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Lietuvos Universiteto Choras Neatvyks

ir tada, 
nors partijai

“M. L.”, Lietuvos katali
kų savaitraštis, rašo:

“Neseniai kai kurie mū
sų dienraščiai įsidėjo reik
šmingus straipsnius, ku
riuose reikalauja šalinti 
vieną didelę ydą — privile
gijas. Privilegijos tai yra 
didesnės teisės, tinkamos 
kam nors ne dėl jo nuopel
nų, bet dėl kurių ners kitų 
priežasčių. Sakysim, se
nesniais laikais bajorai tu
rėjo privilegijas — jie tu
rėjo daugiau teisių, kaip 
valstiečiai, paprasti ūki
ninkai, nors ūkininkai ir 
daug daugiau dirbdavo, ir 
mažiau laidokaudavo.

“Privilegijos bus ir tada, 
kada, sakysim, kurios 
nors partijos nariams pa
taikomos geresnės tarny
bos, nors jie ir mažiau iš
manytų, kaip kuris kitas, 
tai partijai nepriklausąs. 
Privilegijos bus 
kada kuriai
priklausą ūkininkai leng
vesnėmis sąlygomis galės 
gauti paskolų, brangiau 
parduoti bekonus, javus ir 
t. t.

“ ‘XX Amžius’ š. m. birž. 
6 d. Nr. 150 primena, kad 
tokių privilegijų mūsų 
konstitucija nepripažįsta; 
bet iš tikrųjų jų vis dėlte 
buvo. Nesunku suprasti, 
kad privilegijos yra netei
singas dalykas, labai įžei
džiąs žmones, nes jos sus
kirsto juos į sūnus ir posū
nius. Dienraštis ‘XX Am
žius’ privilegijas smerkia 
ir aiškiai prieš jas pasisa
ko.

“Deja, privilegijų dar ir 
dabar yra užsilikę. ‘XX 
Amžius’ nurodo, kad dar 
ir dabar valdiški skelbimai 
atiduodami tik vienam lai
kraščiui (“L. A.”, Lietuvos 
tautininkų partijos orga
nui. Red.); už juos jis gau
na didelius pinigus. Kuo 
blogesni kiti laikraščiai ? 
Ar negalėtų tuos skelbi
mus padalinti visiems ly
giai? Be to, tas laikraštis 
dar ir didelę pašalpą iš val
stybės gauna, nors valsty
bei iš to jokios naudos Tai 
irgi privilegija, kurią kuo 
greičiausiai reikia baigti i 
šalinti”.

Naujoji vyriausybė turė
tų privilegijas atimti iš 
tautininkų, jų partijos ir 
laikraščių. Lietuvoje netu
rėtų būti sūnų ir posūnių, 
kaip kad buvo tautininkų 
vado viešpatavimo metais.

i

Kaunas — Valstybės 
Draudimo įstaiga iš praė
jusių metų pelno paskyrė: 
Ginklų Fondui 20,000 litų, 
šaulių Sąjungai 5,000 Lt, 
Lietuvos Aero Klubui 3,000 
litų ir žiemos pagalbai 
3,000 Lt.

v •

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

366 W
TEL- IOBOITCrT2680.

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

Jk PATAf^NAViri

*|sauiį. Vaiz- 
estas giliai į

Šventosios uostas — nepriklausomos Lietuvos ateities vartai į p 
delyje matomi pietinis ir šiaurinis molai. Pietinis molas jau yra nutię 
jūrą ir iš tos pusės nebėra pavojaus, kad uostą smėlis užneštų. Greitu laiku pra
dedamas tęsti ir šiaurinis molas. Uostas nuolat gilinamas ir nedideli laivai jau 
šiandien gali įplaukti. Kaip žinoma, sykiu su uostu sparčiai auga ir Šventosios 
miestas, kurs žada virsti grynai lietuvišku pajūrio žvejybos, prekybos ir pramo
nės centru.

Rusija Taikosi Užgrobti Kitas

Vokiečiai Kaltina Lenkus 
Už Karingumų

Berlynas, rugp. 3, — Vo
kietijos naciai sako, kad 
lenkai visokiais būdais 
mėgina iššaukti Vokietiją 

jį karą. Lenkija šiuo metu, 
sakoma, turi apie milijo
ną kareivių. Jų išlaikymas 

; jai kainuoja į dieną nema
žiau $500,000 dolerių. To- 

i kių išlaidu neturtinga Len- 
■kija ilgai negalės pakęstu, 
i Anglija buvo jai pažadė
jus didžią paskolą, bet jos 
nedavė ir kas žin ar duos. 
Išrodo, kad dabar eina iš
tvermės karas: kuri tauta 
ilgiau galės išlaikyti di
džiausią kariuomenę be 
sunaikinimo valstybės. Ai
šku, kad Lenkija neišgalės 
ilgai išleisti penkius šim- 
jtus tūkstančių doleriu į 
dieną kariuomenės išlai
kymui. Bet sumažinus ka
riuomenę gali valstybės 
dalies netekti.

