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Vatikanas Pasmerkia Žydų 
Persekiojimą

Vatikanas, liepos 7, — 
Laikraštis Osservatore Ro
mano pasmerkia propa
gandą prieš žydus ir jų 
persekiojimą, sakydamas, 
kad “tai gėda dvidešimtojo 
amžiaus civilizacijai. Tai 
jau vėl aiškiai matoma, 
kad jei žmonės tik atsi
traukia nuo Kristaus E- 
vangelijos mokslo, jie pra
deda -nežmoniškai žudyti 
silpnesnius”.

Reikalauja Tikybos Pamokų 
Viešose Mokyklose

Albany, N. Y. liepos 7, — 
New Yorko valstybėje no
rima pravesti įstatymą, 
kuris leistų viešose moky
klose, tėvams sutinkant 
dėstyti tikybą vaikams. 
Reikalavimas sako: “Vals
tybė privalo rūpintis, kac 
vaikai būtų doriniai išauk
lėti, nes be dorovės įstaty
mų jie atsiduoda į baisias 
piktadarybes, kurių šian
dieną tiek daug yra. Jau
nuolių nusikaltimų yra la
bai daug. Juos gali sutvar
kyti tikybinis auklėjimas 
Jei norime atremti komu
nizmą, fašizmą ir nacizmą 
tai būtinai turime duoti 
vaikams tikybos pamo
kas”.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Lietuvoje gaivinami senovės tautiškieji šokiai. Jie jaunuomenės yra labai mėgiami. Šiame at
vaizde matome jaunuomenę tautiškais drabužiais šokančią senovės žemaičių tautišką šokį Blezdin
gėlę.

Rusijos Laivyno Komisaras 
Areštuotas

Varšuva, liepos 7, — Iš 
Maskvos patikrintos žinios 
gautos, kad Rusijos sovie
tų laivyno politinis komi
saras, M. šapašnikov, a- 
reštuotas. Stalinas komu
nistus tebežudo.

Tik 12 Nuošimtis Organi
zuotų Darbininkų

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Masiniai Areštai Sovietų Rusijoj
Dingo* Litvinovas ir Maiskis
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Gen. Franco Kariuomenė Unijos Kovoja Už Algų 
Mažinimą

SLA., laisvamanių tauti
ninkų - socialistų kontro
liuojamos organizacijos 
seimas pasibaigė. Socialis
tai išstūmė tautininkus is 
svarbiųjų pozicijų ir įstatė 
savuosius. Dar žingsnis ar
čiau komunizmo, kurio a- 
gentai senai tykoja pasi 
grobti tą organizaciją.

Tautininkai - laisvama
niai šiame seime netekc 
savo redaktoriaus, būtent 
socialistų kandidatas adv. 
K. Jurgelionis išrinktas re
daktorium. Visoje daugu
moje to susivienymo val
dybą sudaro socialistai, p 
Stasys Vitaitis, kuris 18 
metų išbuvo redaktorium 
netenka vietos.

Istorija kartojasi. Tau
tininkai - laisvamaniai pa
stato tiltą į socializmą, c 
socializmas pastato tiltą į 
komunizmą. Jeigu šian
dien pažiūrėsime į tauti
ninkų - laisvamanių orga
nizacijas ir spaudą, tai pa
matysime, kad jie priruo- 
šia dirvą komunizmui. Kas 
ar ne tautininkai - laisva
maniai pasiskolino iš lenkų 
nezaležninkų nezaležninki- 
ją? Ar ne iš tautininkų- 
laisvamanių išdygo neža- 
ležninkai pryčeriai, kurie 
parsidavę lenkų nezalež
ninkų vadui nukatalikinc 
ir nutautino silpnesniuo
sius lietuvius? Taip, tauti
ninkai - laisvamaniai, sek
dami Šliupą, baigia nykti. 
Paskutinė pozicija, SLA 
slysta iš jų rankų. SLA 
tautiškųjų centų $4,835 iš
dalino įvairiems tikslams, 
tik ne grynai tautiniams ir 
ne katalikiškiems, neatsi
žvelgdami į tai, kad prie 
tos organizacijos nuo se
niau įsirašė priklauso ne
mažas nuošimtis katalikų.
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Hendaye, liepos 7, — Is
panijos Franco nacionalis
tai užėmė Burrianą miestą 
ir artinasi prie Nules, Sa
gunto ir Valencijos. Loja
listai - radikalai visuose 
frontuose nugalimi. Prie 
Villavieja miesto 2,000 lo- 
jalistų - radikalų kareivių 
pasidavė Franco naciona
listams. Net ir radikalų 
valdžia pripažįsta didelius 
Franco laimėjimus.

Radikalai paskutinėse 
dienose Castellone sušaudė 
400 žmonių. Kada jau 
Franco kariuomenė buvo 
visai arti miesto ir radika
lai matė, kad jiems reikės 
greitai bėgti, tai jie apsi
rėdę Franco kareivių uni
formose žygiavo miesto 
gatvėmis. Žmonės pama
nė, kad iš tikrųjų Franco 
kareiviai ir pradėjo juos 
su džiaugsmu sveikinti. 
Tada radikalai juos visus 
sušaudė. Visi turtai ir baž
nytinės brangenybės iš 
Castillono buvo radikalų 
pagrobtos ir nugabentos į 
Barceloną. Šv. Panelės Ma
rijos statulą žmonės buvo 
įkasę į žemę, kad radikalai 
jos nesunaikintų. Prancū
zija, nors viešai paskelbė, 
kad uždarys rubežių, bet ir

toliau pristato ginklus ra
dikalams. Apie 12,000 lo- 
jalistų - radikalų kareivių 
buvo pabėgę į Prancūziją. 
Prancūzai juos visus gerai 
apginklavę sugrąžino radi
kalų kariuomenei.

Gen. Franco pareiškė su
tikimą atleisti svetimša
lius savanorius. Jis taip 
pat pasiūlė jūros uostą An
glijos laivams, toli nuo ka
ro fronto, kur jie nebus 
bombarduojami, tik laivai 
neturi vežti lojalistams - 
radikalams karo ginklų. 
Radikalų valdžia tam bus 
greičiausia priešinga, nes 
tada jie nebegalėtų skelbti, 
kad laivai skandinami. 
Taip pat savanorių paleidi
mas radikalams yra nema
lonus. Jie greičiausia pri
vers svetimšalius tapti Is
panijos piliečiais, ir taip 
išsiteisins prieš kitas vals
tybes. Lojalistai - radika
lai žino, kad jie karą pra
laimėjo, užtat visą daro, 
kad įtraukti kitas Europos 
valstybes į karą ir taip sa
ve išsigelbėtų.

Pittsburgh, Pa. liepos 7, 
— Kun. Charles Owen Ri- 
ce, katalikų darbininkų są
jungos vadas pareiškė, kad 
darbininkų streikų negali
ma pasmerkti. Jis sako: 
“Darbininkų CIO ir Ame
rikos Darbo Federacijos u- 
nijos kovoja prieš darbi
ninkams algų sumažinimą. 
Algų sumažinimas dar la
biau gyveniTh^r^sunkintų 
ir nedarbą pratęstų”.

VVashington, liepos 7, — 
Prelatas F. J. Haas, darbi
ninkų klausimų žinovas, 
kalbėdamas Katalikių Mo
terų suvažiavime, pasakė, 
kad Jungtinėse Amerikos 
valstybėse dar tik 12 nuo
šimtis darbininkų tėra su
siorganizavusių. Jis sako: 
“Vyriausybė niekada nega
lės tinkamai sutvarkyti 
darbininkų klausimo. Tai 
mes jau prityrėme po NRA 
sistema. Vienatinis būdas 
į tvarkų ir teisingą gyveni
mą, tai per darbininkų or
ganizacijas ir kolektyvines 
derybas, kad darbininkai 
ir darbdaviai galėtų suėję 
išspręsti klausimus. Vy
riausybė kiek galima turi 
jiems padėti. Neorganizuo
tų darbininkų darbdaviai 
neklausys, bet organizuoti 
darbininkai privers didžiū
nus nusilenkti”.

Japonams Karas Nesiseka

Parapijos Bedarbių Biuras 
Veikia

Pittsburgh, Pa., liepos 7, 
— Šv. Jėzaus Širdies para
pija turi įsteigtą bedarbių 
biurą. Per pereitus metus 
parapijos biuras parūpino 
darbą 903 asmenims. Už 
patarnavimą jokių atlygi
nimų iš darbininkų nerei
kalaujama. Taip pat tas 
biuras beturčiams išdalino 
5,679 drabužius, 647 poras 
čeverykų ir 2,566 dideles 
pintines maisto. Sesuo Ma
rija Tomas yra biuro vedė
ja-

C.I.O. TELEGRAFŲ DARBI
NINKAMS

Amerika Turi Pasirinkti 
Taiką ar Revoliuciją

Bažnyčia Pavertė Į Bedie- 
viskį Muziejų

čorkoff, Ukraina, liepos 
7, — Rusijos sovietų val
džia seną Čorkoffo miesto 
bažnyčią pavertė į bedie
višką muziejų, kur iškabi
nėta ir išdėta bedieviški 
raštai ir šlykštūs paveiks
lai.

Londonas, Anglija, liepos 
7, — “The Daily Express” 
praneša, kad Rusijos am
basadorius Anglijai, Ivan 
M. Maiski, sovietų užsienių 
reikalų komisaras Litvino
vas ir jo žmona staiga din
go Maskvoje. Laikraštis 
sako, kad gali būti, kad 
juos Stalino agentai areš
tavo. Be to, areštavo 700 simojęs išžudyti visus prie
rašų Tolimųjų Rytų armi- šininkus. Kada buvo Mas- 
jos karių, jų tarpe yra pul- kvos užklausta kur yra 
kininkas Vasienko, asme- Litvinovas ir Maiskis, 
niškas maršalo Bluecherio negauta jokio atsakymo, 
adjutantas. ~ ' - - —

Pereitą penktadienį so- taip pat praneša, kad Ge- 
vietų Rusijos teismas nu-; orgi Dimitrov, viršininkas 
teisė mirtimi gen. A. K. komunistų internacionalo, 
Levandovski, artilerijos kurį tik neseniai Amerikos 
skyriaus viršininką Vladi-į komunistai sveikino sykiu 
vostoke, ir komisarą Kran- su Stalinu, jau liko Stalino 
šejev, maršalo Bluecherio “apvalymo” auka. Dimit- 
politikos skyriaus viršinin- rovo pagelbininkai Kanie- 

vas ir Popovas jau nužudy
ti. Jacob Davtyan, buvęs 
sovietų ambasadorius Len
kijai taip pat nužudytas. 
Iš Varšuvos atšauktas Ser- 
ge Vinogradovas.

ninkas, G. S. Luškov, pa
bėgo iš Sibiro į Japoniją. 
Jis pareiškęs, kad Rusijo
je vis smarkiau ir smar
kiau rodosi žmonių nera
mumai ir sukilimai. Žmo
nės nebegali pakęsti Stali- 

>no vergijos ir kęsinasi jį 
i nužudyti. Ir kad žmonės į- 
i gąsdinti Stalinas esąs už
simojęs išžudyti visus prie-

ką.
Stalinas esąs nusistatęs 

dar smarkiau varyti “ap-! 
valimo” darbą.

Iš Tokio, Japonijos pra
nešama, kad buvęs sovietų 
slaptosios policijos virši

tai

Londono Daily Express

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAS
AUSTRIJOJE ARŠEJA
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Vokiečiai, Lenkai Bėga IŠ Vienna, Austrija, liepos

Hankow, Kinija, liepos 7, 
— Gen. Baron Alexander 
von Falkeifhausen, Vokie
ti jos karo patarėjas Kini
jai, grįžta atgal į Berlyną. 
Jis pasakė, kad Kinija nu
galės Japoniją. Nors vie- 
lur ir kitur Japonai užima 
Kinijos miestus, bet tai ne
reiškia karo laimėjimo. 
Karas baisiai suvargino 
Japoniją. Ir jie dabar tik 
ginasi nuo Kiniečių. Kad 
palaikyti tvarką užimtose 
vietose Japonijai reikalin
ga mažiausia dviejų mili
jonų kariuomenės, kurios 
ji negali sudaryti net ke
liems mėnesiams. Japonija 
manė, kad jai pasiseks nu
varginti Kiniečius ir juos 
suskaldyti, bet atsitiko ki
taip.

Tikėsi New Yorko Komin
terno Centru

Brazilijos
fBerlynas, Vokietija

Dėl Brazilijos nacionaliz
mo ir suvaržymo kultūri
nio ir politinio veikimo 
svetimtaučių kolonijose, 
vokiečiai, lenkai ir kiti 
tūkstančiais grįžta į savo 
šalis. Laikraštis praneša, I 
kad 7000 vokiečių jau užsi
rašė važiuoti į Vokietiją. 
Lenkų taip pat daug va
žiuoja atgal į savo šalį.

Naciai Išvarė 12,000 Žydų
Londonas, liepos 7,—Lai

kraštis Daily Telegraph 
praneša, kad nuo kovo 1 
dienos, naciai iš Austrijos 
išvarė 12,000 žydų. Žydai 
neturi kur dėtis, niekas jų 
nenori priimti. Vienas žy
das užklaustas kur jis ei
siąs reikšmingai pasakė: 
“J Dunojaus upę kelias at
viras”.
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darbininkus, bet Staliną. 
Taigi komunistai iš unijų 
išvaromi, nes jie savo prin
cipais ir veiksmais pasiro
do neverti būti Amerikos 
darbininkų unijos nariais. 
CIO vadai, kaip Homer 
Martin ir pats John L. Le- 
wis visa tai gerai žino ii 
faktais gali įrodyti. Homer 
Martin nusistatęs komu
nistus prašalinti, bet Le- 
wis, pasmerkdamas komu
nizmą dar vis mano, kad 
jie yra tik suklaidinti dar
bininkai ir su laiku jie bus 
geri unijos nariai. Labai

Boston, Mass. liepos 7,— 
The Postai Telegraph and 
Cable kompanijos darbi
ninkai Bostone gavo iš La
bor Relations Board prane
šimą, kad juos atstovaus ir 
jiems vadovaus CIO unija. 
CIO yra užsimojus praša
linti visus komunistus va
dus, kad unijos padarytų 
sutarčių su darbdaviais ne
ardytų. Komunistai yra 
šnipai. Paprastai supran
tama, kad šnipas tai yra 
žmogus, kuris prisidėjęs 
prie darbininkų unijos vi
są praneša darbdaviui, jis 
nenori unijos palaikyti, klaidinga Lewis turi nuo- 
bet ją suardyti. Komunis- monę: kasdieniniai įvykiai 
tai prisideda prie darbinin-' kitaip rodo. Kaikūrie CIO 
kų unijų tais pačiais tiks- vadina komunistine. Tai 
lais, būtent, suardyti Ame- būtų galima lengvai atitai- 
rikos darbininkų unijas ir syti. Reikia tik, kad John 
įvesti vergiškas bolševikų Lewis ne tik žodžiu pa- 
organizacijas. Komunistas smerktų komunizmą, bet 
unijos darbininkų nutari- pasirodytų ir veiksmais, 
mus praneša, ne kapitalis- prašalindamas komunistus 
tai - darbdaviui, bet Rusi- iš darbininkų CIO. Katali-

Boston, Mass. — Liepos .
7, — Žymus Amerikos fi- 
nansistas ir pramoninin- i 
kas, Roger Babson, pasa
kė: “Amerika ar turi dva- ( 
siniai atgimti, arba ji susi
lauks žiaurios revoliucijos. 
Religija mus išgelbės, bet 
Amerika turi pasirinkti 
arba Kristų ir taiką, arba 
pergyventi revoliuciją”. 
Tai pasakė žmogus ne ka
talikas. Su juo negalima 
nesutikti, ir ką jis pasakė 
paliečia ne tik Ameriką, 
bet visą pasaulį. Daug me
tų atgal, Popiežius Leonas 
XIII pasakė: “jei pasaulis 
nori išgyti, tai turi sugrįžti 
prie Krikščioniškų gyveni
mo principų”. Mokslas yra 
labai reikalingas ir naudin
gas, organizacijos reika
lingos, bet žmonijai labftatt-* ’jos sovietų propagandos a- kai visur turėtų eiti į uni- 
sia reikia religijos. gentui. Jis atstovauja ne. jų vadovybę.

New York, liepos 7, — 
Komunistų vadas, Earl 
Browder, buvo pašauktas 
New Yorko vyriausybės 
paaiškinti aoie komunistų 
veiklą. Jis pasakė, kad 
Jungtinių Amerikos vals
tybių komunistu partija 
turi ryšius su Maskva, ir 
kad Amerikos komunistai 
niekada nesipriešino Mas-(arabai ir 10 žydų sunkiai 
kvos nutarimams. Pagal j sužeista. Nuo gegužės 30 
laikraščių pranešimus, ko
munistų vadas pasakęs, 
kad kapitalistinė sistema 
per revoliucija ir žiaurią 
Droletarijato diktatūrą ga
lima permainvti į komunis
tinę tvarką. Jis sakė: “Mes 
tikėmės, kad New York, o 
ne Maskva, kurią dieną, 
bus komunistų internacio-. 
nalo (kominterno) cent-1 
ras”.

23 Žuvo Žydų Ir Arabų 
Riaušėse

7, — Naciai visu žiaurumu 
yra nusistatę sunaikinti 
Katalikų Bažnyčią. Katali
kiškos organizacijos jau 
panaikintos ir jų nuosavy
bė valdžios pagrobtos. Baž
nyčios nuosavybės yra pri
verstos valdžiai mokėti di
džius mokesnius. Ir tie mo- 
kesniai labai susiaurino 
Bažnyčios labdarybės dar
bus. Jokių rinkliavų neva
lia daryti, kaip tik per baž
nytines pamaldas. Katali
kams iš šalies išvažiuoti 
beveik negalima. Naciai 
nori išvaryti visus žydus, 
bet nenori išleisti katalikų, 
o jei kuriuos išleidžia, tai 
neduoda pinigų išsivežti. 
Iš Viennos universiteto bu
vo paleisti 72 profesoriai, 
kažkurie iš jų areštuoti.

• Visi laikraščiai yra nacių 
rankose arba žiauriai cen
zūruojami. Niekas dabar 
laikraščiams nebetiki, nes 
jie prieš Bažnyčią, katali
kus ir žydus neteisingus 
liudvmus rašo, ir visada 
aukština nacių darbus.

Jeruzalė, Palestina, lie
pos 7, — Haifoj įvyko kru
vinos riaušės žydų ir ara
bų. Aštuoniolika arabų ir 
penki žydai užmušti ir 69

d. laike sukilimų užmušta 
viso 72 žydai ir arabai.

Britų viršininkai ruošia
si įvesti griežtesnę karo 
drausmę, kad sumažintų 
riaušes.

3,000 Darbininkų Sugrįžo 
Prie Darbų

Rochester, N. Y. liepos 7, 
— Daugiau kaip 3,(XX) dar
bininkų, vyrų ir moterų su
grįžo dirbti į Bond Clo- 
thing kompaniją. Kompa
nija, kuri kas savaitė iš
moka darbininkams $90, 
000 dolerių algų, keletą sa
vaičių buvo uždaryta. Dar
bininkai džiaugiasi sugrį-

’žę prie darbų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 9 d., 2 vai. po pietų įvyks Darbi

ninkų Radio Programa. Iš WCOP radio stoties visi tu- 
Potvynyje ŽUVO 400 Žmonių r^me progą išgirsti gražių lietuviškų dainų, muzikos

* 7 ______ ir kalbų. Programą išpildys įžymūs dainininkai ir dai-
Tokio, Japonija_ Dide- nininkės, muziko Rapolo Juškos vadovybėje. Pakvies-

lis ir smarkus vandens bė- dainininkas, kuris šiomis dienomis atvyko iš Lietu- 
gimas nuo kalnų .užliejo Y°s- Taigi šeštadienį, 2 vai. po pietų pasukite savo ra- 
miesta Kobe. Potvynyje dio rodyklę ant 1120 kilocykles ir klausykitės lietuviš- 
žuvo 400 žmonių. |kos radio programos.
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Tokio, Japonija
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Lietuvaitė Berlyno Operoje

A
r JDARB ĮNINKĄS*,

Šiomis dienomis gavome laiš
ką iš Berlyno, Vokietijos, kuria
me praneša, kad pasižymėjusi 
dainininkė, Worcesterietė, kuri 
mokėsi kelius metus dainavimo 
ir muzikos New Yorke ir ten 
pasižymėjo savo dainavimu, tai 
p. Apalionija Stoškiūtė pasirašė 
kontraktą dainuoti pirmose ro
lėse operoje — Deutsches Oper- 
nhaus — Berlin. Art. Stoškiūtė 
yra dainavusi ir keliuose “Dar
bininko” koncertuose.

Tokiu mūsų lietuvaitės, daini
ninkės p. Stoškiūtės laimėjimu 
galime tik pasidžiaugti ir ją 
sveikinti.

Vasaros metu p. Stoškiūtė iš 
Berlyno išvyko į Italiją praleisti 
atostogas. Ji ten taip pat ruošis 
sezono darbui, kuris Vokietijoje 
yra gana ilgas, net 10 mėnesių.

Linkime art. A. Stoškiūtei ge
riausių sėkmių.

tus visai išeivijai”. Dėkojame 
už paramą ir linkėjimus.

