
Mūsų Dienraščio Jubiliejus

DABARTIES 
BILDESIUOS

Liepos 12 d. suėjo lygiai 
30 metu kai pasirodė pir
masis “Draugo” numeris.

Pirmuoju “Draugo” re
daktorium buvo kun. An
tanas Kaupas (mirė 1913 
m.) ir pirmuoju adminis
tratorium buvo d. Jonas 
Lopata, įžymus advokatas 
dabartiniais laikais, kuris 
dabar yra mūsų Susivie
nymo legaliu patarėju.

Pradžio je “Draugą” lei-l 
do bendrovė, bet. rodos,! 
1920 m. “Draugo” leidimą! 
perėmė Tėvai Marijonai.

Nauji leidėjai viską per
tvarkė ir “Draugą” pradė
jo leisti dienraščiu.

Dienraščio “Draugo” vy
riausiu redaktorių per pa
staruosius 12 metu yra į- 
žymus 
poetas, 
mutis;
Ignas Sakalas, Petras Tu- 
masonis.

laikraštininkas ir 
p. Leonardas Ši- 
redaktoriai — np.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Pontiac, Mich. liepos 13, 
— Automobilių darbinin
kų streike įvyko riaušės, 
kada kaikurie darbininkai 

i mėgino eiti i fabriką dirb
ti. Riaušėse keletas darbi
ninkų sužeista.

Harlan, Kentucky vals
tybės anglių kasyklų dar
bininkai dar nesusitarę su 
darbdaviais. Ir čia vakar 
įvyko riaušės, kada kaiku
rie darbininkai ėjo į kasy
klas dirbti: tarp streikie- 
rių ir policininkų įvyko 
šaudymas, vienas streikie- 
rius mirtinai nušautas, ki
ti sužeisti, taip pat sužeis-

Šiais laikais išleisti laik- jta įr keletas policininkų, 
rasti mūsų išeivijai yra į Sakoma, kad kuomet do 
didelė našta, o dar didesnė j oolicininku apsauga darbi-
našta išleisti dienraštį.

Reikia pasakyti, kad 
dienraštis “Draugas” yra 
gražiai vedamas. Tai nuo
pelnas redaktorių, kurie 
ne tik sumaniai redaguoja, 
bet sugeba gauti ir palai
kyti gerus bendradarbius.

Mūsų dienraščiui “Drau
gui”, Įo leidėjams, redak
toriams ir bendradar
biams linkime ilgiausių 
metų!

Pirmadieni, liepos 10 d. 
prasidėjo Harry Bridges 
deportavimo byla. Jis kal
tinamas dalyvavime ko
munistiniame veikime, ku
rio tikslas padaryti val
džios perversmą.

Harry Bridges sako, kad 
jis prie komunistu nepri
klausąs ir su iais neveikes 
Bet valdžios liudininkai į- 
rodinėia. kad jis yra daly
vavęs komunistu susirin
kimuose. veikiąs komuniz
mo veikime.

Kiek laiko atgal Brook- 
lvno lietuviu komunistu 
laikraštis apie Harry Brid
ges štai ka narašė:

“Californijos darbininku 
(CIO > vadas, Harry Brid- 

iteikė Junginiu Vals
tybių vvriausvbei daug ži- 
r»1n anie fašistu šninus. 
.šniukštinėjančius orlaivių 
dirbtuvėse vakaruose”.

Vadinasi, šis komunistu 
vadas ir šnipinėti moka. 
Todėl tas pats lietuviu lai
kraštis nuoširdžiai užgina 
BriA<ypq darba. Rašo:

“Vadinasi. Bridges atliko 
dideli nstriotinga darba”.

Bet būtu daug natriotin- 
"^snjs darbas, jeioni Harrv 
Bridges. kada dabar eina 
io denortavimo bvla. Įteik
tu J. V. vvriausvbei žinias 
anie komunizmo šninus.

ninkai ėjo į kasyklas, 
streikieriai pradėjo šaudy
ti į policiją, tie gi tuojau 
pradėję šaudyti į streikie- 
rius.

Šaudymais ir žiaurumais 
neprivers darbininkų ver
gauti. Tik gaila, kad dar
bininkų unijose ir pačiuo
se darbininkuose nėra vie
nybės. Darbininkai turėtų 
persiimti krikščioniška 
meile ir tą meilę įnešti į u- 
nijas. Krikščioniškas tei
singumas ir meilė nuga
lės ir didžiausius priešus.

Rusija Nori'Globoti' 
Lietuvą

Kaunas — Karininku lai
kraščio “Kardo” redakto
rius ma joras Liudas Ziba- 
vičius trims mėnesiams iš
vyko į Ameriką.

Detroit, Mich. liepos 13, bininkai
General Motors auto- kus. Darbininkams 

mobilių darbininkai vėl nai reikia atsikratyti ne
streikuoja. Jei streikas ne- sąžiningų vadų, kurie ieš- 
bus užbaigtas greitu laiku ko tik savo karjeros ar po- 
100,000 darbininkų bus be litinės galybės, ir išrinkti 
darbų. Kompanija sako, į vadus tokius žmones ku- 
kad negali pasirašyti su- rie nuoširdžiai rūpintųsi 
tarties su CIO darbininkų sudaryti darbininkų vie- 
unija, nes automobilių nybę. 
kompanijų darbininkai y- 
ra pasidalinę, vieni pri
klauso prie CIO, kiti prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijų. Dabartinį strei
ką iškėlė CIO unija. Kiek 
laiko atgal, Amerikos Dar
bo Federacijos unija buvo 
paskelbus streiką. Kompa
nija sako: “Kokį užtikrini
mą mes turime, kad pasi
rašę sutartį su CIO nesu
silauksime streiko iš Ame
rikos Darbo Federaci jos u-

Gražieji Dubingiai — nauja Lietuvos vasarvietė. Istoriškasis Dubingių mies- nijos darbininkų?” Ir vie- 
telis garsus senovėje kunigaikščių Radvilų pilimi, iš kur yra kilusi ir Barbora na ir kita unija tikrina ats- 
Radvilaitė, gražioji karaliaus Zigmanto Augusto žmona. Pilies ir bažnyčios lieka- tovaują visus darbininkus, 
nos ir šiandien Dubingių ežero saloje, kuri matoma šiame vaizdelyje. Dubingiai taip kompanija kreipia- 
randasi netoli administracijos linijos į rytus nuo Giedraičių, turi nepaprastai gra- s* j valdžią ir prašo issprę- 
žias apylinkes ir turtingą gamtą, su vešliais gojais ir gausiais ežerais, kuriais kitą 
kart buvo galima nuplaukti į patį Vilnių. Iš seno noriai lankomas gausingų turis
tų ir keliauninkų. Šiomis dienomis čia atidaryta naujai pastatyti turistams na
mai — vasarinė ir patys Dubingiai gavo kurorto vardą. Vasarinė matoma ant kai- darbininkų unijos nepaiė- 
na ežero saloje, kuri yra tiltu sujungta su sausžemiu. sudaryti vienybės.

automobilių darbininkus.
Automobiliu industrijos

I

prieš darbinin- 
būti-

— Teismas nubaudė Myr- 
na čeverykų kompaniją 
$4000 dolerių pinigine bau
sme už nemokėjimą darbi
ninkams pagal įstatymus 
!algų. Kompanijai taip pat 
(įsakyta atlyginti darbi
ninkams padarytą skriau
da. Apie 150 darbininkų 
gavo mažesnį atlyginimą, 
nekaip valstybės įstatymai 
■reikalauja.

Vyskupas Saukiasi Motinos 
Liudymo

Temesvar, Jugoslavija. 
Temesvaro

Kaunas, liepos 13, — Su
darymui santykių su An
glija ir Prancūzija Rusija 
pareikalavo, kad tos vals
tybės pavestų ir Lietuvą 
Rusijos meškos “globai”. 
Sovietų ministras Molotov 
pareikalavęs tos “globos” 
Lietuvai. Lietuviai gerai. Lenki jai 
atsimena, kaip Rusijos 
bolševikai karo ginklu no
rėjo Lietuva priskirti prie 
sovietų ir dabar jos “glo
bos” nereikalauja, nes žino 
komunistų siekius.

I
valdomas. Taikos sutarti
mi buvo pripažinta, kad 
Dancigas negalįs būti pri
skirtas Lenkijai, nes esąs 
vokiečių miestas: ir ka
dangi tai yra vienatinis

Paryžius, liepos 13, — 
Prancūzijos vyriausybė 
pasiūlė taikos būdu iš
spręsti Dancigo likimą. Ji 
teigia Vokietijai užimti 
Dancigą, tik nelaikyti ten
kariuomenės ir užtikrinti Lenkijai kelias į Baltijos 

laisvai naudotis jūra, tai jis buvo pavestas 
Vistulos upe ir Dancigo Tautu Sąjungai valdyti, 
uostu. Prancūzijos minis- Bet dabar Tautų Sąjunga 

kad lenkai su- vra tik ant nonierio. Taigi 
tuo nasiūlimu. 
šiandieną yra 
miestas, nacių

trai sako, 
tinka su 
Dancigas 

‘vokiečių

Komunistų Žiaurumai Ispanijoje
Q-

Moterys Kaltinamos 
Žmogžudystėje

Štai. 1934 metais jie buvo,liepos 13,
susiorganizavę prie Ame- vyskupas Pacha, savo ga- 
irikos Darbo Federacijos, 
bet 1936 metais CIO užė
mė viršų; 1937 metais di
delė dalis darbininkų pri-

Paryžius, liepos 13, — Is-įsidėjo prie CIO. Bet 1938 
panijos atstovas Prancū- metais. Homer Martin at-

Ispanija Nesimaišys į 
Europos Ginčus

nytojiškame laiške pa
smerkė gimdymo kontro
lės skelbėjus, kurie sako, 
kad didelės šeimos paken
kia motinų sveikatai. Jis 
rašo: “Aš atsišaukiu į ša

i s I
zijai., Feliksas Leųuerica, siskvrė nuo CIO ir prisidė-įvo motina dangu je: Kl?t’i- 
pareiškė užsienių reikalų io prie Amerikos Darbo < syk, mano motinėle, daug 
ministrui Georgės Bonnet, ■Federacijos. Ir taip vieno- moterų sako, kad didelis 
kad Franco griežtai atme- io industrijoje yra dvi uni- vaikų skaičius kenkia jų 
tęs Vokietijos ir Italijos ios, kovoja už pirmenybę 
pakvietimą sudaryti su io- ir viena kita komunistais 
mis militarę sutartį. Jis apšaukia. Taip darbinin- 
pasakė, kad iškilus Euro- kai vedami kovoti ne prieš 
pos karui Ispanija yra nu- kompanijas, bet prieš bro- 
sistačius laikytis bešališ- liu darbininku uniias; uni- 
kai.

tęs Vokietijos ir

kad didelis

Dancigas turi būti Vokie
tijos ar Lenkijos. Karo 
metu Dancigas Lenki iai 
nieko nenagelbėtu, 
Vokietijos laivynas 
neįleistų į jūrą.

nes 
lenkų

Britų Kariniai Orlaiviai 
Prancūzijoje

sveikatai, kad nuo to jos 
pasensta ir ne laiku mirš
ta. Motinėle, tu užauginai 
13 vaikų. Visą savo gyve
nimą tu buvai sveika ir 
tvirta, ir beveik sulaukei 

i ja kovoja prieš unija: dar- 100 metų”.______________
[

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių
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Detroit, Mich. liepos 13. 
Laikraštis Sočiai Justice 
paduoda žinią apie komu
nistu žiaurumus Ispanijo
je. Jis rašo: “ 
nueinąs, kun.
Castellvi, Amerikos laik- gal BU pranešimu, prisi- 
raštinink'ams nupasakojo nažino 5,000 žmonių nu- 
anie komunistų žiaurumus žudyme. Prie Isnani jos lo- 
laike Ispani jos civilinio ka- jalistu vvriausvbės moto
ro. Kunigas sako: “Barče-rvs turėjo sudarė sav? ia 
lonoie iau žudymai buvo čeką ir kasdieną pasmerk- ; 
vykdomi 1936 metais, davo 30 žmonių sušaudv- 
Daugybė kunigu buvo nu- mui. Tai dar vienas faktas 
žudyta, ir kas kunigą nri- koki buvo lojalistų valdžia 
ėmė į savo namus, tas bu
vo sušaudytas. Aš bėgau 
iš vienos vietos į kita pa
sislėpti. Keturius svkins 
tik vargais pasisekė iš-; 
vengti mirties. Viena nak- 
ti komunistai atėjo i ma
no tėvu namus, nujausda
mi, kad aš ten esu. Kada 
mano motina jiems pasa
kė. kad manės nėra, iie nu
tvėrė mano broli. Marčia- 
les, ir ii sušaudė. Mūsų 
vienuolvno kunigu buvo 12 
nužudyta. Kunigą Marty
na. komunistai suėmė na- 

i žadėjo nešaudvti. bet kito- 
ikiu būdu nužudyti. Komu- 
Inistai, radę piūklą, nupjo
vė jam galvą”.

ii Madridas, liepos 13.

Paskyrė Italijos Krašto
Globėjus

Londonas, liepos 13 —Į 
Pereitą antradienį apie 100 Į 
britų karo orlaivių buvol 
nulėkę į Prancūziją. Tai! 
buvo savo rūšies manev
rai. Vokietijos naciams la-

I

Vatikanas, liepos 13 Po- bai nepatiko Anglijos ma- 
ir jie pasiūlė per 

šv. Pranciškų Asizieti ir spaudą, kad padarytų ka- 
•_ šv. Katariną Sienietę Itali- rinius pratimus su Vokie- 

jos krašto globėjais. tijos lakūnais.

Vienuolis ka- Isoaniios valdžia teisia de- Diežius Piius XI1 Daskyrž nevrai 
Marcos de vvnias moteris, kurios na-

PROF. KAZYS PAKŠTAS PA
KELTAS Į VASOS ORDENO 

KARININKUS
Ispanijoje.

Mirė Beslaugydama 
Priešus

ARKIVYSKUPAS RAGINA 
DARBININKUS ORGANIZUO 

TIS

niškų principų, kitaip tiky
bai ir civilizacijai gręsia 
pavojus”. Arkivyskupo pa
raginimo turėtų paklausy- 

! kalinga katalikams darbi- ti kiekvienas katalikas ir 
ninkams susiorganizuoti į ne tik prisidėti prie darbi- 
darbininku sąjungas. Ne ninku sąjungos, bet rūpin- 
dėl to, kad priešintis, ar tis, kad visus katalikus 
pasitraukti iš esančių uni- darbininkus prie jos pri- 
iu. bet kad jose jie galėtų traukti. Lietuviai darbi- 
išreikšti krikščionybės ninkai turi savo Katalikų 
mokslą darbo klausimuo- darbininkų sąjungą, tik 
se. Aš tvirtai raginu suda- reikia pasidarbuoti, kad 
ryti kataliku darbininkų kiekvienoje parapijoje na- 
sajungas kiekvienoje na- riu skaičius padidėtų. Pa
rapijoje: aš skatinu visus klausykite Bažnyčios va- 
kunigųs prie to darbo pri- du.

St. Louis, Mo. liepos 13, 
— Jo ekscelenci ja St. Lo
uis arkivyskupas Glennon 
pareiškė: “Yra būtinai rei-

Lietpos 4 d., prof. Kazys ko pakeldamas iš mūsų 'LO j
ikštas, kuris Kaliforni- tautos įžymų mokslininką, ^meti. ir- K.e K a. g 
.s Universitete skaito pa- prof. Kazį Pakštą. įeti darbininkams Svar-tPakštas, 

jos Universitete skaito pa- prof. Kazį Pakštą, 
skaitąs iš geografijos ir 
oolitinės geografijos, gavo Pakštas atvyko iš Lietu- 
iš Švedijos oficialinių vos birželio 10 d. 
žmonių žinią, kad Švedijos' Birželio 26 d. jau 
karalius teikėsi prof. Kazį Kalifornijos Universitete, 

Los Angeles, Cal. Mūsų 
profesoriui buvo tikras 
surprizas, kada jį pasiekė 
žinia iš Švedijos tolimoje 
Jung. Valst. vietelėje, šios 

nepriklausomybės

Kaip jau žinome, prof. K.

Angouleme, Prancūzija, 
’ liepos 13. — Ispanijos karo 

pabaigoje į Prancūzija su
sigrūdo daugybė radikalu- 

i komunistu. Vienoje An
gouleme ligoninėje Ispani
jos pabėgėliai komum^tai 
sirgo užkrečiamomis ligo
mis. Seserys vienuolės 
iuos slankė. Trvs viešne
lės besirūnindamos li^o- nuopelnus uvic.m uiu<.ų uiv*. *».. 
niais užsikrėtė liga, viena suartėjimui, draugišku-1“Darbininko”
iii mirė, kitos dvi mirtinai mui. pasirinko mūsų tau-'ir linkime sveikatos ir il- 

'serga. ltą, ir jis nė kiek neapsiri-Jgo amželio!

karalius teikėsi prof. Kazį 
i Pakštą atžymėti, pakel
damas į Vasos ordeno ka
rininkus. Insignijos būsią 
įteiktos Švedijos Pasiunti
nybėje, Washington, D. C.

Karalius, gal būti per šalies
Švedijos tautinę šventę, šventėje, liepos 4.
birželio 6 d., atsižvelgęs į Ta proga sveikiname 
------- 1—, dviejų tautų prof. K. Pakštą, buvusį 

redaktorių,

Svar-j Bendrai Amerikos kiek- 
biausias dienos klausimas viena šeima suvartoja tiek 
vra. tarp darbininku ir'elektros šviesos, kiek duo- 
darbdavių. Tas klausimas tu šviesos daugiau kaip 

buvo bus sėkmingai išrištas, ieinusė tono žvakių, kurios 
bus prisilaikoma krikščio- kainuotų $346.65.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 15 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildys Radio Grupė 
iš Norwood, vad. p. Vilkišiūtei. Programą skiriame Da
riaus - Girėno tragiško žuvimo sukaktį paminėti. Pra
šome visų pasukti radio rodyklę ant 1120 kilocykles ir 
klausytis dainų, muzikos ir kalbų programos iš WC0P 
'stoties, Boston, Mass. ------
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Tėvai Marijonai Steigia Lie 
tuviška Parapiją Argentmo j

KOMUNISTAI NUPASAKOJO 
KOMUNIZMO SIEKIUS

Detroit, Mich. liepos 13,įsako: “Amerikos sąjunga 
— Du komunistai, Joseph.taikai ir demokratijai, so- 
Zack ir IVilliam Nowell, vietų draugų unija, ir 
valdžios teisme nupasako-. tarptautinė darbo apsau- 
jo komunizmo siekius A-;ga, vra Amerikoje komu- 
merikoje. Joseph Zack sa- nistų partijos “frontai”, 
ko: “Nuo 1927 iki 1930 me
tų aš buvau Maskvoje Le
nino institute. Mums buvo 
aiškinama kaip vadovauti 
streikuose ir darbininkų 
riaušėse; mums buvo aiš
kinama. kaip sabotažu su
trukdyti transportaciją; ir 
mums buvo įsakoma išžu
dyti visus kapitalistus ir 
tuos, kurie priešinosi ko
munizmui”. Teisėjo už
klaustas ką jis žino apie
žudymus Rusijoje, jis at- NdCiai Užgrobė Vienuolynu 
sakė: “Nuo 1930 metų Ru-j 
sijoje buvo išžudyta apie 
150.000 žmonių. Jie netu- 
rėjo progos teisme pasiaiš- 
kinti, bet buvo komunistų 
partijos teisėjų pasmerkti į 
sušaudymui”.