(Telegrama kun. P. Virmauskiui)
Ketvirtadienį, rugpiūčio 3 d. š. m., kun. P. Vir- 

mauskis, šv. Petro lietuvių parapijos klebonas "Dar
bininko” redakcijai pridavė p. J. Budrio, Lietuvos Ge
neralinio Konsulo šią telegramą:
“New York 3 10:23 AM
Rev. P. Virmauskas
50 West 6th Street
So. Boston, Mass.

"Dėl nenumatytų kliūčių Universiteto Choras šį
met Amerikon nevyks.

Budrys”.

p. Jonas Budrys, Lietuvos Generalinis Konsulas 
tų kliūčių nepaduoda, bet galimas daiktas, kad finan
sinės kliūtis trukdo choro atvykimą. Bostoniečiai, 
kun. P. Virmauskio paraginti ir vadovaujami, jau yra 
nusamdę svetainę, atspausdinę ir išdalinę tikietus, su
darę komisijas darbuotis, kad koncertas būtų sekmin-' 
gas, ir būtų buvęs sėkmingas. Bet dabar tas visas dar
bas veltui. VVaterburiečiai, turimomis žiniomis, taip 
pat yra pasirengę Vytauto Didžiojo Universiteto chorą 
priimti. Be abejo, kad ir kitos kolonijos yra pasiruošu
sios arba ruošiasi chorą priimti ir visu kuo aprūpinti.

Mūsų manymu. Gerb. p. Konsulas turėtų painfor
muoti mūsų visuomenę per spaudą apie tas “nenuma
tytas kliūtis”.

Darbo Talkoje Dirba Žymių 
Asmenų Bostonui Skiria Garbės 

Konsulų
Sveikiname Motery Sąjungos 

Jubiliejinį Ir Lietuvos Vyčių 
Seimus

Kaunas, rugpiūčio 3 d.— 
Šventosios geležinkelio 

; statyba sparčiai progre- 
I šuo ja. Darbo Talkoje dir
ba eilė žvmių asmenų, kaip 
Vidaus Reikalų Civeminis- 

: tras Barkausltas, buvęs 
1 Kauno Burmistras Grau
dokas, pulkininkas Lesaus- 
kis, Panevėžio Apskrities 
Viršininkas Šlepetys ir ki
ti. Darbo Talkos idėja en
tuziastingai prigija. -darbiais

Washington, D. C. —Lie
tuvos Pasiuntinybės žinio
mis Lietuvos Vyriausybė 
trumpu laiku ketina pas
kirti J. A. Valst. du garbės 
konsulus: vieną Californi-

Vengrijos Ir Rumunijos 
Nesutikimai

VVashington, rugp. 3, — 
Tarptautinių reikalų žino-! 
vas, Kanstantinas Brown,i 

; žurnale McClufe, sako, 
kad Rusija tik laukia uro- 
gos užgrobti kitas valsty
bes, kaip ir Vokietijos na
ciai. Jis sako: “Rusija nie
kada nesutiks sudaryti su 
Anglija ir Prancūzija su- 

; tarties prieš Hitlerį, bet 
susidės su naciais, kad už
grobti Baltijos valstybes,; jau šeštadienį, 
kurias ji valdė pirm didžio- rubežiaus sargybinis bu- 
jo karo. vęs pašautas.

I

Žurnalas The Weekly Re- --------------
view, sako, kad jeigu An-; Švėkšna - Šv. Elzbietos 

Į glija ir Prancūzija sutiktų Ige Koigregacija stato 
Pabaruos valstybes pa-1 šv5kšnoje „ ; kurio.
vesti Rusijos globai, ko-i- , u- .. .
munistai tose šalyse suda-: įe Uf. c irurF1?os Y1’ 
rytų sukilimą prieš “kani-'daus skVriai su_40 lo’: 
talistinę valdžią”, ir raudo-'v^’ Švėkšnai ligoninė buvo 
noji armija būtų pašaukta būtinai reikalinga, kadan- 
isteigti komunizmo rėži- gi iki artimiausios apskri-t 
mą. ties ligoninės yra 64 km.