Pažymėtina, kad Providence 
lietuvių parapija yra viena iš 
jauniausių, ir jau padarė nepa
prastai didelę pažangą. Pasista
tė naują bažnyčią, svetainė, mo
kyklą, bowling alleys; prisipirko 
namų ir apgyvendina Seseris 
Kazimierietes. Rudenį (šiais 
metais) pradeda parapijinę mo
kyklą su 6 skyriais. Turės 5 Se
seris mokytojas. Tai yra ener
gingo ir sumanaus kleb, kun. J. 
Vaitekūno darbas į taip trumpą 
Providence klebonavimo laiką. 
Jis savo darbams turėjo pilniau- 
sį pritarimą J. E. vyskupo ir sa
vo parapijiečių. Parapijiečiai 
gausiai aukavo, kad kun. Vaite
kūno visi planai būtų įgyvendin
ti. Šiandien Providenciečiai di
džiuojasi ir džiaugiasi, džaugia- 
si ir visa mūsų išeivija.

čioms labdarybėms: Šv. Dvasios 
ligoninei, Cambridge; Carney 
ligoninei, So. Boston; .Moterų 
ligoninei, Boston; Bostono-Pro- 
videnee draugijai; Našlaitynui 
Bostone; Šv. Marijos prieglau
dai ; Columbo. prieglaudai, ir Šv. 
Vincento Pauliečio labdarybės 
skyriams sekančių parapijų — 
Šv. Augustino, Šv. Vincento, 
Šv. Petro ir Povilo, Dangaus 
Vartų, Šv. Brigytos, Šv. Moni
kos, Šv. Petro lietuvių, ir Ro
žančiaus parapijos.

A. a. Kenny paveldėjo turtus 
nuo savo šeimos, kuri jau išmi
rusi. Jis parodė tikrą vincentie- 
čįo, tarptautinę bei katalikišką 
dvasią tiek daug paskirdamas 
lietuvių skyriui, kuris yra nariu 
Šv. Vincento Pauliečio draugi
jos, išsiplatinusios po visą platų 
pasaulį. Šis skyrius melsis už to 
geradario vėlę ir jo šeimos vė
les, ir prašo savo šelpimų už 
juos karštai pasimelsti ir turėti 
noro gerą daryti kitiems.

2

GRABORIAI

MIRĖ

Lankėsi
Antradienį, liepos 5 d. “Dar

bininke” lankėsi kun. J. Vaite
kūnas, Providence lietuvių para
pijos klebonas. Kun. Vaitekūnas 
yra nuoširdus “Darbininko” rė
mėjas. Atsilankęs paklojo de
šimkę ($10.00) ir sako: “Lai 
groja toji jūsų mašina ilgus me-

Ketvirtadienį, liepos 7 d. 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi kun. Liubauskas, 
Šv. Jurgio lietuvių par. (U- 
tica, N. Y.) klebonas. Pali
ko administracijai spaudos 
darbelį. Iš Bostono išvyko 
į Lowell, o iš ten vyks at
gal į namus. Kun. Liubaus
kas yra jaunas kunigas, 
neseniai atvykęs iš Lietu
vos.

Liepos 1 d., miesto ligoninėje, 
mirė, porą mėnesių pasirgęs, 
Martynas žažauskas, 59 metų, 
gyv. 72 Bolton St. Amerikoje 
pragyveno 26 metus. Palaidotas 
liepos 3 d. Šv. Kryžiaus kapuose.

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis ,
OPTOMETRISTAS

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

;ose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku, *

J. L Pasakantis, 0.0.
447 BROADVVAY, So. Boston.

Intertypo Piknikui Bostono 
Majoras M. J. Tobin 

Dovanojo Taurę

Liepos 5 d., mirė, ilgai 
sirgusi miesto Ligoninėje, 
Amelia Pašakunskienė 
(Laurikietytė) 54 metų, 
gyv. 277 Silver St. Paėjo iš 
Linkavos parapijos. Ame
rikoje pragyveno 26 me
tus. Laidojama iš Šv. Petro 
par. bažnyčios liepos 9 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalva
rijos kapuose. Paliko vyrą 
Juozapą ir dukterį.

visu

nuo

LDS N. A. Apskritis 
smarkumu ruošiasi prie pikniko, 
kuris įvyks liepos 31 d. gražia
me- Palangos parke, Methuen, 
Mass. (prie Lawrence). Šiame 
piknike bus daug įvairumo: bus 
virvės traukimas, pajų valgymo 
kontestas, trikojų bėgimas ir tt. 
Kadangi už įvairius žaislus bus 
skiriamos dovanos, tai Bostono 
miesto majoras M. J. Tobin per 
adv. Joną J. Grigalių minėtam 
piknikui įteikė gražią taurę. Kas 
šią taurę laimės — džiaugsis.

Šiame piknike įžangos nebus— 
svečiai ir viešnios bus maloniai 
ariimti be jokios įžangos. Ruoš
kitės į jį visi. Rap.

KRIKŠTAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)
Atvyko Iš Washington

Birž. 30 d., tapo pakrikštytas 
sūnus Adomo - ^Amelijos (Don- 
kevičiūtės) Mickevičių vardais 
Albertas - Adomas. Kūmai buvo 
Albertas Donkevičius ir Alena 
Bušmanaitė. , . •

Liepos 2 d., tapo pakrikštytas 
sūnus Juozo - Magdalenos (Rač
kauskaitės ) Masionių vardais 
Juozą - Antanas. Kūmais buvo 
Liudvikas Lentini ir Bronė Raš- 
kauskaitė.

Liepos 3 d., tapo pakrikštytas 
Robertas - Petras sūnus Petro ir 
Agnės Bagdonų. Kūmai buvo 
Alfonsas. Bagdonas ir Veronika 
Ramanauskaitė.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D
(REPSYS)

Sekmadienį, liepos 3 d. pas pp. 
V. Kohanskus, gyv. 31 Codman 
3ill Avė., Dorchester, atvyko iš 
Vashington, D. C. jų dukrelė p. 
Genovaitė Lyons su savo dukre- 
e praleisti atostogas.

ŠLIUBAI

Bronis- 
156 D.

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

TIKRAS VINCENTIETIS

ADVOKATAI

Liepos 3 d., ištekėjo 
lava Jasinskaitė, gyv. 
St., už Juozo Bergerono. Liudi
jo C. Flaherty ir A. Jasinskaitė.

Sekė šliūbai Adomo Sampoko 
su Anastazija V. Rupšiene — 
Monkevičiūte, gyv. 16 Sanger 
St. Liudytojais buvo Antanas 
Strazdauskas ir Eleonora Mon- 
kevičiūtė.

Trečias šliūbas buvo Jono Pe- 
rekšlio ir Barboros Cepulytės, 
gyv. 449 W. 2nd St.
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Amerikoje gimęs ir augęs pusamžis 
lietuvis, inteligentas kartą atsakė savo 
lietuviui klebonui šiuos skaudžius žo
džius: “Už 10 metų Amerikoje lietuvių 
nebus”. • •.

Klebonas, patylėjęs, statė klaustuką 
ir aiškino savo gerbiamam inteligentui, 
kad tokie blogi pranašavimai yra daromi 
jau per 25 metus. Tačiau, didėjančiais 
būriais lietuviai šventinasi į kunigus, 
stoja į vienuolynus, mokosi ^daktarais, 
advokatais, ir žengia į įvairias kitas pro
fesijas. Matome eiles jaunuolių, kurie 
baigia net lietuviškas mokyklas. Vieto
je vieno kunigo apylinkėse dabar jų ran
dasi 15 ar 20. Taip pat paūgėjo lietuvių 
skaičius ir kitose profesijose bei gyve
nimo sluoksniuose.

Inteligentas klebonui atsako: “Žiūrėk 
mūsų bažnyčioje, kiek mano amžiaus 
matysi vyrų? O juk jų buvo daug, mes 
šimtais augome. Jie tirpsta svetimųjų 
tarpe”.

Tirpsta, tai tirpsta, bet daug ir ne- 
tirpsta ir netirps. \

TUomi skundžiasi ir kiti. Aną sykį 
francūzų parapijos klebonas skundžiasi, 
kad tiek daug jo parapijoje miršta, o 
taip maža gema. Rūpinasi savo likimu 
net ištisos žmonijos rasės. Reikia rūpin
tis tuo ir darbuotis.

Žiūrėk švedų ir finų neskaitlingos 
tautos, šįmet, kaip garbingai mini 300 
metų sukakties jubiliejų nuo savo protė
vių pasirodymo pakraščiuose New Yor
ko, New Jersey, Delaware ir Pennsylva- 
nia. Jie įsteigė net švedišką muziejų, 
Philadelphijoje, kurį iškilmingai jų prin
cas atidarė. Už tai Amerikos preziden
tas pasakė, kad, Amerika, Anglija ir 
Švedija yra pamatais pasaulio kultūros 
ir taikos. Nors ir švedai skundžiasi, kad 
jų jaunuomenė nemoka švedų kalbos A- 
merikoje. Tirpsta ir jų tarpe.

“Where there is a will, there is a 
way”, sako garsi anglų patarlė. Taip. 
Dažnai atsitinka, kad kur yra noras, ten 
randasi ir išeitis.

Daktaras Jonas Basanavičius pasa
kodavo, kad trys Bulgarų tautos vadai, 
slapta pasikalbėję, nutarė atgaivinti se
ną bulgarų tautą. Jie savo pasiryžimu ir 
darbu privedė savo žmones prie tautinės 
sąmonės ir, galutinai, prie jų tėvynės 
laisvės. Didysis lietuvių laisvės noras 
privedė mūs prie pilnos nepriklausomy
bės. Tas vienas nepriklausomybės fak
tas turėtų mus palaikyti gerais lietu
viais, didinti mūsų norą jais būti visa
dos. .........

Tokio noro randasi. Atvažiuoja mote
riškė iš kitos valstybės į didelį miestą 
dukters krikšto metrikų. Kunigas, suži
nojęs, kad duktė yra 10 metų ir neeinan
ti į lietuvių bažnyčią iš priežasties tolu
mo, pradėjo motinai skustis, kad, tur 
būti, duktė nemoka lietuviškai, ir tt. Su 
pasididžiavimu moteriškė išaiškino, kad 
jos mergaitė gražiai kalba ir rašo lietu
viškai. Mergaitė taip pat nuo rusų, italų 
ir prancūzų vaikų išmokusi jų kalbas.

Kitas geras pavyzdys. 34 metų mote
riškė atvažiuoja So. Bostonan iš North- 
hampton apylinkės, ten gimusi, augusi,

apsivedusi, ir gyvena. Ten lietuvių ma
žai. Jų organizacijų nėra. O minima mo
teriškė gražiausiai kalba lietuviškai. Ji 
sako: “Mes namuose kalbame lietuviš
kai”. Taip ir reikia. .

Dailaus medalio yra verti visi So. Bos
tono vaikeliai, kurie mokosi lietuviškai 
ir dalyvauja net lietuviškose programo
se. Garbė ir jų tėvams. \

Yra ir nesusipratimų. Ateina Ameri
koje gimusi vokietė ar žydė mokytoja ir 
su didžiausiu pasibjaurėjimu skundžia 
daug lenkių ir lietuvaičių, kad jos di
džiuojasi prieš savo tėvus Amerikonė- 
mis Esančios ir žemina savo tėvus kaipo 
ateivius — gėdijasi jų. Iš to kyla namuo
se nesusiklausymas, betvarkė, nelaimės 
ir valdžios įsikišimas.

So. Bostono lietuvių istorinis ir gyvas 
muziejus yra tai šv. Petro parapijos ber
naičiams - mergaitėms ir jaunimui Va
sarinė Mokykla. Ne vienas southbosto- 
nietis jaunuolis-ė didžiuojasi moką lietu
viškai dėl to, kad lankę vasarinę mokyk
lą. Bet mokyklą palaikyti reikia tvirto 
noro, noro iš tėvų ir vaikų pusės, noro 
mokyklą vaikais perpildyti ir namo nuo
mą ir mokytojų algas apmokėti.

Daug tiesos yra pasakęs vienas pro
fesionalas apie mūsų vasarinę mokyklą. 
Jo nuomone visi southbostoniečiai pri
valo remti šią vasarinę mokyklą kaipo 
lietuvybės žydinį: kas knygomis, kas 
drabužiais, kas pinigais, kas maistu, ar 
kokiais patarnavimais. Anot jo, visi pro
fesionalai turėtų vaikus išvešti kur pa
silinksminti bent dienai. Tas padidintų 
vaikų norą prie lietuvybės, ir tt.

Gaila, kad mūsų tarpe dar per maža 
yra viešų reikalų rėmėjų. Kitose tautose 
jų randasi daug. Už tat matome jų 
padovanotas bažnyčias, mokyklas, 
knygynus, rekreacijų įstaigas ir prie
mones, viešus parkus, statulas, ir k. 
Štai praeitą savaitę vienas southbosto- 
nietis airis paliko net Šv. Petro lietuvių 
parapijos Šv, Vincento Pauliečio labda
ringai draugijai $500.00.

Mūsų Vasarinė Mokykla duoda gra
žios progos kiekvienam Southbostonie- 
čiui pasekti gražius pavyzdžius minėtų 
trijų Bulgarijos vadų, Švedų muziejaus, 
Philadelphijoje statytojų, visų viešų 
reikalų rėmėjų, Timothy J. Kenny, ir k. 
Tai būtų geriausias įrodymas, kad lietu
viai niekados nemirs Amerikoje.

Už tat giliai pagalvoję, sudarykime 
šįmet jubiliejinę vasarinę mokyklą. Jos- 
išlaikymui kiekvienas atlikime savą da
lį. Vieni jai aukokime, kiti aukų parin
kime, treti pasidarbuokime, ketvirti pa
raginkime. Ypatinga garbė krenta šiais 
Lietuvos Jubiliejaus metais ant mūsų 
draugijų ir inteligentijos.

Vasarinė mokykla, vadovybėje kuni
gų ir Seserų, prasidės su pamaldomis, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, liepos 5 d., 9 
vai. ryte. Pamokslą pasakys Tėvas Auk
štikalnis, S. J. Visi vaikai, jaunimas ir 
tėvai dalyvaukite vasarinės mokyklos 
gražiame darbe. Prašo —

MOKYKLOS VADOVYBĖ.
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Praeitą savaitę mirė turtin
gas, nevedęs vyras, Timotėjus 
I. Kenny. Jis tapo iškilmingai 
palaidotas iš savo mylimos Šv. 
\ugustino par. bažnyčios. A. a. 
Kenny buvo darbštus ir labda
ras. Jis uoliai veikė su minėtos 
parapijos Šv. Vincento draugija 
t per tą labdaringą draugiją 
šelpė vargšus. Jis ir miręs juos! Marianapolyj Sąjungiečių rank- 
ielpia palikdamas savo turto J darbių parodoje ir South bosto
no $500.00, kas metą, sekan- nietės gavo pirmą dovaną. Va-

dovavo p. I. Marksienė, jai pa
gelbėjo: P. Juškienė, A. Janušo- 
nienė, p. Kauninienė, p. Riškau- 
skienė. Dovana gauta už ponios 
Bernotienės gražiai padarytą 
lempą. Valio, southbostonietės.

leidimą, susirišo su So. 
So. Boston Suppįy kompa
nija. Linkime jaunam biz
nieriui geriausių sėkmių.

SĄJUNGIETĖS
Moterų Sąjungos vietinės kuo

pos veikėjos dalyvavo liepos 4,

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Minai
DARBININKO NAME

366 Broadwdy,
South Boston, Mass.

Mes specializuojamas Venetion Blinds 
dėl profesionalų ofisų.- Vsnotion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

prieinamiausiomis kai 
sieninj popierą, dar
ines esame Venetion 
agentai, parduodame

Parduodame 
nomis maliavą, 
zams įrankiu*. 
Blinds fabriko
langams uždengti sietelius — screens, 
langams užlaidas visokių rūtių. Pašau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne
skaitome už apskaitliavimą* ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

SUSIŽEIDĖ ALENA 
PINELIENĖ

VINCENTIEČIAI 
DĖKOJA

P-nia Alena Pinelienė,
355 K. St., So. Boston, Mass. pa
tiko nelaimę — netikėtai pasly
do nuo laiptų ir smarkiai susi
žeidė. Abu pp. Pineliai yra nuo
širdūs “Darbininkai” skaityto
jai ir rėmėjai. Juodu visuomet 
darbuojasi visuose “Darbinin
ko” parengimuose. Reiškiame 
pp. Pineliam didelę užuojautą ir 
linkime p-niai E. Pinelienei grei
tai išsveikti. Rap.
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gyv.

JU Al 
NAUJAS BIZNIERIUS

Prisiekęs Advokatas 
Juozas B. Gailius 
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay) 
South Boston, Mass.

’ Telefonas; ŠOU Boston 2732 

Namų: TALbot 2474
■ £1

UNIYERSITY HARDWARE CO. .. 
1079 Cambridge Sf., ... Cambridge, Mass.

Tel. TRO — 9263 
Savininkai; J. Snapk’auskas ir H. Baxendale

i Kiek laiko atgal, p. Jonas 
Adomavičius, gyv, 305 
Eighth Št.,_ išlaikė valsty
bės kvotimus ir gavo leidi
mą įvesti ir taisyti vamz
džius namuose (plum- 
bers). Jis yra baigęs Bos
ton Trade School ir laisvų 
klausytojų kursą Techno- 
lo&ijoj- P- Jonas Adomavi
čius, gavęs “plumber’io”

Šv. Vincento Pauliečio labda
ringos draugijos skyrius, Šv. 
Petro parapijoje, netik yra gi
liai dėkingas a. a. Timothy Ken- 
ny už tokį gausų palaiką, bet jis 
dėkoja kiekvienam geradariui, 
kurs kuom nors pradeda varyti 
labdarybės darbą. Todėl šis. sky
rius reiškia padėkos žodį vi
siems, kurie aukoja drapanų, 
avalynės ar ką kitą, ir prašo, 
kad visas galimas dovanas at- 
neštumėte į šio skyriaus susi
rinkimus, penktadienių vaka
rais, po bažnyčia.

Kas nenorėtų aukoti šiam lie
tuviškam tarptautinės labdary
bės skyriui, tas gali nešti dova
nas tiesiog į “Salvage Bureau of 
Society of St. Vincent de Paul”, 
75 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Ten pat galima ir pigiai 
pirkti visokių daiktų.

be “pepo” ir anot Brookly- 
no laisvamanių - tautinin
kų organo “raudoję Salia
mono psalmių žodžiais: 
tuštybių tuštybės, aname 
sviete gausite zoplotą”.

Šiomis dienomis įvyko 
karo veteranų susirinki
mas So. Bostone. Sudaryta 
Bendra Taryba, kurion įė
jo ir du lietuviu veteranu, 
būtent, Dr. Juozas Lan
džius - Seymour ir p. Jonas 
Romanas.

.Chicagietįs ląisvamanis 
SLA atstovus apdalino ka
pinių leidiniu, kuriuo pri
mine visiems giltinę. Ats
tovai per tris dienas buvo

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

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

*389 puslapių. Kaina tik .... .. $1.00.
PRANAŠYSTE, scenos veikalas. 

H anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .. . 25c.

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

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina .....................-.....-
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas , 
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

25c.

25c

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

į Juozas M. Dilis į
Laikrodininkas

} Parduodu įvairiausios rūšies auk- 
| sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų išdir- 

byščių če ve rykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Bay Vlew Motor Service
STUDEBAKER

I 
i

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.
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Didžiųjų Valstybių Konfe-
1 W J

ir žydų sugyvenimą. 
Straipsnį užbaigė pasaky-ronrin D«;L->Ih ouoipBUf uziUdigc paoaA.y-rencija IremtiniŲ nClkdlU damas: “Kaimyninių vals-
tybių žydai gali mums pa
vydėti — mes Lietuvoje 
nesame piliečiais antros 
klasės”.

Tas nepatiko apie prieš 
Prancūzija ir Anglija pasi- pusmetį atvykusiam iš 
ėmė vadovybę išspręsti Lietuvos Sudarskiui. Jis 
tremtinių įsileidimo klau- j kaip tik priešingos nuomo
simą. Trisdešimts dvi vals-1 nes ir birželio 25 d. “For- 
tybės sutiko svarstyti Į ward” patalpino jo ilgoką 
tremtinių klausimą, ypač į straipsnį, pavadintą “Ant- 
iš didžiosios Vokietijos. Di- ra medalio pusė”.

Evian-Les-Bains, Pran
cūzija, liepos 7 d. — Trys 
didžiosios valstybės bū
tent, Jung. Valstybės,

iš didžiosios Vokietijos. Di
džiosios valstybės nesuti
ko įsileisti Austrijos dele
gacijos į konferenciją, nes 
toji valstybė yra priklauso
ma Vokietijai.

Toje konferencijoje da
lyvauja ir Jung. Valstybių 
delegacija, kurios vadu y- 
ra Myron C. Taylor. Jis sa
vo kalboje pažymėjo, kad 
tremtinių iš Vokietijos 
klausimas jau nėra vien 
tik vienos valstybės reika
las, bet tarpvalstybinis.

Vilnius, liepos 1 dieną — 
Užmezgus diplomatinius 
santykius, lenkų spaudoje 
pasirodė šiltų žodžių lietu
vių tautos atžvilgiu, bet, 
deja, jie tik žodžiais ir liko. 
Šiomis dienomis galutinai 
uždaryta Vilniaus Lietu
vių ūkio Draugija. Nepa
keldami vis didesnio spau
dimo, Vilniaus Krašto lie
tuviai gausiai siuntinėja 
delegacijas ir prašymus 
valdžiai leisti veikti užda
rytosioms organizacijoms 
ir mokykloms.

