršę, mes prisi
minsime visus savo maldose.

T

Ketvirtadienį, rugsėjo 19, š. 
m., lankėsi “Darbininke” Lietu
vos Generalinis Konsulas, New 
Yorke, p. J. Budrys. Jis perdavė 
LDS Jubiliejiniam Seimui savo 
nuoširdžius sveikinimus.

Lankėsi “Darbininke” ir ats
tovai: iš Waterburio p. Kari-} 
nauskienė; iš Worcester, p. VI. 
Rimša; iš Brocktono p. J. Jes- 
kelevičius; iš Cambridge p. Vai- 
siauskas.

Taipgi lankėsi “Darbininke” 
LDS atstovai: muzį Juozas Že
maitis iš Worcester, Mass.; mu
zikas Jurgis Stačiokas iš Athol, 
Mass.; p. Vladas- Paulauskas iš 
Lovvell, Mass.; p. Kazimieras 
Nadzeika iš Nashua, N. H.; p. 
Danielius Averka, “Amerikos” 
administratorius iš Brooklyn, 
N. Y. Kun. Padvaiskas ir kun. 
Jutkevičius iš Wercester, Mass.

v <

Atostogauja

PADĖKA

Ponas Thomas Dorgan, kuris 
pereitą antradienį buvo nomi
nuotas ir tikisi, kad bus išrink
tas dėl Suffolk County, reiškia 
savo nuoširdžią padėką adv. Jo
nui Grigaliui, “Darbininkui” ir 
visiems lietuviams draugams už 
jų visokeriopą paramą dėl jo 
išrinkimo į Clerk of Superior 
Civil Court.

Ponia Mašidlauskienė su duk
rele Agnės, gyv. Main St.. Mon
tello, Mass., pasižymėjusi kaili
nių remodelistė, šiomis dieno-

REKOLEKCIJOSE

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pašakarnis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo • ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and

Boncfed
Lenai A Long

Distanoe
Movlng

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Telephoo*
SO. BOSTON

W5S

REIKALINGA MERGINA 
kuri baigusi High School, dirbti 
mažame ofise, kaip knygvedė ir 
stenografė. Darbas lengvas. Pa
tyrimas nėra būtinas. Kreipki
tės laišku į “Darbininko” admi
nistraciją, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Bay Yiew Motor Servke
STUOEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčlų auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapoėlūnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

Iu

; Woodstock Typewrifer 
jį Company
| Chamber of Commerce BJdg. 

80 Federal Št„ Boston. Masri.
LIBerty 6907-08

šeštadienį, rugsėjo 28 d., š. 
m., šv. Petro par. svetainėje, 
7th St., So. Bostone, įvyks di
delis ir gražus vaidinimas, ku
rio visas turinys, tai yra lietu
viškų vestuvinių papročių dai
nos ir raudos. Taipgi veiksmai, 
kurie veda jaunąją į šliūbą, ku
rie parveda iš bažnyčios ir ligi 
kol būna jaunoji atiduota jau
nojo globon. Šie visi veiksmai, 
labai giminingi kiekvieno atvy
kusio iš Lietuvos sielai ir jie 
gyvai pasiunčia, kad ir balta
galvį senelį ar senutę į anas jų 
jaunystės dienas, kada jiedu 
buvo jaunystės sapnų supami, 
kada prieš juos pasaulis buvo 
matomas tik per meilės akis... 
Reikia pastebėti, kad tokių lie
tuviškų papročių gaivinimas la
bai turėtų suinteresuoti ir mū
sų čia gimusius, nes jie galėtų 
turėti šiokį tokį vaizdą iš savo 
tėvų papročių. Dabartiniu laiku 
labai svarbu ir tas, kad Lietu
voje tie visi papročiai pradeda
mi niekinti ir jau taikomasi 
Sibiriškai bei Mongoliškas, 
net ir žydiškais. Taigi mums 
yra kelioriopa proga vykti 
pagyventi nors vieną vakarą
tuo vaidintojų lietuviška grupe, 
kuri labai energingai ruošiasi 
prie ano vakaro, o jas su visu 
nuoširdumu remia vietinė Mo- 
■trru Są-gos kuopa. Sąjungietės 
žada duoti tikro džiaugsmo ir