I

Į

Pirmadienį, rugpiūčio 7įdienio vakare, rugpiūčio
d.. Šv. Kazimiero lietuvių • 10 d., šokiai New Casino

! Budapeštas, Vengrija, — 
Rugp. 3. — Vengrijos vy
riausybė praneša, kad Ru
munijos kariuomenė pri
siartino prie Tisza upės ir
bombarduoja Tesco, Ven-| 
grijos kaimą. Prie rube- 
žiaus šaudymai prasidėję 

Vengrijos

Kongresas Pasipriešino Prezi 
deniui Rooseveltui

konsulus: vieną Caliform-iu..
joje. 4 kitą Bostone. Garbės parapi joj, Wor c e s t e r,' ballroome, Harrisone. 
Konsulai (Honorary Con- Mass. įvyksta 25 metų ju-J Mūsų jaunimo organiza- 
suls) skaitytus! Lietuvos biliejinis (19 iš eilės) sei- ei ja, Lietuvos Vyčiai taip 
esamu konsularinių įstai- mas. Seimas tęsis ruoniu- pat yra daug pasidarbavę 
gu J. A. Vj konsulato Či- čio 7, 8. 9 ir 10 dienomis. Bažnyčios ir Tėvynės la-

ROOSEVELTO SPRENDIMAS 
APSUNKINA TEKSTILIŲ 

DARBININKUS

gu J. A. V.: ]
kagoje ir Generalinio Kon- Seimas prasidės iškilmin- bui. 
sulato New Yorke bendra- gomis šv. mišiomis Šv. Ka-i 

izimiero par. bažnyčioje.
Seimo išvakarėse, 

piūčio 6 d., Šv. Kazimiero 
par. svetainėje įvyks at
stoviu priėmimo vakarė
lis. Pirmadienio vakare, 
Aušros Vartų par. svetai
nėj Highfield Rd. įvyks 
i koncertas. Trečiadienio

I

LDS Centras ir “Darbi
ninko” redakcija sveikina 

rug- Moterų Sąjungos Jubilieji
ni ir Lietuvos Vyčių 27-jį 
Seimus ir lai Aukščiausia
sis jus laimina.

VVashington, rugp. 3, — 
Darbininkų atlyginimo 
nustatymui buvo reikalau
jama, kad visose Jungti
nių Amerikos valstybėse 
tekstilių dirbtuvėse darbi
ninkams būtų mokama ne
mažiau kaip 32 ir pusę 
centu į valandą. Dabar 
prezidentas Rooseveltas 

į pareiškė, kad pietinėse val
stybėse jis pritaria darbi
ninkams mažesni mokesnį. 
Pietinių valstybių kompa
nijų atstovai jau keletą 
dieną su Rooseveltu taria
si darbininku atlyginimu 
ir reikalavo, kad jiems bū
tu leista mokėti mažiau.

|

sakė, kad tos paskolos su 
laiku pačios išsimokėtų. 
Pavyzdžiui, jis sakė, kad 
būtų paskolinta suma oi- įu ieįst,a. mokėti mažiau, 
nigu ištaisymui sesių di;, kaip kitose valstybėse. Ki.

prezidento peredimui, nes vakare ivvks šaunus ban- 
sako, kad toks atlyginimo kįetas šv. Kazimiero par. 

trijoje vra pražūtingas. 
Jei pietinėse valstybėse 
darbininkai bus priversti 
dirbti už mažesnį atlygini
mą, tai aišku, kad kompa
nijos ir prekės galės daug 
pigiau parduoti. Gi tose 
valstybėse, kaip pavyz
džiui, Naujoje Anglijoje, 
kur darbdaviai turės mo
kėti darbininkams i------
žiau kaip 32 ir pusę centų 
į valandą, jie žinoma, ne- žiedai jaunimas, susibūręs: 
galės išlaikyti konkurenci- j LietUvos Vyčiu oreaniza-1 
jos su pietinėmis valstybe- ciią į savo metini 27 sei-'

nelygumas vienoje indus- svetainėje.
Moterų Sąjungą yra mū

sų moterų ir merginu di
džiausia ir gyviausia orga
nizacija. Tai mūsų išeivi
jos gražiosios lyties žvaig
ždutės. Moterų Sąjungą 
per tuos 25 metus daug y- 
ra nudirbusi kilnių darbų.