L.R.K. Federacijos N. A. Apskrities

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

Liepos - July 17 d., 1938
Palangos Parke, Methuen, Mass.

(Prie Larvrence)
PRADŽIA 12 VAL. PUSIAUDIENI

KATALIKŲ PASAULIS į jose kovoja prieš nepado-
* Ir rrvft r* i 1 a ilrvtz* A/mtarias knygas ir laikraščius.

Denver — Vienuolė Mo- ^ew Yor^ Katalikai 
tina Cabrini, įsteigėja švč. Alumnai pareiškė Earl 
Jėzaus Širdies Misijonierių I Brokeriui — komunistui 
Seserų Vienuolino, spalių lkad 3iejokiu budu negal 
mėnesyje bus paskelbta' komunistams pritarti.

.‘Browdensbu

Denver — Vienuolė Mo-

700 Kanalo Darbininkų 
Streikuoja

Cairo, Egyptas, liepos 7, 
— Septyni šimtai Suez ka
nalo darbininkų paskelbė 
sėdėjimo streiką. Jie reika
lauja padidinti algas 25 
nuošimčiu, mokesnio už 
nedarbo dienas ir veltui 
gydymo patarnavimo.

Svarstys Lietuvių Mokslo 
Draugijos Vilniuje Uždarymo 

Klausimą

Klaipėdos Krašto Direkto
rija Griežtai Perspėja Gy

ventojus Nedaryt 
Išsišokimų

Uždarė Kunigy Seminariją

Klaipėda, birželio 28 die
ną, vakare, atplaukus vo
kiečių keleiviniam laivui 
“Hansestadt Danzig” uos
te susirinko didelė minia, 
daug mokyklinio jaunimo. 
Laivui išplaukus, autono
minei policijai skirstant 
minią vokietininkai išpro
vokavo muštynes akmeni
mis. Autonominė policija 
pavartojo ginklą. Įvykusių 
muštynių rezultate užmuš
tas 16 metų Gontautas ir 
keli sužeisti, iš jų trys sun
kiai. Vėliau besiskirstant 
minia išdaužė sinagogos 
langus.

Birželio 30 dieną Klaipė
dos Krašto Direktorija iš
leido atsišaukimą, griežtai 
perspėdama gyvento jus 
nedaryti išsišokimų.

Linz, Austrija, liepos 7, 
Naciai uždarė Linzo diece
zijos kunigų seminariją. 
Tai buvo bažnytinė nuosa
vybė, bet nacių valdžia ją 
pagrobė. Buvusioje semi
narijoje naciai įvedė Vokie
tijos darbo ministerijos 
raštinę.

Kaunas, liepos 1 dieną — 
Uždarius grynai kultūrinę 
Lietuvių Mokslo Draugiją 
Vilniuje, Lietuvos bibliote
kininkų draugijos kreipėsi 
į Tarptautinės Biblioteki
ninkų Federacijos Konfe
renciją Briuselyje, kuri lie
pos 5 dieną ir svarstė Lie
tuvių Mokslo Draugijos 
Vilniuje uždarymo klausi
mą.

Sovietų Vyriausybę Tik Per
Plauką Nenuvertė... Krosnių 

Mūrytojai

Amerikos Žydų Spauda Apie 
Lietuvos Žydų Padėtį

New York — New Yorke 
išeinantis žydų dienraštis 
“Forward” birželio 6 d. 
patalpino A. Etkindo ilgą 
straipsnį apie Lietuvą ir 
žydų padėtį tenai. Ponas 
A. Etkind gražiai atvaiz
davo Lietuva, jos padarytą 
pažangą, džiaugiasi stip
riai pasireiškusiu paskuti
niu laiku ekonominės pa
dėties pagerėjimu. Taip 
pat pabrėžia gerą lietuvių

Japonija Prarado 37,729
Kareivius

NuoTokio, Japonija 
pat karo pradžios užmuš
ta karo lauke 36,629 karei
viai ir 1100 jūreivių. Japo
nija gal ir norėtų sustoti 
kariavus, bet dabar nebe
gali išsitraukti.

New York, liepos 3 dieną. 
Vokiečių laikraštis “New 
Yorke Staats-Herold” pra
neša, kad nuo nacional-so- 
cialistų demonstrac i j o s 
nukentėję mirė du lietuviu. 
Anglijos Charge de Affai- 
res Kaune p. Prestonas e- 
są lankęsis Klaipėdoje su
sipažinti vietoje su įvy
kiais.

R. Skipitis Išvyko Į Pietų 
Ameriką

Kaunas, birželio 29 dieną, 
Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti Pirmininkas 
Rapolas Skipitis išvyko j 
Pietų Ameriką, kame lan
kys lietuvių kolonijas.

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav.

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

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik

rai verti skaitytojų paramos. 
I Visi skelbki t ės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

Fln. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

Gerb. ir Gerbiamosios:—
Šis išvažiavimas bus vienas linksmiausių, nes jis 

įvyksta gražiame Palangos Parke, kur yra erdvi vieta 
ir puikus ežeras. Pikniko rengėjai svečius pavaišins 
skaniais’ valgiais, Brockerts alumi ir kitais skaniais 
gėrimais. Bus žaislų, pasilinksminimai ir tt. Prašome 
lietuvių visuomenę dalyvauti.

RENGĖJAI.

Cambridge kolonijoje pirmutinis busas išeis nuo 
bažnyčios, VVindsor St., 10 vai. ryte. Jei rasis keleivių, 
kitas busas išeis 12 vai. vidurdienį.

Iš So. Bostono busas išeis nuo šv. Petro par. baž
nyčios 12 vai.

Kun. A. T. (Samata)

Earl Browder Pasisakė...
Šiomis dienomis Sovietų 

bedievių sąjunga išleido 
brošiūrą, kurioje rašo, kad 
pereitą žiemą tik per plau
ką Sovietų vyriausybę ne
nuvertė... krosnių mūryto
jai. Brošiūros autorė Šes- 
takova rašo, kad Sovietų 
Rusijoje “cerkovnikams” 
ir sektantams griežtai už
drausta ne religinio pobū
džio namuose daryti bet 
kokį remontą. Tačiau, esą, 
babtistai vis dėlto surado 
būdą įeiti į Dono kasyklų 
darbininkų namus, kuriuo
se, atėjus žiemai, nebuvo, 
sveikų krosnių ir dėl to 
darbininkai negalėjo gy
venti. Babtistai, šitai su
žinoję, pasisiūlė sutvarky
ti krosnis visiškai dovanai.

Remontuodami krosnis, 
babtistai, esą, visą laiką 
kalbėjo kasyklų darbinin
kams apie religiją, apie 
Sovietų santvarkos trūku
mus ir tt. Tarp darbininkų 
tuojau kilo nepasitenkini
mas ir nepasitikėjimas So
vietų santvarka ir komu
nistų partija. Kuo būtų 
baigusis visa šita istorija 
nežinia. Autorė mano, kač 
darbininkai galėjo net su
kilti ir nuversti santvarką, 
Deja, jų nelaimei į reikalą 
įsikišo Dono srities GPU 
viršininkas, kuris visus 
krosnių mūrytojus sukišo 
į kalėjimą ir jiems iškėlė 
bylą už šnipinėjimą sveti
mų valstybių naudai ir kė
sinimąsi nuversti Sovietų 
vyriausybę. XX.
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Įtemptos Lenkų Ir Ukrainų 
Kovos

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

“KIC” paduoda ištisą ei
lę žinių, kaip ukrainų ir 
lenkų santykiai vis įgauna 
aštresnes formas. Lvove 
birželio 14 d. buvo teisiami 
keturi Ukrainai pakeitę 
savo lenkiškas pavardes 
rusiškomis, kaltinant, esą, 
jie suklastoję metriki 
knygas. Tuo pat laiku ne
toli Podhajeco (Lvovo ra
jone) po ukrainų Sekmi
nių, buvo pastatytas nak
ties metu kryžius su aukš
tu kapčiumi, ant kurio bu
vo ukrainiškas užrašas: 
“Mirtis tam, kas palies”.

Žinome, kad komunizmas 
yra vyliugingas ir pragaiš
tingas slibinas, ir pasaulio 
žmonijai gręsia žūtbūtin- 
gu pavojumi.

Nekalbant apie nelaimin
gąją Rusiją, kurią komu
nizmas įmurkdė į didžiau
sią skurdą, reikia susido
mėti ir Jungtinėmis Vals
tybėmis, kur komunizmas 
ryžtasi įsigalėti, sukelti re
voliuciją, jėga nuversti 
valdžią ir įkurti “proletari- 
jato pasaulinę diktatorys- 
tę”.

Tuo tikslu Amerikoje eg
zistuoja Komunistų Parti
ja, kuri turi santykių su 
internacionaline Komunis
tų Partija, kurios centras 
yra Maskvoje, ir kurios va
das yra Stalinas.

Pats Earl Browder, se
kretorius Komunistų Par
tijos Amerikoje, neseniai 
išleistame savo veikale 
“What is Communism?” 
205 pusi, rašė, kad Komu
nistų Partija Amerikoje į- 
sakymų neima iš Maskvos. 
Ir kitais atvejais mėginta 
reikšti, kad egzistuojanti 
Komunistų Partija yra A- 
merikos politinė partija. 
Gi tikrovėje kitaip būta. Iš 
veiklos Komunistų Parti
jos ryškinosi, kad santy
kiai su Maskva nėra nu
traukti. Štai, liepos 28 d.
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Kai kitą dieną buvo įsaky
ta kryžių išimti, bekasant 

sprogo pakasta bomba ir 
sunkiai sužeidė 4 žmones. 

Lenkai, gyvenantieji uk
rainiečių kompakti nėję 
masėje, jaučiąsi labai ne
saugiąją ir laikraštis cituo
ja baimės pilnų lenkų laiš
kų. Viename Brzežanskos 
paviete esą 
per trumpą laiką įvykdyta

19 padegimų, 
ginkluotų užpuolimų, nu
žudymų. Laikraštis baisiai 
piktinasi tokiomis gyveni
mo sąlygomis Lenkijoje, 
tačiau tikrąsias priežastis 
nutyli. Kaip ukrainiečiai 
slegiami, nėra nė žodžio.

Pradėtas Susisiekimas Gele
žinkeliais Su Lenkija

Kaunas, liepos 1 dieną 
pradėtas normalus susisie
kimas geležinkeliais su 
Lenkija.

Earl1935 metais, pats 
Browder lankėsi Maskvoje 
ir veikė kaip pirmininkas 
Internacijonalinės Komu
nistų Partijos septintojo 
metinio kongreso septinto
je sesijoje. O Komunistų 
Internacijonalo Egzekuty- 
vio Komiteto oficialus or
ganas nemeluoja, kuomet 
kalbėjo: “Tie, kurie sako, 
kad jie įsakymų neima iš 
Maskvos, yra priešingi 
proletarijatinei valstybei”. 
Tai įrodo, kad jie yra susi
vieniję su buržujais... ir y- 
ra proletarijatinės klasės 
priešai... Priimti įsakymus 
iš Maskvos, kaip Dimitro- 
vas reiškė, yra sekti Leni
no ir Stalino pavyzdį.

Iš vėlesnių įvykių paaiš
kėjo, kad pats Earl Brow- 
der tarp komunistų Ameri
koje užima tokią pat pozi
ciją kaip Stalinas Sovietų 
Rusijoje.

Kad apsisaugoti nuo žūt
būtingo komunizmo pavo
jaus, susidarė New Yorko 
valstybės legislatyvis ko
mitetas ištirti pragaištin
gą komunizmo operavimą 
Jungtinėse Valstybėse. Tas 
komitetas, pirmininkau
jant Jonui McNaboe. pa
šaukė komunizmo vadus ir 
jų klausinėjo teismo inves- 
tigacijoje, kuri pasibaigė 
liepos 2 dieną.

New Yorko valstybės le- 
gislatyvio komiteto pirmi
ninkas Jonas McNaboe 
klausė Komunistų Partijos 
Amerikoje sekretoriaus:

“Ar ta Komunistų Parti
jos dalis, kuri egzistuoja 
Jungtinėse Valstybėse, yra 
dalis ir skyrius komunistų 
Internacijonalo Maskvoje, 
plataus masto pasaulinės 
organizacijos, kuri laikosi 
mokymų Markso, Engelso, 
Lenino ir Stalino?”

Ir Earl Browder atsakė: 
“Tai yra tiesa”.
Taigi, Earl Browder pa

galiau pasisakė ir viešai 
prisipažino...

Pabaigus klausinėti Ear- 
lą Browderį, sužinota, kad 
Amerikos komunistai tik
rovėje ima įsakymus iš 
Maskvos, kad Amerikos 
komunizmo tikslas visai 
nesiskiria nuo Internaciio- 
nalinio Komunizmo tikslo, 
ir kad pats Earl Browder, 
sekretorius Komunistų 
Partijos Amerikoje, yra 
“Amerikos Stalinas”.

Dabar, visiems ryšku, ką

v •
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palaiminta.
Vatikanas — šv. Tėvas 

kviečia studentus studi
juoti Vatikano knygyne. 
Knygynai yra tvirtovės 
prieš ateizmą, pagonizmą, 
komunizmą. Naudokitės 
gerais knygynais.

Milwaukee, Wis. — J. E. 
Arkivyskupas Stritch ci- 
vilės valdžios pagerbtas. 
Marąuette universitetas 
suteikė jam pažymį.

Chicago, III. — J. E. Kar
dinolas Mundelein suteikė 
100 garbės pažymių semi
naristams.

VVashington, D. C. — Du 
nauji vadai prie N. C. C. M. 
paskirti: D. E. Morrissey 
iš Chicagos ir L. F. Dohn 
iš Milwaukee.

VVashington, D. C. — Dvi 
vienuolės, Seseris Nekalto 
Prasidėjimo Kongregaci
jos, gavo M. D. laipsnius iš 
George VVashington Uni
versiteto.

Vatikanas — Šv. Tėvas 
prašo melstis už 42,000,000 
Javos gyventojus.

Los Angeles — Švaraus 
Skaitymo Lyga aukštes- 
niose mokyklose ir kolegi-

Komunistų Partija buvo 
užsimojusi daryti Ameri
koje. Komunistai varėsi, 
kad jų Partija laimėtų a- 
merikonų pasitikėjimą ir 
taptų Amerikos politinė 
partija, kuri per apmoka
mus savo agentus ir rinki
mais sustiprėtų ir pasek
mėje įsigalėtų Jungtinių 
Valstybių valdžioje. Ta
čiau, komunistams rėžtas 
skaudusis smūgis, . nes 
New Yorko legislatyvis 
komitetas numaskavo dvi
lypį komunistų veidą ir į 
aikštę iškėlė revoliucinius 
jų planus. Gerai, kad tas 
pats komitetas nenustoja 
veikęs. Jis darbuosis ir to
liau, kad išleisti tokius į- 
statymus, kuriais suvaržy
ti ir pažaboti vyliugingo ir 
žūtbūtingo komunizmo pa
vojaus plitimą Jungtinėse 
Valstybėse.

Amerikai nereikėjo taip 
ilgai snausti. Visgi dar yra 
laiko išsigelbėjimui nuo 
komunizmo pasiaubos. Ta
čiau, Amerika tebūdi nuo
latinėje sargyboje, ir teži
no:
— Kas sėja Maskvą, tas 

pjauja Ispaniją.
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( pritarti. 
Browderis buvo juos kvie
tęs prisidėti.

Washington — N. C. S. 
S. S. mokslo užbaigos me
tu pareiškė didelį reikalą 
katalikų socialių darbinin
kų.

Portland, Ore. — Abbot 
Lambert Burton, O. S. B. 
Šv. Martino vienuolyno ir 
panelė Jane Doyle, rašti
ninkė ir pirmininkė tos 
valstybės Slaugių draugi
jos, gavo L. L. D. laips
nius iš Portland Universi
teto.

Boston — Katalikų Dar
bininkų įstaiga, Daratai 
Day ir Petrui Maurin vado
vaujant daugiausiai gelbs
ti bedarbiams, teikdami 
maistą.

Vatikanas — J. E. Gaeta- 
no Cicognani, Anciros Ar
kivyskupas, paskirtas Šv. 
Tėvo Nuncijum Ispanijai 
Nacionalistų valdžiai. Jo 
brolis yra Washingtone 
delegatu.

New York — J. Em. Kar
dinolas P. Hayes, New 
Yorko arkivyskupas iš
rinktas Jung. Valst. Katal. 
Istor. draugijos garbės 
pirmininku.

Bilbao — Ispanijos Ge
nerolo Franci valdžia išlei
do įstatymą, kuriuomi Tė
vams Jėzuitams gražina 
visas teises toje šalyje, ku
rias 1932 komunistinė val
džia buvo atėmus.

Villanova, Pa. — Dr. T.; 
Parran, generalis Jung. • 
Valst. sveikatos depart- 
mento chirurgas gavo iš : 
Villanova kolegijos Men-; 
del‘io- medalį.
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K. P. J. •

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO :

LAIVAKORČIŲ

I
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TEL/tfBOITON 2680.
T

CREMO’ALE
-16

Padarytas Tam,
Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving apd Christmas 
--------- by-----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly    ------- $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ______________ $5.00

Hitleris Vis Dėlto Ne Bismarkis konomijoję didžias perpiai-
' 1 • ; • V « • * j

giasi apšviesti žmones sa- konomijoję didžias perpiai- 
vo mokslu ir pagal jį juos "nas blogybių priežastis dar 
išauklėti”. Ką padės įvesti nebus prašalinta. Žmogus 
naujas gyvenimo refor
mas, jei žmonės pasiliks 
toki pat kietąširdžiai, žiau
rūs, neteisingi. Padarius e-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ___________ $4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams  ____ ________  $5.00

Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.
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Rašyti, ir tai gan dažnai, apie komunistų kongre
sus bei susivažiavimus katalikų laikraščiui lyg ir ne
derėtų: ką mes bendra galime turėti su komunistais, 
kad net jų kongresus garsiname? Taip atrodo klausi
mas paviršium, bet esmėje yra kitaip. Dalyvauti komu
nistų kongresuose mums netikslu, bet apie juos žinoti 
labai tikslu. Susipažinimas su priešu taktika tai kaip 
ligos diagnozė: anot gydytojų, ligos pažinimas tai jau 
pusė išsigydymo.

Taigi tuo dėsniu ir vadovaujamės, garsindami ko
munistų veiklą, ypač tokią, kuri stropiai yra kamofla- 
žuojama bei humanitariniais ir patriotiniais šūkiais 
uždengiama. Komunistai čia labai sumanūs ir veiklūs. 
Jie ne vien atvirus bedievių kongresus organizuoja. Jų 
dėmėsis ypatingu būdu atkreiptas į studentiją. Tuo 
tikslu komunistai turėjo 1936 m. Pasaulio Jaunimo 
kongresą Genevoj (Šveicarijoj). Jame dalyvavo dele
gatai nuo Komunistų Internacionalo, Bendro Ispanijos 
fronto ir Kairiųjų Pasaulio Studentų unijos. Katali
kiškų jaunimo organizacijų atstovų ten nebuvo, iš
skyrus vieną Belgijos studentą, kurs ten nuvyko žin
geidumo dėliai. Kada tasai belgų studentas, pasinaudo
damas tariamaja žodžio laisve, pasiūlė, kad Studentų 
kongresas pareikalautų išlaisvinti įkalintus Rusijos 
kunigus, tai jis su didžiausiu triukšmu buvo nušvilp
tas. Kongreso kryptis buvo griežtai priešreliginė.

Dabar panašus Pasaulio Studentų kongresas yra 
ruošiamas rugpjūčio mėn. Vassar kolegijoj, Poughpee- 
psie, N. Y. Kad šis kongresas bus panašus į geneviškį, 
galima spėlioti iš jo rengėjų, kurie priklauso komunis-! 
tinėms organizacijoms, kaip štai: Amerikos Pionierių; 
jaunimo, Amerikos Studentų unijos ir t. pan. Taip pat' 
kongreso rengimo komisijon įeina komsomolcų (jau-gia, bet niekam neduoda 
nųjų rusų komunistų) atstovas ir Meksikos komunis
tų narys, Cezar Ortiz, kuriam pavesta tvarkyti Pietų 
Amerikos skyrius. Ir pati kongreso vieta, Vassar kole
gija, yra labai nukrypusi kairiojon linkmėn.

Amerikos vyskupai rimtai perspėja jaunimą, kad 
nesiduotų suvadžiojamas vylingais komunistų šūkiais. 
Dalyvavimas bedieviškame studentų kongrese katali
kų moksleiviams neįmanomas. Būtų labai apgailes
tautina, kad katalikų moksleivija, suviliota melaginga 
kongreso iškaba “taika ir brolybė”, bet kuomi prisidė
tų prie to priešreliginio kongreso. Yra stiprios vilties, 
kad katalikų studentija, dvasios vadų perspėjama, to
kio žygio nepadarys.

Ne vien katalikai sukilo protestuoti prieš komu-: 
nistinį jaunimo kongresą. Rimtesnės protestantų or
ganizacijos, kaip antai Boy Scouts of America ir Boys’ 
Glubs of America yra jam priešingos, bet kol kas neu
traliai užsilaiko.