SU

O
ir 
ir 

su

— Pristigus žaliavoms, 
pramonės ministerija ra
gina visus senų padangų 
ir kamerų laikytojus pris- 
tayti senas padangas ir 
kameras į gumos fabrikus 
ar koperatyvus. Už senų 
padangų kilogramą bus 
mokama 50 etų o už senų 
kamerų — 70 et. Tenka 
pastebėti, kad Kaune e- 
santieji gumos fabrikai 
“Inkaras” ir “Guma” turi 
didelių sunkumų dėl žalia
vos stokos.

I

skelbta, kad “Eltos” di
rektorius Radžvila - Kor
sakas tarėsi Maskvoj dėl 
“Eltos” įjungimo į Sovietų 
telegramų agentūrą.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Į

Nuo pirmadienio rugsėjo 
ligi šeštadienio rugsėjo 21 d. š. 
m., atlieka rekolekcijas Šv. Jo
no seminarijoje, Brightone, ku
nigai: klebonas kun. Pranciškus 
Virmauskis, Švento Petro para
pijos, So. Boston, Mass., kurio 
parapijoj įvyksta LDS Jubilieji
nis seimas: kun. Jonas Skalan- 
dis, Lawrence lietuvių parapijos 
vikaras: kun. F. Norbutas,
Montello, lietuvių par. vikaras 
ir kun. Pranciškus Strakauskas, 
Šv. Juozapo lietuvių par., Lo- 
well, Mass., klebonas.

16,

— Visa Lietuvos užsienių 
prekyba, taip pat muitinės 
pereina Sovietų Sąjungos 
žinion. Todėl finansų mi
nisterijos užsienių preky
bos departamentas likvi
duojamas. Visas muitinės 
departamento turtas taip 
pat tenka sovietų okupan
tams.

South Boston 6arage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Masa

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūMes auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
PJrktl pa* biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

•kelblasl "Darbininke" apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėją | bitą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matMs "Darbininke”.

— Vidaus reikalų minis
tras išleido įsakymą, pa
gal kurį per 3 dienas turi 
būti įregistruoti pas mili
cijos nuovados viršininką: 
rašomosios mašinėlės, ša- 
pirografai, rotatoriai ir 
kitos dauginimo priemo
nės. Nusižengusiems gre
sia 3 mėn. arešto, arba 
bauda iki 2.500 litų, arba 
abi bausmės kartu.

i

l:I

— Galanterija, trikota
žai ir avalynė pardavinėja
ma tiktai parodžius pasą. 
Ant paso dedamas pažy
mėjimas.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSjas.
SodewalL Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainas žemas

324 E St, So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

ApskaiUlavimai ir patarimai dyka*

GRABORIAIPovilas Bushmanas Perims Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. KUnga, Sav.
798 Broadway, Tel. ŠOU 3120

SO. BOSTON. MASA

48 CRESCENT A.VENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORGHESTER, MASS.

įvesk Viened* Šilumą Į Savo Namus
KAM VARGTI PER ŽIEMĄ SU ANGLIMIS?

Už 8139.00 galite 1 boileri Įdėti Oit burnerį su tanku ir pilnu .įren
gimu. Tik pasuksi guziką ir turėsi tokią šilumą, kokią norėsi. Nėra 
dulkių nei darbo. Galite gauti 3 metams išsimokėti ir nereikės pradėti 
mokėt iki Spalių - October mėnesio. Nelaukite rudens, nes įdėjimas 
pabrangs.

JŪSŲ LIETUVIS PLUMBERIS IR GAS FITERIS 

CHARLES L KAY (Kučinskas)
322 Dorchester St., So. Boston, Mass. 