Kaip tik tuo pačiu laiku, 
nema- Kearny-Harrison, N. J. 

7 v • • — • w • • •suvažiuoja musu išeiviįos

Naciai Užgrobė Katalikų 
Vienuolyną

Vienna, Austrija, rugp. 
3, — Vokietijos naciai už
grobė Cistersu vienuolyną 
pietinėje Tyrolesėje. Jie 
sako, kad vienuolynai ne
sugebėję finansiniai vie
nuolyno vesti. Naciai pa

tversiąs vienuolyną i ka
riuomenės stovyklą. Toks 
Vokietijos nacių darbas y- 
ra griežtai smerktinas.

I —
Meksika Pasidarė Komunis

tų Prieglauda

Meksika, rugp. 3, —Mek-i m 'jui ią. i savu metini sei-i >»icr.z>i r\o, i o, —mca-
mis. Tada jie bus priversti, ma Seimas prasidės iškil-’sikos prezidentas Lazaro

VVashington, rugn. 3, — 
Prezidentas Rooseveltas 
norėjo, kad kongresas už
tvirtintų vyriausybei sko
linti ir išleisti tris bilijo
nus dolerių, bet galutinai 
kongresas nubalsavo prie
šingai. Žurnalas Sočiai 
Justice sako, kad tas dide
lis išleidimas pinigų būtų' 
privedęs kraštą prie ban
kroto ir uždėjęs piliečiams 
didesnius mokesčius. Jis 
tikrina, kad. tiesa, per vie
nus ar dviejus metus, gal 
būtų padaryta pagerini
mu, ir Rooseveltui užtik
rintas trečias terminas, 
bet tai nebūtų pastovus 
krašto pagerinimas, nes 
valstybė išleidus bilijonus 
dolerių, skolintus iš ban
kierių. bus priversta juos 

, su nuošimčiais atmokėti, 
i Kad atmokėti skolas ir 
į nuošimčius, piliečiams bus 
’ uždėti didesni mokesčiai. 
Prezidentas Rooseveltas

įdžiųju kelių ir paskiau už įu vaistybiU tekstilių kom- 
|TO naudo įimą imti muita.iDanijos Driešinasi tokiam 
; taip kad iš to butų skola 
atmokėta. Tačiau sekreto
rius Wallace išrodinėio, 
kad iš keliu muito skola 
niekada nebus atmokėta, 
bet dar padidinta. Taip ly
giai ir su kitais projektais. 
Jei vyriausybė darytu pa
gerinimus kongreso išleis- neleidžia iš Dancigo įvežti

!arba dirbtuves perkelti į mindomis pamaldomis So- Cardenas įsakė, kad $200, 
pietines valstybes, arba Dulingos Dievo Motinos 000 doleriu būtų paskirta 
]as likviduoti.__________ lietuviu par. bažnyčioje/iš Ispanijos paspruku-

LENKAI SULAIKO PREKIŲ 
ĮVEŽIMĄ IŠ DANCIGO

I

I

i tu. tas būtų visai kitas da- mįau padaryta 
lvkas, bet iki vvirausvbė 
taisys naujus kelius ir vie
šus darbus skolintais iš 
bankierių pinigais, kurie 

j su nuošimčiais turės būti 
I gražinami, tai tik padidins

i tais pinigais ir krašto tur- j Lenkiją prekių, nors pir-
' 4-<-» z-» rvmni lritnn «-» • a a a •l sutartis 

reikalauja laisvo prekių į- 
vežimo.

Pačioje Lenkijoje, vy- 
! riausybė pradėjo varžyti 
I svetimšalius. Keletą vokie- 

gražinami, uu ua uaumma draugų jau panaikin-

Dancigas, rugp. 3—Len-į veikti prieš Lenki jos vy
ku muitinės valdininkai j riausybę. Po lenkų valdžia 

yra apie penkius milijonus 
Ukrainų, ir jie norėtų iš
gauti nepriklausomybę.

‘rugpiūčio 8 d. Seimo sesi
jos ivyks rugpiūčio 8. 9 ir 
10 dd.. Harrison Public Li- 
brarv auditorijoj, Kearny- 
Harrison. N. J.