“frontai”. 
Aš žinau, ką kalbu, nes aš 
du sykiu komunistų parti
jos lėšomis važinėjau į Ru
siją ir du metus buvau Le
nino institute Maskvoje”. 
Jis sako pasitraukęs iš ko
munistų partijos 1934 me
tais, nes pamatęs, kad bol
ševikų mokslas nesiekia 
žmonių gyvenimo pagerin
ti, tik kursto piliečius prie 
šalies revoliucijos.

Sao Paulo lietuvių kata
likų savaitraštis praneša, 
kad La Piatos (Argentino
je), arkivyskupas leido Tė
vams Marijonams organi
zuoti lietuvišką parapiją 
labiausiai lietuvių apgy
ventame rajone.

Pastaruoju metu Argen
tinos lietuviai katalikai 
rodo gražios iniciatyvos 
Tėvams Marijonams vado
vaujant, jie projektuoja 
statvtis bažnyčią, salę ir 
organizuoti mokyklą. Te
ko patirti, kad, susidarius 
sąlygoms, Argentinon 
vyks ir Seserys Pranciš
kietės iš Siaurės Ameri
kos. Taip pat ir Montevi- 
deo.

p. Vincus Uždavinys, 
žurnalistas, grižo Į Lietuvą

GRĮŽO Į LIETUVĄ

Areštavo Vienuolius

Paminėta Pasiaukojimo 
Jėzaus Širdžiai 5 Metų 

Sukaktis

Rusijoje Tikinčiųjų Žudymas RUSIJOJE PARDAVINĖJAMOS 
Nesibaigia

I MERGAITES—
Maskva, liepos 13, —Bol

ševikų bedievių sąjunga! 
išleido 94 puslapių brošiū
rą. kurioje nurodo, kad ne- ,
žiūrint visu persekiojimų Paneša, kad Stalino vy- buvęs, kai komunistas M. 
ir žudymų tikinčiųjų iš- riausybė susirūpino nepa- Schalmourine pardavęs 
naikinti negalima. Sako ■ pra?.ta\ išsiplatinus mer- ~ 
kunigų negalima spėti iš-' .
žudyti, ir nežinia iš kur lie^ejimui. 
atsiranda. L.— ..----—... . , . . ... , _. . ,v
organizuoja chorus, drau-ikaiP komunistų partijos kejo ir sugrįžo pas savo

x 1X1 ’ .nariai pirko ir pardavė brolį. Tada brolis vėl ją
mergaites ir jaunas mote- pardavęs komunistui M. 
ris. Tas laikraštis nurodo, 

‘kaip vienas mokyklos vir- 
! šininkas nupirko iš tėvų 13 
metų mergaitę. Jis mer
gaitės tėvams užmokėjęs

il

Maskva, liepos 13, — So- sekančiai: 50 mastų aude- 
vietų Rusijos bedievių lai
kraštis “Antireligioznik”

klo, 65 kilo ryžių ir 1,000 
rublių. Kitas atsitikimas

savo seserį tūlam komu- 
gaičių ir moterų pardavi- nistui M. Adamovui už dvi 

_ • Laikraštis sako, karves ir vieną avelę. Bet
Bet ~jfe “slapta ika<i daug buvo atsitikimų, mergaitė pabėgo nuo pir-

Gottweig, Austria, liepos 
, — Naciai ušgrobė seną 

Benediktinų vienuolyną ir 
areštavo visus vienuolius, 

I išskyrus du. Fanatikai na- 
IVilliam Nowell sako, kad'ciai sako, kad jie “susekė 

komunistai Amerikoje pa- vienuolyne komunistinį 
traukia negrus prie savo sąmokslą prieš nacių vy- 
partijos, paža dedam i Jriausybę”. Vienuolyną jie 
jiems merginas, šokius ir Į pavertė į kareivių manev- 
visokias linksmybes. Jis Irų stovyklą.

RUSIJOS BOLŠEVIKŲ ĮSAKY
MAI VAIKAMS

Maskva, liepos 13. Sovie-'mų nepagelbės išrauti iš 
tų Rusijos bolševikai su- žrrionių širdžių tikėjimą, 
darė dešimtį įsakymų ir Tas tik dar kartą įrodo, 
paliepė visiems mokyklų kad komunistai yra tikin- 
vaikams juos išdalinti. Tie čiųjų priešai, kad komu- 
įsakymai yra toki: 1) jei nizmo svarbiausias tikslas 
nori būti geras mokinys, ne žmonių gerovė, kaip jie 
būk toks bedievis kaip sako, bet bedievybės pla- 
Stalinas: 2) niekada nesu- tinimas ir kiršinimas vie- 
tik eiti į bažnyčią; 3) jei nu žmonių prieš kitus, 
tėvai tave prikalbins eiti į : 
bažnyčią, apskųsk juos Į 
valdžiai, . ar policijai: 4) ! 
tuojau pranešk bent kokį 
įvykį prieš valdžią polici
jai: 5) būdamas bedievis' 
būsi ištikimas Stalinui ir 
Leninui: 6) kiekvienas be-Į 
dievis t________ ____
bedievių sąjungos ženklą: Sąjungos Stalino

Stato Stalino Vardo 
Stadioną

gijas, ir moko tikybos da
lykų. Maskvoje, Petrovski- 
Tor, buvo surastas slaptas 
Seserų vienuolynas. Vie
nuolės jame gyvenę aštuo- 
nius metus; jos dėvėjo pa
prastus drabužius, ėjo 
dirbti į fabrikus, nekurios 
net lankė universiteto 
kursus. Bolševikai vienuo
lyną likvidavo ir vienuoles 
išžudė... Serbų lAikraštis 
“Cerkovnoje Oborzrenik” 
paduoda oficiales žinias a- 
pie tikinčiųjų persekioji
mus 1938 metais. Maskvo
je buvo areštuotas vienas 
vyskupas, 6 kunigai, 6 di- 
jakonai, 36 parapijų komi
tetų nariai ir du šimtai ti
kinčiųjų. Visi pravoslavų 
bažnyčios. Novgorode bu
vo sušaudytas arkivysku
pas Teopanas. Pensoje a- 
reštuota 36 pravoslavų 
dvasininkai, kaltinami už 
trukdymą bedievybės są
jungai veikti. Daug tikin
čiųjų areštuota Smolens
ke ir Samaroje už tikybos 
platinimą... Tai yra Mas
kvos oficialios žinios. Ir 
jei mūsų komunistai sako, 
kad Rusijoje yra tikybos 
laisvė, tai jie neskaito Ma-

Balief už 2,000 rublių. Bet 
mergaitė ir nuo jo pabėgo. 
Tada brolis ją pardavęs 
trečią sykį už 1,000 rublių. 

Kitas mokyklos viršinin
kas nupirkęs 16 metų mer-

skaičiaus galinčių dirbti gaitę įbaugino ją, kad ji a- 
buvo 4,019 žmonių. Pinigi- pie tai nepraneštų jaunųjų 
nių pašalpų buvo suteikta komunistu sąjungai, prie 
1,700 pabėgėlių, kuriems kurios ji priklausė, bet 

■sušelpti išleista 42,880 Lt. mergaitė pranešė sąjun- 
Kaune įsteigtuose ketu- tada jos pirkėjas su -- ----------------------------  
nuošė punktuose buvo su- 
teikta prieglauda ir mai: 
tas 1,500 pabėgėlių.

Liepos 1 d., Švedų linijos 
laivu “Gripsholm” į Lietu
vą išvyko lietuvių ekskur
sija. vedama p. Vlado Mu- 
činsko. Kartu su amerikie
čiais lietuviais ekskursan
tais grįžo į Lietuvą žurna
listas p. Vincus Uždavinys, 
aplankęs 46 Jung. Valst. 
valstybes, ir kap. Antanas 
Petruškevičius, kuris nuo 
kovo 16 d. New Yorke stu
dijavo ugniagesybą Fire 
College.

kirviu ją mirtinai sukapo
jęs.

Sovietų komunistų laik
raštis Pravda rašo, kad 
mergaičių pirkimas ir par
davinėjimas yra labai Ru
sijoje išsiplatinęs ir mies
telių ir miestų viršininkai 
ne tik tai nedraudžia, bet 
patys komunistų valdinin
kai tuo užsiima. Kada tas 
žinias paduoda pačiu ko
munistų laikraščiai, tai 
mūsų komunistai tyli it 

VVashington, D. C., liepos motiną pardavę, bet savo

Kaunas — Birželio 18 d. 
Karo Muziejaus salėje bu
vo iškilmingai paminėta 
lietuvių tautos pasiaukoji
mo Jėzaus Širdžiai penke- 
rių metų sukaktis. Minėji
me, kuris buvo transliuo
jamas per radiją, kalbas 
pasakė minėjimo rengimo 
komiteto pirmininkas vys
kupas T. Matulionis ir mi
nistro pirmininko pava
duotojas K. Bizauskas. 
Tautos pasiaukojimo aktą 
perskaitė dek. F. Kapo
čius. Meninėje minėjimo 
dalyje keletą bažnytinių 
dainų atliko operos solis
tai A. Sodeika ir V. Grigai
tienė. Be to, Prisikėlimo 
bažnyčios jungtinis cho
ras, kuriam dirigavo B r. 
Šulcas. Programoje daly
vavo ir Karo Muziejaus 
dūdų orkestras.

Minėjime dalyvavo vice
ministrai: Pr. Barkauskas 
ir inž. Jankevičius, gen. V. 
Nagevičius ir daugybė 
kviestinės visuomenės.

Minėjimas buvo baigtas 
tautos himnu.

Maskva — Netoli Mask- 
~ r " vos 200 hektarų plote sta-

e V / XXXXX V IVilCIO r . • .

studentas nešioja i tomas centrinis Sovietų «_• ( vardo
7) niekada nesveikink ku- stadionas. Tribūnos bus 90 
nigo ar vienuolio, bet savo eilių iki septynių aukštų 
elgesiu parodyk jiems nea- namų aukščio. Jose sutilps 
pykantą: 8) jei nori būti 105.000 žiūrovų. Greta sta- 
geras bedievis, turi žinoti diono įrengiama 
bedievybės mokslą: 9) vi- ajkštė 
sada atmink, kad Popie-j 
žiai ir kunigai yra pasaulio Stadiono statybai 
revoliucijos priešai: 10) 
kiekvienas bedievis priva
lo mokėti, kaip vartoti ka
ro ginklus.

Sovietų bedievių sąjun
ga nusiskundžia, kad na
rių skaičius nuo penkių 
milijonų sumažėjo iki 
dvieju milijonų. Maskvoje 
esą 215.000 ir Leningrade 
84.000: daugiausia esą Kri- 
mejoje ir Ukrainoje.

Bet

didžiulė 
masiniams prati- 

imams iki 16.000 asmenų, 
i numa

uta išleisti per 62 milijo
nus rublių.

Verslininkų Kongresas 
Palangoje

Kaunas, liepos 13 d. — 
Kelių tūkstančių verslinin
kų kongresas Palangoje ir 
keliolikos tūkstančių koo
peratininkų šventė Alytu-

komunistams - be- je pasižadėjo dirbti vienin- 
dieviams nė šimtas įsaky- gai tėvynės labui.

Yienuolė Išreikalavo
Naujų Teisių

Atidėjo Neutralumo Biliaus 
Svarstymą

Nėra Taip Gera, Kaip 
Vokiečiai Giriasi

Tai Didelis Smūgis 
Administracijai

1

_ - ... ____ . r____„ _______
13 — Pereitą antradienį tylėjimu tas žinias patvir- 
Senato užsienių reikalų tina.

Paryžius, liepos 13. — 
Vienuolė sesuo Marie An
dre, Šv. Jėzaus Širdies 
kongregacijos. kalbėjo į 
Prancūzijos susirinkusius 
valdininkus ir reikalavo, 
kad valdžia pagerintų mo
terų gyvenimą Prancūzi
jos koloniiose. Valdininkai 
išklausę vienuolės pareiš
kimų ir nurodymų, vėliau 
sudarė įstatymą, kuriuo 
draudžiama Prancūzijos 
koloni jose mergai tems 
pirm 14 metų amžiaus iš
tekėti už vyro.

Vokiečių spauda nuolat 
reklamuoja ir giria Vokie
tijos tvirtoves (Zigfrido 
linija) prie Prancūzijos 
sienos. Tuo tarpu neseniai
patvinus Reino upei, pran- skvos laikraščių, 
cūzų ir angių spauda pra- 

. nešė, kad tos tvirtovės tik
rai buvusios užlietos. Vo
kiečiai šias žinias paneigė, 
bet tuo pačiu metu prane
šė, kad pradėjo statyti 
naujas tvirtoves,* žymiai 
toliau nuo Zigfrido linijos.

Okupavę Klaipėdą taip 
pat sumanė pastatyti jūrų 
tvirtoves. Šis darbas turė
jo būti atliktas kaip gali
ma skubiai.

Dabar, praėjus porai 
mėnesių, atvykę iš Berly
no specialistai apžiūrėjo 
Klaipėdoje statomas tvir
toves. Kontrolės metu pa
aiškėjo. kad tvirtovės pa
statytos labai nevykusiai. 
Blogiausiai,

Senato užsienių reikalų 
komitetas 12 balsų prieš 11 
nutarė neutralumo įstaty
mo pakeitimo klausimą a- 
tidėti kitai sesijai.

Šis Senato komiteto žy
gis yra didelis smūgis vy
riausybei, nes ji tikėjosi.

Lietuvos Universiteto 
Choras

Kaip jau buvo pranešta, 
kad iš Lietuvos atvyksta 

Kaunas — Turimomis ži- kad neutralumo įstatymas Vytauto Didž. Universite- 
niomis, iki šiol klaipėdiš- bus pakeistas šioje sesijo- to choro 39 dainininkai- 

je. ir .taip, kad prezidentas kės. Šis choras New Yorke 
bus. rugpiūčio 24 d. Kon
certuoti pradės lietuvių 
kolonijose tuoj po Lietu
vių Dienos Pasaulinėje Pa
rodoje (rūgs. 10 d.).

■ Jeigu kurios kolonijos 
norėtų juos kviesti su kon
certu, lai praneša apie tai 
komp. J. Žilevičiui, 166 

‘Park PI., Elizabeth, N. J.

kiams pabėgėliams su
rinkta 110,000 Lt. Aukos turėtų teisę ne tik paskelb- 
dar vis tebeplaukia, ypač embargo , ^draudimą) 
iš provincijos ir iš lietuvių 
kolonijų užsieniuose. Pa
gal surinktus duomenis, 
visoje Lietuvoje priglaus- tybes'Vkarą?

siuntimui ginklų ir kitokių 
karo reikmenų, kurios įsi
velia į karą, bet ir paskelb
ti arba įtraukti Jung. Vais

tą tiek klaipėdiškių: vyrų; p” Į 'R^sevelt ir sekr. 
5,206, moterų 5,025 ir vai- Hull Senato komiteto nu- 
kų 3,019. Iš viso pabėgėlių tarimu nepatenkinti.

Airijos Ministras Atvažiuoja 
I Ameriką

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the
Price 

PROTECTION PLAN

A KDM’ffS r»OCHK’

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON
FUELCORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540
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Liucerna, liepos 13 d. — X 
Lietuvos ekipa pasaulinėse X 
šaudymo rungtynėse Švei- ♦♦♦ 
carijoje laimėjo antrą vie- ♦♦♦ 
tą.

tam reikalui visai netiku
sios, nes padarytos iš blo
gos medžiagos. “A.”

I Lietuva Pasaulinėse Šaudy
mo Rungtynėse Laimėjo 

Antrą Vietą

Ul’LL SAVE YOU PLEMTY

Dublio, liepos 13. Airi jos 
ministras Eamon dc 
ra rugsėjo mėnesy 
žiuoja apsilankyti į 
riką.

Vale- 
atva- 
Ame-

Žemaičių Plento Apvažia
vimas

Nukentėję Palangoje Lakū
nai Kretingos ligoninėje

Birželio 17 d. įvykusios 
Palangoje lėktuvo avari
jos mokiniai lakūnai pa
guldyti Kretingos ligoni
nėje. Užkurys smarkiai 
sužeistas į galvą, o Šuns
kus lengvai. Lėktuvas vi
sai sudaužytas ir nebėra 
galimumo jo atremontuo
ti. Lėktuvo likučiai iš jū
ros išgriebti ir atgabenti į 
Palangos aerodromą.

Kaunas, liepos 9 d. įvy
ko Žemaičių Plento apva
žiavimas, kuriame dalyva
vo Valstybės Prezidentas 
ir apie 200 svečių. Žemai
čiai paplentėse pastatė 
“daugybę garbės vartų ir 
minioms susirinkę dėkojo 
Vyriausybei”.

Jau Statomas Šventosios 
Geležinkelis

Kaunas, liepos 13 d. Dar
bo Talkos pradėjo ryžtin
gai dirbti ir jau stato 
Šventosios geležinkelį ir 
Raudonės tiltą.

WITH THIS NEW LEONARD!

.50

LOW EASY PAYMENTS

- T’ll let you judge the value of
Si 4 Įj SO -Z. this new Quiet Leonard for ’’’ I V yourself. Here are features you

| / can compare!
To help you save on current 

bills—there’s the new Glacier 
Sealed Unit with its extra cold- 

making power and the famous Master Dial that 
letsyou control that cold!

• To help you save food bills there’s the big com- 
partment for desserts and packaged frozen foods 
... a dry storage bin to hold nearly 2 bushels of 
vegetables ... a glass-topped Meat File to keep 
meats fresh for days . .. and the roomy Showcase 
Food File for fruits and leafy vegetables.
l And to save time and trouble—wįen yoti’re 
arranging the contents of the cabinet, there’s the 
exclusive Leonard Rearranging Shelf—nandy on 
the inside of the door.

One thing morc—to make this new Quiet Leonard 
the greatest value ever—it is guaranteed ujider the 
Five-Year Protection Plan.

Valueslike these don’t lašt long! Come in todayi

Buys the LEONARD

Challenger Six

Union Eleclrical Supply Co. Int
92 High Street Boston, Nass.

Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
T



Penktadienis, Liepos 14, 1939

’pių kova paverčia darbo 
rinką kovos lauku, kur a- 
bu luomai žiauriai su vie
nas kitu kovoja. Visiems 
aišku, kad šitą blogybę, 
kuri gręsia pavojumi pa
čiai visuomenės būklei, 
reikia kuo skubiausiai pa
šalinti.”