Telef. ŠOU 0346

— Ministrų Taryba pa
tvirtino valstybinės žemės 
ūkio komisijos nutarimą 
pratęsti žemės pertvarky
mo terminą iki rugsėjo 15 
d. Kaip žinoma, pagal pir
mykščius planus buvo nu
sistatyta baigti “žemės re
formą” iki rugpiūčio pa
baigos.

— Spauda deda Ameri
kos komunistų partijos 
lietuvių, latvių ir estų hiu- 
rų “bendrą pareiškimą”, 
kuriame reiškiamas džiau
gsmas dėl to, kad “Sovietų 
Sąjunga ir jos Raudonoji 
Armija suteikė pagalbą 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonėms nusikratyti 
fašistinių arba pusiau fa
šistinių režimų”.

— Lietuvos telegramų a- 
Įgentūra “Elta”, ligšiol dir- 
įbusi prie užsienių reikalų 
lministerijos, dabar šią mi
nisteriją likviduojant, pri
skirta prie ministrų tary
bos. Jau ankščiau buvo pa-

S. Barasevičius k Simus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boeton 2590

Gyvea. vieta: S3S Dorchester Ava. 
TeL COLumbla 2637.

J«s<|)bW.C 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Realdence: 198 M St., So. Boatoa. 

TeL ŠOU Boston 1437 
Tai. ŠOU Boston 3960.

■ve-

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Mass. 

0. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Orą bo r* ai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0816
Tel. ŠOU Boston 2904



Penktadienis, Rugsėjo 20, 1940
---------------------------—*^**R-b—*»-

DARBININKAS
T'

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 10 d. įvyko LDS 6-tos 

kuopos susirinkimas. Nors daly
vavo nedaug narių, buvo taria
masi apie rengiamą vakarienę, 
kuri įvyks lapkr. 10 d., tai bus 
25 m. kuopos gyvavimo paminė
jimas. Apart vakarienės rengia
ma graži įvairi programa. Kvie
čiamos visos vietinės draugijos 
ir nariai.

Taipgi tartasi dėl LDS Jubi
liejinio seimo, į jį išrinkta dvi 
delegatės, būtent: ponia P. Ma- 
nikienė ir ponia V. Petrukevi- 
čienė.
; Darbai čia tuo tarpu eina ge
rai. Raporteris.

WATERBURY, CONN.
DĖMESIUI

LDS 5 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 22 d. šio mėne
sio, pirmą vai. po pietų, Šv. Juo
zapo parapijos senos mokyklos 
kambaryje.

Nariai ir narės, kurie esate 
atsilikę su duoklėmis už laik
raštį “Darbininką”, malonėki
te ateiti į savo susirinkimą ir 
atsilyginti, kad laikraštis ne
būtų sulaikytas. Kiekvienas su
sipratęs ir mylintis skaityti ka
talikiškus laikraščius bei kny
gas, supranta, kad sunku ir ne
malonu būtų atsiskirti su “Dar
bininku”. J. TotUas,

Kuopos Rast.

kokią vergiją turi kentėti dabar 
Lietuva, ir prašė, kad Amerikos 
lietuviai visi vieningai dirbtų 
vėl atgauti Lietuvai laisvę. Kiti 
kalbėtojai pasmerkė išgamas 
bolševikus. Publikos atsilankė 
virš 50Q. Buvo keli ir bolševikė- 
liai. Buvo padaryta ir rinklia
va. Aukavo po dolerį: kun. J. 
Valantiejus, A. J. Aleksis, K. 
Pranulis, T. Matas, E. Kevinie- 
nė, J. Adomaitienė, V. Lušas, 
P. Šapienė, J. Panarauskas, P. 
Krugelis, K. Kudzma, S. Var- 
telis, B. Karpavičius, P. Stepo
navičius, J. Klikna, V. Šukaitis, 
V. Ramažas, D. Matas, Z. Kara
lius ir P. Jakubauskas. Kiti au
kojo po mažiau. Iš viso surink
ta 55 doleriai ir 11 centų. Šir
dingas ačiū už aukas ir už atsi
lankymą. Aukos bus pasiųstos į 
atatinkamą vietą. Ačiū taipgi 
kalbėtojams.