Ir mums lietuviams reikia budėti, kad neprieteliai; 
nepaviliotų mūsų studentijos. Geriausia tai siųsti vai
kus į parapijines mokyklas ir į savo lietuvišką katali
kišką kolegiją. Nepageidaujami suviliotojai ten ne- 
įneis. - K.

Jei tikėt nazių pranešimams, tai Vokietijoj nedar-; 
bas jau likviduotas. 1933 m. Vokietijoj buvo 7 milijo
nai bedarbių. Dabar jų esą 338,000, iš kurių tik 37,000 
pajėgia dirbti. Kaip tatai įvyko? Paduodama 4 prie
žastys: 1) Daugely darbo sričių vyrai užėmė moterų 
vietas. 2) Labai daug darbo duoda ginklų ir amunici
jos dirbtuvės ir didingi statybos užsimojimai. 3) Įstei- žmonijos istorija. Pa- 
gimas priverstino darbo stovyklų, kuriuose kiekvienas čioje pradžioje Kainas, pa- 
jaunuolis turi dirbti šešis mėnesius, prieš įstodamas į vyd° apimtas, užmušė sa- 
kariuomenę. 4) Išsiplėtimas biurokratiškos nazių val
džios sistemos, kuri reikalauja didelio valdininkų skai
čiaus.

Mat, Hitleris sumanė keturių metų statybos planą 
(panašiai kaip rusų piatilietka). Užsimojo padaryti 
Berlyną didžiausiu ir gražiausiu pasaulio miestu, taip 
pat atnaujinti ir padidinti Bavarijos sostinę Munche- 
ną. Be to, planuojama ir kita milžiniška statyba visa
me krašte, pravedami nauji keliai, kanalai, tiltai ir 1.1. 
Tas darbo suvalstybinimas kiek panašus į Mussolinio 
pastangas. Žinoma, tokia valstybinė darbuotė įtempia 
tautos jėgas, sunaudoja gyventojų energiją ir nukrei
pia jų mintis nuo politikos.

Išoriniai žiūrint, vokiečiai turėtų, rodos, džiaugtis. 
Tačiau toks sukuopimas tautos jėgų vien į medžiaginę 
pažangą turi ir savo neigiamąją pusę, nes dvasios pa
žanga dėl to nukenčia. Hitleris tai nujaučia ir tą spra
gą bando užpildyti. Visiškai paneigęs krikščionybę 
jis, sakoma, bandąs sukurti naują vokiečių religiją, 
kaž kokį stabmeldystės ir islamizmo mišinį. Čia, žino
ma, jis suklups, nes imasi ne savo darbo. Užteks jam 
pamėgdžioti Bismarkį tuo atžvilgiu, kad taptų antruo
ju geležiniu Vokietijos kancleriu. Bet jei mėgins eiti 
Bismarko pėdomis religijos persekiojime, tai pravartu 
jam atsiminti, kad Bismarkis ten pralaimėjo. Gi Hit
leris, nors dabar į padanges keliamas, toli-gražu Bis- 
markiui neprilygsta. K.

i

Komunizmas visą nuo 
žmonių atima. Jo valdžioje 
žmonės neturi jokios nuo
savybės; neturi jokių tei
sių nei laisvės, bet yra val
stybės vergai. Ir valstybę 
valdo ne piliečiai, bet ko
munistų partija.

Kapitalizmas privatinės 
nuosavybės teisės nepanei-

tose šalyse maž daug yra 
taip pat.

Tokią neteisingą kapita
lizmo tvarką ir žiaurią ko
munizmo valdžią Bažnyčia 
griežtai pasmerkia. Ir vie
na ir kita paneigia žmonių 
teises ir daro juos vergais, 
priverčia skursti ir vargti. 
Popiežius Pijus XI sako: 
“Komunizmą ir kapitaliz
mą pašaukėme j teismą ir 
nurodėme kaip toli nukly
do nuo Evangelijos tiesų. 
Todėl, jei reikalinga gydy
ti žmonių giminės visuo
menę, tai padės vienas grį
žimas prie Krikščioniškojo 
gyvenimo ir jo principų”.

v •

ja naudotis. Užtat Popie
žius sako, “Kad visi turtai 
yra nedidelio skaičiaus 
žmonių rankose”. Pavyz
džiui, Anglijoje priskaito- 
ma 45 milijonai gyvento-; 
jų; iš jų 43 milijonai netu
ri nė vieno colio žemės. Ki-

BLOGYBIŲ PRIEŽASTYS
Ne vienam gali kilti klau- 

mas, kokius nurodymus 
Bažnyčia turi gerai gyve
nimo tvarkai. Gal neturi, 
tik pasmerkia kitus? Baž
nyčia tikrai turi teisingus 
ir tikrus nurodymus. Baž
nyčią- ne tik nusako ligos 
ženklus, bet ir jos priežas
tį, tai yra, kodėl gyvenime 
tiek neteisingumo. Popie
žius Leonas XIII sako: 
“Kai įstatymų leidėjai bei

pasiliks žmogumi su visais 
savo piktais palinkimais ir 
stipresnis, galingesnis, 
vargins ir spaus silpnesnį.

REIKIA ŽMOGŲ TVARKYTI
V •

vo brolį Abelį, ir tarė: “Ar 
aš esu savo brolio sargas?” 
Ta istorija pasikartoja iki 
šiai dienai. Turtuolis-kapi- 
talistas, neteisingais bū
dais užde jęs vargo ir skur
do jungą kitiems, taip pat 
klausią: “Ar aš esu brolio 
sargas? Ar aš kaltas, kad 
kiti vargsta? Tai jų nelai
mė”. Kad taip nebūtų, rei
kia pasiekti žmonių širdis

ir jas permainyti. Tai Baž
nyčia ir sąko, kad visų pir
miausia reikia žmones pa
daryti gerais. Juk negali
ma tikėtis sudaryti geros 
valstybės iš blogų žmonių, 
kaip lygiai negalima iškep
ti geros kiaušinienės iš su
gedusių kiaušinių. Ir štai 
kur Karolio Markso ir visų 
komunistų pasirodo vai
kiškas aklumas, kad jie ne
mato ar nesupranta žmo
gaus prigimtyje blogumo.

TIK BAŽNYČIA ŽMOGŲ SUTVARKO
Bažnyčia tai žino. “Jai.vo geidulius, kad Dievą ir 

rūpi prasiskverbti”, sako, artimą karščiausiai mylė- 
Leonas XIII, “į žmonių sie
las ir palenkti jų valią, kad 
jie mielai klausytų Dievo 
įsakymų ir jais save tvar
kytų. Ir kaip tik šiame 
svarbiausiame reikale, nes 
nuo jo pareina gyvenimo 
klausimo išsprendi mas, 
viena Bažnyčia daugiausia 
tegali padaryti. Nes tas 
priemones, kurias Ji varto
ja žmonių širdžiai pasiekti, 
Bažnyčiai kaip tik tam rei
kalui pats Viešpats Kris
tus davė ir todėl jos turi 
dieviškos galės. Tik vienos 
Bažnyčios priemonės tepa
jėgia pasiekti slapčiausius 
širdies kampelius ir žmo
gų palenkti, kad pildytų 
savo pareigas, valdytų sa-

viešos įstaigos išsižadėjo 
Krikščionybės principų, 
tai palengva gyvenimas 
paliko darbininkus pačius 
vienus be globos nežmo
niškų darbdavių bei nesu
valdomų konkurentų gob
šumui”.

Popiežius toliau sako: 
“Bažnyčia nesitenkina nu
rodžiusi gydymo priemo
nes, bet ir pati jas vartoja. 
Ji visa savo galybe sten-

K. Čibiras.

(Referatas skaitytas LDS 23-me Sei
me birželio 27—28 d.d. š. m., Brock
ton, Massachusetts.).

Darbo ir duonos rūpesčiai dideliai žmonių 
daliai visados buvo vieni iš svarbiausių ir pai
niausių. Naujaisiais laikais socialinis, siau
riau sakant, darbo ir darbininkų klausimas y- 
patingai paaštrėjo. Luominę kovą šiandien 
gilina ne vien pragyvenimo skirtumai. Šian
dieną darbininkai įtraukti jau į žymiai pla
tesnį veikimą. Sąmoningai ar ne, jie turi da
lyvauti ir idėjinėse kovose ir pastangose ne 
tik pragyventi, bet ir laimėti sau kultūringes
nes, žmoniškesnes gyvenimo sąlygas.

Šita kryptimi pokariniais laikais jau labai 
toli nueita. Įvairiuose kraštuose darbininkai 
gausiai susiorganizavo į profesines sąjungas, 
į darbo unijas, susikūrė lavinimosi organiza
cijų, pasiekė daugiau įtakos politiniame gy
venime. Be to, jie išsikovojo naudingų apdrau- 
dų ligoje ir senatvėje, o kai kur pasiekė to, 
kad naudojasi nustatytu darbo valandų skai
čiumi ir nustatyta tam tikro didumo alga.

Be pastangų įgyvendinti šeiminį atlygi
nimą ir šeiminius priedus, darbininkai kai 
kur įleidžiami dalyvauti įmonių pelne ir net 
jų vedime. Tai iš tikro jau labai dideli bandy
mai mažinti bedugnę tarp darbdavio ir dar
bininko, atseit, tarp turtingesniojo ir mažiau 
turtingo.

Žinoma, tų bandymų priežastys nevisados 
yra artimo meilė. Paprasčiausiai apskaičiuo
jama, kad teisingiau ir žmoniškiau su darbi
ninkais elgiantis, išeis geresnis biznis. Darbi
ninkams labiau rūpės darbo našumas, jie ne
bus nedraugingai nusistatę prieš įvairius ak
cininkus (arba šėrininkus), sumažėsią ar iš
nyksią streikai.

Dėl Streikavimo Būdų
Bet ką gi tikrovėje matome? Nežiūrint mo

deminės pažangos darbininkų reikaluose, nie
kados pasauly nebuvo tiek bedarbių, kiek jų 
būta paskiausiais metais, ir niekad įmonėse 
(arba fabrikuose) nebūta tiek streikų, kiek 
jų yra šiandien. Pagal Tarptautinio Darbo

linai jau patys vieni savai- 
mi didina žmonių gerovę, 
nes sutaiko žmones su Die
vu, visų gėrybių pradžia ir 
šaltiniu; jie suvaldo žmo
nių gobšumą ir piktą pa
geidimą; dorybės išmoko 
žmogų tenkintis sveiku 
valgiu ir gyvenimu, papil
dant savo pajamas taupu
mu ir vengiant visų ydų. 
Bažnyčia savo mokslu ir 
labdarybės darbais yra 
taip pasižymėjus, kad už 
tai ją giria ir jos priešai”.

I

tų ir drąsiai sunkenybes 
nugalėtų, kurios dorybei 
kelią pastoja”.

Popiežius tat sako, kad 
Bažnyčia savo mokslu, sa
vo sakramentais, paveikia 
žmonių širdis, suvaldo ir 
numalšina jose aistras, pa
gimdo meilę, pasišventimą 
ir atsidavimą kitų reika
lams. Už tat jis toliau sa
ko: “Jei šiandieną reikia 
mūsų visuomenė gydyti, 
tai ji tik prie Krikščiony
bės gyvenimo ir dėsnių su
grįžus tegalės išgyti”. Rei
škia padaryk žmones ge
rais ir visas gyvenimas bus 
geras ir tvarkus. Ir tą min
tį gražiai iliustruoja vie
nas atsitikimas.

DĖKINGUMAS 
BAŽNYČIAI 
, % į «• 1 t V \

Sunku žmogui suprasti 
kiek jis yra skolingas Baž
nyčiai, kad ir vien už tai, 
kad ji darbuojasi gražinti 
žmones prie dorybių. Baž
nyčia savo mokslu ir sa
kramentais pažaboja žmo
gaus piktus geidulius. Tie, 
kurie kovoja, kurie nieki
na Bažnyčią labai liūdnai 
patarnauja žmonijai, nes 
jie atžaboja vilką, kuris 
snaudžia kiekv i e n a m e 
žmoguje. Koki bus žmonės, 
toki bus bendruomenė. 
Vieno žmogaus veiksmai 
paliečia kitus. Taigi visi 
bendrai privalo darbuotis 
visuomenės gerovei. Čia ir 
kyla reikalingumos žmo
nėms organizuotis į drau
gijas, kad vieni kitus galė
tų paraginti prie dorybių, 
kad vieni kitiems galėtų 
pasakyti Katalikų Bažny
čios mokslą gyvenimo 
klausimais.

Aštuonių metų vaikučio 
nuolatiniai klausimai bai
siai tėvui įkirėjo. Jis buvo 
pavargęs nuo dienos dar
bo, norėjo užsirūkęs pypkę 
ramiai pasėdėti, pavartyti 
laikraštį, o tas vaikas, var
tydamas knygas, jį klausi
nėjo visokių klausimų, ku
rių jis net nežinojo kaip 
atsakyti. Nebetekęs kan
trybės, tėvas pagriebė vai
ko knygą, išplėšė vieną la
pą ir sudraskė į mažus ga
balėlius. Paskui, jausda
mas juk milžiną nugalėjęs, 
vėl atsisėdo ir tarė: “Dabar 
sudėk tuos gabalėlius, kad 
toks išmintingas!” Ir jis 
manė, kad čia vaikui reikės 
viso vakaro tai padaryti.

Vaikutis liūdnai pažiūrė
jo į sudraskytą lapą. O tai 
būta žemlapio. Ir atsisėdęs 
ant žemės imąsi darbo. Už 
keletos minučių jis sako tė-

PAVYZDYS
vui: “Žiūrėk, tėte, aš jau 
sudėjau”. Ir tikrai, sudras
kytas žemlapis buvo gra
žiai ir tvarkiai sudėstytas. 
Tėvas tai pamatęs nustebc 
ir tarė vaikui: “Aš niekada 
nemaniau, kad tu taip ge
rai geografiją žinai”.

Vaikutis meiliai pažiūrė
jo į tėvą ir tarė: “Tamsta, 
nežinojai, kad ant kito 
puslapio buvo žmogaus at
vaizdas. Aš žinojau, kad 
jei aš galėsiu žmogų sutai
syti gerai, tai visas žemla
pis bus tvarkoje”.

Koki gili išmintis čia to 
vaikučio pasakyta. Sutvar
kyk žmogų ir visas gyveni
mas bus tvarkingas. Fak
tas yra, kad Bažnyčia dir
ba, žodžiu ir darbu gražin
ti žmones prie dorybių. Po
piežius Leonas XIII sako: 
“Krikščioniški papročiai, 
kur jie pilnai laikomi, da-
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LDS DARBININKAMS
Organizacijos reikalai 

privalo labiausia rūpėti 
darbininkams, nes jų gy
venimą reikia pagerinti, jų 
vargus ir skurdus suma
žinti. Popiežius Pijus X sa
vo enciklikoje “Singulari 
Quadam”, įsako katali
kams darbininkams dėtis į 
darbininkų apšvietos drau
gijas, kad gerai galėtų pa
žinti Bažnyčios nurody
mus gyvenimo tvarkai. 
Mūsų LDS organizacija a- 
titinka Popiežiaus reikala
vimams, tik reikia, kad vi
si darbininkai Šv. Tėvo į- 
sakymo paklausytų ir į ją 
susirašytų.

Ar užsitrauksime komu
nizmo žiaurią vergiją, ar 
ir toliau vilksime kapita
lizmo neteisingą jungą, 
priklausys kaip greitai su
prasime organizacijos rei
kalingumą, kaip uoliai dar
buosimės gražinti žmones 
prie Krikščionybės princi
pų pildymo. T.

Biuro apskaičiavimus vien pereitais metais 
ir vien 'tik Anglijoje (!) buvo 1,175 streikai, 
kuriuose dalyvavo 650,000 darbininkų. Per 
tą patį laiką turtingiausiame pasaulio krašte 
— Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo net 
12,148 streikai, kurie šiaip ar taip užkliudė 
net 6,360,903 darbininkus. Streikų bangos pa
lietė ir tokius ramius kraštus, kaip Skandina
vijos valstybes (Švediją, Norvegiją, Danija), 
kur nuo 1926 metų iki 1936 metų streikuojant 
nedirbta net 5929 dienos. Taip pat žinomi ne
paprastai atkaklūs sėdėjimo streikai prieš 
porą metų varginę Prancūziją, persimetė ir į 
Ameriką.

Ką gi streikas reiškia? Tai yra tam tikras 
pasipriešinimo, protesto būdas prieš skriaudą 
ir neteisybę. Jis įvyksta tada, kada darbdaviai 
su darbininkais nesusitaria geruoju. Tokiais 
atsitikimais streiko atsiradimas visai supran
tamas. Bet ar jis pateisinamas?

Pirmiausia turime pasakyti, kad klaidin
gus priekaištus katalikams daro tie, kurie 
skelbia, jog Kat. Bažnyčia streikus draudžia 
ir tokiu būdu ji katalikams darbininkams su
riša rankas ginti savo teises. Ne. Kat. Bažny
čia nuo pat savo pradžios su ypatinga meile 
stovi neturtingųjų pusėje, todėl ji nedraudžia 
niekam ginti savo teisingus ir teisėtus reika
lavimus. Iš esmės Kat. Bažnyčios mokslas ir

streikuoti nedraudžia. Visas klausimas yra 
tik tas, kad streikas streikui nelygus. Strei
kas gali būti ramus, teisingas protesto būdas, 
bet gali jis būti nepamatuotas ir piktas smur
to pasireiškimas. Šitokį gi streiką ir sveikas 
protas ir Kat. Bažnyčia, žinoma, tai draudžia, 
kaip draudžia ji kiekvieną smurtą ir svetimo 
turto naikinimą.

Kadangi dabartiniai streikai yra taip or
ganizuojami, kad be smurto juose beveik nie
kados neapseinama, tai ir pateisinti jie nega
li būti tiek doriniu, tiek socialiniu atžvilgiu.

Smurtas iššaukia ne ka kitą kaip tik smur
tą. Katalikai darbininkai randa geresnius pro
testo būdu "kaip dabartiniai streikai. Jie savo 
teises gali apginti ir reikalavimus pareikšti 
per savo organizacijas, savo argumentuotu 
žodžiu ir raštu. Kad šitas būdas gali būti net 
materiališkai pasėkmingesnis, tai parodo gy
venimo pavyzdžiai. 1936 metais Prancūzijoj 
kai kairiuosius sėdimųjų streikų darbininkus 
policija žiauriai išvaikė, o darbdaviai nenorė
jo su jais nė kalbėtis, tai Kat. Darbo Federa
cija buvo pakviesta į derybas su darbdavių 
sąjunga. Tai padaryta todėl, kad Kat. Fede
racijai priklausą darbininkai buvo atsisakę 
streikuoti smurtingu ir nuostolingu būdu. 
Savo reikalavimus jie buvo įteikę raštu.

(Bus Daugiau)
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Už Kį Prancūzu Kairieji Gerbia 
Sv. Tėvą
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Paskutinieji du šimtme
čiai katalikybei Prancūzi
joje atnešė dideliu nuosto
lių. Kaip pabrėžia Maurice 
de Ganay veikale “Proble- 
jnes paysans”, XVIII šimt. 
nukrikščioninimo tuo lai
ku valdančiąją klasę, XIX 
šimt. vidurys patraukė į a- 
postaziją miestų darbinin
kus. Nuo 1880 metų, kada 
buvo oficialiai j gyvenimą 
įvestas ateizmas, netikėji
mo gangrena persimetė į 
kaimą. Pastarasis, kurį 
laiką laikęsis indiferentiš
kai, XX šimt. taip pat ma
siškai nuėjo į apostaziją. 
Netikėjimas kaime pradė
jo stiprėti, ypač prasidėjus 
pasaulinei krizei, kada, pa
sinaudoję patogiu momen
tu,

komunistai ir socialistai 
savo propagandos svorį 

perkėlė į kaimą.
Nenuostabu tad, kad pran
cūzų katalikų vadai aiškiai 
ir viešai kalba apie tautos 
masių apostaziją. E. Gur- 
vy savo veikale “Laction 
catholiąue” rašo: “Apie 
10% prancūzų yra nekrik
štyti; nėra viso ketvirtada
lio, kurie atliktų velykinę, 
nėra viso penktadalio, ku
rie reguliariai sekmadie
niais dalyvautų mišiose”.

Tačiau masių dechristia- 
nizacija prancūzų katalikų 
neišvedė iš pusiausvyros, 
bet priešingai — juos tik 
stipriau sucementavo au
koti visas jėgas, kad tau
ta, kaip vyresnioji Bažny
čios duktė, greičiau grįžtų 
prie savo Motinos. Rechris- 
tianizacija Prancūzijoje ei
na tokiu sparčiu tempu, 
jog

tauta masėmis grįžta į 
krikščioniškojo gyveni

mo kelią.
Pabrėžtina yra tai, kad 

tautos atkrikščioninimas 
eina tuo pačiu keliu, ku
riuo ėjo jos nukrikščioni- 
nimas. Kaip XVIII š. švie
suomenė pirmoji (prisigė
rusi Ruso liberalizmo ir 
Volterio ateizmo) atkrito 
ųuo Bažnyčios, taip dabar 
pranzūzų šyiesuomenė žy
giuoja religinio atgimimo 
priekyje. Šiandien Prancū
zijoje nekalbama apie pa
vienius katalikus inteli
gentus, bet apie jų mases.