Ir Popiežius nurodo, kad 
tai blogybei pašalinti rei- 

• kalinga suburti visuome- 
nės narius į vienybę. Jis 
sako: “Kadangi organiza
cija, kaip tai gerai aiškina 
šv. Tomas kyla iš skirtin-j 
gų dalykų, harmoniškai; 
suderintų, vienybės, tai ir 
socialinė organizacija — 
visuomenė reikalauja, kad 

t įvairūs visuomenės nariai 
būtų stipriai kuriuo nors 
būdu sujungti į vieną kū
ną. O šitokį sujungimo pa- 

ma, bet jei pasitaiko kuriam stambiam komunistui grindą atskiros profesijos 
grįžti prie tikėjimo, tai jau dalykas pažymėtinas. Ypač randa gamindamos gery- 
įdomu sužinoti, kas privertė komunistą mesti komu- bes ar atlikdamos darbus 
nizmą ir ką jis dabar sako apie buvusius savo sėbrus, sujungtomis tos pačios 

Pastaromis dienomis žurnale “National Republic” profesijos darbininkų bei 
vienas buvusis stambus komunistų vadas Morris Gor- vedėjų pastangomis, arba 
din atpasakoja, kodėl jis perėjo iš komunizmo į krikš- visuomenės gerovėje, ku- 
čionybę. Morris Gordin yra buvęs uolus komunistas, rios sutartinai visos pro- 
Jis aklai tikėjo, kad komunizmas perdirbs žmoniją ir f esi jos, kiekviena pagal 
atneš pasauliui taika, laisvę ir brolišką meilę. Jis tai savo išgalės, turi sekti. Ši- 
tikėjo nuo 1912 iki 1918 m., būtent, kol komunizmo sa
vo akimis nepamatė. Nuvykęs į Rusiją po 1917 m. re
voliucijos, Gordinas pradėjo karštai darbuotis komu
nizmo idealams. Bet netrukus tiek nusivylė, kad grį
žo į Ameriką ir čia uoliai skelbia krikščionybę.

Kas jį prie to privedė? — Susidūrimas su bolševi
kų gyvenimu. Ant popierio bolševikai gražiai atrodė. 
Kapitalistų neprieteliai, darbininkų prieteliai, skelbią 
lygybę, laisvę ir demokratiją ir, kas svarbiausia, žadą 
pašalinti iš žemės paviršiaus ekonominį skurdą ir ver
giją. Žodžiu, tai žmonijos mylėtojai ir geradariai, ku
riuos vien iš pavydo šmeižiama ir iškoneveikiama. 
Taip Gordinui komunistai atrodė teorijoj. Bet kuomet 
pradėjo su jais praktikoj darbuotis, visai kitoks vaiz
das atsiskleidė. Jų vadai tai kažkokie iškrypę, nusivy
lę nevykėliai, pilni puikybės, keršto ir tiek užkietėję, 
kad žmonių gyvybė jiems perniek. Tegu milijonai žus. 
by tik komunizmas įsigyvętų. Be to, komunizmo vadai 
mažai tenusimano ekonominiuose klausimuose. Tik 
parašyt apie juos temoka. O kadangi komunizmas jau 
pats savaime gyvenimui visai netinka, tai iš jo vadų 
pastangų vien suirutė ir chaosas tebeišeina. Rezulta
tas — šalis badauja. Nelaimingi komunizmo vergai — 
darbininkai nustojo laisvės, žemės ir duonos — kain 
tik tų dalyku, kurie jiems apščiai buvo žadami. Bet už
tai komunistų vadai yra igude platintojai bedievvbės 
ir visa to, kas iš jo plaukia: sužvėrėjimo ir nekultūrin
gumo. Gordinas patyrė, kad civilizacijoj komunizmas 
neina pirmyn, o smunka atgal. Tad su komunizmu jam 
nepakeliui. Jis grįžo prie kirkščionybės. K.

DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by--------
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Kalbama, kad labai mažai žydų atvirsta į katalikų 
tikėjimą, o komunistų dar mažiau. Sunku būtų iš
spręsti, kurių daugiau, kurių mažiau, bet vienų ir kitų 
pasitaiko. Apie atsivertėlius žydus gal mažiau kalba-

Popiežius Leonas XIII, 
1891 metais, savo rašte a- 
pie darbininkų reikalus, 
nurodė, kad kapitalistinė 
tvarka neatkreipia dėme
sio į darbo žmonių reika
lus, o tik žiūri didinti savo 
turtą. Ir, štai, jis sako, su
sidarė du priešingi luo
mai, — darbdavių, kurių 
skaičius mažėja, bet didė
ja galybė, ir darbininkų, 
kurių skaičius didėja ir 
galybė silpnėja. Tokią
tvarką jis griežtai pasmer- kalus ir visiems 
kė ir nurodė, kad visuome- bendruomenės gerovei.

toji vienybė bus juo stip
resnė bei sėkmingesnė, juo 
sąžiningiau atskiri žmonės 
ir pačios organizacijos 
stengsis pildyti savo pro
fesijos darbus bei tobulėti 
joje”.

I
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Prof. K. Pakšto Pasakytos Ir Numatytos Prakalbos
7) Birželio 26 d. padarė 

pranešimą apie Lietuvos 
tarptautinę padėtį Kalifor
nijos Universiteto profe
sūrai Los Angeles. Prane
šimo klausėsi apie 200

Ligšiol prof. K. Pakštas 
savo kely nuo Bostono iki 
San Francisco yra pasakęs 
šias aštuonias kalbas:

1) Birželio 11 d. Maria
napolio Kolegijai bakalau
ro kalbą (ją atsispausdino profesorių ir davė daug 
“Amerika). į paklausimų apie Lietuvą

2) Birželio 12 d. kalbėjo'ir jos kaimynus bei tarp- 
Bostono lietuviams jų pa-į tautinius santykius Vidu- 
rapijos salėje.

3) Eirželio 14 d. pasakė 
kalbą Philadelphijos apy
linkių lietuviams per p. 
Antanaičio vedamą radio 
valandą.

4) Birželio 14 d. kalbėjo 
Philadelphijoj šv. Kazi
miero parapijai.

5) Birželio 18 d. pasakė 
kalbą Čikagoje SLRK pik
nike.

6) Birželio 19 d. padarė 
! platų pranešimą Čikagos 
liet. kat. organizacijų ats
tovams apie Lietuvos pa
dėtį.

rio ir Rytų Europoje.
8) Birželio 29 d. kalbėjo 

apie Lietuvą “American 
Association for the Ad- 
įvancement of Science” ge
ografų sekcijos susirinki
me Stanford Universitete 
Palo Alto prie San Fran- 
cisco.
NUMATOMAS MARŠRU

TAS
Liepos vidury numato

mas pranešimas Los Ange
les lietuviams, o liepos 31 
d. paskirta yra iliustruota 
vieša paskaita Kaliforni
jos Universitete Los Ange
les. Ji bus 2 vai. Education 
Building (prie Westwood 
bulvaro). Įžanga laisva ir 
ne studentams. Tema: — 
“Twenty Years of Lithua- 
nian Independence”.

Reguliarų kursą Kalifor
nijos Universiteto studen
tams po 10 vai. kas savai
tę prof. K. Pakštas baigs 
rugpiūčio 4 d. ir dar apie 3 
savaites užtruks kelionėse 
Pacifiko pakraščiuose. 
Rugpiūčio gale jis grįš at
gal į Vašingtoną ir Nau- 
jorką keliu per Salt Lake 
City, Omahą, Čikagą ir 
Pittsburghą. Rugsėjo pir
mą pusę praleis Naujorko 
apylinkėse ir tuo metu jo 
adresas bus “Amerikos” 
Redakcijoj, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Rugsėjo 
antrą dalį ir iki spalių 8 d. 
jis skiria Naujai Anglijai. 
LDS Seime, rugsėjo 24 ir 
25 d. užprašytas skaityti 

j paskaitą. Bostone užpra
šytas kalbėti spalių 8 d., o 
Pittsburghe spalių 15 d.

Į — ~ - ...

KUN. K. VASYS,
Aušros Vartų parapijos (Worcester, Mass.) klebonas, 
liepos 7 d. minėjo 10 metų klebonavimo sukaktį toje 
parapijoje. Kun. Vasys buvo perkeltas į Aušros Vartų 
parapiją iš Westfieldo lietuvių parapijos. Atvykęs į 
Worcesterį rado tik bažnyčios sienas pastatytas ir di
delę skolą. Taigi ir buvo klebono didžiausias rūpestis 
užbaigti bažnyčią, mažinti skolas ir stiprinti parapiją 
dvasiniai. Kun. K. Vasiui, gabiam ekonomistui ir va
dui, pavyko visas kliūtis nugalėti, sukelti fondą ir be 
jokių naujų paskolų užbaigti bažnyčią. Šiandien Auš
ros Vartų parapijiečiai ir jų mylimas klebonas džiau
giasi parapijos nuosavybe ir kasmet mažina parapijos 
skolą, kuri yra didelė našta ir galvosūkis klebonui. Bet 
parapijiečių nuoširdumas, duosnumas ir vieningumas 
tą naštą palengvina.

Taigi kleb. kun. K. Vasio 10 metų klebonavimo 
Aušros Vartų parapijoje sukakties proga sveikiname 
kleb. kun. Vasį, nuoširdų lietuviškos - katalikiškos 
spaudos, ypač “Darbininko” rėmėją ir linkime ilgiau
sių metų!

Pijus XI sako: “Šitose or
ganizacijose bendrieji vi
sos organizacijos reikalai 
turi pirmenybę, bet, svar
biausia, reikia stengtis, 
kad kiekvienos profesijos 
darbai tarnautų bendrajai 
visuomenės gerovei. Klau
simas gi, kaip specialus 
darbininkų ar darbdavių 
interesai kartais reikalau
ja specialios globos ar ap
saugos, kiekviena pusė ga
li svarstyti skyrium arba, 
jei to aplinkybės reikalau
ja, ir spręsti”.

Luomų bendradarbiavi
mas sukurs naują sociali
nę santvarką, nes tada ga
mybos turtai nebus kelių 
kapitalistų valdomi, bet 
darbdavių ir darbininkų 
organizacijų. Pijus XI en
ciklikoje apie bedievišką 
komunizmą sako: “Ekono
minis ir socialinis organiz
mas tik tada bus sveikai 
sudarytas ir pasieks savo 
tikslą, kai jis visus ir kiek
vieną savo narių aprūpins 
visomis gerybėmis, kurių Tarp šitų dviejų sekmadie- 
jiems gali suteikti gamtos nių galėtų aplankyti kai 
turtai, pramonė ir tikrai kurias Rytinės Pennsylva- 
sociali ekonominio gyveni- nijos vietas. Spalių pabai- 
mo organizacija. Šitų ge- goję atvyks į Čikagą ir ten 
rybių turi būti pakanka- praleis apie 2 sav. Iki rug- 
mas kiekis, kad jų galėtųj piūčio 4 d. jo adresas bus: 
užtekti padoraus pragyve- . Prof. K. Pakštas, Univer- 
nimo reikalams ir kad dar sity of California, Royce 
jos įgalintų žmogui pagy- Hali 328, Los Angeles, Cal. 
venti kilnesnį kultūrinį 
gyvenimą, kuris, naudoja- galiojimus prie kurios tin- 
mas su deramu saiku, ne 
tik nekliudo dorybingam 
gyvenimui, bet, priešingai, 
jį skatina ir jam padeda”.

Toliau toje pat encikli
koje jis sako: “Kaip vis 
dažniau atsitinka atlygini
mo klausimu, atskiri darb
daviai begali patenkinti 
teisingumą tik susitarę 
vykdyti jį bendrai su pa
galba tam tikrų, darbda
vius viena su kitu jungian
čių institucijų, stengda
miesi tuo būdu išvengti 
konkurencijos savo tarpe, 
kuri neigiamai atsilieptų į 
darbininkam priklausantį 
teisingumą. Todėl įmoni- 
ninkų ir darbdavių parei- 

■ ga yra tokias būtinas ins- 
nesutikimą, bus sudaryti į sąlygų sutvarkymui. Tada titucijas kurti ir palaiky- 
gerai sudėti socialiniai or-ttos organizacijos tvarkytų ti, nes jos patampa norma- 
ganizmai: būtent, grupės į visą produkciją ir turtų 

| ar profesijos, kuriose bus paskirstymą. Varžytines 
buriami žmonės ne pagal būtų tvarkomos visuome- 
jų reikšmę darbo rinkoje, nės gerovei; darbininkų

šakas santykiai su darbdaviais reikia atsiminti, kad atski 
kurį būtų demokratiškai tvar- ri asmenys niekada nepa 
Pati, komi: 
kad, pašalintos. Tų organizaci- linis teisingumas bus pa

I - - - - —
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Luomų Bendradarbiavimas
Gana plačiai yra įsigy

venus žmonėse nuomonė, 
kad darbdaviai ir darbi
ninkai yra amžini priešai. 
Leonas XIII gi nurodo, 
kad tie du luomai turėtų 
bendradarbiauti visuome
nės gerovei. Enciklikoje 
Rerum Novarum jis sako: 
“Yra didžiai blogas daly
kas vaizduotis tuodu luo
mu pačius savaime esant 
priešingus vienas kitam, 
lig kad pati prigimtis bū
tų skyrusi, kad turtuoliai 
ir biednieji žiaurioje kovo
je vieni su kitais kovoti. 
Tai visai priešinga svei
kam žmogaus protui ir tie
sai. Kaip tik yra atvirkš
čiai. Kaip žmogaus kūno 
dalys viena su kita jungia
si ir iš to kyla tam tikri jų 
santykiai, simetrija vadi
nami, taip lygiai ir visuo
menei gamta skyrė, kad 
tuodu luomu draugiškai 
sutaptų vienas su kitu ir 
vienas kitam padėtų išlai
kyti visuomenės pusiau
svyrą. Vienas būtinai rei
kalingas kito; nei kapita
listas be darbininko, nei 
darbininkas be kapitalis
to negali būti. Sutarimas 
gimdo gražių dalykų ir 
tvarką, o iš nuolatinės ko
vos neišvengiamai kyla 
netvarka ir didžiausias 
žiaurumas”.

I

nės gerovė reikalauja per
organizuoti industr i j o s 
tvarką.

Pijus XI pakartoja Leo
no XIII mintis ir sako, kad 

į nedarbas nebus pašalintas 
i ir darbininkų gyvenimas 
pagerintas iki teisingumas 
ir artimo meilė nebus pa
grindas visos visuomeni
nio gyvenimo santvarkos. 
Teisinga socialinė santvar
ka, jis sako, reikalauja at
sižvelgti į visų žmonių rei- 

veikti

Organizacijų Reikalingumas
Enciklikoje Quadragesi- 

mo Anno, Pijus XI sako: 
“Ir valstybė, ir kiekvienas 
rinktinis pilietis pirmu
čiausia privalo stengtis, 
kad, panaikinus konflik
tus tarp klasių, įsigalėtų 
sutartinis profesijų ben- į 
dradarbiavimas.

“Būtina tad, kad sociali
nė politika dėtų pastangas 
profesinėms organizaci
joms atstatyti. Lig šiol vi
suomenė lieka nenorma
lioje padėtyje, už tad ir ne
pastovi bei svyruojanti, 
nes ji remiasi skirtingus 
ir priešingus tikslus sie

kiančiomis “klasėmis”, 
dėl to į neapykantas bei 
kovas palinkusiomis.

“Nors darbas, kaip tai 
iaiškiai išdėstė savo enci
klikoje Rerum Novarum 
Mūsų pirmtakūnas Leo
nas XIII, ir nėra paprasta 
prekė, bet jame turi pripa
žinta žmogiškoji darbinin
ko vertė, ir dėl to negali
ma jo pirkti, pardavinėti 

į kaip bet kurį daiktą, tai 
vis dėl to šiandieną vadi
namoje darbo rinkoje dar
bo pasiūla ir pareikalavi- į 
mas skirsto žmones į dvi , 
klases; šitoji gi dviejų gru-

Krikščionybės Vaidmuo
Leonas XIII sako, kad 

luomų kovos pašalinimui 
krikščionybė teikia nuos
tabią pagalbą. Jis sako: — 
“Visų pirma visos religijos 
tiesos, kurių globėja ir ai
škintoja yra pati Bažny
čia, labai gali sutaikinti ir 
sujungti turtuolius ir bie- 
dnuosius, būtent, primin
damas abiem luomams jų 
savitarpes pareigas, o y- 
pač pareigas, kurios seka 
iš teisybės. Darbininkams 
krikščionybė įsako pilnai 
ir ištikimai atidirbti tą, 
kas laisvu noru pasižadėta 

į ir teisingai susitarta; 
darbdavio neskriausti, nei

jam pačiam, nei jo tur- tus, norint praturtėti ir tik 
tams nekenkti. Ginant sa- tiek juos tevertinti, kiek 
vo reikalus susilaikyti nuo jų darbo jėga gali duoti 
prievartos ir niekuomet naudos. Lygiai nevalia ap- 
nekelti maišto, nesusidėti krauti juos darbu daugiau, 
su nedorėliais, kurie ty- negu jų sveikata pakelia, 
čiomis daro didelių be jo- neduoti tokio darbo, kuris 
kio saiko prižadų, nes iš to netinka dirbančio amžiui 
kyla tik nereikalingas nu- ar jo lyčiai. Bet visų di- 
sivylimas ir turtų naikini- džiausią darbdavių parei- 
mas. ga atiduoti kiekvienam,

“Darbdaviams krikščio- kas jam teisingai pridera 
nybė įsako nelaikyti dar- gauti. Krikščionybė mo- 
bininkų vergais, gerbti jų kydama kilnesnių dalykų, 
aukštą žmogišką vertę; nori suartinti tuodu luo- 
nevalia jų nežmoniškai iš- mu ir surišti juos 
naudoti, kaip kokius daik- draugiškumu”.

Organizacijų Sudarymas

tikru

I

Pijus XI sako, kad luomų vienu amatu ar profesija 
užsiima žmonės, ar tai bū
tų ekonomijoje, ar kitoje 
kurioje srityje, sudaro 
tam tikras draugijas ar 
korporacijas, taip jog dau
gelis laiko šias organiza
cijas, kad ir ne taip esmi
nėmis, kaip yra pati visuo
menė, tai bent natūralio
mis”.

bendradarbiavimui būti
nai reikalinga sudaryti or
ganizacijas. Enciklikoje a- 
pie bedievišką komuniz
mą, jis sako: “Mes parodė
me, kaip sveiką gerovę rei
kia statyti ant sveikų kor- 
poratyvizmo principų, ku
ris gerbia būtiną socialinę 
valdžią, ir kaip visos kor
poracijos turi susiorgani
zuoti į harmoningą vieny
bę, siekdamos bendrojo vi
suomenės gėrio. Svarbiau
sia ir esmingiausia civili
nės valdžios misija kaip susidėtų į savo organiza- 
tik ir yra vaisingas šitos ciją, gi darbdaviai į savo, 
harmonijos skatinimas ir Tos dvi organizacijos 
visų socialinių pajėgų ko- darytų vienybę. Darbinin- 
ordinavimas”. kų organizacijos atstovai

Enciklikoje Quadragesi- sueitų su darbdavių orga- 
mo Anno Pijus XI sako:— nizacijos atstovais pasi- 
“Pilnas pasveikimas tik tarti industrijos reikalais, 
tuomet bus galimas, jei, darbininkų atlyginimo nu- 
pašalinus minėtą luomų įstatymui, darbo valandų ir

I

Visuomenės Gerovė
Taigi Popiežiaus nurody

mas yra, kad darbininkai

su

Prof. K. Pakštas turi į-

karnos progos atstovauti 
Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centrui, kurio visose 
organizacijose yra apie 
230,000 narių, Pasaulio 
Lietuvių Sąjungai ir Kau
no Rotary klubui. Jis su
tinka kalbėti įvairių pa
kraipų lietuvių organizaci
joms, savo kalbose praves- 
damas visų lietuvių vieny
bės mintį, informuodamas 
apie lietuvių tautos kultū
rinius ir ekonominius lai
mėjimus, keldamas reika
lą savojo uosto ir stipres
nių ryšių tarp Senosios 
Tėvynės ir lietuvių koloni
jų Amerikoje.

liomis priemonėmis teisin
gumui vykdyti”.