Rugsėjo 8 d., Šv. Juozapo pa
rapija meldėsi už Lietuvą ir už 
pasaulio taiką. 11 vai., po pas
kutinių mišių buvo išstatytas 
Švčiausias Sakramentas iki 8 
valandos vakare. 8 vai. buvo pa
maldos ir palaiminimas su Šven
čiausiu Sakramentu.

lietuviai 
užgyrė 

ir Vals- 
8umner 

kas link

Gėlelės Jėzaus, vaizdas. — ąp- .šventojo gyvenimo. Taipgi su
ka Malinauskų ir Pakašų šei- 'teikė ir atlaidus. Nuoširdžiai y- 
mų; Aukščiau mažesnis langas, 
vaizduojantis kieliką, — auka 
klebono kun. M. Pankaus, 
virš durų langas, vaizduojantis 
Šv. Dvasią, — auka Stefanijos 
Strelčiūnienės. j

ir

P. Karlonui už prielankumą. 
T. M.

HARRISON, N.J.

I
I
I

Rugsėjo 15, įvyko prakalbos, 
kurias rengė Federacijos vieti
nis skyrius ir L. politinis Nep. 
klubas. Įžaiginę kalbą pasakė 
Šv. Juozapo parap. klebonas, 
kun. J. Valantiejus, Šv. Juozapo 
parap. choras, vadovaujant 
komp. A. Aleksiui sugiedojo 
Lietuvos ir Amerikos hithhūs, 
ir vakare vedėjas A. Aleksis 
pasakė ilgą kalbą. Kiti kalbė
tojai buvo kun. M. Urbonavi 
čius, Dr. P. Vileišis ir V. Abrai- 
tis. Minėti asmenys neseniai 
atvykę iš pavergtos Lietuvos. 
Kun. P. Lunskis, T. Matas, J. 
Taraila ir M. Zailskienė. Iš Lie
tuvos atvykę kalbėtojai nurodė

Tą pačią dieną įvyko labdary
bės piknikas. Piknikas buvo 
pasekmingas. Taip pat tą dieną 
103 klūbas surengė “clam 
bake” bolševikų parke. Kaiku
rie korespondentai rašo, kad 
lietuvių darže, bet tas daržas 
yra lietuvių išgamų. Jeigu tikri 
lietuviai suprastų, kas yra Lie
tuvos išgama, tai su jais nu
trauktų visus ryšius. Jei visi 
sakytų šalin išgama, aš pas ta
ve nedalyvausiu, tai tada pra
nyktų visi Lietuvos išgamos, 
nes jų nedaug yra, bet gaila, 
kad mūsų žmonės remia juos.

spln-

Dr. J. J. Colney
(AUKŠTAKALNIS)

Sėkmingai vartojam saulės
dubus. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

ir 
ir

9Q p. M. Šleikočiūtė. Chorą Ve
dė M. Odelis. Laike užkandžių 
kalbas pasakė kun. K. Paulionis 
iš Brooklyn, kun. M. Kemėšis 
iš Jersey City, kun. Kinta iš 
Paterson, N. Y. Kalbėtojai pa
linkėjo parapijai gražiai gyvuo
ti ateityje ir sulaukti auksinio 
jubiliejaus. Po kalbų choras vėl 
gražiai padainavo. Sveikinimus 
pasakė Harrison ir Kearney 
miestų kaikurie valdininkai, 
kurie palinkėjo klebonui ir pa
rapijai gražiausios ateities. 
Taip pat sveikinimus pareiškė 
ir parapijos draugijų pirminin
kai. Galiausiai padėką ir kalbą 
pasakė pats klebonas, kuris 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
atsilankiusiems svečiams, drau
gioms ir visiems, kurie tik pri
sidėjo prie šios jubilieiinės va
karonės surengimo. Bankietas 
buvo baigiamas Lietuvos him
nu. Po bankieto įvyko šokiai.