Katalikai inteligentai su
daro jau didžiumą visos 
krašto šviesuomenės. Y- 
pač tai ryšku mokslus ei
nančioje jaunuomenėje. 
Inteligentų pavyzdžiu 

sparčiai grįžta prie Kris
taus ir darbininkija. Šian
dien darbininkai būriais 
meta socializmą ir komu
nizmą, kuriuos anksčiau 
tiesiog dievino, ir leidžiasi 
Enciklikos “Rerum Nova- 
rum” keliu. G. R. Marcy 
žurnale “Dossiens de l’ac- 
tion populaire” (š. m. ge
gužės 10 d.) plačiai rašo a- 
pie sežetistų (Confedera- 
tion Generale du Travail— 
C. G. T.) krizę. Savo strai
psny jis paduoda daug sta

tistinių žinių, kaip socia
listinių ir komunistinių 
sindikatų narių skaičius 
pastaruoju metu sparčiai 
mažėja. Pav. Lille tekstilės 
sindikatas, turėjęs 30.000 
narių, per 1937 metus su
mažėjo 50%. Metalo fabri
kų darbininkų sindikatas 
neteko 35% narių. Trans
porto — 30% ir tt. Tuo me
tu krikščioniškieji sindi
katai tose vietose sparčiai 
auga. Kai kuriuose Rytų 
Prancūzijos fabrikuose 
krikščionys darbininkai 
jau sudaro absoliutų dau
gumą.

Šviesūs religinio atgimi
mo spinduliai trykšta ir 
prancūziškame kaime. Di
dieji šio fronto pionieriai 
yra jaunimas.

Šiuo momentu kaime ei
na žūt-būtinė kova už 

jaunimą.
Komunistai, matydami sa
vo pralaimėjimus darbo 
klasėj, stengiasi bent pa
grobti kaimą, ypač jo jau
nimą. Jie buria jaunuolius 
į Confederation de la Jeu- 
nesse Francaise, beveik 
veltui bruka jiems savo 
spaudą. Tačiau didžiumas 
komunistų pastangų dūžta 
į kaimo konservatiškumą, 
juo labiau, kad tos pastan
gos jau sutinka stiprų 
frontą gerai organizuoto 
katalikiško kaimo jauni
mo — žasistų.

Religinio prancūzų tau
tos atgimimo darbas vyks
ta sėkmingai ir neša džiu
ginančių vaisių. To prie
žasčių yra daug. Pirmiau
sia tai pats visuotinis tau
tos atsipeikėjimas. Juk 
tauta, per porą šimtmečių 
prisisotinusi netikėjimo, 
išbraidžiusi nedorovės kla
nus, išbandžiusi gyvenimą 
tvarkyti pagal visokius 
“izmus”, tauta, turinti tiek 
gražių prigimties savybių, 
tokią prakilnią ir garbingą 
praeitį, turėjo kartą atsi
peikėti, pamatyti savo 
klaidas ir jas pataisyti.

Antra, prancūzų religinio 
atgimimo darbas yra apri
botas nuo bet kokios kon
krečios politikos. Stovėda
mi nuošaly nuo partinės 
politikos, prancūzų katali
kai varo pozityvaus ir nau
dingo visam kraštui darbo 
vagą. Be to, katalikai pa
laiko kiekvieną sveiką pas
tangą, nors ji išeitų ir iš 
kitaip manančiųjų. Rods, 
kiekvieną kitų klaidą jie 
iškelia drąsiai, bet pama
tuotai. Dėsnį — mylėti 
priešą, bet neapkęsti jo 
klaidų — prancūzų katali
kai yra stipriai užankcen- 
tavę. Šitas katalikų mokė
jimas neįsivelti į partinę 
politiką, sugyventi su ki
taip manančiais rado ir 
randa šilto atgarsio kairia
me fronte, kuris neretai 
užkabina ant katalikų krū
tinių garbės ordenus, iške
lia jų nuopelnus kultūrai ir 
tautai, pabrėžia krikščio
nybės vaidmenį visuome-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

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

Kun. K. E. Paulonis, ’»
K V. Centro Raštininkas;

DARBININKAS

Birželio 15 d. Varšuvoje miręs poetas aušrininkas, 
dainos “Kur banguoja Nemunėlis” autorius Ksaveras 
Sakalauskas - Vanagėlis.

Mirė Poetas Dainius
(ATSIMINIMŲ PLUOŠ

TELIS)
Ir vėl telegrama iš Lietu

vos pranešė, kad Varšuvo
je mirė senosios kartos po- 
pulerus dainius, Ksaveras 
Vanagėlis - Sakalauskas, 
“Kur banguoja Nemunė
lis” ir kitų plačiai dainuo
jamų dainų autorius.

Ne vienas dainuojantis

• v

• • •
t

juo veik visi lietuviai, ypač, 
anos senesniosios Lietuyos 
sūnūs.

Be abejo, apie Ks. Vana
gėlį - Sakalauską iš Lietu
vos ateis Amerikon pla
tesnių aprašymų, jo kūry
bos įvertinimo, nes ten gali 
arčiau prie jo raštų ir tik
resnių šaltinių prieiti. Čia, 
Amerikoje, nėra nei reika-

čia suminėtą ir kitas lietu-1 m50s J^raturos, n«! k‘tl* 
viskas dainas išeivijoje gai'kurių šaltinių. įgaliu ta- 
ir nustebs, kad jo dainuo-cau lsk«stl .neparasęs apię 
jamos dainos turėjo žino- i * senąjj musų poetą, kuri 
mą kūrėją, kad jos buvo'kad ir akal “azat bet vis 
ne liaudies sukurtos, tiek delto .^meniskai pažinau.

v •

jau liaudiškas, visiems lie
tuviams artimas buvo tai
sai Ksaveras Vanagėlis.

Veik visą savo gyveni-
mą jis praleido svetur, Į
Varšuvoje, ir iš ten ilgėda
masis Lietuvos laukų dai
navo apie juos pats, o su

nės gyvenime. Juk 
pastarųjų dienų nekata- 
likų spaudos teigiami at
siliepimai apie šv. Tėvą 
rodo dideles kairiojo 
fronto prošvaistes link 

katalikybės.
Trečia, katalikai savo gy

venime yra pabrėžę socia
linę veiklą. Katalikų rū
pesčiai ir pastangos kelti 
materijalinę ir kultūrinę 
krašto gerovę, kreipia vi
sos visuomenės dėmesį. 
Štai dėlko masės darbinin
kų palieka socialistinius 
sindikatus, kurie, anot G. 
R. Mercy, pastaruoju laiku 
daugiau rūpinasi partine 
politika, negu socialiniais 
darbininkų reikalais ir 
šliejasi prie krikščionių 
darbininkų, kurie aniems 
atskleidžia ne tik ekonomi
nio gerbūvio, bet religinio 
atsinaujinimo kelią.

Ketvirta, krašto religinio 
atgimimo darbe dalyvauja 
visi katalikai. Kiekvienas

pranzūzų katalikas jau
čia atsakomybę ne tik 
už save, savo šeimą, bet 
if už visą tautą. Čia nie
kas nesako, kad apašta
lavimas yra kunigų pa
reiga, bet mano pareiga. 

Kas save laiko kataliku, 
tuo pačių jaučia pareigą a- 
paštalauti visomis jam pri
einamomis priemonėmis. 
Toks visuotinis prancūzų 
katalikų atsidėjimas grą
žinti savo tautą Kristui ne
gali nebūti be gausių vai
sių.

XX Amžius A. Valaitis
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Susitikau su juo tris kar
tus: du kartu Varšuvoje ir 
vieną kartą Kaune. Malo
nus buvo susitikimas. Ga- -,qoo

••t!• -

man sąvo poeziją, rodė 
gražią biblioteką, siūlė 
rinkti sau'atminčiai knygų 
ir pats man ištraukęs iš 
lentynų krovė ir autogra- 
favo.

Jaunų gimnazistų širdys 
Vilniuje buvo labai jaut
rios. Kiekviena lenkiška 
skriauda padaryta lietu
viams Vilniuje’buvo mūsų 
skaudžiai pergyvenama1, 
nes tai buvo daroma lietu
vių širdyje, sostinėje. Var
šuvoje jaučiaus kitaip. At
rodė, kad ten lietuvis turė
tų visai susigūžti, nes ten 
Lenkijos sodinė. Visai ki
taip jautėsi senas Ks. Va
nagėlis. Kai mes važiavo
me vėliau su juo gatveka- 
riu į meno galeriją Zachę- 
ta, jis demonstratyviai 
garsiai kalbėjo lietuviškai 
įvairiai prieš lenkus išsi- 
reikšdamąs ir skusdama-' 
sis,*tcaclTr Varšuvos lietu
vių draugija lenkų suspau
sta, negalinti kaip reikiant 
veikti.

Nors dirbo Ks. Vanagė
lis lenkų mokyklose, kaip 
mokytojas, nors ir gavo iš' 
jų emeritūrą (pensiją), 
nes ją sąžiningai dirbda
mas buvo pelnęs, bet vis
tiek jis nekentė lenkų im
perializmo, nekentė jų ne
paisymo kitų tautų, jų da
romų skriaudų.

Antru kartu toje pačioje 
Varšuvoje susitikau 1925 
metais. Abu tie susitiki
mai ir pasikalbėjimai jau
nam gimnazistui labai 
daug reiškė. Stiprino mane 
jie lietuviškume ir kovose 
su lenkų daromomis mums 
skriaudomis. Jo atviras pa- 
trijotizmas, jo graži, arti
ma mūsų liaudžiai daina, 
jo giedrus, šviesus būdas 
ragino ir mokė eiti lietuviš
kais keliais ir dirbti Lietu
vai.

Kaune susitikome bene 
' i metais. Aplankė jis 

iane redakcijoje. Ir čia 
jis buvo tas pats linksmas 
ir nuoširdus Vanagėlis, tik 
jau gerokai senstelėjęs. 
Nemačiau kito žmogaus 
taip nuoširdžiai reiškusio 
savo džiaugsmą Lietuvos 
atbudimu, Lietuvos pažan
ga, kaip jis džiaugėsi. 
Džiugino jį lietuviški nauji 
rūmai, džiugino lietuviš
kos iškabos ties įstaigomis 
ir krautuvėmis, o ką bekal
bėti apie tą džiaugsmą, ku
rį jis reiškė vartydamas 
redakcijoje pluoštus vis 
kitokių, vis naujų (kurių; 
“seniau nebuvo”) lietuviš
kų laikraščių, naujų kny
gų-

“Mes seniai jau atsiliko- 
me nuo jūsų, aplenkėte jūs) 
mus” — sakė jis man veik) 
su ašaromis akyse, bet tos 
ašaros buvo džiaugsmo pa
reiškimas. — “Dainavome 
apie Lietuvą, ilgėjomės jos, 
bet ir patys netikėjome, 
kad ji atbus ir bus tokia 
graži, kokią mes dabar sa
vo akimis matome...”

Nenoromis jis išvažiavo 
atgal į Varšuvą, bet ten jis 

j turėjo grįžti nenorėdamas 
nustoti savo emeritūros.

Ten, svetimoje Varšuvo
je, Ksaveras Vanagėlis už
merkė poetiškas akis, ten 
sustingo pilna lietuviškos 
meilės širdis, bet, kiek ten
ka patirti, jo kūnas atvyk
sta ilsėtis Lietuvos sosti- 
nėn Vilniun, kur greta Jo
no Basanavičiaus, Čiurlio- 
nies, Višinskio, Vileišio, 
Alseikos, Kraujelio ir kitų 
lauks laisvės Vilniaus že
mei, lauks laisvės savo ka
pams ir Lietuvos paverg-

žiai man dedikuotų, jo pa
ties ranka užrašytų. Kaip 
šviesi, giedri jo poezija, 
kaip paprastai ir nuošir
džiai jis rašė, taip giedrus, 
paprastas ir nuoširdus bu
vo jo būdas. Kalbėjo jis su 
manim, tuomet dar jaunu 
gimnazistu, Varšuvoje, 
kaip su artimiausiu bičiu
liu, atrodė man, kad mūsų 
neskyrė nei dešimtys metų 
amžiaus nelygumo, nei mū
sų trumputė pažintis. Bu
vau jam artimas, savas, 
nes lietuvis svetimoje Var
šuvos padangėje.

Pirmą kartą iš Vilniaus 
Varšuvon nuvykau 1924 
metais rudenį. Turėjau ten 
porą adresų: vieno savo 
pažįstamo lenko - mokinio 
ir Ks. Vanagėlio - Saka
lausko. Apsistojau pas pa
žįstamą lenką. Vanagėlis 
gyveno kažin kur Grabow- 
skiego ar Grybowskio gat
vėje. Privažiavau prie jo 
namų gatve~kariu (tramva-j 
jum). Sutiko mane ten pat 
sykiu gyvenusi ir jo ište
kėjusi jaupa duktė. Paties 
Vanagėlio nebuvo namie. 
Kaip pats poetas, taip ir jo 
duktė poetiškos muzikališ- 
kos širdies mane mielai 
priėmė, vaišino, tik skun
dėsi savo nelaimingu gy-i 
venimu: ištekėjusi už len
ko, berods, daktaro ir kaip 
lietuvaitė labai sunkiai su
gyvenanti su lenku. Nors ir 
pačiai Sakalauskaitei ne
lengva buvo kalbėti lietu
viškai, panašiai kąip ir A- 
merikos lietuvių jaunajai 
kąrtai neretai esti.

Grįžęs iš miesto patsai 
poetas, kaip jau sakiau,(tarp trečdaliui, 
mielai mane priėmė, skaitė

Liepos 10 d. Seimo Dainų 
Šventė, Sunset Park. 11-tą 
ir 12-tą d. iškilmingos šv. 
Mišios, sesijos ir vakare 
koncertas, — Sasnausko 
“Broliai” kantata ir šokiai, 
Šv. Antano parap. svetai

nėje, Cicero, III.
Sekanti chorai įsiregis

travo į Chorų Sąjungą ir iš 
jų laukiame delegatų į Sei
mą:

Šv. Petro par. choras, 
Boston, Mass., vedėjas R. 
Juška; Nekalto Pras. Pan. 
Švenč. par. choras, Cam
bridge, Mass., vedėjas M. 
J. Karbauskas; Karalienės 
Angelų par. choras,, Brook
lyn, N. Y., vedėjas P. Dul
kė; Atsimainymo Viešpa
ties Jėzaus par. choras, 
Mąspeth, N. Y., vedėjas A. 
Visminas; Šv. Cecilijos 
choras, Norwood, Mass., 
vedėjas A. Šlapelis; Šv. 
Juozapo par. choras, So. 
Chicago, III., vedėjas K. 
Gaubis; Gim. Pan. Švenč. 
par. choras, Chicago. III., 
vedėjas B. Janušauskas; 
Šv. Grigaliaus choras, Ci
cero, III., vedėjas A. Mon- 
deika; Aušros Vartų par. 
choras, Chicago, III., vedė
jas J. Brazaitis; Dievo Ap
vaizdos par. choras, Chica
go, III., vedėjas K. Sabonis; 
Šv. Mykolo par. choras, 
Chicago, III., vedėjas N. 
Kulys; Šv. Jurgio par. cho
ras, Chicago, III., vedėjas 
Pocius; Nekalto Pras. Pan. 
Švenč. par. choras, Chica
go, UI., vedėjas J.’Kudirka; 
Šv. Petro ir Povilo par. 
choras, Chicago, III., vedė
jas S. Raila; Šv. Jurgio pa
rapijos choras, Cleveland, 
Ohio, vedėjas V. Greičius; 
Šv. Petro ir Povilo par. 
choras, Hazleton, Pa., ve
dėjas M. Rauličkis; Aušros 
Vartų par. choras, Wor- 
cester, Mass., vedėjas J. 
Čižauskas; Šv. Juozapo 
par. choras, Mahanoy City, 
Pa., vedėjas J. Šluželis; Šv. 
Pranciškaus par. choras, 
Athol, Mass., vedėjas J. 
Stačiokas; Šv. Juozapo pa
rapijos choras, Scranton, 
Pa., vedėjas A. Bulevičius; 
Šv. Kazimiero par. choras,

I

Vincus Uždavinys.

Providence, R. I., vedėjas
A. Giedraitis; Šv. Juozapo 
par. Vyčių choras, Water- 
buryą Conn., vedėjas A. A- 
leksis; Šv. Cecilijos choras, 
Newark, N. J., vedėjas A. 
Stanišauskas; Šv. Kazi
miero par. choras, Montre- 
al, Canada, vedėjas K. Ži- 
žiūnas; Šv. Cecilijos cho
ras, Indiana Harbor, Ind., 
vedėjas A. Glemža; Šv. Ka
zimiero par. choras, 'VVor
cester, Mass., vedėjas J. K. 
Žemaitis; Šv. Vincento par. 
choras, Girardville, Pa., 
vedėjas V. Šorys; Šv. Kazi
miero par. choras, Pitts
burgh, Pa., vedėjas K. Ba- 
zys; Šv. Cecilijos choras, 
New Britain, Conn., vedė
jas K. Žalnieraitis; Šv. An
tano par. choras, Detroit, 
Mich., vedėjas J. A. Blažis; 
Šv. Jurgio par. choras, 
Brooklyn, N. Y., vedėjas J. 
Brundza; Šv. Cecilijos cho
ras, Paterson, N. J., vedė
jas A. Grigoraitis; Šv. Bal- 
tromiejaus par. choras, 
Waukegan, III., vedėjas S. 
Žylius; Šv. Jurgio par. cho
ras, Detroit, Mich., vedėjas
B. Nekrašas; Šv. Pranciš
kaus par. choras, Lawren- 
ce, Mass., vedėjas P. Sa
kas; Dievo Motinos Sopu
lingos par. choras, Kear- 
ny, N. J., vedėjas F. T. Ho- 
delis; Apreiškimo par. cho
ras, Brooklyn, N. Y., vedė
jas J. Jankus; Šv. Cecilijos 
choras, Chicago, III., vedė
jas V. Daukša.

Viso susiregistravo 39 
chorai su 2105 paduotais 
nariais. Neįsiregistravę 
chorai, norinti dalyvauti 
seime, turi pirmiau įsire
gistruoti į Chorų Sąjungą 
dar prieš seimą.

Suvažiavusiems delega
tams pietus veltui duos 
Chicagos chorų provinci
ja.

Į Seimą sveikinimus ir 
aukas prašome siųsti kle
bonijos adresu: St. Antho- 
ny’s Rectory, 1515 — 50th 
Avė., Cicero, III. Chorų re? 
gistraciją siųskite N. Ku
liui, 1702 N. Wolcott Avė., 
Chicago, III.

N. Kulys.

Žinios-Žinelės Iš Lietuvos
— Rytprūsiuose tebevo- 

kietinami lietuviški vieto
vių pavadinimai. Dabar 
pakeitė net 242 lietuviškus 
kaimų vardus vokiškais. 
Toliau būsią vokietinami 
upių ir ežerų pavadinimai. 
Vokiečiams nepakenčiami 
lietuviški vietovių vardai, 
nes jie nuolat primena, kad 
vokiečiai yra užgrobę ir 
suvokietinę Lietuvos že
mių didelius plotus...

— Lietuvos išeiviai Kini
joje ir Mandžiuke, apie 100 
asmenų, daugiausia žydų, 
atsiuntė prąšymus Lietu
vos užsienių reikalų minis
terijai, prašydami jiems 
pripažinti-Lietuvos pilie
tybę.
— Kaune įvyko Lietuvos 

dailininkų sąjungos susi
rinkimai; kuriame priim
tas įstatų papildymas. Da
bar dailininkų sąjunga su
sijungia su dailininkų dr- 
ja į vieną organizaciją.
— Švedijos Raudonasis 

Kryžius pasiūlė Lietuvos 
ir Lenkijos vyriausybėms 
amnestuoti politinius kali

nius. Lietuva turėtų pa
leisti nubaustus už šnipi
nėjimą lenkų naudai, o len
kai turėtų paleisti nuteis
tuosius Vilnijos lietuvius.

— Lietuvos agranomų ek
skursija 27 asmens, išvyko 
į Danijos jubiliejinę žemės 
ūkio parodą.
— Kaune atidaryta Sov. 

Rusijos fotografijų paro
da. Fotografijos vaizduoja 
įvairių sričių. Sov. Rusijos 
gyvenimą: pramonę, avia
ciją, sportą, kolchozus ir k.
— Lietūkis baigė 1937 

metų derliaus grūdų su
pirkimą. Iš viso supirko 
66.630 tonų grūdų, už ku
riuos ūkininkams sumokė
ta apie 12 milijonų litų.
— Lenkų laikraščiai pra

neša, kad iš Varšuvos į 
Kauną Tautinės Olimpija- 
dos metu ruošias atvykti 
didelė lenkų studentų ir 
moksleivių sportininkų ek
skursija. Lietuvos pasiun
tinybė Varšuvoje jau da
vusi ekskursijai vykti į 
Lietuvą leidimą.

Tsb.
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NORWOOD, MASS

rodos,

i

tenka ap-
dvasiniais

Antradienį, liepos 5 d., p. An
gelė Pazniokaitė 
gimimo 
draugė 
suruošė

minėjo savo 
dieną. Jai nežinant jos 
p. Angelė Rukštelytė 

“surprise party”.

jiems visiems. Raporteris.

Moterų Sąjungos kuopos susi
rinkimas įvyko birželio 23 d., 
adv. B. ir E. Sykes namuose, 32

HAVERHILL, MASS

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Birželio 26 d. šios kolonijos 
lietuviai katalikai suruošė šau
nų bankietą savo naują Dvasios 
Vadą, kun. J. Daunį pagerbti, 
kuris paskirtas vikaru į airių 
parapiją, ir kuriam 
tarnauti lietuvius 
reikalais.