Apie socialinį teisingu
mą daug yra kalbama, betj

bet pagal įvairias 
socialinio veikimo, 
kiekvienas atlieka, 
prigimtis taip veda, 
kaip vietos kaimynyste su-j jų tikslas bus vieningai siektas, kada bus organi- 
rišti žmonės buriasi į ben- , veikti savo ir visuomenės zacijų bendradarbiavimas, 
druomenes, taip lygiai i gerovei. Už tai Popiežius1 T.

klasių kovos būtų jėgs jį įgyvendinti. Socia-

I

taip lygiai1 gerovei.

Kaunas— Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba 
nutarė dėti pastangas, kad 
rašytojo Jono Biliūno pa
laikai, kurie randasi palai
doti Zakopanėje, Lenkijo
je, būtų pargabenti į Lie
tuvą šiemet pirmoje rug
sėjo mėnesio pusėje. Ra
šytojo kūnas bus palaido
tas jo gimtinėje Anykš
čiuose. Anykštėnai jau yra 
surinkę gražių aukų ant 
jo kapo paminklui statyti.
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MUZIKAS JONAS BRUNDZA 
(1889-1939)

Juozas Petraitis.

Prienų Nemuno Monai
Baladė

ATOSTOGOS LIETUVOJE

Įvairių esama pasauly 
žmonių: vieni nieko nevei
kia, kiti vos tik menkiausį 
dalykėlį padaro, išpučia 
spaudoje, save didvyriais 
tituluoja, kiti veikia ir ne- 
siskelbia — džiaugiasi pa
čiu faktu, kad jis prie di
džiojo pasaulio kultūros 
pirmžangos prideda savo 
darbų dalį. Tokie žmonės 
visada esti kuklūs, slepia 
savo veikimo nuopelnus 
nuo plačiųjų masių. Tokiu 
asmeniu yra. švenčiantis 
šiomis dienomis savo 50 
metų gimtadienį. Jonas 
Brundza.

Laimingai pasaulį išvydo 
1889 m. liepos 14 d.. Suval
kijoje, garbingų ūkininkų 
šeimoje. Sakau garbingų 
dėlto, nes jo giminių tarpe 
yra daug inteligentijos 
baigusių aukštuosius mo
kslus. Net ir jojo brolis a. 
a. Mykolas buvo pavyzdin
gas kunigas ir geras lite
ratas. daug parašęs spau
doje. Kitas jojo brolis yra 
ekonomistas ir t. p. Rusų 
laikais, kad šeimoje radosi 
keli ar keliolika (giminių) 
įvairių profesionalų. įrodo, 
kad tikrai būta kultūrin
gos ir apsišvietusios šei
mos.

Nuo mažens jausdamas 
patraukimą prie muzikos 
kituo kuo mažai rūpinosi, 
bet įdomavosi muzika ir 
jai savo visą gyvenimą pa

lių moksleivių chorą ir 
rengiasi prie lietuviškų 
pamaldų, nes Vilniaus vys

-kupas buvo pažadėjęs leis
ti prie Lukiškių, lenkų 
bažnyčioje, lietuviams tu
rėti savo pamaldas sky
rium. Nors vyskupas ir 
leido, bet lenkai sukilo, lie
tuvius gerokai apstumdė, 
o prof. Pranui Dovydaičiui 
gerokai užgavo koją. Gero
kai buvo apstumdytas ir 
dabartinis jubiliatas, 
džiaugiasi sveikas savo 
kudašių išnešęs.

Kai moksleiviai su visu 
bendrabučiu, karo aplin
kybių verčiami, persidan- 
gino į Voronežą, drauge 
nuvažiavo ir jis. Voroneže 
jam paveda mokinti moks
leivius muzikos ir dainavi
mo. Patsai lankė Impera
toriškos Muzikos Mokyk
los skyrių, mokosi piano ir 
bendrojo muzikos lavini
mo dalykus. Jau buvo ge
rokai pažengęs, bet besi
džiaugiant, kad pateko į 
ketvirtą skyrių (beliko vos 
tik trys) tenka nutraukti, 
nes 1918 m. liepos mėnesį 
grįžo drauge su mokslei
viais Lietuvon.

Kaune tą syk trūko visų 
rūšių inteligentinių pajė
gų ir kiekvienas dirbo savo 
specialybėje su didžiausiu 
malonumu. Tat jam tenka 
būti garbė pirmutiniu mu
zikos - dainavimo mokyto-

šventė. Turėjo progos šie- ju vos tik pradėjus tuo lai- 
kti. kaip ir kiti jojo broliai ku Lietuvos 
kitų mokslo specialybių, veikti, 
bet jis pasitenkino muzika 
ir jai ištikimai tarnauja.

Gavęs pradžią pas Šuns
kų vargon. Joną Noreiką, 
ilgesnį laiką studijuoja 
muziką pas komp. žinomą* 
muziką, Kauno Konservą 
tori jos dabartiniu metu 
inspektorių. Joną Bendo- 
rių. Susidėjus apystovoms 
studijuoja Varšuvoje pas 
žymų muziką (sulenkėjusį 
lietuvį, suvalkietį) Vai
tiekų Ratušinską, ir iš
laikęs kvotimus, populia
rios tais laikais prie Var
gonininkų Sąjungos Šv. 
Stanislovo Vyskupo, vei
kiančios profesionalų ko
misijos. gavo atatinkamą 
liudymą ir nuo tada pra
deda vargonininkauti, pa- 
švęsdamas savę išimtinai 
bažnyčios muzikos labui.

Pirmiausiai pradeda var
gonininkauti Kučiūnų pa- 
rap.. vėliau Višakio Rūdoj. 
Prasidėjus pasaulin i a m 
karui patenka į Vilnių, gy
vendamas moksleivių ben
drabuty, mokina pabėge-
Z- - --

štai Nemunu atplaukia mažas laivelis 
Čia kiūto vargšas žvejis ir jo sūnelis; 
Pavargęs, sušalęs vargšas berniukas, 
Jis tiesia prie irklo drebančias rankas:
— Tėveli! Oi tėte, tu mano gerutis! 
Klausyk tėveli kam mumi ten irtis, 
Kad aukso žuvelių čia nardo daugybė
Ir plaukia su mumis kažkokia grožybė — 
Štai bokštus ir mūrus jau raižo laivelis 
Tarytum juos pučia švelnutis vėjelis!... 
O. švies: — švieselių, dega daugybė, 
Tik Prienų bažnyčioj tokia grožybė!...
— Oi, mano mažuti — sūneli malonus! 
Tai Nemunas rodo taip savo monus, 
Tai dangaus žvaigždelių šypsosi šešėliai, 
Tai mėnesieny tie pilki debesėliai,
Tai šilų ošimas, tau muzikos balsai — 
Vaikeli, net išsižiojęs tu jų klausai! 
O, mūrai ir bokštai, tai Prienų bažnyčia, 
Tai ji ant vandenio taip spindi čia, 
Tai Prienų miesto čia vaizdas gražus 
Jis Nemunu plaukia valiodamas mažus!...
— Tėveli, oi tėte! nejaugi nematai, 
Kad siekia laivelį kažkokie pirštai!... 
Ir spiegti pradėjo iš baimės berniukas, 
Jis tėvą apkabino ištiesęs rankas!...
Ir stingo berniukas prie tėvo krūtinės 
Jo valandos varge buvo paskutinės! 
Tėvas nustebęs sūnelį bučiavo, 
O, mažas laivelis gelmėn liūliavo!
Toks buvo likimas šio vargšo žvejo, 
Nieks nežinojo, kur jis pasidėjo!

(1938)
Rašo Jonas Mončiūnas

(Tęsinys)
Yra ir Lietuvoje tingi

nių, tiesiai rašau tinginių. 
Tinginių yra ir mano tė
viškės apylinkėje. Tai to
kie šebedinai. Aš juos ge
rai pažinau dar prieš karą. 
Du broliai apie pora metų 
gyveno Amerikoje. Jiems 

Į čia nepatiko, grįžo į Lietu
vą. Jų gyvenimo namai ir 
gyvenimas tik daro gėdą 
visai apylinkei. Tokie žmo
nės dažniausiai keikia Lie
tuvą, skundžiasi, kad 
jiems sunku gyventi, o pa
tys gyvena apžėlę, nesi- 
prausią, na, gerbiamieji, 
ką valdžia su tokiais pilie
čiais gali daryti ? Tokie tik 
žiūri, kad gautų iš kitų pa
rūkyti, išsigerti. Aš nega
liu sakyti ar valdžia tei
singai daro uždedama mo
kesnius visiems lygiai, bet 
vis gi tiems, kurie gyvena 
arčiau miesto yra leng
viau gyventi. Jie greičiau 
ką nors turėdami gali nu
vežti į miestą parduoti, ir

atsako, toks “prikaz” — į- 
sakymas. Iškrečia, nieko 
neradę išeina, bet kitą 
naktį tas pats kartojasi. 
Kartą mano vyrui vežant 
valdžios pinigus į Kauka
zą, jį ir palydovus būtų su
šaudę. Laimė, kad asme
niškai pažino”. “Taigi nors 
ten”, sako ji, “gyvena ma
no giminės — broliai ir se
serys, bet aš laiminga, kad 
ištrūkau iš dabartinės Ru
sijos ir čia apsigyvenome”. 
Tai kalbėjo rusė.

Bet mes žinome, kad 
kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje yra nepatenkin
tų gyvenimu. Jeigu val
džia verčia kelius taisyti, 
tai negera valdžia. Bet ka
da kelius pataiso, tai ir pa
tiems geriau važiuoti.

kariuomenei 
Kauno garnizone. 

Šio tat garnizono karei
vius, karo mokyklos stu
dentus, aviacijos narius ir 
kt. jis mokina dainų ir 
giesmių. Kai Švietimo Mi
nisterija organizavo pir
mutinius muzikos moky
tojams bendrojo lavinimo 
mokyklose kursus, jis ski
riamas tų kursų mokyto
ju. Kadangi tais laikais 
dar Kaune nebuvo galima 
vien tik muzika pelnyti 
(apart vargonininkavimo) 
sau pragyvenimo, tat jis 
1921 m. pradžioje pradeda 
valdininkauti Teisingumo 
Ministerijoje teismo sky
riuje, vėliau Finansų Mi
nisterijoje — Finansų sky
riuje. Kai tik atsidarė 

I Kaune Muzikos Mokykla, 
kuri išsivystė į dabartinę 
Valstybinę Konservatori
ją. jis lavinosi muzikos to
liau: 1923 m., gegužės pir
mą dieną nepersikelia į šį 
kraštą. Čia jį persikvietė 
žymus veikėjas dr. kun. 
Bartuška į Mount Carmel. 
Pa. vargonininkauti. Trok-

r £

O

dabar dar silpnai kalba lie
tuviškai. Jis man sakė: — 
“Mums čia Lietuvoje gerai 
gyventi, tik, rodos, gyve
nam kaip ant kokio vulka
no. Dauguma kalba, kad 
gali kilti karas, mūsų išal
kę kaimynai iš pietų ir va
karų sudaro pavojų, bet 

j čia ramu ir linksma.” Na, 
o jo žmona, rusė, man sa
ko, kad jai čia ramiausia 
gyventi. Kodėl? Todėl, kad 
turi namelius ir gabalėlį 
žemės. Augina daržoves ir 
kitokius augalus. Abu yra 

į darbštūs ir nesisarmatyja, 
kad ir bankoje dirbęs, ka
sinėti žemę. Jie nekeikia 
Lietuvos, bet džiaugiasi, 
kad Lietuva nepriklauso
ma. Su jais kalbėjau ir a-' Žinau Morkūnų kaimą, 
pie Rusijos bolševikus. Žiežmarių valsčiuje. Mažu - 
Tas žmogus man sakė, kad ma norėjo kelius taisyti, o 
prisitaikant ir Rusijoje'dauguma priešinosi. Ma- 
galima gyventi. Bet jo žuma padavė valdžiai pra- 
žmona rusė sakė savo vy-Jšymą, kad priverstų kitus 
rui: “Geriau tylėk, jog ži
nai, kad mes retai kada 
ramią naktį turėjom, prie 
partijos nepriklausėme 
(nors bolševikai mus kal
bino). Vakare atsisveiki- 

su pažįstamais, ei- 
giniauja, yra padarę didelę nam gulti, jau ir beldžias į 
pažangą. Toliau gyvenan- duris. Kas, policija apie 10 
tieji nuo miesto neturi nė — H valandą nakties bel- 
tokių gerų kelių susisieki
mui ir tiems jau sunkiau 

! verstis.
Labai gražiai taisomas 

Šventosios uostas. Kauno 
I 

j Valstybinis Teatras, sako( 
davė valdžiai apie du mili
jonų nuostolių. Man, ro
dos, jeigu negali išlaikyti

I

tie ūkininkai, kurie netin- nam

kelius taisyti. Valdžia ste
bėjosi iš tokio prašymo, 
bet privertė. Taigi dabar 
vieni giria valdžią, o k;‘- 
keikia, kad klauso maf 
mos. (Bus daugi?

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

LDS SEIMAS

džias ir sako reikia daryti 
kratą. Mes aiškinamės, 
kad į politiką nesimaišo- 
me, nesikišame ir nieko 
slapto nelaikome. Policija

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

Europos krepšinio pirmenybių uždarymas. 1. Mr. 
Jonės, tarptautinės krepšinio organizacijos general 
sekretorius, 2. Ministras pirmininkas ats. gen. Černius, 
3. Kūno Kultūros Rūmų direktorius Augustauskas ir 
pirmenybių organizacinio komiteto pirmininkas dr. 

j Navakas.
i

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

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

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

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.» t • * ♦

\_____

A. A. VERONIKA SAKA
LAUSKIENĖ

jo su žibančiomis žvakėmis. 
Daug žmonių dalyvavo laidotu-

Po ilgos pusantrų metų sun-jvėse- Ponui Sakalauskui, jo šei- 
kios ligos buvo pašaukta amži-.mai ir giminėms reiškiame gi- 
nybėn a. a. Veronika Sakalaus- mausią užuojautą jų atsiskyri- 
kienė. Mirtis jai buvo tikrai pa-jmo valandoje, o už mirusios vė- 
geidaujama, nes kentė daug ir .l? visi dievobaimingai tariama 
skaudžiai. Aprūpinta šv. sakra- paprastąjį “Amžinąjį atilsį

tie, kurie jį lanko, tai kam ■ 
ir laikyti su tokiais nuos
toliais ? O vis gi tuos nuos
tolius turi sumokėti dau
giausia ūkininkai. Štai art. 
Kiprui Petrauskui, o gal ir 
kitiems, ar jis vaidina ar 
ne, bet algą vistiek moka 
kaip geriausiam Universi
teto profesoriui, o kada 
vaidina, tai dar gauna ge
rą nuošimtį. Art. Kipras 
Petrauskas dar gyvas, o 
jau jo vardu yra pavadin
ta gatvė Kaune. Sako, val
džia jam ir dvarą nupirko. 
Aš tų dalykų nekritikuoju, 
o tik rašau kaipo žinias 
gerbiamiems skaityto
jams. Skaitydami tas ži
nias spręskite kaip norite.

Darbščiam ir sumaniam 
žmogui Lietuvoje galima 
gyventi. Aš taip mačiau ir 
man taip atrodo, o kitaip 
kitiems atrodo aš nepai
sau. Pažįstu žmogų, gyve
nantį Jankaus gatvė, apie 
60 metų amžiaus. Jis gyve
no Maskvoj ar Petrapily j, 
kada jis buvo dar 16 metų 
amžiaus, o Lietuvon su
grįžo, rodos, 1927 m. Rusi
joje turėjo atsakomingą 
vietą bankoje caro ir bol
ševikų režimo laikais. Jis 
yra matęs pasaulį, buvęs 
Japonijoj, Kinijoj, Kauka
ze ir kitur. Vedęs rusę, ir

šdamas giliau muzikos vo dainavimą ir gerokai 
mokintis, greitai persike- pažengusi toje srityje sto- 
lia į Brooklyną, Šv. Jurgio jo savo vyrui pagelbon ir 
parapiją (1923 m.) ir čia, tokiu būdu susilaukta gra
su maža pertrauka visą žiu vaidinimų ir koncertų, 
laiką vargonininkauja, Visą laiką priklauso prie 
drauge ilgą laiką gilinda- Vargonininkų Sąjungos ir 
mas pas įvairius specialis- buvo visa eilę metų Centro 
tus reikalingus sau muzi- valdyboje vienose bei kl

ikos dalykus. Trys metus tose pareigose. Be to yra 
lanko New Yorke “A. Guil- gabus korespondentas - 
mant Organ School”. ■ žurnalistas ir širdingai da

lyvauja katalikiškoj spau
doj pasirašynėdamas įvai
riais, dažnai užtinkamais, 
pseudonimais: J. Pabali-
nis, J. Piliakalnis, Šunskų 
Jonas, J. Kapsas ir kito- 
jkiais. Daug jam lengvina 
šioje srityje veikti baigi
mas Kaune organizuotų 
Švietimos Ministerijos lie
tuvių kalbos kursų.

Bendrai sakant, per 17 
metų veikimo šiame kraš
te išeivijos tarpe daug jo 
yra nuveikta lietuvybės 
dirvoje būnant, kaipo var
gonininkui, nuolatos skai
tlingo jaunimo būrio vadu. 
Ypatingai paskutiniais lai- 

• kais šios rūšies veikimui 
e. Ji;vis kas kart aplinkybės 

________ , bet neatsižiū- 
rint į tai rankų nenulei
džia.

Baigdamas, šia proga su
pažindinęs plačiąją visuo- 

i menę su šio kuklaus vei
kėjo darbuote, sveikinu 
sulaukus gražaus jubilie
jaus ir linkiu toliau kuo- 
sekmingiau veikti kaip iki 
šiol — Dievo, Tėvynės ir 
Tautos labui!

I
Būdamas idealinio veiki-į 

mo nuoširdus šalininkas.'7 1 

Brooklyne, savo parapijo- 
■ je, jaunimo tarpe labai 
daug dirba. Jis kurį laiką 

.vadovavo Amerikos Lietu
vių Dailės Mylėtojų D-jos 
veikusioje mokyklėlėje, 
mokė žaidimų ir dainavi
mo. Šalę muzikos, gabiai 
yra pastatęs labai daug į- 
vairių dramatinių veikalų. 
Gražiai sugeba su jauni
mu veikti ir dėl malonaus 
ir švelnaus būdo yra visų 
gerbiamas ir mėgiamas. 
Ypatingai jojo veikimas 
padidėjo, kai jis apsivedė 
su veiklia anais laikais Vy
te, Brone Vencevičiūte. V1O n
taip pat atsidėjusi studija- sunkesnės,

SUFFOLK 
D0WNS

DABAR IKI LIEPOS 22

Kasdien Dvigubos Lenktynių Laikas 

1-mos ir 2-ros lenktynės 2:15 

įžanga (su taksais) Sėdynės 39c. 