J. Stasilionis.

Rugsėjo 15 d. įvyko jubilieji- 
_________ !nio bankieto vakarienė paminė- 

IŠVAŽIAVO ATOSTOGOMS įJimui 25 metl^ sukakties nuo
‘ parapijos Dievo Motinos Sopu- 

Pereitą sekmadienį, mūsų ]jngOS įsisteigimo. Vakarienė į- 
; klebonas, kun. M. Pankus, išva- Vyko New Casino svetainėje, 

, 6 vai. 
vakare. Vakaro vedėjas K. Po- 
vilauskas, paaiškinęs publikai 
vakaro tikslą, pakvietė vietos 
kleboną L. Vaiciekauską pradė
ti bankietą. Klebonas kun. L. 
Vaiciekauskas pirmiausia pa
skaitė sveikinimus - telegramas 
nuo Popiežiaus raštininko ir 
nuo Newark’o vyskupo Walsh. 
Po to vakaro vedėjas pakvietė 
parapijos chorą sudainuoti ke
letą dainelių. Pianu paskambi-

demokratiškas, nors kita mies
to dalis nuėjo su respubliko
nais.

Šiame susirinkime 
demokratai vienbalsiai 
Prezidento Roosevelt’o 
tybės po-sekretoriaus 
Welles’o nusistatymą
užgrobimo Pabaltijo valstybių 
ir nutarė pasiųsti padėkos laiš
kus, kurie esame tikri dar la
biau sustiprins valdininkų dva
sią ir nepripažins Rusijai to įjavo į Kanadą praleisti poilsio __ gg Harrison avė.,
grobio, kurio ji nori gauti ir iaįką. Parapijiečiai linki laimn-Į - — •
kuriam tikslui vartoja visokią gOS kelonės ir linksmų atosto

gų-

i

Lieutenant Generai Hugh 
A. Drum, sunkiųjų kanuo- 
lių komandų vadas, stebi 
manievrų veiklą, kurie į- 
vyko šiais metais Ogdens- 
burg’e.

propogandą, net ir lietuvius 
norėdami įtikinti siuntinėdami 
po lietuvių kolonijas žmogų lie
tuviška pavarde, bet labai ci
buliais kvepiančiu vardu.

labdaringus darbus ir gausiai 
aukoja visokiems Lietuvos rei
kalams. Tokiu būdu nepamirški
te paremti rugsėjo 22 d., 6 vai. 
vakarą. Korespondentas.

Rugsėjo 13, įvyko Šv. Onos 
draugijos kortavimo vakaras. 
Per šį vakarą p. Dubauskas ro
dė krutamus paveikslus, ku
riuos praeitą vasarą, lankyda
mas žymias vietas nufilmavo. 
Paveikslai buvo aiškūs ir gra
žūs. Ačiū jam. Per devynias die
nas buvo Šv. Pranciškaus nove- 
na laikoma. Žmonių lankės 
skaitlingai.

IŠKILMINGAI ŠVENTĖM

CLAM BAKE
Geresniam susipažinimui 

visais šio miesto gyventojais, 
lietuviai demokratai rengia 
naujanybę šio miesto kolonijo- ___

su

Rugsėjo 17 d. buvo Šv. Pran
ciškaus penkių žaizdų šventė. 
Vietinė tretininkų kuopelė už
prašė Šv. Mišias, kurias atnaša
vo kun. P. P. Kartonas ir pasa
kė pritaikintą pamokslą iš

ROCHESTER, H. Y.

šeštadienio vakare, rugsėjo 21 
d. Valgiai bus duodami tarpe 6 
ir 8 vai. vakare Šv. Jurgio par. 
svetainėje. Bus muzika ir pa
silinksminimas, ir yra užkvies- : 
ti visi demokratų vadai ir kan
didatai, kurie dalyvaus, kad ge
naus susipažinus su lietuviais. 
Norintieji dalyvauti, turi įsigy- 
t bilietus iki ketvirtadieno va
karo, rugsėjo 19 d., o vėlau ne- 
dus parduodami, todėl, kad 
reikia žinoti, kiek žmonių daly
vaus toje puotoje. Kadangi val
giai yra brangūs, tai mes jų 
negalime perdaug daryti, kad 
paskui nebūtų nuostolių.