Bankiete dalyvavo daug sve
čių ir viešnių ir iš kitų kolonijų.; 
Svečiai kunigai buvo šie: J.) 
Švagždys, J. Baltrušiūnas iš 
Brockton; P. Juras iš Lawren-į 
ce ir vietiniai ne lietuviai kuni
gai: John W. Spencer, Šv. Ritos 
par. klebonas, kurio vikaru yra 
kun. Daunis; Henry Lyons, B. 
J. Smith, M. Costello, E. Hynes,
I. Limont. Iš pasaulionių: kon- 
gresmonai John Coddaire, Jr., 
Daniel Minihan ir Charles Mor- 
rill; policijos viršininkas Lynch, 
jo pagelbininkas McKenna; ad
vokatas Vincas Keršis; iš Law- 
rence — p. Petras Zareckas, 
muzikas P. Sakas ir jo vyrų 
kvartetas; iš Brocktono — muz.
J. Vaičaitis, p. Petrulienė.

Turiningas kalbas pasakė šie: 
kun. P. Juras, kun. J. Švagždys, 
adv. V. Keršis. Taipgi kalbėjo 
vietiniai airių kunigai, kongres- 
manai ir policijos viršininkas. 
Paskutiniuoju kalbėtoju buvo 
to vakaro kaltininkas kun. J. 
Daunis. Jis kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Dėkojo rengėjams 
ir dalyviams už linkėjimus ir do
vanas.

Rengėjai visų lietuvių katali
kų ir Lietuvių Moterų Katalikių 
klubo vardu kun. Dauniui įtei
kė dovanas.

Muzikalę programos dalį iš
pildė kvartetas iš Lawrence, 
vadovaujant muz. Sakui ir iš 
Brocktono p. Petrulienė sudai
navo solo, akomp. muzikui J. 
Vaičaičiui. Dainos visiems pati
ko.

Toastmasteriu buvo inžinie
rius Juozas Bielskis, jaunas 
profesionalas, kuris labai gra
žiai darbuojasi lietuvių tarpe. 
Programa užsibaigė Lietuvos ir 
Amerikos himnais.

Bankieto rengimo komisijoje 
buvo Juozas Žilinskas, Adolfas

rramiirĮfi-iri;

Musik, Pranas Macius, Stepas 
Jeskelevičius, Juozas Bielskis, 
pp. M. Raugeiienė, Juzė Rauge- 
lytė, R. Macienė, O. Radziuki- 
nienė, O. Jaruševičienė, M. Ši- 
lanskienė, M. Leščinskienė, A. 
Marčulonienė, O. Kirpšienė, p. 
Petras Svirskas, Bernardas Jur
kevičius, Juozas Zavedskas, A- 
lekas Klimauskas, Gasparas Ja- 
kavonis Visi nuoširdžiai darba
vosi, kad bankietas pavyktų. 
Bet gal daugiausiai pasidarba
vo tai šie: Margarieta Raugelie- 
nė su savo dukrele Juze, Juozas 
Žilinskas, Adolfas Musik. Gar
bė

Birželio 28 d., grįždami į na
mus iš LDS Seimo, kuris įvyko 
Brocktone, pas pp. Kneižius bu
vo sustoję Dr. M. Aukštikalnis 
su savo žmona iš Waterbury’ ir 
pp. P. Manikienė (Kneižių sesu
tė) ir P. Ambrozienė iš Hart
ford. Trumpą laiką pabuvę išvy
ko į namus.

Adv. Benjaminas Sykes su 
žmona ir vaikučiais išvyko į sa
vo vasarnamį, Wareham, Mass. 
praleisti atostogas ir vasaros 
sezoną. Adv. B Sykes per visą 
liepos mėnesį turi atostogas. 
Klientams patarnauja jo brolis 
adv. P. Sykes.

Liepos 4 d. pas pp. Kneižius 
buvo atvykę Sesutė Salvatora ir 
kita Sesutė Kazimierietė. Jas 
atvežė iš Dorchesterio pp. Kibu- 
riai. Sesuo Salvatora yra pp. 
Kiburių dukrelė.

Šiomis dienomis pp. Pranas ir 
Vincas Kudirkai, gyv. Franklin 
St., labai gražiai atnaujino sa
vo namus, p. Vincas Kudirka y- 
ra LDS organizacijos Garbės 
Narys.

Sykes &Sykes
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

P. A. SYKES ir B. G. SYKES

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005
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PIKNIKAS!
Rengia Naujosios Anglijos LDS Apskritis

Liepos-July 31 d., 1938
Palangos Parke, Methuen, Mass. (Lawrence)

Pradžia 1 Valandą po pietų

FOX per p. B.
Koraitį dovana $250. 

00 vertės.

p. Angelė Okulevičiūtė, gyv. 
Washington St., kuri turi ofiso 
darbą didelioje spaustuvėje, 
praleidžia atostogas, 
Maine valstybėje.

i ------------------
Antanas Mickūnas, vaistinin

kas. liepos 1 d. gavo pašto sky
rių, kur dabar visi lietuviai ir 
kiti apylinkėje gyvenantieji sve
timtaučiai maloniai aptarnau
jami. Mickūno vaistinė randasi 
kampas Washington ir St. Geor
ge St.

Šiomis dienomis p. K. Naujo
kaitis, Nash automobilių parda
vėjas, gavo agentūrą Kelvi- 
nator šaldytuvų, p. Naujokaitie- 
nė yra Moterų Sąjungos kuopos 
narė.

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

108 Dorchester Avė-
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Šis piknikas bus vienas gražiausių ir didžiausių, nes į jį žada suplaukti ne vien 
Naujosios Anglijos lietuviai, bet žada būti net iš New Yorko, New Jersey ir Pennsyl
vanijos.

I. J. FOX didžiausia kailinių firma Amerikoje paskyrė per savo lietuvį atstovą BERNARDĄ KORAITį 
didelę dovaną — MOTERIŠKĄ FUTRĄ — FUR COAT vertės $250.00. Antra dovana bus - Rašomoji mašinėlė.

Reikia pažymėti, kad Palangos daržas yra vienas gražiausių Naujoje An
glijoje. Palangos Daržas tai natūralūs miškas ir taipgi yra puikus ežeras, ku 

riame jaunimas ir suaugusieji galės nevien pasinaudo
ti pikniko įvairybėmis, bet ir puikiai pasimaudyti šil
tame ežero vandenyje.

Rašomoji mašinėlė, kuri 
bus dovanota vienam šio 

pikniko dalyvių.

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti

I

rinčiai per ilgą laiką gera
me padėjime stovi šaltoj 
vietoj. Senoviškas būdas 
laikyti citrinas yra įdėti į 
sūdytą vandenį.

Spanguolias reikia atsar
giai peržiūrėti išimant 
minkštas, ir padėti į puo
dynę ir vandeniu apdengti. 
Puodynę uždengti lėkšte 
arba lenta. Vandenį reikia 
permainyti sykį mėnesyj.

Žiemą galima nupirkti 
daug šviežios mėsos ir pa- 
kabyti skiepe. Plonus šmo
teliai, kaip tai, aviena, gali 
būti pamirkyta į avienos 
lajų (suet) ir kuomet rei
kia virti arba kepti viršų 
lengvai galima su peiliu 
nuimti.

Kalakutus, vištas ir kitus 
paukščius galima laikyti 
pakabytus vėsioj vietoj. 
Rūkytas kumpis, rūkytas 
liežuvis ir rūkyta jautiena 
ir žuvis įdėti į lininius mai
šus ir pakabinti. Sūdyta 
kiauliena ir sūdyta jautie
na laikyti sūdytame van
denyje bačkutėse ir gerai 
uždengtose.

Kiaušinius padėti į kal
kių vandenį. Daugelis šei- 
myninkių kiaušinius pade
da į avižas arba sausą 
druską. FLIS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

RENGĖJAI. Naujas “Intertype”

Pennsylvanijos Žinios Kaip Laikyti Daržoves, Vaisius ir Mėsas

William J. Chisholm
J GRABORIUS

5 “Asmeniškas Patarnavimas” >

■: 331 Smith St.,
č PROVIDENCE, R. I.
? Telephone:
'Į Ofiso: Dexter 1952
? Namų: PI. 6286

SHENANDOAH, PA.
PAMALDOS BAŽNYČIOJE
Dabar, vasaros metu, mūsų 

bažnyčios pamaldose yra per
mainų. Sekmadieniais nebus 
giedotinių Mišių, — visos bus 
skaitytinės. Taipgi, laike sumos 
pamokslo nebus.

SODALIEČIŲ PIKNIKAS
Pereitą sekmadienį mūsų So

dalietės turėjo pikniką Tomke- 
vičiaus parke. Oras buvo labai 
gražus. Jaunimas praleido labai 
linksmai dieną visokiuose žai
dimuose. Žymiausias dienos į-

Walnut Avė. Sąjungietės ne tik 
turėjo susirinkimą, bet ta pro
ga pagerbė ir ponią adv. E. Sy
kes, jos gimimo dienos ir 10 me
tų vedybinio gyvenimo sukakty
je. Pagerbimas įvyko dvilypis, 
būtent, ta pačia proga pagerbė 
ir p. Aleną Kneižienę, jos gimi
mo dienos proga. Dalyvavo 15 
sąjungiečių ir viešnių ir visos 
labai linksmai praleido laiką 
adv. B. ir E. Sykes rezidencijo
je. Adv. Benjaminas Sykes tą 
vakarą 
dirbti.

turėjo labai

Pranešimas

sunkiai 
CSN

vykis buvo minkšta-svaidžio 
žaidimas. Tame žaidime viena 
grupė, “Zigmand-čiūtės”, suplie
kė antrą grupę “Yany-čiūtės”.

LIEPOS 4-TA
Šįmet mūsų miestelyje, kaip ir 

kitais metais, minint šią Ameri
kos Nepriklausomybės šventę 
daugelis žmonių susižeidė žais
dami visokiais ugnies žaislais, 
šūviais, ir tt.

ALTORIAUS TARNAI
Aną dieną mūsų parapijos al

toriaus tarnai nuvyko į New 
Philadelphia, Pa., žaisti svaidi- 
nį su tos lietuvių parapijos tar
nais. Išeitis buvo tokia: New 
Philadelphiejiečiai, kunigo J. 
Gaudinsko išlamdyti, žaidimą 
laimėjo. Raulas.

Pranešame, kad D. Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio metinė 
Gegužinė įvyks liepos 17 d., Ri- 
verview Club parke prie Assa- 
bath upės, Hudson, Mass.

Gegužinė yra vadovybėje 127 
kuopos, Hudson, Mass. Šios kuo
pos nariai labai energingai dar
buojasi, kad Gegužinė pavyktų, 
kad į ją suvažiuotų tūkstantinė 
minia, kad visi būtų patenkinti. 
Vyčiai turi ruoštis ir vykti į šią 
Gegužinę iš visos Amerikos. Ge
gužinės programa bus įvairi ir 
turininga. Parke yra graži ir di
delė svetainė šokiams; graži li
pė pasimaudyti; ideališka pieva 
žaidimams.

Taigi visi, jauni ir seni, liepos 
17 d. vykime į L. Vyčių Geguži
nę. . Alena Jasionyti, 

L. V. N. A. A. Raštininkė.

PHILADELPHIA, PA.

nurodymai yra 
kuomet norime 
valgį ilgesniam

padėtos į sausą,

Salieros be jokio mazgo
jimo įdėti, su galvomis į 
viršų, į ilgas gilias 
kurios pripildytos 
žeme.

Sekanti 
naudingi, 
palaikyti 
laikui.

Bulvės
šaltą, tamsią vietą.

Morkas, pasternokus ir 
ropes galima laikyti skie
po žemėse, arba žeme pri
pildytose dėžutėse, ir dar
žovės pasiliks šviežios.

Adynus ir arbūzus reikia 
nuskirti ir laiks nuo laiko 
su skuduru nušluostyti ir 
padėti skiepe ne ant grin
dų, bet ant lentynos, ir ga
na toli nuo vienos kito. Tik 
gerai nunokinus skinti.

Kopūstai dėti į bačkas su 
šaknimis į viršų.
tos metų labai stropi ir sąžinin
ga LRKSA 20-tos kuopos se
kretorė; o kiek ji yra pasidar
bavus Šv. Jurgio parapijoj, ypač 
rengiant meniškus vakarėlius.

žodžiu, p-lė Adelė Smailytė y- 
ra pažiba, bei pasididžiavimas 
jurgiečių. Jurgietis.

20 Metų Jubiliejaus 
Lietuviška Diena

Susirinkime laikytame perei
tą savaitę, LRKSA 83 kuopa 
Scranton, Pa. nutarė minėti 20

i
dėžes,
sausa

laikoTomatės gali būti 
mos iki sausio mėnesio, jei-1 
gu nuskintos tik prieš šal- 

į ną, sausai nušluostytos ir 
padėtos ant lentynos skle-Į 

Į pe. Turi būti žalios, tvirtos I 
ir gerai išaugusios, ir kaip 
tik pradeda nokti galima; 
jas vartoti. Laiks nuo lai-! 
ko reikia peržiūrėti ir nu
nokusias išimti ir vartoti. 
Supuvusias reikia išmesti.!

Obuolius galima dėti į 
bačkas ir laiks nuo laiko iš
imti supuvusius. Bet jeigu 
nori obuolius laikyti iki! 
žiemai arba pavasariui, tai 
turi būti rankomis nuskin
ti ir nesudaužyti. Sausai 
nušluostyti ir gražiai ant 
lentynos skiepo padėti. Pa
tartina apvynioti minkšta 
popiera.

Grušės irgi kuriam lai
kui gali būti padėtos į 
piaulius. Pamarinčius ir ci- 
trinus taip pat galima lai
kyti, bet reikia apvynioti 
su minkšta popiera. Pama-

Atsisveikinimo 
Parengimas

Trečiadienį, birželio 29 d., 8 
vai. vakare, Lietuvių Tautinėje 
Svetainėje, įvyko į Lietuvą iš
vykstantiems atletams: prakal
bos, balius ir šokiai. Atsisveiki
nimo vakarą surengė Lietuvių 
Biznierių ir Profesionalų Sąry
šio jaunuolių skyrius, vadovys
tėje, p. Petro Svecinsko.

Pradėta su prakalbomis. Kai- metų Lietuvos Nepriklausomy- 
bejo: A. Kaniušis, Dr. I. Stan-įbės jubiliejų, 
kus, adv.
William M. Lewis, teisėjas Eu-Įkuri įvyks rugpiūčio 7 dieną, 

1938 metais, dideliame ir gra
žiame Lake Ariel Parke.

Tą dieną suvažiuos visi lietu
viai iš visų apylnkių. Taigi bus 
gera proga susitikti su savo pa
žįstamais ir linksmai praleis:i 
laiką.

Sekanti komisija yra išrinkta 
tvarkyti šį išvažiavimą: pirm. 
T. Zurevičius ir S. Galinis; 
vice - pirm. — J. Balcietis ir M. 
Abonienė; rašt. — P. Katilius 
ir jo pagelbininkas — V. Juške
vičius. Ižd. — J. Vaičaitis.

Taigi komisija kviečia visus 
lietuvius atsilankyti į šį išva
žiavimą rugpiūčio 7 dieną, Lake 
Ariel Parke.

P. Katilius, Rašt.

milžinišku išva- 
H. Horan, teisėjas‘ žiavimu LIETUVIŠKA DIENA, - - - - — - —

gene V. Allessandroni, Lietuvos 
Atstovas Washingtone p. Povi
las Žadeikis, adv. M. M. Šlikas 
ir p. Ignas Liepa. Po to prasidė
jo šokiai, užkandžiai ir pasivai- 
šinimai.

Liepos 1-mą dieną, laivu Grip
sholm, iškeliavo į Lietuvą šie 
mūsų kolonijos atletai: L. Ma- 
čionis, W. Dalbukas, W. Sidab
ras, ir J. Nojūnas.

Fr. Pūkas.

Veikėjos Sunegalėjimas
P-lė Adelė Smailytė, įžymi čia 

veikėja (ji yra ir menininkė), 
kaip teko sužinoti, dabartiniu 
laiku yra sunegalėjusi — serga. 
P-lė A. Smailytė yra nuo kele-

RCA Victor
Visų Bangų Naujos Rūšies Radio

MAGIŠKA AKIS
METALINES TŪBOS

MAGIŠKI SMEGENYS

CHARRON'S
20 Trumbull St., Worcester, Mass. 

Dial 4-9430.

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.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

NAUJOSIOS ANGLIJOS

JAUNIMO DIENA
Metinis L Vyčių Išvažiavimas

Liepos-Juiy 17,1938 
Riverview Club, Rivervie* St. (nuo River St.) 

Hudson, Mass.
Pradžia 1 vai. p. pietų ir trauksis iki vėlumos.

Sportai — loš “soft bąli” — S. Boston ir Worcester. 
Swimming— Canoeing — Dancing 

šoks salėje ir ant “ROOF GARDEN”. Gros Bernie 
Cotter’s orchestra. Bus skanių valgių ir gėrimų. 

Labai graži vieta visiems pamatyti.
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.* ;.
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T NUOLATINES, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp Hew Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. “Marieholm”.

Nereik švedų vizos keleviams į Lietuvą per Švediją

Kaip praėjo Septintas Am. Liet. Kat. Stud. ir Prof. Są
jungos Seimas. — Kas išrinkta į naujuosius valdomus 

organus. — Ką studentai nutarė.
-V,

II. DĖL SANTYKIŲ SU 
LENKIJA

. Amerikos Romos Kat. 
Studentų ir Prof. Seimas 
akyvaizdoje Lenkų val
džios dabartinės priespau
dos Vilniaus krašte, ypač 
jau po 1938. III. 31 d. suda
rymo normalių santykių 
su Lenkija, protestuoja 
prieš lietuvių organizacijų 
Vilniaus Krašte uždarymą 
ir reikalauja, kad Lietuvos 
Vyriausybė atšauktų savo 
atstovą iš Varšuvos iki 
Lenkai duos Vilniaus Kra
šte lietuviams tas teises, 
kuriomis lenkai naudojasi 
laisvoje Lietuvoje.

III. APIE ORGANIZACI
JAS

Amerikos Liet. R. Kat. 
Stud. ir Prof. VU Seimas 
įvertindamas mūsų tėvų a- 
teivių lietuvių įsteigtas lie
tuviškas parapijas ir įvai
rias organizacijas, nutarė 
jas energingai remti ir ra
ginti jaunimą jas palaiky
ti kaipo katalikybės ir lie
tuvybės židinius.

IV. DĖL NAUJŲ NARIŲ 
VERBAVIMO

, Per savo septintą seimą 
Amerikos Liet. R. Kat. ir 
Prof. Sąjunga nutarė pra
plėsti savo veikimą ir šiam 
tikslui įvykdinti skelbia 
naujų narių ir naujų kuo
pų vajų, kuris prasidės 
rugsėjo mėn. pradžioje ir 
tęsis iki Naujų 1939 metų.

V. NARIŲ SUSIPAŽINI
MO REIKALU

Kad sustiprėtų Studentų 
ir Profesionalų Sąjungos 
narių ryšiai, nutarta reng
ti įvairiuose miestuose šo
kius įr panašias socialinio 
gyvenimo pramogas. Šių 
pramogų pelnas bus ski
riamas atmokėti mūsų or
ganizacijos skolą.
VI. ĮVAIRIAIS KLAUSI

MAIS
1. Kad būtų išleista Stu

dentų ir Profesionalų Są
jungos Konstitucija (ats
kiroj knygutėj), už jas 
kuopos iš anksto prisiun
čia po 10 centų.

2. Studentai daugiau, ra
šytų apie kuopų veikimą ir 
spausdintų kuępų. kores
pondencijas taip, kad paė
mus “S. Ž.” būtų galima o- 
rientuotis apie kuopų dar
buotę. -

3. Kad “S. Ž.” turėtų a- 
pysakų kontestą, jame da
lyvautų tik studentai šios 
org. nariai. Kad už straips
nius būtų duodamos pre
mijos.

4. Kad “S. Ž.” būtų nagri
nėjami savo tautos rašyto
jai ir su jų raštais būtų su
pažindinti šios organizaci
jos nariai.

Liepos mėn. 2 ir 3 dieno
mis Marianapolio kolegijo
je, Thompsone susirinko 
VII Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų ir Profe
sionalų Sąjungos Seimas. 
Per dvi darbo dienas buvo 
padaryta penki susirinki
mai įvairiems klausimams 
spręsti. Paskaitas skaitė 
stud. Jonąs Petrauskas — 
apie jų organizacijos isto
rinį gyvenimą ir stud. Kun
drotaitė apie jų organiza
cijos pagrindinius idealus.

Susirinkimų metu išrink
ti nauji valdomieji orga
nai: Vyr. organizatorium— 
advokatas A. Mileris, gar
bės pirm. — p. Juozas 
Laučka, vyr. red. — kun. 
K. Urbonavičius, pirminin
ku — stud. Jonas Petraus
kas, I vice-pirm. — Kun
drotaitė, II vice-pirm. — 
Antanas Dranginis, sekre
torium — Petras Venslaus- 
kas, soc. sekr. — Alb. Gur- 
klis, “Studentų žodžio” re
daktorius — Jonas Pili- 
pauskas, ir administrato
rium -— J. Klebauskas. Vi
si susirinkimuose svarbieji 
iškelti klausimai buvo pa
brėžti rezoliucijose. Buvo 
priimtos tokios rezoliuci
jos:

I. MOKSLO DRAUGIJOS 
KLAUSIMU

Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Studentų ir 
Profesionalų septintas sei
mas, 1938 m. liepos mėn. 3 
dieną, Marianapolio Kole
gijoje, Thompson, Conn., 
priėmė tokias rezoliucijas:

1. Kadangi Lenkijos val
džia uždarė Vilniuje (1938. 
VI. 1.) Lietuvių Mokslo 
Draugiją, kuri egzistuoja 
nuo 1907 metų, ir sukonfis- 
kavo visą jos turtą.