Clubhouse $1.50—8 lenktynės kasdien

i

I

mentais, velionė apleido šį pa- duok jai t iešpatie . 
šaulį penktadienį liepos 7 d. 
Laidotuvės įvyko antradienį, 
liepos 11 d. Kadangi a. a. Saka-

MILAIČICTĖ — DOWNEY
Dar vienos vestuvės įvyko._____ ____ ____________________o_ __ ______________ ■ • . _

lauskienė buvo Altoriaus ir Ro- šeštadienį, liepos 8 d. kuomet 
žančiaus dr-jos narė nuo tos dr- su šv. mišiomis priėmė moterys- 
jos įsisteigimo mūsų parapijoj, j tės sakramentą p-lė Mildreda 
tai sekmadienį tos dr-jos narės j Milaičiūtė ir Juozas Downey. 
susirinko į velionės namus at- Kun. dr. Mendelis atnašavo šv. 
kalbėti rožančiaus dalį, taipgi j mišias, o Elmeras Dąukšis ir O- 
matėsi kortą užprašytų mišių i na Milaičiūtė buvo liudytojais 
už mirusios vėlę nuo dr-jos mo-; jų naujo gyvenimo sutarties, 
terų.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim paikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam Šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. .Tel ken
čiate skausmų sųna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo t im- 

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI IŠBAN- 

naudotl

LAIDOTUVĖS
Kun. Juozas Gaudinskas, kun. 

Mozūro iš New Philadelphijos 
lietuvių parapijos padėjėjas, ir 
Sakalauskienės sesutės sūnus 
vadovavo laidotuvėse. Jis atkal
bėjo maldas namie, atgiedojo 
egzekvijas, atnašavo šv. mišias 
prie didžiojo altoriaus ir po mi
šių pasakė atatinkamą pamoks
lą. Mūsų kunigai pagelbėjo.

i kun. dr. Mendelis buvo nuvykęs 
įkartu į namus ir į kapines. 
Taipgi klebonas kun. Lietuvni
kas ir kun. dr. Mendelis atnaša-1 
vo mišias prie šoninių altorių. I 
Altoriaus ir Rožančiaus dr-jos 
narės velionę įlydėjo ir išlydė-

Sveikiname naujavedžius. Il
giausių metų ir daug Dievo ma
lonių!

Keliaukite į Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND-AMERICA UHE

LAIVAI IŠPLAUKIA IS

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

pigų Metodų, 
tams.

Mes noriai 
Pakelį. 7 dienoms 
DYYMUI, ir jeigu norėsite 
daugiau, tų galėsit daryti už mažus 
kastus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau j
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-9 

2708 W. FarweU Avė. Chicago, UL

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Piaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

!

*
I

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

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

HOLLAND-AMERICA LINE
555 Boylston Street. Beston. Magė
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Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę

5

sužeidimo dirbtuvėje. 
Sunku jam kojas valdyti.

Alkeviėiai yra tarpe pirmųjų

Aušros Varly Parapija i
—

Šį mėnesį suėjo mūsų klebo
nui kun. K. A. Vasiui lygiai 10 Į 
metų kaip jis sekrflingai klebo- 

l nauja Aušros Vartų parapijoje. 
Praėjusį sekmadienį suvažiavo 
pas mūsų kleboną visi apylin
kės kunigai pasveikinti sukak
tuvių proga ir palinkėti ilgiau-

2. Moterystes Prakilnumas
Tačiau ši laisvė liečia tik vieną dalyką, būtent,

ar susitariantieji nori iš tikrųjų į moterystės luomą į- šių metų, 
stoti ir ar nori su tokiu ir tokiu asmenimi; bet moterys- ------------
tės esmė visiškai nepareina nuo žmogaus laisvės, taip Dešimts metų kun. K. A. Va- 
kad kas nors, kuris kartą susituokia, pasiduoda jos sio klebonavimo Aušros Vartų 
dieviškiems įstatymams ir jos esminiams savumams. ParaPij°je proga šį sekmadienį. 
Nes Angeliškasis Daktaras, kalbėdamas apie ištiki- lieP°s 16 dieną- >'ra ren^1^nas 
mybę ir vaikus pastebi, kad moterystėje tie dalykai y- b™ drinųj
ra implikuojami paties sutuoktuvių susitarimo esme-. ikos. jvairaus sporto ska. 
je, ir todėl jei susitarime, kuriuo sudaroma moterys-niu valgių ir gaivinaniių gėri- 
tę, būtų formuluojama sąlyga, kuri butų jiems prie- mų Parapijieč;ai ljnkfa sav0 
šinga, nebūtų tikros moterystės. ; klebonui ilgiausių metų. Visi

kruta ir rengiasi prie nepapras-

p. Matilda Paulukonienė 
(Liutkiūtė)

Dvasiška Vienybe
Taigi, sutuoktuvėms dvasios susijungia ir suau

ga geriau ir glaudžiau, kaip kūnai; ne pajautų patrau
kimas nei širdžių palinkimas jas nustato, bet apgalvo
tas ir tvirtas valių pasiryžimas: ir šis dvasių susijun
gimas, Dievui šitaip nustačius, sudaro šventą ir nepa
liečiamą ryšį. Šita savotiška ir visai ypatinga susita
rimo prigimtis padaro jį griežtai skirtingą nuo santy
kių, kuriuos turi tarpusavyje gyvuliai, skatinami vie
no aklo gamtos instinkto, kur nėra nei proto, nei są
moningos valios; ji daro jį visiškai skirtingą ir nuo tų 
nepastovių žmonių santuokų, kurios yra nutolusios 
nuo kiekvieno tikro ir tiesaus valių ryšio ir kurios ne
teikia jokios teisės bendrai gyventi.

Iš čia yra aišku, kad teisėta valdžia turi teisę ir 
net griežtą pareigą drausti, kliudyti ir bausti gėdin
gas santuokas, kurios yra priešingos protui ir gamtai; 
bet kadangi einasi dalyku, kuris kyla iš pačios žmo
gaus prigimties, palaiminto atminimo Leono XIII duo
tas įspėjimas nėra mažiau tikslingas: “Pasirenkant 
gyvenimo būdą, nėra abejotina, kad kiekvienas turi 
pilną ir visišką laisvę arba sekti Jėzaus Kristaus pata
rimu dėl skaistybės, arba susirišti moterystės ryšiu. Į Veronika Liutkai, rimti ir pa- 
Jokis žmogaus įstatymas negali atimti iš žmogaus pri-1 vyzdingi šios parapijos gyven- 
gimtą ir pirmgimę moterystės teisę, arba kokiu nors tojai, tolygiai išauklėjo ir savo 
būdu apriboti tai, kas yra pati santuokos priežastis, 
nustatyta nuo pradžios Dievo valdžia”.

Šitokiu būdu šventoji tikrosios moterystės sąjun
ga yra sudaroma drauge dieviškos ir žmogiškos valios; 
iš Dievo pareina pati moterystės institucija, jos tiks
lai, įstatymai, gerybės; Dievui duodant ir padedant, 
nuo žmonių, per kilnų savo asmens perdavimą kitam 
visam amžiui, pareina bet kuri atskira moterystė su 
Dievo nustatytomis pareigomis ir gerybėmis.

GRAŽIAI DARBUOJASI 
Mūsų parapijoj yra būrelis

;kad taip padarys ir šios parapi
jos merginos.
Į

Detroite šiais laikais darbai; Juozapatas Alkevičius. gyv.j šios savaitės antradienį įvyko 
pusėtinai gerai eina. Tik strei- Vanderbilt gatvėj, jau keletą Šv. Vardo draugijos susirinki

mas, ir kaip paprastai, nariai 
norėjo žinoti ką klebonas sa
kys apie jų išvažiavimą. Klebo
nas pirmiausia padėkojo vi
siems. kurie pasidarbavo. Pa
reiškė savo malonumą, kad vis
kas taip sėkmingai įvyko ir lin
ksmai tą dieną praleido tarp sa
vųjų, bet ypatingai pagyrė Šv. 
Vardo ir jaunimo draugijas, 
kad tame išvažiavime nematė 
nė vieno asmens geriant nors 
vieną stiklą svaiginančių gėri
mų: ir padėkavojo visiems, kad 
nė vienas su savim neatsivežė 
jokių gėrimų. Lemonado ir ki
tokių lengvų gėrimų buvo už
tektinai. Šios parapijos jauni
mas parodė, kad jaunimo išva
žiavimuose svaiginanti gėrimai 
nereikalingi.

kai kiek kenkia, šią savaitę su- savaičių kaip serga, per tą visą 
streikavo amatninkai Terns- laiką negalėdamas iš lovos kel- 
tedt Co., kurios dirbtuvėje kar- tis. Jo liga, rodos, paeina nuo 
tais dirba apie penkiolika tūks- seniau 
tančių darbininkų.

Amatninkai pareikalavo pa
kelti dešimtuką į valandą ir kad rėmėjų šios parapijos. Kaip ne

mokama du kart buvo, bet tie žmonės, be jokių 
nereikalingų kalbų vis remia pa
rapiją. ir jiem vis buvo viskas 
gerai. Mažai randasi tokių žmo
nių parapijose, kuriems visa 
tvarka patiktų. Velijam Juoza
patui greito pasveikimo ir po

to pikniko. Kviečiami visi kai- moterų kurios Jįg tog darbščios tik. kad kitų perdau;
mynai, prieteliai ir pažįstami iš 
tolimų kraštų į šį pikniką. Pik
nikas įvyks prie bažnyčios pa-, 
vėsingame darže ir bažnyčios 
salėje. Įžanga visiems dovanai.

R.

Šv. Kazimiero Parapija

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Birželio 29 d. Šv. Kazimiero 

par. bažnyčioj įvyko gražios ir 
iškilmingos vestuvės slaugės, 
p-lės Matildos Liutkiūtės su 
mokytoju p. Kastantu Pauluko- 
niu.

Yra sena patarlė, kad “obuo- 
' lys nuo obelės netoli rieda”. Ta 
I patarlė kaip tik ir pritaikoma 
; šiai jaunai poreliai.

Krautuvininkai ponai Anta
nas ir Ona Paulukoniai ir jau
nosios tėveliai, ponai Juozas ir

bitutės, uoliai darbuojasi, kad 
įtaisyti parapijos naują virtuvę. 
Tam tikslui ruošia visą eilę 
“beano parties” pas nares ir 
šiaip palankius asmenis.

Taip dirbdamos jau įtaisė 
virtuvei didelį gesinį pečių, ka
vai virti puodą, tokį kaip valgy
klose, padidino lėkščių ir puo
dų skaičių, ir dar stengiasi su
pirkti naujas staltieses prieš į- 
vykstantį Moterų Sąjungos ju
biliejinį Seimą.

Ypatingai gražų ir sėkmingą 
“beano” parengimą turėjo bir
želio 19 d. pas gerai žinomus 
laidotuvių direktorius, p. M. 
Čivinskus. Sekantis parengi
mas įvyks liepos 19 d., pas dak
tarą F. Vaikšnorą. 7 vai., vaka
re, 67 Providencę St. Įžanga 25 
centai asmeniui.

Žmonės noriai lankosi į to
kius parengimėlius. ne vien dėl
to, kad gardūs užkandžiai, bet j %

jiems būtų
tiek už sekmadienio darbą. Da
bartiniais laikais amatninkų 
“tool and die makers” didžiau
sia darbymetė. nes dabar prade
da dirbti naujų automobilių mo
delius. Senus darbus pabaigę,
negalės ir kiti dirbti. Taigi, šis tam. su gera sveikata, ilgo gy- 
streikas pakenks apie dešimts venimo.
tūkstančių darbininkų. Būtų 
gerai, kad greitai susitaikintų, 
nes daugelis darbininkų nuken
tės. Velijam darbininkams lai
mėti. ir kaip išrodo, laimės, bet 

ig nenus
kriaustų. Kompanijos turėtų

Senė Brazaitienė, Jurgio ir 
Antano Brazaičio motina sun
kiai susirgo ir guli pas savo sū
nų Antaną, 8403 Senator. Nors 
jos liga neišrodo pavojinga, bet 
iš lovos jau kelios savaitės ne-

patenkinti amatninkų teisingą galima keRis Velijam pasvei-' 
kimo.

—
Praneša, kad Jonas Mitrikas 

ir Anastazija Svizikienė priims 
moterystės sakramentą 29 d. 

mėnesio. Vestuvės įvyks 
Pittsburge. nes moteris ten gy
vena. Abudu yra našliai. Jono 
Mitriko žmona mirė jau metai 
laiko. Jo šeima yra užaugus. 
Po vestuvių persikels gyventi į JtVVFlVLlOlJ k)C .Detroitą. Velijam linksmo gy- 

Moterų Sąjungos Seimo rengi- venimo.
mo Komisijos narės malonėki- ________
te nepamiršti. kad paskutinis Merginų Sodalicijos mėnesinė 
prieš-seiminis susirinkimas į- komunija įvyks ateinantį sek-

reikalavimą.

ir dėlto, kad maloniai ir links
mai gali praleisti laiką su savo 
draugais.

Į šiuos parengimus visi priva- šio 
lėtų gausiai lankylis, nes para
pijos virtuve visos organizaci
jos lygiai naudojas.

f

KOMISIJOS SUSIRINKIMAS

Vedę vyrai susirėmė su neve
dusiais baseballe. Nevedę vedu
sius nugalėjo. Volley bąli, vyrai 
supliekė moteris. Patkavų me
time Vasiliauskas. Litvaitis, 
Malinskis ir Brazinskis buvo ti
kri artistai; o vakare, kaipo 
dainų vedėjas, tai Vasiliauskas 
tokį ūpą sukėlė visiems, kad vi
sas ežeras ir miškas skambėjo. 
Tik pasibaigė išvažiavimas, jau 
kito laukia. Teisingai tas lietu
vis dainų raštininkas sakė: — 
“Daug linksmybių tarp savųjų“, 
kad mes visi galėtume tą tik 
geriau suprasti.

Šią savaitę basebalininkai
vyks ketvirtadienio vakare, lie- madienį. Pereitą sekmadienį šv. laimėjo ir pralaimėjo. Minkšto- 

ipos 27 d.. Aušros Vartų parapi- Vardo vyrai davė labai gerą pa- sios bolės ratelis vyrų laimėjo 
jos svetainėje. 7:30 vai. vakare, vyzdį. Visi priėmė šv. komuni- 3 prieš 2. Vaikai taipgi laimėjo 

I Visos narės privalo būtinai at-ją. Nors ir vasaros laikas, vi-‘9 prieš 3: bet kietos bolės žaidi- 
įsilankyti. nes jau laikas užbaig- siems malonu kur išvažiuoti.(kai pralaimėjo su Grosse Pointe 
ti visus prisiruošimo darbus. ‘bet vyrai tą dieną paskyrė iš-’Mich„ 8 prieš 4. Velijam ir 

Rutvilė. 'pildyti savo pareigą. Manome, jiems ateityj pasisekimo.

I

Moterystes Palaimos
Kada Mes rengiamės išdėstyti, kokios ir kelios y- 

ra šitos tikrosios moterystės gerybės. Dievo suteiktos, 
Mes prisimename žodžius šlovingojo Bažnyčios Dak
taro, kurį neseniai minėjome Mūsų enciklikoje Ad Sa- 
lutem, paskelbtoje jo mirties penkiolikto šimtmečio 
proga: “Visi tie dalykai yra geri — pasakė Šv. Augus
tinas — dėl kurių jungtuvės yra geros; vaikai, ištiki
mybė, sakramentas”. Todėl tuose tryse skyriuose, ga
lima sakyti, yra kuo pilniausiai išreikšta visuma krik
ščioniškojo mokslo apie krikščionišką moterystę. Pats 
šventasis Daktaras tai pasako, kai taria: “Ištikimybė
je turima akivaizdoje pareigą už moterystės ryšio ri
bų su kitu ar kita nesantykiauti; vaikuose turima aki
vaizdoje pareiga juos su meile priimti, rūpestingai 
auginti ir religiškai auklėti; sakramente turima aki
vaizdoje pareiga nesiskirti ir išsiskyrus, nei vieni nei 
antri, net dėl vaikų, vėl susituokti. Tai yra kaip ii 
jungtuvių regula, kur ir gamtos vaisingumas pasipuo
šia ir nesitvarkymo begėdiškumas yra suvaldomas.

Vaikai Užima Pirmę Vietą
Taigi, tarp moterystės gerybių pirmą vietą užima 

vaikai. Ir be jokio abejojimo, pats žmonių giminės Į- 
kūrėjas, kuris savo gerume, panorėjo panaudoti žmo
nių tarpininkavimą gyvybei platinti, tai mokė, kada 
rojuje, moterystę įsteigdamas, tarė pirmiesiems mū
sų tėvams ir per juos visiems būsimiems vyrams ii 
žmonoms: “Augkite ir dauginkitės ir pripildykite vi
są žemę”. Tą šventas Augustinas labai gražiai iškėlė 
iš apaštalo Povilo žodžių, sakydamas: “Kad vaikų gim
dymas yra santuokos priežastis, apaštalas liudija šiais 
žodžiais: Aš noriu, sako jis, kad jaunesniosios tekėtų 
Ir lyg atsakydamas į klausimą. Kam? tuojau pasako 
kad turėtų vaikų, būtų šeimų motinos”.

vaikus. todėl gausus būrys 
prietelių susirinko bažnyčion, 
pasimelsti kartu su jaunave
džiais ir palinkėti jiems ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

Laike iškilmingų sutuoktu
vių mišių, kurias atnašavo kle
bonas kun. A. Petraitis, asista
vo kunigai K. Krušnauskas ir 
J. Bakanas. žavingai solo giedo
jo artistė Marijona Čižauskie- 
nė.

Po bažnytinių ceremonijų, 
pas p. Liutkus iškelta šauni 
puota, kurioj dalyvavo kun. A. 
Petraitis, kun. J. Bakanas ir !■<’♦♦♦ 
gražus būrys vietos inteligen- ja 
tų. lietuvių ir svetimtaučių. i

Tarp svečių matėsi muzikai-; 
artistai. spaudos darbuotojai, ■ f 
jaunavedžių mokslo i“ J—1— A 
draugai. — gydytojai, mokyto-i 
jai. slaugės ir miesto valdinio- V 
kai. kurie laike vestuvių puo- 
tos sudėjo gražiai porelei gau- *♦* 
sius linkėjimus laimingos ir 
skaisčios ateities. --- -----------
džiais pasireiškė tie linkėjimai 
bet ir puikiomis dovanomis, ku
riomis buvo pripildytas atski-; 
ras kambarys.

Tarp tiek mišrių vestuvių, 
malonu matyti jauną inteligen
tišką porelę, kuriant grynai lie
tuvišką šeimą ir nebėgant iš 
savųjų tarpo, bet pasižadant ir 
ateityje, bendromis spėkomis 
dirbti lietuvių kultūrinį darbą. 
Po vaišių, jaunieji išvažiavo 
praleisti atostogas į Maine ir 
Kanadą.