Lietuvių Demokratų Sąjun
gos Monroe Apskričio skyriaus 
rast. «v; J. K. C kapas,

Union Electrical Supply Co.

1941 PHILCO
NEW BRITAIN, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS 

įvyksta rūgs. 22 d., šį sekma
dienį, Scheutzgn Park. Visi ga-

(xtlusive Inventions 

Bring YO"
g l
■

n

Rugsėjo 22 d., įvyksta Gyvo
jo Rožančiaus D-jos 35 m. su
kakties vakarienė su įvairia 
programa, parapijos svetainė
je. Bilietas tik $1.00. Tą vaka
rą turėtų visi paremti, nes mi
nėta d-ja remia visus parapijos 
reikalus. Taipgi gausiai remia

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

60 Ell«worth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH PHONE 
So. Boston 

2271

— auka
M. Pan- 

Nukryžiuotas Viešpats 
Jėzus ir Marija Magdalena po
Kryžiumi, — auka panelių —O. 
Miliauskaitės ir P. Kelpšaitės; 
Šv. Kazimiero vaizdas, — au
ka p.p. Kazimiero ir Alenos 
Giedraičių; Šv. Petro vaizdas—

stronger, clearer! And, too, enjoy 
glorious new tone on American sta- 
tions! Plug in anywhere and play. 
' Philco brings yOe sensational in- 
ventions—a new kind of Overseas 
Wave-Band . . . Brand new Radio 
Circuit . . . Built-in American and 
Overseas Aerial System . . . Philco 
XXL Noise-Reducing Tubes . . . 
Electric Push-Button Tuning with 
On-Off Button . . . built to receive 
Television Sound and FM the 
Wireless Way. 
features. And 
them ! Comein

the beau
tiful Philco 
29OX—only

Many Other new 
Philco has

i! 
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Lietuvių Demokratų Sąjungos 
Veikimas

Šiame mieste veikia, kad ir 
neskaitlingas, bet labai akty
vus būrys lietuvių, susibūrusių 
į Lietuvių Demokratų Sąjun
gos, Monroe Apskričio skyrių. 
Tasai skyrius veikia visokiais 
būdais, netiktai pritardamas 
šalies administracijai šalies 
valdyme, bet ir gabiai keldamas 
lietuvių vardą netiktai šiame 
mieste bet ir visoje šalyje. To
skyriaus susirinkime, rugsėjo p“1** ■»«•<»•»• slankyti, 
13 d., buvo skaitytas laiškas S315®“ «”*** laik* P”1'1*“- * 
nuo prezidento Roosevelto per pradėti prie naujo altoriaus 
jo sekretorių, Stephen Early, Į įtaisymo.
dėkuojant lietuviams už para* Langų bažnyčios darbas jau 
mą jau suteiktą ir teikiamą, j užba.gtas. Langai sudėti gan 
Laiškas skamba sekančiai': stambiomis aukomis sekančių,

asmenų ir šeimynų: didelis lan- 
“The White House vaizduojantis Viešpatį Jė-

VVashington Lų alyvų darželyje,
August 6,1940 I mūsų klebono kun.

The President has asked meĮkaus;
to thank and the members of 
the “Lituania” Democratic 
League of Monroe County for 
your very kind letter of some- 
time ago. He wants you to 
know that he deeply apprecia-
tes the friendly interest and the Į auka Karlonų šeimos, atmini- 
confidence in his leadership mui jų mirusių tėvelių, Petro ir 
which it implies. Zofijos; Sopulingos Motinos

Very sincerely yours, Švenčiausios vaizdas, — auka
Stephen Early Sakalauskų šeimos, atminčiai i A

mirusio tėvelio, Tamošiaus Sa-A
Secretary to the President” kalausko. Saldžiausios Jėzaus | A 