2. Kadangi Lietuvių Mok
slo Draugija yra grynai 
moksliška įstaiga ir jos 
knygyne yra sukrauta 
brangioji lietuvių tautos 
tautosaka.

3. Kadangi Lietuvių Mok
slo Draugijos moksliški 
rinkiniai yra svarbūs vi
sam kultūringam pasau
liui,

4. Kadangi nei rusų nei
vokiečių valdžios savo lai
ku nedrįso paliesti šios 
grynai moksliškos įstai
gos, ... . , .

Todėl mes įvertindami 
gryną mokslą, vienbalsiai 
protestuojame prieš Len
kijos nekultūringą darbą 
ir griežtai reikalaujame, 
kad Lenkijos valdžia su
grąžintų Vilniaus Mokslo 
Draugijai jos konfiskuotą 
turtą ir leistų šiai draugi
jai toliau tęsti kultūrinį 
darbą.

į j'f Į » ' * j

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Laivų išplaukimai iš New Yorko: 
DROTTNINGHOLM: Liepos 14, Rugpiūčio 8 
GRIPSHOLM: — — — Liepos 22, Rugsėjo 7 
KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14 

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

I
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Klausimai Ir Atsakymai

l

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po-

1 • ■' « f

pieriniais apdarais. Kainą tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
į •'/ n,-

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Dealeriai Myli Užgirsti
Jus Užsakant PICKWICK

F* 3

Jie Žino, Kad Jis Patenkins

Iš Krano

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

V/3 FA jV-.- ;tt

Brewed by HAFFENREFFER & CO- INC Boston ^-oss. BRcWERS SINCE 1870.

5. Reikalaujama iŠ kuopų busais ir automobiliais. Dalyva- 
metų pradžioj prisiųsti e- vo legaašeriai ir jų pa
šančių narių sąrašą su a-1 Radzevičiaus 4
dresais i postas. Legionieriai gražiai pa-

Svarbiausia rezoliucija | paradpje 3“ ,savo vadu p-
... . . ri J. Kavaliausku. Musų jaunosyra pirmoji, kurioje parei- auxiliarietės, trys sesutės, p. skiamas protestas Lenki-puošė parada. 

jos vyriausybei dėl uždary- Nors oras buvo vėsus, bet visi 
mo Vilniuje lietuvių moks-' maloniai ir linksmai praleido 
lo šventovės, židinio seno- laiką.
sios mums istorinės “Lie-, Daug gražių įspūdžių susidarė 
tuvių Mokslo Draugijos”. iŠ Sąjungiečių išdirbinių paro
sią rezoliuciją nutarta iš-dos. Sąjungietės tikrai užsipel- 
vertus anglų kalbon pa- ino pagyrimo už tokį gražų dar- 
siųsti Lenkijos preziden- bą- ^ios k°lonij°s Sąjungietės 
įuį ą Skirius. ParodoJe taiP pat turėjo savo

' stalą su išdirbiniais. Daugiau
sia išdirbinių buvo pp. M. Kava
liauskienės, O. Radzevičienės ir 
jos dukrelių, J. Janušonytės iri 

j B. Mičiūnienės. Pastaroji laimė
jo dovaną už rankšluostį
kurio išsiuvinėtas Dariaus 
Girėno vardas ir Lituanika.

Valio, New Britainiečiai!

HARTFORD, CONN.
Birželio 26 d. Trilypės Gegu

žinės rengimo komisija buvo pa
siruošusi priimti ir pavaišinti 
tūkstantinę minią žmonių. Bet 
lietus pakenkė ir tūkstančiai 
nesuvažiavo. Dalyvavo patys
gerieji žmonės. Taigi rengimo IŠ DARBININKŲ GYVENIMO

t

j
I

ant 
ir

k°mKija reiškia nuoširdžiausią j Darbinink gvvenimo sąlygos 
padėką New Bntamo Sv. An- pablogėjo, nes' užsidarė
driejaus par. chorui ir jo vadui j 
p. muzikui Žalnieraičiui ir pp. i 
Sintautam už taip gražiai išpil
dytą programą; dėkojame ir 
vietiniam švč. Trejybės par. 
chorui ir jo vadui muzikui J. 
Balsiui.

Taipgi dėkojame visiems dar
bininkams ir darbininkėms, ku
rie nuoširdžiai dirbo. Iš rengi
mo komisijos daugiausiai darbo 
atliko pp. K. P. Tamošiūnas ir 
p. B. Mičiunienė iš New Britain. 
Jos pasidarbavimu ne tik atvy
ko choras, bet ji dar surinko pi
nigais $33.00. Iš Manchester, 
mažos lietuvių kolonijos, atvy
ko pilnu autobusu dainuodami. 
Iš Waterbury, nors ir negausiai.

dirbtuvės 10 dienų. Prieš už*’- 
I rymą taip pat dirbo trumpą lai
ką. Tūkstančiai žmonių be dar
bo, daugumoj jaunuoliai. Šiais 
metais jaunuolių bedarbių skai 
čius padidėjo 126, nes tas skai
čius užbaigė mokslus. Jaunuo
liai pridaro visokių šelmyšči 

j ypač lenkai.
___________

liu. 1 iiavtiMiuj, uuxo iš. ucgauoicu, 
bet dalyvavo. Taigi visiems ir ramybė, 
visoms Rengimo Komisija nuo
širdžiai dėkoja.

Pirmą prizą laimėjo p. V. Kur
tinaitis; antrą — p. Točionienė; 
trečią — No. 509 — B.S.B. Lai 
atsišaukia pas p. K. P. Tamos, 
100 Buckingham St., Hartford, 
Conn. Raporteris.

HEW BRITAIN, CONN.
DŽIAUGIASI APLANKŲ 

MARIANAPOLĮ
New Britainiečiai gausiai da- 

: lyvavo 4 liepos, Marianapolyj, 
h Lietuvių Dienoj. Visi džiaugiasi 
8 įspūdžiais.ir laimingai sugrįžę 
į į namus. Iš šios kolonijos buvo 

nuvykę dviem didžiuliais auto-

ANKSTYVA MIRTIS
Liepos 4, po ilgos ligos mirė 

M. Kavaliauskaitė, 26 metų ar~ 
žiaus, savo tėvelių namuose. Pa
laidota iškilmingai su Šv. mišio
mis Švč. Marijos kapuose. Pali
ko nuliūdime tėvelius ir du bro- 

Lai būna jos vėlei amžina 
T. M.

WASHIGTON DEPOT, CONN.

I ! . • C . •

naturalizavimu abiejų tė
vų). Gali, jeigu nori, gauti 
atskirą pilietybės certifi- 

(katą. Turi pasiųsti aplika
ciją į Commissioner of Im- 
migration and Naturaliza- 
tion, vartodamas blanką 
2400. S.u aplikacija turi pa
siųsti dvi fotografijas ii 

ipiniglaiškį penkių dolerių, 
Nėra jokio kvotimo gauti 
“certifikate of derivative 
citizenship”, bet apykan
tas turi imti ištikimume 
priesaiką Jung. Valsty
bėms ir turi pristatyti tin
kamą dokumentų įrodymą 

■ kaslink giminiystės ir jc 
į metų.

Prisiekti Pranešimai 
Vieton Pasporto

Klausimas — Sąryšyje 
su mano pastangomis lega- 

kUužtaus^Tbi^kos. Ne- ,U™oti ma,?° buvlm4 šjojt 
salyje as tunu pristatyti 
legališką pasportą, tas nė
ra galima, nes aš apleidai 
savo kraštą net penkiolika 
metų atgal ir savo piliety
bę jau seniai pamečiau. Ką 
turiu daryti?

Atsakymas — Prisiekt: 
pranešimai kartais priima
mi vietoje pasporto. Tok 
pranešimai turi būti nuc 
vietinių, valstybiškų ar fe- 
deralių viršininkų. Galima 
gauti smulkmeniškų infor
macijų apie tai iš Foreigr 
Language Inform a t i o r 
Service, 222 Fourth Ave
nue, Nevv York City.

Pirmų Popierų Išsibaigi-
mas

Klausimas — Aš ką tik 
patėmijau, kad mano pir
mos popieros išsibaigia a- 

- teinantį mėnesį. Man pasa
kė, kad ima nuo penkių iki 
šešių mėnesių pašaukti ap- 
likantą kvotimams. Ar ko
kiu būdu būtų galima pa
greitinti mano pašaukimą. 
Ar vėl išnaujo turėsiu vis
ką pradėti?

Atsakymas — Kuogrei- 
čiausia išpildyk aplikaci
ją — blanka A-2214 ir pri
dėk laišką pažymėdamas, 
kad tavo pirmos popieros i 
greit išsibaigia. Tokiuose 
atsitikimuose, gal pagrei-j 
tins, bet jeigu reikės iš 
naujo viską pradėti, tai tik i 
save kaltink už neapsižiū-' 
rėjimą. Atsakyk visus

Visas pirmas dovanas gavo p. 
Salomėja Krikščiūnaitė, pp. A- 
lek. P. Krikščiūnų dukrelė.

Antrą dovaną gavo Alvira 
Krikščiūnaitė. Tai garbė lietu
vaitėms už tokius pasižymėji
mus moksle.

p. Salomėja Krilkščiūnaitė pa
sirinko profesiją slaugės, o Al
vira mokysis grožio. Abi moky
sis Hartforde.

pp. Alek. P. Krikščiūnai, p. 
Salomėjos tėveliai suruošė savo 
trims vaikams, baigusiems 
mokslus, bankietą, kuriame da
lyvavo daug svečių ir viešnių- 
vietinių ir iš apylinkių kolonijų. 
Iš Waterbury buvo pp. Antanas 
Aleksaitis, biznierius, p. Karve- 
lienė ir kiti. p. Aleksaitis pasa
kė sveikinimo kalbą. Linkėjo 
Krikščiūnų šeimynai geriausių 
sėkmių.

pp. Alek. P. Krikščiūnų trys 
vaikai šįmet baigė mokslus, 
būtent: duktė Salomėja užbai
gė aukštesnę mokyklą, jos bro
liai: Zigmuntas užbaigė komer
cijos kursą, o Stasys pasiruošia- 
mąją mokyklą.

p. Alek. P. Krikščiūnas yra 
nuoširdus “Darbininko” bendra
darbis, skaitytojas ir rėmėjas. 
Sveikiname pp. Krikščiūnus 
mokslo užbaigimo proga ir lin
kime Dievo palaimos ateityje.

Korespondentas.

LIETUVAITES PASIŽYMfiJO 
MOKSLE

Pereito mėnesio pabaigoje į- 
vyko aukštesnės mokyklos 
(High School) mokslo meto už
baigimas. Lietuvaitės pasižymė
jo moksle ir laimėjo dovanas. 
Pirmą dovaną laimėjo Saliomė- 
ja Krikščiūnaitė už aukščiausį 
laipsnį visoje mokykloje. Ji bu
vo geriausia studentė- moksle, 
geriausia kalbėtoja. Ji pasakė 
turiningą kalbą mokyklos 'už
baigoje, temoje:-“The infltfenee 
of illicit ūse of narcotics in the 
United Statės”.

SVEIKATA—TURTAS

užmiršk pridėti prie apli
kacijos tavo deklaraciją ir 
dvi fotografijas su parašu.

“Derivative” Pilietybe
Klausimas — Atvykau j 

Jung. Vals. 1928 m. turė
damas 17 metų. 1929 m. 
mano tėvas tapo naturali- 
zuotas. Ar aš irgi Ameri
kos pilietis. Ar galiu gauti 
kokį dokumentą tą paro
dyti?

Atsakymas — Sveturgi- 
mę vaikai po 21 metų, gau
na pilietybę naturalizavi- 
mu jų tėvo (nuo gegužės 
mėn. 24tos dienos 1934 m.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai 
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, 
kaip.tai: reumatizmų, rankų kojų gė
limų, nikstelėjimų, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gų šilumų, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis-tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grųžinam.

! Kaina 75č., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
1 kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
I taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti U-Į 
krųjų Deksnio Galingų Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiuUjimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta) 
bEKENS OINTMENT. tai tik tada! 
Belaikysite tikrųjų Deksnio Galingų 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

ZDANYTE - STOUFFER 
šeštadienį, liepos 2 d. 6 vai. 

vakare priėmė moterystės sa
kramentą p-lė Kotryna Zdanytė 
ir svetimtautis Karolius Stouf- 
fer. Jų sutarties liudytojais bu
vo brolis ir sesutė jaunosios, bū
tent, Jurgis ir Ona Zdaniai, 

i Naujavedžius nuoširdžiai svei
kiname ir linkime jiems visų 
Dievo malonių jų naujam gyve
nime. Ponai Stoufferiai gyvens 
613 Washington Blvd.

I

NUOTRUPOS.
Sveikiname p-les Adelę Mika- 

lajūnaitę, kuri baigė Southern 
High School, ir Anelę Keidošiū- 
tę, kuri sėkmingai išlaikė kvoti
mus Sekretorijos aukštesniuose 
kursuose.

Kadangi nedarbas siaučia 
Baltimorės kriaučių dirbtuvėse 
tai mažai kas buvo išvažiavęs į 
tolimesnius miestus Amerikos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
šventėje. Tačiau Dr. Krizosto
mas Mendelis su savo žmona ir 
pp. Vaškevičiai buvo išvykę į 
Plains, Pa., atlankyti kunigų 
Mendelių tėvelius. Taipgi p. Jo
nas Jasaitis su savo šeima at-

■ lankė sąvo gimines apie Miners- 
vifie, Pa.

Pranas Bagdonas susilaukė 
dukters. Krikštyta sekmadienį 
ir gavo vardą Kotrynos. Prano 
mamytė, ponia Kotryna Bagdo-

nienė, buvo krikšto motina, o p 
Adomas Antoszewskis buvc 
krikšto tėvas.

Ambrazas Remeikis, kūriau 
buvo daryta sunki inkstų opera 
cija South Baltimore Genera 
ligoninėj, sveiksta bet labai ii 
lėto. Jau praėjo 9 savaitės ta 
čiau dar nežinoma kada galės 
grįžti namo.

Pereitą sekmadienį sodaliečil 
mišios 8:30 vai. ryte buvo atna 
šaujamos su įstatymu ŠŠ. Sa 
kramento, kad tinkamai pami 
nėjus ŠŠ. Petro ir Povilo iškil 
mę.

Sekmadienį, liepos 10 d. pei 
mišias 8:30 vai. ŠŠ. Vardo vyri, 
dr-ja priims Šv. Komuniją būrj 
ir atmins savo dvasios vadą kun 
Antaną Dubinską, kurs atosto
gauja visą mėnesį.

Vasaros metu, neesant sesu
tėms Baltimorėj, sekmadieniais 
Margareta Paulioniutė labai 
gražiai vadovauja (sekmadie
niais! vaikučių rytmetinėms 
maldoms ir gan skaitlingas bū
rys vaikučių ateina kas sekma
dienį ant šv. mišių. B. K.

TelefifNM: Plšza 1350.

J Vilu u vi v Ui IG Ui Kuo 
Graborius 1r Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.
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Tūkstančiai Lietuvių t
Marianapolyj

Liepos 4, kasmet Marianapolyj 
įvyksta Lietuvių Diena su turi
ninga programa. Šįmet apytik
riai daviniai rodo, kad žmonių 
buvo žymiai daugiau negu pe
reitais metais. Vietinė policija 
mane informavo, kad šiais me
tais ji suskaitė daug daugiau 
automobilių, negu pereitais me
tais, bet ir ji visų nesuskaitė, 
nes tą darbą užbaigė apie 12 
vai. vidudienį. Naujos Anglijos 
lietuviai į Lietuvių Dieną va
žiuoja kai į kokius atlaidus. Pa
maldų metu visai labai maldin
gai nusiteikę, klauso šv. mišių 
ir pamokslo, kurį šiais metais 
pasakė iškalbingas jaunas kle
bonas kun. V. Puidokas. Šv. mi
šias atnašavo kun. A. Petraitis, 
Šv. Kazimiero par. (Worcester) 
klebonas. Laike šv. mišių giedo
jo Hartfordo Švč. Trejybės par. 
phoras, vadovaujant muzikui J. 
Balsiui, Peter’s Mass in D. Ka
da choras giedojo lietuviškai 
kun. Strazdelio parašytą giesmę 
“Pulkim ant kelių”, tai visi se
nesnieji lietuviai prisiminė Lie
tuvą.

Per Offertorium giedojo “Pa- 
nis Angelicum” muzikai ir artis
tai pp. Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai. Jiem akompanavo muz. Juo
zas Žemaitis. Chorui akompana
vo ponia Felicija Rich (Plikū- 
naitė) iš Hartford. Giedojimas 
išėjo labai gerai, ypač pp. Či- 
žauskų duetas.

Tuoj po pamaldų programos 
ir visos dienos vadovybę paėmė 
adv. Antanas Mileris iš Worces- 
ter, Lietuvių Dienos pirminin
kas. Tėvas Jonas Navickas, 
MIC., Lietuvių Dienos šefas, bu
vo labai gerai nusiteikęs ir rū
pinosi, kad visi dalyviai būtų 
patenkinti. Ir pasitenkino. Ma
rianapolio Kolegijos rūmai bu
vo atdari, visas parkas, sodas, 
gėlynas atdaras, taip, kad daly
viai turėjo pilniausią laisvę gė
rėtis ir džiaugtis Lietuvių Kole
gijos — išeivijos Vilniaus gra
žumu. Tėvas Kazimieras Urbo
navičius, Lietuvių Dienos Gar
bės Pirmininkas, taip pat iš sa
vo Kmitvilio atėjo pėkščias ir 
šnekučiavo su visais, kad tik vi
si išsivežtų gražiausius įspū
džius, kad ir kitais metais at
vyktų į Lietuvių Dieną.

MŪSŲ MUZIKAI
Didelį įspūdį visiems padarė 

mūsų muzikai - vargonininkai, 
kuriems vadovavo muzikas Ra
polas Juška, So. Bostono lietu
vių parapijos vargonininkas. 
Dalyvavo šie muzikai su savo 
chorais: pp. Jonas Čižauskas, 
Juozas Žemaitis, J. Balsis, V. 
Burdulis, M. Karbauskas, A. 
Šlapelis, ponia S. O’Neil (Kašė
taitė), S. Virkauskas, J. Stačio

kas, R. Juška, J. Vaičaitis, Bro
lis J. Banys, A. Aleksis, Jr. (Mu
zikas P. Sakas pats nedalyvavo, 
nes susilaukė šeimos padidėji
mo, bet jo choras dalyvavo). 
Taipgi dalyvavo svečias muzikas 
p. Dulkė iš Brooklyn, N. Y.

Mūsų muzikai labai nuošir
džiai priruošė chorus Dainų 
programai, ir tuojau po pietų 
padarė chorų choro praktiką 
Kolegijos dormitorijojej. Diri
gentais buvo šie muzikai: Jonas 
Čižauskas, V. Burdulis ir S. Vir
kauskas.

DAINOS
Praktika pavyko, pavyko ir 

Dainų Šventės programa. Su
dainavo šias dainas: 1) Ameri
kos himnas; 2) Jaunimo gies
mė — Naujalio; 3) Oi laksto— 
Vanagaičio. Dirigavo S. Vir
kauskas. 4) Važiavau diena — 
Šimkaus! 5) Ant kalno karklai
— Liaudies; 6) Tekėjo saulelė
— Šimkaus; 7) Saulutė tekėjo— 
Liaudies. Dirigavo J. Čižauskas. 
8) Sodiečių sočas — muz. J. Ci- 
žausko; 9) Šoks tėvelis — Po
ciaus; 10) Čia kraštas — Žile
vičiaus; 11) Lietuvos himnas. 
Dirigavo V. Burdulis.

Dainų šventės programa pada
rė labai gražų įspūdį į visus ka
da apie 450 mūsų gražiausių 
jaunuolių sustojo ant laiptų ir 
harmoningai dainavo lietuviš
kas daineles. Garbė mūsų muzi
kams vadams ir chorams, kurie 
vieningai skleidžia lietuvišką 
dainą, o per ją išlaiko lietuvybę.

BASEBALL
Baseball žaidimas šiais me

tais nepadarė tokio įspūdžio, 
kaip kitais metais. Žaidė Maria
napolio Kolegijos ratelis su 
Worcesterio Aušros Vartų par. 
Vyčių rateliu. Pradžioje žaidime 
nebuvo kompeticijos, o į pabai
gą Worcesteriečiai parodė savo 
jėgas. Worcesteriečiai laimėjo 6 
punktais prieš 5.

Kolegistai pademonstravo 
kumštynes. Minioje teko išgirs
ti įvairių komentarų. Griežčiau
siai kumštynes pasmerkė maža, 
gal kokių 4 metų amžiaus, mer
gaitė. Kada kumštininkai daužė 
“snukius”, tai toji maža mergai- ■ 
tė su ašaromis verkė, o kada 
sustojo kumščiuotis, tai ji vie-Į 
nam iš kumštininkų priėjusi su
davė rankute. Buvo ir kitokių 
sporto rungtynių.