Negalime praeiti nepaminėję, 
kad daug prisidėjo prie puotos 
pasisekimo ponios O. Sidabrie
nė. M. Delionienė ir Sereičikie- 
nė. kurios taip gražiai pagelbė
jo šeimininkei. Rutvilė.

ir darbo
•x

♦X
- . HNe vien žo-' V 

ii?
"t
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Klausimai Apsvarstymui

1. Kas yra Moterystės ir jos teisių įsteigėjas?
2. Ar valstybė turi pareigą tvarkyti moterystę ?
3. Kokias palaimas ir gerybes Moterystė duoda ?

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vemon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

Čia Yra Tikras Pirkinys

50
Dabar Tiktai

■v

I

❖

Sis Didelis 12.89 
Ketvirtainių Pėdų 

1939
VVestinghouse 
Refrigeratorius

Tai elegantiškas 
naujas 

VVESTINGHOUSE 
Electrikinis 

PEČIUS 
Su 

Look-ln” DURIMIS 
ir 

OVEN LIGHT

TAI TIKRA KOKYBE IR KOKIS PIRKINYS! 
Didelis šeimynai pritaikintas šaldytuvas, tai 
VVestinghouse išdirbystės... plieninis kabine
tas... ilgai tveriąs, stipriai įkeptas Delux už
baigimas... garsus ECONOMIZER Sealed-in 
Mechanizmas su stipria šaldymo pajėga ir 
5-iems m. Protection Plan. Ateik j mūsų 
krautuvę ir sutaupyk pinigų!

Union Electrical Supply Co. Ine
92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.

Prezidentas ir Kasinikas
Telefonas LIBerti 2337
* •♦♦*«******<*»*<»**«**»**I*<»**X**l<*i**i<'*»*****«**»***********«**»********«**<
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Penktadienis,

Kęstučio Darže, E. Dedham, Mass

SEKMADIENĮ,

MONTELLO, MASS

GREEKFIELD, MASS.

Marijona Balbierienė gražiai iš-
Oną ir

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sar.bom Blcck

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I 
KOLONUOSE

Birželio 16 d., išvyko į šv. 
Domininko Seserų Vienuolyną 
p. Ona Balberytė. Ją nuvežė p. 
Vincas Mazgelis savo automobi
liu. o palydėjo pp. L. Mazgelytė. 
Jonas Tamulevičius ir jos sesu
tė Marijona Balberytė.

šv. Domininko Seserų Vienuo
lynas yra Ossining. N. Y. P-lė 
Ona Balberytė ten bus tris me
tus ir užbaigs noviciatą. P-lė 
Ona buvo pamaldi ir dora mer
gaitė. Nuo pat mažens kasdien 
dalyvaudavo šv. mišiose. Pri
klausė prie Sodaliečių. Treti
ninkų dr-jos. šv. Roko parapi
jos ir parapijos choro.

Birželio S d. choras ir Sodali- 
cija surengė savo narei išleistu
ves ir įteikė jai piniginę dovaną. 
Tame vakarėlyje dalyvavo ir 
kun. J. Petrauskas.

Visi ir visos linkėjo p. Onai 
pasiekti tikslą geroje sveikato
je-

P-lė Ona gyveno su savo mo
tinėle. 77 VVebster St. Tėvelis 
jau seniai miręs. Našlė motina

auklėjo dvi dukteris — 
Marijoną ir sūnų Stasį.

šių žodžių rašytoja taip pat 
linki p. Onai sėkmingo vienuo
liško gyvenimo.

Ant. Treinavičienė. PKINIKflS
6

f
■ 
tI

V/ashington St.. Norwood. Mass. ■> 
*■

Liepos 4 d.. Šv. Trejybės par. 
bažnyčioje priėmė moterystės 
sakramentą p. Ona M. Aukš
tuolytė. gyv. 57 Washington St.. 
su Juozu F. Aguonių. gyv. 10 
Pouer Square. Liudytojais bu
vo p. Paulina Aguonytė. jauno
jo sesutė, ir p. Robert King.

pp. Aguoniai ir Aukštuoliai 
yra LDS 113 kp. nariai, katali
kiškos spaudos rėmėjai ir vei
kėjai katalikiškame veikime.

p. Aukštuolienė yra šv. Kazi
miero draugijos Kaune amžina 
narė.

Jaunavedžiai taip pat yra vei
klūs katalikiškame - lietuviška
me veikime.

Sugrįžę iš povestuvinių atos
togų apsigyveno Greenfielde.

Linkime jaunavedžiam, pp. 
Juozui ir Onai (Aukštuolytei) 
Aguoniam malonaus gyvenimo 
ir sukurti gražią lietuvišką šei
mą.

Metinis Piknikas
Rengia Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Šv. Marijos Vilos Parke 
Elmhurst, Pa. 

Sekmadienį, Liepos 30 d., 1939

Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta: 
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Ncnvood 1020

I

į Will!3m J. Chisholm /

Iš Marianapolio Kolegijos bu
vo parvykęs atostogų studentas 
Antanas Tamulis. Paviešėjęs 
dvi savaites išvyko atgal į Ko
legiją. Dalyvauti Studentų sei
me ir Lietuvių Dienoje. Tuoj po 
Lietuvių Dienos pradėjo studi
jas vasariniame kurse. Linkime 
Antanui atsiekti ko jūs trokš
tate. -4. Dėdinas.

Rugpiučio - Aug. 6, 1939

Bus skanių valgių ir puikių gėrimų.

Taipgi žaislai, virvės traukimas ir kitokie pa- 
marginimai. Visus nuoširdžiai kviečia -

RENGĖJAI.

331 Smith St.,
PROVIDENCE. P.. I.

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namu: PI. 62S6

J4

N0RW00D, MASS

Pope Opticsl Co.
Aibert R. Barker

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

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

275 Main St.. Webster, Mass.

Pereitą sekmadienį Sodaiici-| 
jos narės autobusu buvo išva
žiavusios į Nantasket Beach pa
simaudyti ir linksmai laiką pra
leisti. Kelionė buvo laiminga ir 
linksma. Tik diena buvo trum-j 
pa. nors ten buvo iki 9 vai. va
karo. Kai kurios norėjo žemę 
sulaikyti, kad tik ilgiau matytų 
dienos šviesą. bet nepajėgė.' 
Nantasket pajūryje buvo labai 
daug žmonių, tarp kurių buvo 
daug ir lietuvių iš V.'orcester. 
Brockton. So. Boston. Cambrid
ge. Norvvood ir kitur. Suėjau 
ten IVorcesteriečius p. Igną Pi- 
gagą su dukrele.

Bevaikščiodami suradome ir 
p. Alenos Liolienės krautuvėlę 
— Rock Valley. 42a Statė Road. 
p. Liolienė nusiskundė, kad ma
žai lietuvių užeina. Bet daugu
ma turi būti nežino, kad tai lie
tuvių. Taigi visiems lietuviams, 
nuvažiavusiems į Nantasket 
Beach, patariu aplankyti Rock 
Valley. kur gausite skanių val
gių ir gėrimėlių. Toji vieta yra 
prie Hurley’s Bathing namo, 
geltonai ir mėlynai numaliavo- 
ta krautuvėlė.

DOVANOS BUS GALIMA GAUTI—
1- ma dovana — $25.
2- ra dovana — $10.
3- čia dovana — $ 5.
4- ta dovana — labai graži rankomis išsiuvinė

ta antklodė.

Bus skanių valgių ir gėrimų. Taip pat bus galima 
laimėti įvairių kitų dovanų ir rankdarbių. Nuo 4 vai. 
bus vakarienė vienuolyno valgomąjame. Bilietai 75c. 
Rengėjai užtikrina kiekvienam, kad galės maloniai 
praleisti dieną jaukioje aplinkumoje. Savo atsilanky
mu padėsite aprūpinti našlaičius įvairiais reikmeni
mis.
■■ ■ ■■■ —————

1
Motinos siųsdamos savo mer

gaites į Maryville stovyklą duos
jaunimo tarpe dabar yra orga- 

,o_____t--------j----------------j—,____nizuojama Lietuvių Vyčių klu-
joms gerą progą išmokti lietu- bas. Geriau sakant dabar yra 
vių kalbos ir išgirsti įdomių re-organizuojama, nes kitais 
dalykų apie savo tėvų tėvynę, paikais mes esame turėję gana 

Dar yra vietos priimti dau- veiklią Vyčių kuopą, kuri paga- 
giau mergaičių. Visas šitas lie- lios dėl kaikurių priežasčių iši- 
pos mėnuo yra mergaitėms ro.
skirtas. Kitą mėnesį bus ber
niukų stovykla.

Kaina už dienos 
stovykloje $1.00.

vių kalbos ir išgirsti įdomių

SHEHANDOAH, PA.
dalyvavo savo giminaičio p.| 
Juozo Saksonaičio vestuvėse, p. 
Jonas Pazniokas buvo pabroliu.

____________________

Liepos 5 d. pas pp. J. Bartu- 
lius. gyv. 33 Sturtevant Avė.. 
buvo atvykęs p. Kazys Raiše
lis su šeima iš Meriden. Conn. į §v Marijos viloje, mergaitėms 
Praleidę liepos ketvirtą, grįžo Į hus trejos rekolekcijos, 
namus. [ Pirmos: liepos - July 28—30;įpaštalautI

------------- August 18—lpranešant joms apie rekolekci- 
& Septem P33 *r kartu su joms atvažiuo- 

’ jant.
Mergaitės nuo maždaug 14: 

yra pp. Ja- metų gali jose dalyvauti. Kiek-Į
.vienai mergaitei rekolekcijos y- 
ra be galo naudingos, nes susi
telkusi ji galės suprasti savo

Pirmadienio vakare, liepos 10, sielos reikalus, išgirsti naudin- 
įvyko Moterų Sąjungos kuopos gų pamokymų ir gauti nurody- 
susirinkimas.

Pennsylvanijos Žinios

O kaslink organizavimo mūsų 
ateities inteligentijos, aukštes- 

pragyveni- nio mokslo studentų atžvilgiu, 
mes jau turime dar nepreseniai 
mūs parapijoje susiorganizavu
sią Amerikos Lietuvių Katali- 
jkų studentų ir profesionalų 
kuopą. Jau josios delegatai da-

ELMHURST, PA. ; kiekvienai atskirai patarnauti. 
Prašome mergaičių pasirinkti 

MERGAIČIŲ REKOLEKCIJOS Jums Patogiausią rekolekcijų 
dieną ir tuojau mums pranešti. 

,Taip pat prašome kiekvienos a- 
savo draugių tarpe

-------------- antros, rugpiūčio - 
Trečiadienį, liepos 12 d. grįžo 20; trečios: rugsėjo 

iš ligoninės p. Macevičienė j_ 3
j (Mace), gyv. 33 Sturtevant A-i 
; ve. p. Macevičienė ;
sionių. LDS narių, duktė. Linki
me p. Macevičienei pasveikti.

i i 
Pereitą savaitę pas pp. Ku- 

rus. gyv. Willow St.. viešinti p. 
A. Malašiauskienė iš Scranton. 
Pa. susižeidė ir dabar yra Dr. 
A. Gasson priežiūroje. Linkime 
pasveikti.

mų ateičiai. Be to, rekolekcijų 
vedėjas visuomet pasiruošęs

LOWELL, MASS.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys.

Danielius Milės, būsiantis in
žinierius, kaip jau buvo praneš
ta. buvo išvykęs į Lincoln. Ne- 
braska dalyvauti sporto olvm- 
piadoje. Danielius yra čampio- 
nas šokime į aukštį. Bet Lincol- 
ne jis čiampionato nelaimėjo, o 
tik laimėjo pažymėjimą. Svei
kiname. CSN.

Pirmadienį, liepos 10 d. kleb. 
kun. S. Kneižis. p. Adolfas Ka
valiauskas ir B. ir J. Čiubetai 
automobiliais nuvežė į Mariana- 
polio Kolegiją altoriaus berniu
kus, viso aštuoniolika, atosto
gauti. Grįš iš ten antradienį lie- 

|POs 18 d.
—

šią savaitę miestelio viršinin
kai turėjo pasitarimą su valsty
bės namų statybos taryba namų 
statybos reikalais. Miestelio rei
kalų vedėjas Kendrick ir select- 
manas p. Butters dalyvavo pa
sitarime. Miestelio selectmenai 
planuoja ir čia statyti valdiš
kus namus išnuomavimui, kaip, 
kad yra jau kituose miestuose.

Pas pp. G. Pazniokus. gyv. 58 
Heaton Avė. atostogavo gimi
naitė, p. Stasė Saksonaitė. gyv. 
Boston. Mass. Kiek laiko atgal 
pp. Pazniokai buvo Bostone ir

LAWRENCE, MASS

VIEŠA PADĖKA
Tariame nuoširdžius padėkos 

žodžius visiems dalyvavusiems 
mūsų dėdės J. Jeramino laidotu
vėse, kurios įvyko sekmadienį 
po pietų, birželio 25 d. Mes nie
kados negalėjome tikėtis, kad 
tiek geros širdies žmonių atsi
ras mus atjausdami nuliūdimo 
valandoje.

Visų pirmiausia išreiškiame 
širdingus padėkos žodžius kle
bonui kun. Pranciškui Stra- 
kauskui už gedulingas pamal
das bažnyčioje ir už atsilanky
mą į kapus. Taip pat vietiniam 
graboriui Vladui Mikšai. kuris 
tvarkingai ir sumaniai vedė lai- 

ir dotuvių tvarką: karstnešiams.

PADĖKA
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys 

■ reiškia nuoširdžią padėką 
Scrantono ir Kingstono vyrams, 

[kurie ilgai ir sunkiai dirbo va- 
į lydami ir gilindami mūsų ežerą. 
Giliai įvertiname jų pasiaukoji
mą. kai užuot atostogavę, jie 
apsiėmė atlikti mums tokį nau
dingą darbą be jokio atlygini
mo. Savo maldose prašysime 
Aukščiausiojo atlyginti visiems 
šimteriopai ir palaiminti vi
suose jų darbuose.

jI
I
I

SODALIEČIŲ PIKNIKAS
Užpereitą sekmadienį mūsų ^Yvavo šių metų neperseniai į- 

parapijos 
šv. mišių, ___r___________ t
užkandžius ir išvažiavo į Tom-j Ir kitos jau gyvuojančios pa- 
kevičiaus
Dienos pasilinksminimui 
buvo kuopuikiausias. taip kaip didinti savo narių skaičių, 
būtų buvęs Sodalietėms specia
liai paruoštas. Visos suvažiavu
sios labai linksmai praleido lai
ką ežere besimaudančios arba 
pievoj “soft-bole” bežaidžian
čios. Paskutiniame žaisme daly
vavo dvi išrinktos komandos: 
“Elenytės” ir “Dūdukės”. Nors 
abi grupės gana smarkiai kovo-l 
jo, visgi galutinai “Dūdukės” a- vyrai ir moterys, 
nas supliekė. Piknikauti buvo merginos, sulaukę 16 metų am- 
suvažiavę netik vienos Sodalie- žiaus.
tės. bet ir daugelis jųjų tėvelių Nariai moka 25c. į mėnesį ir 
— pažįstamų. Visi kuolinks- už tai gauna organą “Darbinin- 
miausiai praleido dieną.

Sodalietės, išklausę vykusiame seime Marianapolio 
“susipakiavo” savo Kolegijoje, Thompson, Conn.

parką piknikauti. rapijinės draugijos taipgi rūpi- 
oras naši šiomis vajaus dienomis pa-

REDAKCIJOS PASTABA. — 
Darbininkai būtų nuskriausti, 
jeigu Tamstų kolonijoje nesusi
organizuotų Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos (LDS) kuopa, ku
rios organas “Darbininkas” y- 
ra labai išsiplatinęs ir plačiai 
skaitomas.

LDS nariais ęali būti visi — 
vaikinai ir

ką”.
j Dėl platesnių informacijų pra- 

LIETUVIŲ STUDENTŲ PRO- šome kreiptis į LDS Centrą, 
FESIONALŲ SEIME — ,366 W. Broadvvay, So. Boston,

Liepos 1 ir 2 dieną, Mariana- .Mess.
polio kolegijoje, Thompson, Ct., 
įvyko Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesionalų 
seimas. Tame metiniame suva
žiavime dalyvavo ir mūsų She- 
nandoah kuopos delegatai: S. J. 
Krokinikas, J. Gibas, A. Šiupie- 
nius ir T. Šakaitis. Neseniai grį-

CHORISTŲ PRAMOGA
Pereitą sekmadienį, liepos 9 

d., Brandonvillės Citizen Ugnia
gesių parke įvyko mūsų parapi
jos choristų piknikas — kami- 
valas. Diena buvo labai patogi 
piknikavimui, tai daug žmonių 
suvažiavo į parką. Ten atvažia
vo ne tik iš mūsų apylinkės, bet 
net ir iš tolimesnių miestelių. 
Parke buvo parduodama viso
kių valgių, užkandžių, gėrimų. 
Visi pagyrė mūs choristes, kad 
mokėjo pagaminti tokius gar
džius lietuviškus valgius. Ypa
tingai visiems patiko “kopūstai 
ir bulvės su dešrukėmis apspyr- 
gytomis spirgučiais.” To pikni
ko tikslas buvo sukelti fondą 
mūsų choristų ekskursijos iš
laidoms į Pasaulinę parodą New 
Yorke, Lietuvių dienoje, rugsė
jo 10 d.

IR DAR ŠIS TAS
Į — Liepos 1 d. užėmė mūsų pa-

MERGAIČIŲ STOVYKLOS 
AIDAI

Maryville parke, Elmhurst,
Pa. jau antra savaitė veikia 
mergaičių stovykla. Stovyklai
vadovauja Nukryžiuoto Jėzaus žo iš seimo ir visi esą labai gra- 
Seserys. padedant dviem mer- žiai nusiteikę seimo bei kelio- 
gaitėm patarėjom iš Wilkes- nės įspūdžiais.
Barre. Mergaitės linksmai pra
leidžia atostogas ir ta pačia 
proga išmoksta namų ruošos, 
rankdarbių ir lietuviškų šokių 
bei dainų.

Dienos programa šiokia:
7:30 kėlimas ir namų ruoša.

8:30 pusryčiai, mergaitės pa
čios padeda juos paruošti. 9:30 

. vienos pintines pina, kitos pasi
renka kitus darbus. 10:00 tau- 

10:30 lietuviškos 
šv. dainos. 11:00 laisvas laikas.

APSIVEDĖ
Aleksandras Naudžiūnas

Pranciška Stundžiūtė. liepos 7 Juozapui Vilkišiui, Albinui Ver- 
Sakra- siackui. Juozapui Varanauskui.

lietuvių Adolfui Perednai, Vytautui Jo
niui ir Antanui Žapnickui.

i Tariame širdingą ačiū Juoza- 
išvažia- pui Norinkevičiui ir jo šeimy-įtiški šokiai, 

nai už parūpinimą vietos šv. dainos. 
Petro kapinėse labai gražioje kai kurios padeda ruošti pietūs.

Sodalietės. liepos 7 d., turėjo vietoje, ir visiems giminėms bei 12:00 pietūs. 1:00 poilsis. 2:00 
“cake sale”. Pasiryžusios suda- pažįstamiems atvykusiems iš maudymasis. 4:00 rankdarbiai, 
ryti bus'ą ir nudundėti į 
liečiu Naujosios Anglijos Aps- iš kitur, 
kričio rengiamąjį pikniką, ku- čiams. 
ris įvyks Romuvos Parke. Broc- mis patarnavo ir kurie užsisakę 
kton. Mass.. liepos 23 d.

d., priėmė Moterystės 
mentą Šv. Pranciškaus 
par. bažnyčioje.