šitas laiškas buvo labai en- §irdies vaizdas, - auka Lese-! ❖ 
tuziastiškai sutiktas, ir ištikrų-1^ feim08 atminčiai miru. * 
jų galime pasididžiuoti, kad sių tėvelių Petro Urfulėg y 
maža grupelė žmonių gali pa- žengimas j Dangų Vieš- Y
daryti darbus, supažindindami patieg Jėzaus> _ auka t
aukščiausius šalies valdininkus atmiačiai mirusio tėvo A
su lietuviais. Prezidento pažini- Tamošiaus; trya mažesni lan- ❖ 
mas lietuvių prisidėjo labai gai> aukštai Griaus, au. 
daug prie šios šalies nepripaži- ka Eidentų ir Sintautų šeimų. Y 
nimo Rusijos užgrobimo Pabal- Kairėje pusėje bažnyčios, nuo Y 
tijo Valstybių ir mūsų tėvynės Dievo Motinoa altoriaus, Ro- £ 
Lietuvos. Šitas didelės politi- Panelės švč. vaizdas, į
nės partijos skyrius veikia la
biausiai platindamas propagan
dą ir keldamas lietuvio vardo 
garbingumą ir šiandien su lie
tuviais skaitosi netiktai šio 
miesto administracija, bet ir 
šalies ir valstijos administraci
jos, ir abi galingos politinės 
partijos skaitosi su lietuviais, 
kai jiems yra reikalingi lietu
vių balsai. Bet mes lietuviai de
mokratai galime su pasididžia
vimu skelbti pasauliui, kad šie 
miesto lietuviais apgyventoje 
srityje, t y. Šiaurės • Rytų 
distriktas jau per paskutinių

’ Hreturių metų rinkimus pasiliko

i
i
i

I— auka šv. Rožančiaus draugi
jos; Anioliškos Panelės šven
čiausios vaizdas, — auka Soda- 
licijos draugijos; Prisikėlimo 
Viešpaties Jėzaus vaizdas, — 
auka Boleslovo šilingo; Gerojo 
Ganytojo vaizdas, — auka Jur
gio ir Agotos Šatų; šv. Juozapo 
vaizdas, — auka Povilaičių 
šeimos, atminčiai mirusių tė
velių, Juozo ir Marijonos Povi
laičių; šv. Jono vaizdas, —au
ka Jono Skritulsko; Šv. Myko- 

Į o Arkangelo vaizdas, — auka
Povilo Giedraičio, atminimui jo 
mirusios žmonos, Mikalinos 

[ Giedraitienės; Teresėlės,

Big Value Table Model 
with OVERSEAS WAVE-BAND 
Another sensational new Philco value 
with Overseas Wave-B*nd, Brand New 
Radio Grcuit, Built-in American and 
Overseas Aerial System, lmproved 
Speaker. Easy-to-read Horizonal Dial, 
Handsome Walnut Cabinet. See it . . . 
hear it!

DėmesioUžjūrio ■ užsienio programai
DABAR, galite gauti iš Europos sostinių žinias ir muzikalę programą 

tiesiog, 5 sykius lengviau, garsiau ir aiškiau! Taip pat turėsi smagumą, 
klausant Amerikoniškus programus su švelniu ir maloniu tonu! Tik pri- 
jung bile kur ir viską girdėsi.

Philco duoda stebėtinus naujus didžiai ištobulintus ir pagerintus išra
dimus, kas liečia užjūrio radio programus. Wave-Bank... Nauja Radio 
srovė... Built-in — vietiniams ir užjūrio programams gauti Aerial Sys
tem... Philco radio žymiai sumažina bangų sudrumzdimą ir turi tam įtai
sytas specialias tūbas... On-Off Button... taip padarytas, kad galėtų pa
gauti Televisios bAlsą ir FM Bevielines bangas. Taipgi turi ir kitus page
rinimus, kurie sunku net išvardyti. Ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir 
pamatykite Elegantiškus Philco Radios. Geros sąlygos. Duodame išsimo- 
kėjimui prieinamiausiomis sąlygomis.

Union Electrical Supply Co
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kanfman, ui."0™’ Prez. ir Kasininkas Y
Y❖