PARADAS
Gražiai pasirodė parado je i 

Hartfordo, New Britaino ir Wa-; 
terburio legionieriai; taipgi ir 
Worcesterio ir viena Bostono 
draugijos. Paradoje dalyvavo 
šios organizacijos: Hartfordo 
Sabonio postas ir Auxiliary; 
New Britain Radzevičiaus pos

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsvorth St Telefonas
Worce«ter, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Coltunbia Rd.,

South Boston I i
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So. Boston 

2271

tas ir Auxiliary, ir Waterbury 
Silvestro Stokes postas ir Au- 
xiliary. Gausiausiai dalyvavo le
gionieriai iš Hartfordo. Legio
nieriams vadovavo nacionalis 
komandierius J. Kavaliauskas. 
Iš Worcester dalyvavo šios 
draugijos: Šv. Kazimiero par.— 
Švč. Marijos, Blaivininkų, Ma
rijos Vaikelių, Šv. Onos; Aušros 
Vartų par. — Moterų draugija 
ir bendra Šv. Liudviko draugija. 
Spaudą atstovavo p. B. Jakutis 
iš Cambridge. Vyriausiu para- 
dos vadu buvo p. Juozas J. Dir- 
sa iš Worcester. Jis aukavo do
vaną — garbės taurę gražiau
siai pasirodžiusiai organizaci
jai paradoje. Beje, iš Bostono 
dalyvavo Kęstučio draugija. 
Draugijos dalyvavo su savo žen
klais ir vėliavomis, o legijonie- 
riai uniformose.

Teisėjais buvo šie: kun. J. 
Bakšys, kun. P. Juras, prof. P. 
Galinis, mokytoja Šukytė, Dr. 
Aukštikalnis ir p. D. Kiburytė. 
Teisėjai paskyrė p. Dirsos auko
tą dovaną legionieriams.

Kadangi kolonijų stalus ir 
prie jų dirbusius darbininkus į- 
vertina kitas korespondentas, 
tai čia praleisiu be platesnio 
pažymėjimo. Pažymėsiu tik tiek, 
kad visi parodė tikrą nuoširdu
mą ir pasišventimą Kolegijai ir 
mūsų spaudai — “Darbininkui”. 
Garbė jiems.

10,000
Ekspertų apskaitliavimu, Lie

tuvių Dienoje dalyvavo apie 
10,000 žmonių. Pažymėtina, kad 
dalyvavo labai daug jaunimo, 
kas yra retenybė mūsų išeivijos 
išvažiavimuose.

Moterų Sąjungos Mass., N. H. 
ir Maine ir Conn. apskričių kuo
pų išdirbinių paroda buvo gausi 
išdirbiniais, tik gaila, kad netu
rėjo užtektinai vietos tuos išdir
binius išdėti. Sąjungietės tikrai 
gražiai pasidarbavo išstatyda- 
mos savo gražius ir brangius iš
dirbinius. Parodą įvertinti palie
ku ekspertams - žinovams. Ti- 
kiuosiu, kad kas nors iš moterų 
apie šią parodą plačiau parašys.

Vaikų grožio komisija irgi 
gražiai pasidarbavo. Pirmą gro
žio dovaną gavo Mildreda La
pinskaitė iš Worcester; antrą — 
Frances Kairis iš Hartfordo; 
trečią — Mary Anna Žemaitis, 
iš Worcester.

Lietuvių Diena praėjo laimin
gai. Rodos, kad Dr. Antanas 
Gasson (Gvaizdikas) iš Nor- 
wood su savo pagelbininkėmis 
slaugėmis — p. Babilaite iš 
Norwood ir p. Liutkiūte iš Wor- 
cester mažai turėjo darbo, bet 
jie buvo pasiruošę dideliam dar
bui. Dr. A. Gasson, rodos, sutei
kė pirmą pagalbą 4 asmenims, 
tarp kurių ir p-lei F. Grendely- 
tei iš So. Boston.

Jaunimui gal būti buvo links
miausia Lietuvių Dienos valan
dėlė, tai šokiai svetainėje. Gro
jo A. Jarus ir Melodians orkes
tras iš Waterbury.

Lietuvių Dienoje gausiai daly
vavo ir mūsų dvasiškiai ir pro- 
fesijonalai. Visų pavardes sura
šyti užimtų daug vietos. Tą ge
riausia galėtų padaryti kores
pondentai iš kolonijų, parašyda
mi į “Darbininką”, kurie pro- 
fesijonalai dalyvavo iš jų kolo
nijos atskirose korespondencijo
se. Pažymėtina, kad dalyvavo ir 
iš tolimųjų kolonijų, būtent, iš 
Rochester, N. Y. kun. J. Bakšys 
su savo keliais parapijiečiais; iš 
Newark, N. J. kun. I. Kelmelis 
su savo parapijiečiais; iš Brook
lyn, N. Y., ir net buvo automo
bilių iš Pennsylvania, Dlinois, 
Califomia ir tt. Bet daugiausia 
buvo iš Massachusėtts ir Con
necticut.

Stanley Radio kompanija iš 
So. Boston aptarnavo garsiakal
biais ir turėjo įrekordavimo a- 
paratą. kuris buvo naujienybė. 
Daug kas iš dalyvių įrekordavo 
savo balsą ir plokšteles parsi
vežė į namus.

Bendrai Lietuvių Diena pavy
ko, nors oras iki po pietų buvo 
nelabai palankus gražiai nusi
teikusiems dalyviams. Oras bu
vo šaltokas ir lietus gąsdino da
lyvius. Bet po pietų debesys iš
sisklaidė ir saulutė šildė visų 
veidus. A-a.

Nuo Birž. 24
“Darbininko” naujos Intertypos — raidėms rinkti 

mašinos rėmėjų skaičius auga kasdieną. Nuo birželio 
24 dienos iki šiai dienai sudėta aukų $170.00. Viso jau 
suaukota $1,577.37. Iki $7,000.00 dar daug trūksta, bet 
Intertypo Vajaus Komisija pasitiki, kad laikui bėgant 
bus surinkta $7,000.00. Nuo birž. 24 d. prisidėjo prie 
naujos Intertypos šie: 
Kun. Pijus Juraitis, Athol, Mass...............
Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury, Conn. 
LDS Conn. Apskritis .... .............................
Kun. Aug. Petraitis, Worcester, Mass.......
Kun. Dr. J. Starkus, Thompson, Conn. ... 
Kun. Pr. Virmauskis, So. Boston, Mass. ... 
Blaivininkų 49 kp. So. Boston, Mass..........
B. Mičiūnienė, New Britain, Conn...........
B. Jakutis, Cambridge, Mass......... ............
J. Marks, Los Angeles, Calif......................
J. B. Laučka, Brooklyn, N. Y......................
P. Pliaškas, Middleboro, Mass...................
B. Bardzilauskaitė, Kearny, N. J...............
N. N. Phila. Pa............... ............................
F. Wolange, Lawrence, Mass......................
Moterų Są-gos 29 kp., Brooklyn, N. Y......
Jonas Mickevičius, LDS 28 kp. nar. Brooklyn, N. Y. 5.00 
LDS 7 kp. ir Labdaringoji Dr-ja, Worcester, Mass. 10.00 
Mrs. J. Marks, Los Angeles, Calif.............................. 2.00
Adomas Kudarauskas, Worcester, Mass...................1.00
Ignas Pigaga, Worcester, Mass.................................. 1.00
Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. 1.....................10.00
Pranė Jančienė, Lawrence, Mass.............................  1.00
Charles Lacey, Lawrence, Mass.................................. 1.00

o $170.00

$25.00 
. 25.00 
. 25.00 
. 20.00 
. 10.00 
. 10.00

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

Viso ...................................................... $170.00

Pirmiau paskelbta....................... $1,407.37

Viso aukų sudėta............................ $1,577.37
Visiems aukotojams tariame nuoširdžiausiai ačiū. 

“Darbininko” Intertypo Fondo Komisija.

Lietuvių Diena
Liepos 4, š. m., Marianapolyj, 

Thompson, Conn. įvyko Lietu
vių Diena, kuri prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis. Šv. Mi
šias iškilmingai celebravo kun. 
Augustinas Petraitis, Šv. Kazi
miero par. (Worcester, Mass.) 
klebonas su asista. Pamokslą 
pasakė kun. V. Puidokas, Šv. 
Kazimiero par. (Westfield) 
klebonas. Iškilmingų pamaldų 
metu Šv. mišias giedojo vad. 
J. Balsio, Hartfordo, Šv. Trejy
bės par. choržs.

Pamaldoms užsibaigus per 
garsiakalbį pasigirdo sveikini
mai publikos, sveikino: Lietu
vių Dienos Pirm. adv. A. Mile
ris iš Worcester, Mass., kun. J. 
Švagždys, LDS Centro pirm, ir 
Šv. Roko par. klebonas, Brock
ton, Mass., Antanas F. Kneižys, 
“Darbininko” red., Nerwood, 
Mass. ir kiti.

Po pirmųjų kalbų-sveikinimų 
Dormitorijoj įvyko Generalė 
chorų-choro praktika.

Publika, lyg plačiosios jūros 
bangos bangavo nuo krašto ligi 
krašto, nuo Kmitvilės ligi Ko
legijos ūkio pakraščių ir tt.

Visame parke išsirikiavę biz
nio stalai atrodė lyg tos salos,
prie kurių priėjus galėjai pasi
sotinti bei troškulį užgesinti.

Jūsų reporteriui teko aplanky
ti tas salas ir susipažinti su di
deliu lietuvišku vaišingumu. Pa
vadinsiu jas numeriais, prade
dant nuo Kmitvilės. W M Seniauskienė, 

No 1, tai kombinuota sala-sta- K. Maleckienė,

Detroito Žinios
Šv. Petro Parapija

UŽMUŠTAS LIETUVIS
Pereito sekmadienio naktį, a- 

pie 11 vai. ėjo gatve p. Stasys 
Brazaitis ir kiti penki žmonės 
skersai West Fort St. arti Co - 
lidge prie savo automobilio. 
Trys ėjo pirma, o kiti trys pas
kui. Tuo tarpu atlėkė smarkiai 
automobilius, ir nors galėjo 
pravažiuoti neužkliudęs einan
čių, trenkė į pirmuosius tris 
taip smarkiai, kad net išmetė 
juos į viršų. Visus tris mirtinai 
sužeidė. Už valandos mirė mo
teris vėliau mirė Stasys Bra
zaitis, o trečias guli Dolray li
goninėje. Tas automobilius per- 
mušęs žmones trenkė į kitą au
tomobilių.

Pribuvo policija ir areštavo 
neatsargų vairuotoją. Policija 
sako, kad tas vairuotojas bu’ 
ankščiau sulaikytas ir gavęs ti- 
kietą už negerą važiavimą. Vai
ruotojas buvęs išsigėręs, kaip 
sako.

A. a. Stasys Brazaitis palaido
tas trečiadienį. Jo broliai — 
Antanas ir Jurgis priklauso prie 
šios parapijos. Jų žmonos ir mo
tina tą pačią dieną buvo išva
žiavusios atostogų į Pennsylva- 
niją, bet buvo pašauktos į laido
tuves. Štai kaip greit žmogaus 
linksmumas ir gyvenimas užsi
baigia.

Pereitą savaitę automobilius 
užmušė Juozą Storpirštį. Jis 
dirbo Lowrie Lumber Co. nak
tiniu sargu. Einant skersai gat
ve apie 2 vai. rytą, automobilius 
jį pertrenkė ir jis staiga mirė.

Juozas buvo nevedęs, 59 m. 
amžiaus. Iš giminių randasi tik 
vienas pusbrolis. Artimesniųjų 
giminių negirdėti. Jeigu yra tai 
turėtų tuojau atsišaukti. Jis pa
ėjo iš Lankeliškių miestelio, Su
valkų. Gyveno pas Kavaleičius. 
Manson St. Palaidotas iš Šv. Pe
tro lietuvių par. bažnyčios Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Pereitą savaitę sunkiai sužeis-

las: Waterbury’s ir Worcester. 
Waterburiečiai vaišina valgiais, 
o Worcesteriečiai gėrimais. Prie 
valgymų dirbo šie waterburie- 
čiai: Kaz. Dapkus, Ona Šmotas, 
M. Norkus, A. Markevičius, E. 
Matuliūnienė, B. Morkevičienė, 
O. Girdzijauskienė, M. Stankevi
čienė, M. Petkevičienė, O. Gir
dzijauskaitė, P. Girdzijauskai
tė, Veronika Voglin; prie gėri
mų dirbo šie worcesteriečiai: A. 
Šipas, Vaclovas Barysas, J. Ben- 
doraitis, A. Kupstas, A. Tauras, 
J. Ivoška, A. Lukoševičienė.

No 2, prie šio antrojo stalo 
darbavosi worcesteriečiai: K. 
Šapavičius, M. Urbašius, B. 
Morkūnas, S. Pyragas, J. Bra
zauskas.

No 3, prie trečiojo stalo dirbo 
worcesteriečiai: M. Bruožas, M. 
Aliukas. Tai mažiausia stotis.

No 4, čia matėsi Stanley Ra
dio Co. atstovai: Stasys Beles- 
kas, Viktoras Trečiokas, Felik
sas Beleskas, kurie čia pat tu
rėjo prisitaisę įrekordavimo 
mašiną ir kas tik norėjo, tas ga
lėjo išbandyti savo kalbą, balsą 
ir parsinešti plokštelėj įgriežtą.

No 5, ši penktoji stotis buvo 
gausiai aptarnauta worcesterie- 
čiais, būtent: M. Urmonienė, P. 
Alavošius, P. Juška, A. Aliukas, 
J. Petruševičius, S. Biekša, Ado
mas Kašėeta, J. Matulevičius, J. 
Anušauskas, M. Ivošktenė, M. 
Dilionienė, O. Žurinskienė, V.

O. Landžiuvienė, 
M. Jurgelionie-

nė, M. Simniškienė, P. Blavec- 
kienė, V. Parulis, V. Dilionis, V. 
Rimša.

No 6, ši stotis buvo aptarnau
ta Cambridge kolonijos veikė
jų, būtent: A. Zavetskas, Bene
diktas Jakutis, Petras Radaitis, 
A. Skistimas, J. Sidabras, M.- 
Sundukienė, M. Zavetskienė, M. 
Tamulynienė, E. Povilaitienė, 
A. šeškauskienė, R. Mankienė

No 7, šioji stotis buvo gausiai 
aptarnautojais užpildyta iš So. 
Bostono, būtent: Elzbieta Na- 
nartavičienė, K. Nanartavičienė, 
M. Volungevičienė, M. Navic
kienė, J. Korsiukas, Stasys Gri- 
ganavičius, Ieva Brazauskienė 
VI. Brazauskas ir sūnus, M. Jes- 
kevičienė, M. Komičienė, P. Gel- 
žinis, Pr. Tuleikis, K. Rusteika, 
J. Siaurys, A. Pinelis, J. Jeske- 
vičius, A. Jocienė, K. Petkus. O 
Petkienė, A. Sanda, P. Kuzmaus- 
kienė, S. Šmigelskienė, V. Šmi- 
gelskytė, A. Stakutytė, A. Jo- 
ciūtė, P. Janauskaitė, M. Kilmo- 
nytė, p. Vengriūtė, E. Braazus- 
kaitė, A. Varžinskaitė, O. Rus
teikienė, A. Peldžius.

No 8, prie Kmitvilės vartų 
darbavosi: Ignas Savickas, Vin
cas Savickas, Adolfas Savickas, 
M. Kamandulis, broektoniečiai.

No 9, prie dormitorijos stalo 
darbavosi worcesteriečiai: V. 
Kundrotaitė, R. Kundrotaitė, F. 
Kundrotienė, R. Kontakevičienė 
ir Thompsonietis J. Tėtulis.

No 10, prie didžiųjų vartų dar
bavosi worcesteriečiai: Pranas 
Lengvinas, V. Lukoševičius, J. 
Augustauskas, A. Žilinskas, S. 
Linevičius, p. Mažukna, p. Bal
čiūnas, p. Nevulis.

Prie troko darbavosi worces- 
teriečiai: J. Štreimikis, ir sūnūs 
Edis ir Joe.

Saldainiais vaišino worceste- 
rietės : K. Bundzienė, A. Nevu- 
lienė

Kaikurių darbininkų vardų 
reporteris negalėjo sužinoti, bet 
kaip išvardintiems, taip ir ne
išvardintiems rengėjai už nuo
širdų jų darbą esą dėkingi. Rap.

tas Mykolas Reskevičius, šios 
parapijos choro narys, automo
bilių nelaimėje. Jis su savo ke
liais draugais važiavo automo
biliu ir susimušė su kitu auto
mobiliu. Sako, kad abu automo
biliu smarkiai važiavo. Mykolo 
automobilius visiškai sudaužy
tas. Nežinoma keno kaltė, bet 
vūstiek gaila nukentėjusių.

Liepos 5 d. palaidota iš šv. 
Petro par. bažnyčios a. a. Ona 
Dapkienė, 72 m. amžiaus. Ji 
puolė nuo antro laipto. Nors ne 
.įuo aukšto puolė, bet nusilaužė 
koją. Ta nelaimė prisidėjo prie 
jos silpnumo, ir ji po keturių 
savaičių mirė. Nors pp. Dapkai 
gyvena kitoje gatvėje nuo baž
nyčios. bet a. a. Dapkienės kū
ną atnešė į bažnyčią vyrai. Taip 
norėjęs jos vyras. Jis sako: 
“Mes ėjome į bažnyčią, kada že- 
nijomės”. Taip, seniau pėksti 
eidavo vestuvėse ir laidotuvėse. 
Lai Dievas suteikia jai amžino 
itilsį.

Fordo dirbtuvėse darbas visai 
sustabdytas. Nežine, kaip ilgai, 
□et bus mažiausia keletą savai
čių. Vasaros metu ne taip būtų 
blogai, jeigu tik pradėtų greit 
dirbti. Bet vistiek darbininkai 
turėtų prisilaikyti taupumo, nes 
nežinome kada pradės dirbti.

Pereitą savaitę į Mercy Hali 
ligoninę buvo pašauktas kun. 
Masevičius pas ligonę. Kada jis 
ten nuėjo, tai jam pasakė, kad 
serga lietuvė moteris vėžio liga 
ir maža vilties, kad ji ilgai gy
ventų. Kunigas surado ligonę ir 
pradėjo ją kalbinti lietuviškai, 
tai ji sudarkyta anglų kalba at
sakinėjo. Nenorėjo išsiduoti, 
kad lietuvė. Ji pasidavus Smith 
pavarde, bet jos tikra pavardė 
Gegužienė. Vėliau ji prisipažino, 
kad lietuvė, bet kunigo nenorė
jo matyti. Toji moteris kada bu
vo katalikė. Suklydo ir tapo be
dievė. Toji ligoninė yra katali
kiška, Seserų vienuolių prižiūri
ma. Seserys nuo ligonių jokio 
mokesnio nereikalauja, nes toji 
įstaiga užlaikoma pavargėliams, 
sergantiems vėžio liga. Lietuvė 
ligonė gauna dykai Seserų prie
žiūrą, bet katalikybę atmeta ir 
išjuokia. Kaip gaila. Kada kun. 
Masevičius pranešė ligoninės 
prižiūrėtojai Seserei, kad toji 
moteris neprisiėmė kunigo, tai 
ji nusistebėjo ir negalėjo su
prasti kaip ji gali taip daryti. 
Toks tautininkų - lasvamanių 
gyvenimas nedaro garbės lietu
viams.

Pereitą savaitę apsivedė Jonas 
Grigas su Ieva Platukaite iš 
Pittsburgh. Vestuvėse dalyvavo 
jo tėvai Grigai, sesuo Ona ir 
jos vyras Jurgis Bražinskas. 
Linkime jaunavedžiam laimingo 
gyvenimo. Laikinai apsgyvena 
Detroite, bet vėliau kelsis gy
venti į Trenton, kur p. Jonas 
paskirtas dirbti.

Rengiasi priimti Moterystės 
Sakramentą pp. Jonas Valteris 
ir Alena Gunterytė. Mergina 
šioje parapijoje užaugus ir pri
ėmus Pirmą Komuniją, bet jos 
tėvam atsiskyrus ir ji išsikrau
stė toliau gyventi. Atėjus rei
kalui ji neužmiršo savo parapi
jos ir į ją sugrįžta priimti dar 
vieną Sakramentą. Linkime pa
sekmių.

Šiuo metu daug žmonių va
žiuoja praleisti atostogas, pp. 
Antanas Litvaitis su žmona ir 
p. Malinskienė išvyko į Litvai- 
čių tėvyškę apie Scottville pra
leisti keletą dienų. Linkime ma
lonių atostogų.

Dabartiniais laikais Šv. Petro 
par. bažnyčioje yra ketverios šv. 
mišios, būtent: 6, 7:30, 9 ir 
10:45. Sekmadienį įvyks Šv. 
Vardo ir Jaunimo draugijos 
mėnesinė Šv. Komunija, 9 vai. 
ryte.

Jaunimo draugijos susirinki
mas įvyks liepos 11 d., o Šv. 
Vardo liepos 12. Kitą sekma
dienį Sodalicijos mėnesinė šv. 
Komuniją. Nepraleiskite, nes 
ta pareiga, nors ir kitur išva
žiavę.