Kun. Jonas Skalandis 
vo atostogoms.

NAUJŲ DRAUGIJŲ NARIŲ 
VAJUS

Šiomis dienomis mūsų parapi
joje įvyksta naujų draugijų, na
rių ir senų apsileidusių draugi
jų atbudimo vajus. Kaip visiems 
yra gerai žinoma ir visų pripa
žintas faktas, mūs parapija yra 
viena iš didžiausių visoje šitoje 
valstybėje. Bet kaslink draugi
jų, o ypatingai jaunuomenės 
tarpe, esame buvę biskį apsilei
dę. Vien tiktai Sodaliečių drau
gija dar šiek-tiek gyvavo.

Betgi pastaraisiais laikais, rapijos vargonininko vietą, čia 
mūsų klebono paraginimais ir kada ir pirmiau darbavęsis ir 
asmenišku pasirūpinimu, atgijo visiems jau gerai žinomas, muz. 
ir pradėjo kurtis mūsų tarpe ke- Antanas Grigoraitis. Naują 
lios jaunimo draugijos. “vargamistrą” sveikina visi ir

vežimus pas graborių lydėjo, met vienoda. Kartą ar du per Dar tik kelios savaitės atgal jam linki geriausios kloties mū- 
mus atjautė nuliūdimo valando- savaitę mergaitės eina uogau- kai įvyko kulminacija pirmuti- sų parapijoje.

— Kietos anglies kasyklos mū
sų apylinkėje mažai dirba, tik
tai 2—3 dienas savaitėje.

— PWA darbai gerai eina She- 
kų organizacijoje, mūsų parapi- nandoah apskrityje. Kaip kur, 
ja yra oficiališkai reprezentuo- dėl stokos pinigų arba darbo, 
ta viena berniukų skautų ko- tai laikinai atleidžia darbinin- 
manda — troope ir net keturio- kus. Bet kol kas pas mus nėra 
mis mergaičių. PWA streikų, taip kaip girdėt

O vyresniųjų mūsų parapijos kitose valstybėse. Rautas.

Soda- Lynn, Mass., Nashua. N. H. ir 5:00 laisvas laikas. 6:30 vaka- 
vietiniams Lowellie- rienė. 7:00 įvairios pramogos ir 

kurie su savo mašino- žaidimai. 8:30 arba 9:00 gulti.
Žinoma, programa nevisuo- 

pas graborių lydėjo. met vienoda. Kartą ar du per

kuriai je. Lai Visagalis Dievas visiems ti. Taip pat kartas nuo karto nio žygio mūsų jaunimo organi- 
••---• - •. maio_ mergaitės pašoka ir padainuoja žavime — iškilmingos Skautų į-

.......... i ceremonijos. Dabar 
Palangoje. Maudės, žaidė, links- galima visų suminėti, todėl vi-, vakare atlieka savo programą. toje žymioje tarptautinėje vai- 
minosi. įsiems dalyvavusiems

------------- dėjusiems laidotuvėse ir šerme-
Šv. Elzbietos ir Šv. Kazimiero nyse ir t. p. tariame dar kartą 

draugijų piknikas įvyks liepos nuoširdų ačiū.
23 d.. Palangos parke.

Aušrelė, j

Vaikučių draugija, 1
daug darbuojasi p. O. Šakienė, atlygina savo šventomis 
liepos 12 d. turėjo savo ‘outing’ nėmis. Čia dėl stokos vietos ne-; susirinkusiai publikai, ir dažnai • vilktuvių

ir prisi- prie laužo.

Petronėlė ir Mykolas 
A ndruškevičiai.

Religinis mergaičių auklėji
mas rūpestingai Seserų prižiū
rimas. Šv. Mišias mergaitės iš
klauso sekmadieniais Seselių 
koplyčioje.
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rO $5.00 ; vo laiške rašo: “Gavau laišką

iš “Darbininko” administraci- _________
jos, prašant prisidėti prie nau- 

Šią savaitę naujos “Darbinin- jos Intertypos išmokėjimo. Ra
ko” Intertypos fondui prisiuntė dangi greitai negalėjau atsaky- 
$5.00 p. Juozas Deveikis iš ti į laišką ir neturėjau sutaupų 
Gardner, Mass, linkėdamas aukai, tai ir užtrukau, dabar-gi 
“Darbininkui” geriausio pasise- siunčiu $5.00 “money orderį” ir 
kimo. Labai dėkojame p. J. De- linkiu, kad greitu laiku “Darbi- 
veikiui už didelę auką. ninkas” išmokėtų užtrauktą

P-nas J. Deveikis yra biznie- ant ,paskolą ir Jū
rius. Jis turi Filling Station, isau Diav?’ka<^ jums padėtų 
. j j c, • m j i susilaukti daug rėmėjų ir darbi-kur parduoda Socony ir Tydol . , , ,, J .. T • j įninku katalikiškos spaudos dir-gasoliną. Jo biznis randasi, cor. . c
West Broadway ir Mechanic St, .
Gardner, Mass. Taigi, kas važi
nėjate automobiliais, tai pirki
te gesą iš Deveiki’s Filling Sta- 
tion.

5,

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
L L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo S 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 vaL vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

r»

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ADVOKATAI

i j Tel. 3826 Namų Tel. 5307 !

Lucy N. Yakiiu
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias prova3.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

Ą’AMŲ:
101 Barter St., So. Boston-, Mass. 

.’.mTeL f?OU 4673.

LDS N. A. Apskr. Hariu
Dėmesiui!

Jau prabėgo daugiau, 
kaip mėnuo laiko, nuo pa
siųstų laiškų LDS N. A. 
Apskričio kuopoms per 
kuriuos buvo prašomi kuo
pų nariai perbalsuoti, kur 
pageidautų turėti savo 
metinį suvažiavimą — Ar 
Greenfielde 113 kuopos re
zidencijoj, kaip pripuola 
sulig eilės numerio, ar pra
dėti nuo pirmo numerio,

Šventojoje,
Darbėnuose,

Kaunas
Būtingėje,
Palangoje, Monciškės, Pa- 
liepgirių, Užkanavės, Ku
nigiškių, Vanagupės, Kon- 

į tininkų ir Senosios Palan
gos kaimuose gyvena dau
giau kaip 2,000 žvejų. Be 
to, šiek tiek žvejų gyvena 
ir kituose artimesniuose 
kaimuose. Šventosios uos- 

[te ir 8 Lietuvos pajūrio

baigti statyti 4 didieli mo
toriniai kuteriai ir laivų 
statymo darbas tęsiamas 

! toliau.
I

—

GRABORIAI

Klaipėdiškiai

Baisi Audrs Lietuvoje

Turguose suvežą vien tik 
daržovių, kurių niekas ir 

; neperka. — 
pradėjo taisyti kelius. Tai
syti varomi prievarta ir 
prie taisymo yra po prie- 
ži urėto ją. Anksčiau keliai! 
buvo taisomi savivaldybių1 
lėšomis.

I

kuris pripultų So. Bostono Į prieplaukose žvejai tarė jo 
kuopos rezidencijoj. Re- 31 motorlaivį, 31 būrinę

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 3537.Visas pajūris nuo Palan

gos iki Šventosios paleng- 
vėi apstatomas naujomis 
vasalinėmis, nes norinčių! 
praleisti atostogas prie jū- j 
ros atsiranda vis didesnis■ 
žmonių skaičius, o vien Pa-į 
langa ir Šventoji, laikui 
bėgant, nebesutalpintų vi
sų svečių.

I
Židikai — Birželio 18 d.

Židikuose ir apylinkėje pa
kilo tokia didelė audra, 
kad nuo stogų lėkė skied
ros, lūžo šakos ir medžiai. 
Daugiausia nukentėjo Ži
dikų priemiestis ir Sena
miesčio kaimas. Čia septy
ni trobesiai visai nugriau- 

įti, keliems nukelti stogai, 
— jau ture-' išversta daug vaismedžių. 
:ni>c ?« hri.'Apylinkės ūkiuose smai

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
Sa Boston, Mass. 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
Residence: 19S M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

zultatas toks. Keturios 
kuopos — Worcesterio, šv. 
Kazimiero par., Cambrid
ge, Nashua ir Greenfield, i 
už tai kad laikyti Green
fielde, gi So. Bostono, Lo- 
wellio ir So. Worcesterio, 
kad So. Bostone; Brockto- 
nas paliko spręst Apskri-j 

!čio valdybai. Kitos kuopos' 
LCLtzLizN Tek™ bū- 

l/4ii iča-i/i d. nriač jį T»» ailin- 
mi skelbiame, kad LDS N. 

I Anglijos Apskričio meti
nis suvažiavimas įvyks 
113 kp. rezidencijoj, 
Greenfield, Mass. Diena 
bus paskelbta vėliau, kaip 
tik bus gauta iš 113 kp. 
pranešimas. Suvažiavimas 
manoma įvyks rugpiūčio 
mėnesyj.

Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus ir ruoštis 
skaitlingai dalyvauti.

Jonas Kumpa, 
LDS N. A, A. Pirm.

I 
i 
i
1

“Kaip jau jūs rašėte, kad kas 
prisius nemažiau $2.00 auką In- 
tertypos fondui, tam prisiusite 
Tėvo Kapucino “Atlaidų Šalti
nis” arba “Nusišypsok”. Tai 
prašau prisiųsti man “Atlaidų 
Šaltinį”. —

Labai dėkojame p-lei Adolfi- nieko neatsakė. Tokiu bu- 
nai Rimidaitei už stambią au- du išėjo 4 prieš 3. Ir šiuo- 
ką ir širdingus linkėjimus.

Nuoširdus 'Darbininko' 
Rėmėjas

Laikrodininkas Juozas 
DILIS 

“Darbininko” Metiniam 
Piknikui Aukoja Laikrodį- 
Wrist Watch Vertės $30.00

Juozas Dilis. vienas seniausių 
lietuvių laikrodininkų So. Bos
tone, kuris turi “Darbininko” 
name, 366 W. Broadway, ant 
|3-čių lubų auksinių daiktų krau
tuvę, aukoja “Darbininko” pik
nikui, kuris įvyks rugpiūčio 
(August) 6 d, Kęstučio darže, 
E. Dedham, Mass. vyrišką arba 
'moterišką rankinį laikrodėlį — 
’wrist watch vertės $30.00. Pik-
iniko rengimo komisija nuošir
džiai dėkoja p. Diliui už 
bią auką.

Kadangi p. J. Dilis yra 
bus katalikiškos spaudos
tų naudingų įstaigų rėmėjas, 
todėlei reikėtų paremti ir p. Di
lių, perkant iš jo krautuvės į- 
vairius auksinius ar paauksuo
tus daiktus, kaip tai: laikrodė
lius. žiedus, peilius ir tt.

“Darbininko” metiniame pik
nike bus išdalyta gražių dovanų 
virš $100.00. Todėl ruoškitės vi
si iš anksto į šį metinį išvažia
vimą.

stam-

stam- 
ir ki-

i

ŽINUTĖS

Liepos 12 d.. Vasarinės Moky- 
i klos vaikučiai smagiai praleido 
dieną Castle Island. Važiavo 

; autobus’ais. Pietums miesto lė- 
šomis gavo gardžių užkandžių.

valtį, 36 irklinius laivelius, 
309 tinklus, 43 kiudelius 
(klipius, velkamus tinklus 
mažytėms žuvelėms gau- i 
dyti); 1937 m. • 
jo 35 motorlaivius, 28 bū
rines valtis, 38 irklinius 

, laivus. 448 tiklus ir 53 kiu- 
įdelius. Praėjusiais metais 
: šių žvejybos padargų kie
kis dar žymiai padidėjo ir 
patobulėjo. 1937 m. per
duoti žvejams 2 nauji mo
torlaiviai pastatyti Šven
tosios laivų dirbtuvėse, o 
1938 m. Šventojoje nuleis
ti į vandenį dar 6 nauji mo
torlaiviai. Šiais metais jau

ti judamus paveikslus vasari
nės mokyklos vaikučiams, baž
nytinėje salėje. Programėlė pra
sidės 10:30 vai. ryte. Vasarinės 
mokyklos vadovybė pavaišins 
vaikelius ledais. Jie to užsitar
navo savo geru mokinimosi ir 
elgesiu. Programos pamatyti 
vaikeliai gali atsivesti tiktai 
savo tėvelius, broliukus ir sesu
tes. Kiti nebus įleidžiami. Įžan
gos nebus.

Inž. Stasys Beleskas praneša, 
kad jis uždaręs krautuvę — 
Stanley Radio Co., 355 West 
Broadvvay, So. Boston. bet ne
uždaręs aptarnavimo radio ir 
refrigeratorių.

Visi senieji ir naujieji inž. 
Beleskio kostumeriai dabar ga
li kreiptis radio ir refrigerato
rių pirkimo ir taisymo reikalu 
šiuo adresu: 419 Geneva Avė., 
Dorchester; tel. Geneva 2637.

P-LĖS A. IR O. BANDŽIŪ
TĖS IŠVYKO I NEW 

YORKĄ

O*— --------

'Vieni žaidė svaidinį, kiti mau
dėsi, treti pasivaikščiojo. Sese-

Apylinkės ūkiuose smar
kiai suplukti rugiai. Pana
šių pranešimų apie aud
ros padarinius gaunama ir 
iš daugelio kitų vietų.

PARSIDUODA naujas, trijų 
aukštų apartmentinis namas, 
ką tik naujai ištaisytas su pia- 
zais, baltos sinkos, ir naujas 
“radiator heater”. Savininkas 
išvažiuoja į vakarus. Labai ge
ras investmentas. 
93 Ashmont St., 
Mass.

K lai pėda — Klaipėdos 
krašte pastaruoju laiku 
labai paplito girtuokliavi
mas. Vynai, likeriai ir pan. 
gėrimai yra vienintelis at
pigęs krašte daiktas. Dėl 
to geria darbininkai, ūki-

Katmas Geologiniams nįnĮ;aį įr kiti. Kovai su ne- 
tyrimams Lietuvoje daryti papi astu 
ligi šiol veikė žemės tur
tams tirti komisija. Jos rū
pesčiu ištirta kreida, tiria
mi kalkiniai akmenys, gip
sas, smėlis ir kt. statybi
nės medžiagos. Nuo šiol 
komisija palaipsniui persi 
organizuoja į atskirą geo
loginį institutą.

girtuokliavimu 
Klaipėdos krašto polici
jos komisaras paskelbė, 
kad girti bus be jokios a-( 
todairos uždaromi kalė ji-1 
muose nemažiau kaip 121 
vai., be to, bus nubausti iri 

i jų pavardės skelbiamos' 
laikraščiuose. Nors baus-' 
mes jau taikomos, bet gir-1

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Atsišaukite,
Dorchester.
(11-11-18)».-5J

—
PUIKI VIETA VAKA-

CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Kc- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

Klaipėda— Kai kurie J N " 
mūsų muitinės i’aldininku *■ “ I
palike Klaipėdos krašte. 
Dabar iš pasilikusiu kele
tas laikinai yra gavę tar
nybas vokiečių muitinėse 
ant sienos ir eina pareigas 
sieną saugodami su šautu
vais. — Visuose Klaipėdos 
kr. miesteliuose t argai 1- 
vyksta labai silpni, bet ir 
juose nieko iš maisto pro
duktų nusipirkti negali
ma, nes maisto produktai 
uždrausta į turgus vežti.

■ tuok’iavimas dar nemažė-j 
ja.

— Klaipėdiškiai labai nu
siskundžia, kad kraštą y- 
ra užplūdę iš Reicho atvy
kę Įvairūs agentai tarpi
ninkai ir keliaujantieji 
pirkliai, kurie gyventojus 
suvilioja visokiomis lote-{ 
rijomis, gyvybės draudi- j 
mu ir tt., paimdami pre
kėms ir užsakymams 
rankpinigius ir. dažniau
siai, užsakymų nepristaty- 

' darni.

Į

I

i

I

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuaman Fumitur® Co.
MOVERS—
Insured and 

Bo.-.dcd 
Locsl <£. Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadv/ay
So. Boston, Mass.

I
I

Mokytojos p-lės Alena ir Ona 
Bandžiūtės iš Montreal Canada, 
praleidusios keletą dienų pas 

! pp. Peldžius, So. Bostone, liepos

Telephone
SO. BOSTON

1058

/. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

į Adresai

Edw. V. Warabow
( VVRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parčuodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

t J

lės vaikelius prižiūrėjo. Visi grį-[12 d išvyko į New Yorko Pa_ 
žo sveiki, pavargęs ir gerame u-!gaulinę Parodą p_j- Alena da. 
pe, nors lietus ir buvo nutrau-! lyvavo Lietuvių Dienoje. Thom- 

įkęs žaidimus. įpson, Conn. ir kitose lietuvių
katalikų pramogose. Linkime 

Liepos 17 d. Marijos Vaikeliai i p l€m Bandžiūtėm linksmai pra. 
taipgi traukia į savo metinį is- ;leisti laiką jungtinėse Valsty- 
važiavimą. Houg'nton’s Pond, I
Blue Hills. Bušai išeis nuo par. |___________
bažnyčios 10 valandą. Bus viso-1 Visi, kurie norėtumėte bei 

1 kių žaidimų ir kitų pasilinks- jausdami atlikti patriotinę pa
minimų. Tikimasi, kad visi Ma-! reigą. parėmimu Lietuvių die- 
rijos Vaikeliai pasinaudos pro- Į nos. Pasaulinėje parodoje, New 
ga praleisti dieną tyrame ore 
prie gražaus ežero.

I

I

Liepos 20 d. atvažiuoja kun. 
S. Kneižis iš Norwoodo parody-

Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisėskit vardą ir adresą, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADVVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

I
1

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Sidisuskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 936r 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

I

Perkins Markei
P. BaltruSiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

LIETUVOS DUKTERŲ DE JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Mark:-: enė
625 E. Sth St., So. Boston. M; 

Tol. So. Boston 1298
Vice-Pirm. - - F. Zaietski nė

564 E. Broadway, So. Boston. 
Prot.. Rašt. — Ona Ivaškicr.ė,

410 E. Sixth St., So. Boston.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutč, 

4115 VVashington St.. Rosiindale, 
Te’.. Farkv.-ay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
105 V.’cst 6ih St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarč — Ona Mizgirdi-?
1512 Columbia P.d.. Šo. Boston. 

Kasos GI.- Marijona Aukštikalr.ienfi, 
111 H St., So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laiko 
antrą utarr.inką mėnesio. 7:30 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipi 
pas protokolu raštininke.

♦

LČ,

pinkas. Juozas Svagždys, 
G'.h St, So. Boston. Mass.

icc-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VCinfield St, So. Boston. Mass. 

Mas3.. prot. Rašt. Jonas G’.ineckis.
5 Thornas Pk, So. Boston. Mass.

Fin. Rašt. Ale::~andras Ivaška.
4! 0 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 V/infield St, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Farapijos salėj, 49i 

i E. 7th St, So. Boston. Mass

Pefer P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

kas 
vai. tie

GELBĖK 
SAVO

PLAUKUS

BayView MotorServke
STUDEEAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Petcr Trečioką' 
Savininkai.

Arlington, Mass.
Tel. Ari. 2316

iŠ

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water & Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.

Lietuvis Ptamberfc
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

vžriMG TOM?*’

f

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir-aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINI. Garaclžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

(Įueen AnnLaundry.Inc.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2939

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite iį darbą mum*.

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

Visi skelbkitės ‘•Darbininke”.



Eenktadierus, Liepos 14. 1939

Rytinių Valstybių Žinios
Studentų Ir Profesijonalų i m«,nis pik„ikas b

’ vyks rugsėjo 6 dieną Klasciaus 
parke Maspethe. Jau parapijo
nai prie jo rengiasi, nes parapi
jos piknikai visada būna labai 
smagūs.

Seimas
Marianapolis. Thompson. 

Conn. — Liepos 1 ir 2 dd.. 
Marianapolio Kolegijoje į- 
vyko Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų ir Pro
fesijonalų Seimas.

Seimas pradėtas iškil
mingomis šv. mišiomis. 
kurias atnašavo kun. dr. 
J. Starkus: asistavo kun. 
Krušniauskas ir kun. Mor
kūnas. Pamokslą pasakė 
kun. J. Bakanas.

Po pamaldų prasidėjo 
seimo posėdžiai, kuliuos 
pradėio Sąjungos pirm, 
stud. J. Petrauskas.

Seimo prezidiumą suda
rė šie: J. Šakočius (Pitis- 
ton, Pa.), p. Smelstorytė 
(VVaterbury). V. Jakštai- 
tė (VVaterbury), ir Grafas 
(Marianapolis).

Stud. V. Jakštaitė skaitė 
paskaitą apie studento pa
siruošimą profesijai. Taip
gi skaitė paskaitą ir stud. 
Pranas Bulovas.

Daug kalbėta apie “Stu
dentų Žodžio’’ išplatinimą. 
Visi džiaugėsi “Studentų 
Žodžio” turiniu.

Seime dalyvavo 90 atsto
vu ir nemažai svečių.

Nauja Studentų ir Profe
sionalų sąjungos centro 
valdyba išrinkta tokio są
stato: Dvasios Vadas — 
kun. dr. J. Starkus: garbės 
pirm. — Juozas B. Lauč- 
ka; pirm. — Jonas Šako
čius: vice-pirm. — Jedvy- 
ga Stulginskaitė ir A. Du- 
bickaitė: sekr. — A. Ta
mulis: soc. sekr. — V. Jak
štaitė: ižd. — Alena Kun
drotaitė: organizatorius— 
adv. A. Mileris; vyr. redak
torius — kun. K. Urbona
vičius: redaktorius Jo- teikė moterystės 
nas Pilipauskas.

Pirmos seimo dienos va
kare įvyko pasilinksmini
mas kolegijos svetainėje, 
o antrą dieną įvyko išva
žiavimas į ežerą.

Seimas praėjo pakilusio
je nuotaikoje.

Naujas parapijos vikaras 
kun. V. Masiulis rengia naujus 
planus parapijos jaunimą orga
nizuoti. Sveikiname naują dva
sios vadą su jo kilniais užmany
mais.

NEW BRITAIN, CONN
RUOŠIASI Į TRILYPĘ 

GEGUŽINĘ
LDS. LRKMS ir LK Susivie- 

nymo kuopų nariai-ės. ruošiasi 
vykti į Trilypę Gegužinę, sek
madienį. liepos 16 d. į Sea Cliff 
Inn New Haven, Conn. Bus'ai 
išeis nuo šv. Andriejaus par. 
bažnyčios vidudienį pusę po 
vienuoliktos valandos. Kurie 
manote važiuoti, malonėkite a- 
pie tą laiką ateit prie bažnyčios. 
Vardus priduokite iš anksto pp. 
A. Gurskiui arba B. Miciūnie- 
nei.

IŠVAŽIAVO ATOSTOGAUTI
Pereitą savaitę kun. P. P. 

Kartonas, išvažiavo atostogauti. 
Kleb. kun. A. 
pagelbsti kun. 
La Salleto.

Kitą mėnesį
tis išvyksta į Lietuvą paviešėti.

Vaškeliui dabar
J. Abromaitis iš

kun. J. Abromai-

SODALIETĖS TURĖJO 
IŠVAŽIAVIMĄ

Pereitą sekmadienį šv. An
driejaus parapijos Sodai iet ės. 
turėjo išvažiavimą prie Pleasu- 
re Beac-h. Bridgeport. Conn.

Šio išvažiavimo vedėja buvo 
usnelė E. Ravickaitė.

i*
i ----------------------------

LIETUVIŠKA PORELĖ
Liepos 4 d. laike šv. mišių su- 

> sakramentą 
kleb. kun. A. Vaškelis Joanai 
Dangveckaitei su Jonu Beniu- 
šu. Laimingos kloties lietuviš
kai jaunai porai.

PARAPIJOS NAUDAI 
VAKARAI

Įvyksta kiekvieno ketvirtadie
nio vakarą bažnytinėje salėje. 
Pradžia 8 vai. vakare. Patarti
na visiems lankytis į šiuos vą
škarus.
I _________I

TAISO PARAPIJOS NAMĄ
Jau pradėta pertaisyti para- 

sumos. PiJ0S namas, nes rugsėjo mėne
syj atvyks Seselės Pranciškie- 

’tės apsigyventi. Jos mokys mū- 
suteiks Sutvirtinimo Sakramen- s9 parapijos vaikučius. T.M.

C. BROOKLYH, N. Y
Šv. Jurgio Parapija

VYSKUPO VIZITACIJA
d..Šį sekmadienį, liepos 16 

10:30 vai. ryte, laike 
kuri bus ankščiau kaip papras
tai. atsilankys J. E. vyskupas ir

tą. Choras, muz. J. Brundzos 
vedamas, rengia gražią muzika- 
lę programą.

Profesionalai. biznieriai. prsmonln 
►ai. kurie skelbiasi “t ht-binlnke" tik 
i si vorri skaitytojų paramos.

BROCKERT’S ALE

60 Ellsvcrth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd...

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

PADARYTAS IŠ LIETUV OS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

LIEPOS 16 d
Sea Cliff Inn New Haven, Conn

d. Pelnas skiriamas sušelpimui

BRIDGEPORT, CONN

I

Trilypės Gegužinės reikalu 
buvo plačiai rašyta, bet man

GENERAL ELECTRIC

^RADIO
kunigai. Žmonių buvo pilna baž- dymasis. Pasižymėjusieji spor- 
nyčia. A. a. Jakštienė išauklėjo te gaus dovanas. Kiekvienas da- 
igražią šeimą: vien, dukrelę vie- lyvis gaus gražiai atspausdintą 

U nuolę, kita slaugę, o trečią p. programą, 
t Jems, (Jakštaitę) yra parapi- proga susi

NEW.1940 
G-E TABLE RADIOS
PRICED AT SENSATIONAL NEW LOW LEVELS!

MODFL H-520: Portable • Just Pluf- 
in • Built-m Beam-a-scopc Ehminatet zs k t ■ 
Ground and Aerial • Four Feather- L» Y
touch Tuning Keys*Five G-E Tubes
• Drum-cypc Dial*AC-DC Operation q ap
• Attractive Brown Plastic Labinęs. \ĮX V K 
lt ory and Colorcd finitbts AliQ ■ Ve / W 
Atailablc.

MODEL H-634: Just Plu^in, Built- AM|_ Y 
in Beam-a-$cope Eliminatcs Ground 1 ’ u 
and Aerial • Television Audio ar.d
Phonograph Key • Seven Fcather- C/l/f QC 
touch Tuning Key s • Visualux Dial
•3-Band Foreigr.-Domestic Recepūon 
•Six G-E Tubcs*AC-DC Operation.

RECORD PLAYER UNIT HM.3

A simple connection converts your 
present Mraight AC radio into a 
rhonograph Combination • Self- 
surting Electric Mocor • PIays 10 or 
12-inch records • Votume Control • 
Modern Strcamhncd Plasiic Design.

ONLY

$9.95

Other G-E Radios Priced Frcm $9.95 To $225.00 — Likral Allowances

Union Electrical Supply Co. Ine.,
92 High Street

Sanue! Kaufman,
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas

8

teko nugirsti šis pasikalbėji
mas:

MARIJONA — Kur taip sku
biai bėgi Jonai su tiek daug če- 
verykų ?

JONAS — Mariute, kad tu ži
notum, tas didelis piknikas lie-

* Klaipėdos pabėgėlių ir Lietuvos 
apsigynimo fondui. Visų parei- < 
ga pagelbėti tėvynei gausiai da
lyvaujant tame piknike, kad at- pos 16 d., Sea Cliff Inn pridarė 
neštų gerą naudą ir būtų pada- man daug triubulio. Visi 
rytas patriotinis darbas.

Vyturys.

nori 
važiuoti su gerai pakaustytais 
čeverykais. Kadangi štai už 
dienos kitos tas piknikas įvyk
sta, tai ir bėgu pas shoemakerį 
patikrinti čeverykus, ir jeigu 
reikia, pataisyti. Girdėjau, kad 
bus geriausias orkestras p. E. 
Degimo. Tai"i ir man vienos 
poros čeverykų neužteks.

MARIJONA — Jonai, ar ir 
merginą veši?

JONAS — Ne, ten bus ir taip 
daug merginų iš visų kolonijų.

MARIJONA — Jonai, neapsi
gauk. Liepos 16 d., į Sea Cliff 
Inn daugiausia važiuoja poro
mis ir visos šeimos kartu. Tai
gi ir tu, Jonai, važiuok su savo 
mergina.

JONAS — Bet, kad aš noriu 
pašokti su kitomis merginomis 
iš kitų kolonijų.

MARIJONA — Na, tai gerai, 
galėsi šokti, bet nebūk pavy
duoliu, lai ir kiti pašoka su ta
va ja.

JONAS — Gerai, taip ir pa
darysiu. Tik tu, Mariuk, mane 
būtinai supažindyk su kitomis 

'merginomis iš kitų kolonijų. Tu 
i “nice” vaikinas.

j MARIJONA — Gerai, gerai 
■Jonai, aš tave supažindinsiu.

Liepos 8, įvyko laidotuvės a. • žinok, kad Trilypėje Gegužinė- 
a. Jakštienės, senos ir pavyz- je, New Haven, Conn., liepos 16 

y i dingos parapijonkos, su šv. mi- d. bus ne tik šokiai, bet įvairūs 
Q. šiomis, kurias atnašavo trys sportas, dainų programa, mau-

v

Praeitą sekmadienį, liepos 9 
d. įvyko parapijos metinis pik
nikas, Montrey Park, Bridge
port. Žmonių buvo labai daug, 
apskaičiuojama apie tūkstan
tis asmenų, išrodė, kad tai ko
kio apskričio išvažiavimas. Bu
vo ir svečių iš visų apylinkių 
kolonijų: kun. V. Ražaitis, vie
tinis; svečiai — kun. Gaurons- 
kis ir kun. Mešlys, S. J. Kleb. 
kun. J. Kazlauskas sušilęs va
dovavo piknike kaipo genera- 
lis šeimininkas. Parapijos cho
ras, vad. A. Stanišauskui, pa
dainavo kelias gražias dainas: 
taipgi ir vyrų ansamblis padai
navo porą dainelių. Labai gražu 
kaip kartu su tėvais ir jauni
mas dalyvauja. Šiame piknike 
buvo daug jaunimo, kuris gra
žioje salėje sau linksmai šoko. 
Darbininkų buvo apie penkios- 
dešimts asmenų. Garbė parapi
jai ir kleb. J. Kazlauskui, kad' 
taip gražiai, sutartinai darbuo- Į žinai, kad aš 
jasi .

BROOKLYN, N. Y

Ten bus geriausia 
proga susipažinti ir pažintis at
naujinti.

Taigi liepos 16 d. (sekmadie
nį) visi vykime į Trilypę Gegu
žinę Sea Cliff Inn, Morris Cove, 
New Haven, Conn. A.P.K.

į jos choro narė perilgus laikus, 
f kaipo solistė.

Lai ilsis šitos šalies žemelėje, 
į o išauklėta gerai katalikškai 
šeimynėlė atmins ją savo mal
dose.Laike fėrų di- 

‘ ’ *'* _ ' Ižžzzzžz -z~zzzzz bus duodama
vykdyti Jų testamentą. 'paskutinį vakarą, tai Studeba- 

Lietuvių Radio Draugijos ker Champion CIub Sedan auto- 
Announceris, sek. Vyt. mobilius, kurį jau galima dabar 

Ubarevičius. matyti klebonijos darže. Kny
gutės dėl tos dovanos yra gau
siai platinamos. Vikaras kun. 
Pranas J. Valiukas sunkiai dar
buojasi, prižiūrėdamas platini
mo darbą ir tikisi pasisekimo. 
Fėrai įvyksta liepos 20—21 ir 
22 dienomis parapijos darže. 
Laike fėrų bus visokių įvairu
mų. Visi kviečiami dalyvauti 
kiekvieną vakarą, kad pagelbė
jus parapijai atlikti savo už
duoti ir apmokėti finansines 
obligacijas. Kaip visiems yra 
žinoma, parapijos metinės duo
klės yra nedidelės, kolektos 
taipgi nėra didelės, o užlaikyti; 
tokią nuosavybę, savo mokyklą 
ir apmokėti visas išlaidas yra 
reikalinga pinigų. Todėl ir ren
giamos tos pramogos. Tuo būdu 

i _ „ ... ...

’riaus - Girėno tragišką žuvimo Lawn Festival. 
sukaktį ir su didesniu pasiryži- džiausią dovana 
mu

Pirmadienį, liepos 17 d. mums , 
lietuviams yra liūdna ir kartu 
džiuginanti diena. Liūdna tuom, 
kad lygiai prieš šešis metus ne
tekom savo tautos drąsiųjų sū
nų. Dariaus ir Girėno, kurie 
kuone atsiekė savo tikslą, New 
York — Kaunas per Š. Atlantą 
be sustojimo skridimą, tragiš
kai žuvo, netoli mylimos Lietu
vos. Džiuginanti diena tuom. 
kad tuo tragišku įvykiu Jų gar
bingas pasiryžimas plačiau su
pažindino lietuvių tautą pasau
linėj eroj.

Tą įvykį tinkamai atžymėti 
Lietuvių Radio Draugija su bu
vusio “Dariaus - Girėno Skridi
mo. rytinio, Komiteto” pirm, 
ir L. R. D. dir. J. P. Ginkum kas 
metai nuo jų žuvimo dienos 
rengė tinkamus paminėjimus 
per radio. Ir šiais metais pir
madienį. liepos 17 ta proga bus; 
net dvi radio programos iš sto
ties WCNW 1500 kc. 101 Park 
Avė., N. Y., pritaikinta ir jums 
klausytojams, kad galėtumėte 
išgirsti visi. PiVmoji po pietinė jurgi0> kurios visuomet pri- 
programa bus girdima 5:15 p. sideda prie visų parapijos dar-, 
p. ir antroji vakarinė 8:15 vai. bų gausiomis aukomis, nėra ap-l 
vak. Programoj dalyvaus šie į- įeidusios ir Lietuvos reikalų, tikisi matyti 

Šelpia ligonius narius ligoje irį ^tuvius.

I SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. pus

metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 19 d.. 8 
kare, parap. svetainėje, 
kitę visos atsilankyti 
duokles užsimokėti.

vai. va- 
Malonė- 
ir savo 

Rašt.

ROCHESTER, N. Y
PRAMOGOS

I

Rugp. 20 d. įvyks bendras iš
važiavimas Bridgeporto šešių 
didelių draugijų. Pelnas skiria
mas, Klaipėdos pabėgėliams. 
Programoje dalyvaus vietiniai 
chorai ir svečias iš New Yorko, 
Gen. Konsulas p. Budrys. Ren
gimo pirmininkas p. A. Tuska 
sako, kad viskas eina labai sėk
mingai ir sutartinai.

Keliaukite Vikingų laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą., Švediją

liepos 24 
rugp. 19 

rugp. 29

Šiuomi vasaros laiku įvyksta 
įvairių pramogų - piknikų atvi
rame ore. Štai pora savaičių at
gal įvyko pirmutinis parapijos 
piknikas Sea Breeze grove, ku
ris parapijai davė gražaus pel
no.

Sekmadienį, liepos 16 d.. EI-' palengvinamas klebonui darbas 
sers Grove. Buffalo Road, įvyk-; Parapijos nuosavybę
sta bendras piknikas, rengiamas gražioje tvarkoje. Parengimai 
dviejų vyrų pašelpinių draugi-ibūt^ nereikalingi, jeigu kiekvie- 
jų. būtent, ŠŠ. Petro ir Povilo ir nas parapijonas užsidėtų dides

nius, mokesnius, bet tas neįma
noma.

( Vietos kunigai ir komitetas 
1 visus šio miesto 

lietuvius. Knygučių tikietėliuo- 
i yra klaidingai 

pažymėtos. Praleista 21 d., o į- 
■dėta 23 d. liepos. Platintojai tų 
knygučių prašomi pranešti sa
vo klientams apie klaidą.

!

vak. Programoj dalyvaus šie į-
žvmūs visuomenės veikėjai —__ ________________
Apreiškimo parap. kleb. kun. rūpinasi mirusiųjų narių palai- se dienos 
N. Pakalnis. Gen. Kons. atta- 
che Vyt. Stašinskas, red. St. 
Vitaitis. adv. J. R. Urevičius. J.
Sagys, Stud. A. Kairys.

Muzikalę programos dalį iš
pildys solistas Alex Vasiliaus
kas, jam akomponuos komp. 
Ric. Kurdinaitis. A. Jezavito 
vad. orkestras.

Prisiminti toji diena yra svar- 
, bu visiems, kiekvieno lietuvio 
• pareiga tinkamai paminėti Da-,

dojimu. ir todėl yra vertos visų 
lietuvių paramos. Kviečia visus 
dalyvauti tame bendrame pik- 
'nike. Kaip pasiekti to pikniko 
vietelę, kuri yra labai gražioje 
vietoje, bus paskelbta sekma
dienį, bažnyčioje.

VASARINIAI FERAI
Kaip kasmet, taip ir šįmet pa

rapija rengia savo vasarinius 
fėrus arba angliškai vadinama*

Parapijos choras turi savo 
parengimą pajūryj. Pelnas eina 
choro kelionei į Pasaulinę paro
dą. Kurie negalite tenai nuvyk
ti, tai įsigykite nors už 10c. bi
lietėlį, ir tuomi paremsite cho
rą.

Ateinančią savaitę choras 
vyksta į New Haven, kur išpil
dys dainų programą Trilypėje

i Gegužinėje. A.

Laivų išplaukimai iš New Yorko

M. S. Gripsholm,
M. S. Kungsholm, 
S. S. Drottningholm,

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

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

ŠVENTAS RASTAS

a-

i

BENDRAS PIKNIKAS 
LIETUVOS REIKALAMS
Šio miesto lietuviai yra kvie

čiami pažymėti savo kalendo
riuje ir nedaryti kitų planų, bet 
dalyvauti bendrame piknike 
Sea Breeze grove, rugpiūčio 6

!I

NAUJAS TESTAMENTAS 
ir EVANGELIJOS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas“ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”■

Į: 366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
t . . si-