Trečiadienio vakare, rug-
niūčio 9 d.. Hotel Douglas. 
Newark N. J. įvyks šau
nus bankietas. Ketvirta- sukelti civilinį karą

siems radikalams, kad 
taip jie galėtu važinėti ir 
prakalbomis ir duoti pa
skaitas mokyklose. Pabė
gę iš Ispanijos radikalai 
Meksikoje organizuojasi, 
kad progai pasitaikius ga

gėtų vėl grižti į Ispani ją ir

I 
I

Paskelbtas Naujas Lietuvos 
Pilietybės Įstatymas

Kaunas, rugpiūčio 3 d.— 
Šiomis dienomis Valsty-

Darbininkų Radio Programa
jau pdiiaiMU’ oiuhhč mciiuiiiAO vciiauy- 

krašto skolas ir prives salota Lenkija taip pat sako, bes Prezidentas paskelbei 
Sor Virina ra rie rlonT*c»ai_ 1 J Tprie dar didesnės depresi- kad Ukrainai, susinešę su 

jos. Anglija, pradeda smarkiau

Šeštadienį, rugpiūčlo 5 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Programa bus išpildyta 
dainelėmis, tautiškų šokių muzika ir kalbomis. Tiki
mės turėti svečią iš Lietuvos. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražiosnau ją Lietuvos pilietybės i

įstatymą. (lietuviškos programos iš WCOP stoties, Boston.
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bininkams pigiausiai mo
kama. Dėl darbininkų trū
kumo kaime mažėja žemės 
ūkio gamyba ir didėja mai
sto dalykų importas.

I

Audra Pridarė Daug 
Nuostolių

reguliavimo dar- 
vykdyti paskirta 

litų. Aukščiau

Sužeidė 44 Autobusų
Katastrofoje

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.

Kroatai Nori Atsiskirti Nuo 
Jugoslavų

Žinios Apie Baisų Japonų 
Skurdų

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

• šv. Grigalius

f“'-*' ’ 4 e ~ ~ I

jo daugiau S1US’ apylinkėje — tris tro- 
Stalino ranka jį besius. Tokios didelės au-| __ „_______________________ : x___ x____ 4.

simena.
! PASAULINES PARODOS 
'LIETUVIŲ DIENOS NEW 

YORKE, ŽENKLELIAI

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa- 

j reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 

Rusija nerasi kitur. Stali-į Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
nas likviduoja armijos ge- Į dienos atžymėjimui ženkleliai, 
nerolus, bet nelikviduoja! ženkleliai galima gauti ir “Dar- 
komisarų už merginų par- ■ bininko” administracijoj. Kai- 
davinėjimą... |na 25c.

Penktadienis. Rugpiūčio 4. 1939

ĮVAIRIOS žinios

i

Riaušės Darbininkų Streike

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 SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Kunigas Pagerino Darbininkų 
Gyvenimą

__________
Sinclair. Me. rugp. 3. —• 

Darbininkai. kurie pir
miau skurdo tik gaudami 
valstybės pašalpą, šiandie
ną patys lengvai pragyve
na iš savo uždarbio. Kuni
gas D. \Vilfred Soucy, su
organizavo darbininkų ko- 
orperatyvą, Įsteigė pen
kias kreditų unijas, pasta
tė pieno centrą; vyrai ker
ta miške medžius ir juos 
parduoda telefonų kompa
nijai; moterys siuva vai
kams drabužius ir juos 
parduoda New Yorko kom
panijai. Visi pripažįsta, 
kad kun. Soucy ekonomi
nis planas tikrai yra geras 
ir jiems naudingas.

DXRBININKA8

VALSTYBES NESUDARO SAN 
į TYKIŲ SU RUSIJA
I Londonas, rugp. 3, —Mi
nistras Chamberlain pa
reiškė, kad vėl bus pradė
ta tartis su Rusija dėl san
tykių sudarymo. Bet tie 
pasitarimai niekais nuei
na. nes Rusija tokių san
tykių nenori ir taikos ne
kenčia. Anglijos rašytojas 
Douglas VVoodruff sako: 
“Sovietų Rusija labiausia

bus priimami, bet atsisa
ko tartis su unijos vadais.

Taip pat įvyko riaušės 
Clevelande. automobilių 

i kompanijos, Fisher Body, - •• ,
streikierių ir kitų darbi-, nuversti. Daladiero^r
ninku. Tose riaušėse su
žeista 46 žmonės, vienas 
pavojingai. Dabar policija 
nustatė, kad streikieriai 
neprieitų arčiau kaip 500 
mastų prie fabriko ir prie 
vartų testovėtų tik po pen- 
kius streikierius. Kompa
nija pareiškė, kad 458 dar
bininkai dirba fabrike. 
Normaliai fabrike dirba a- 
pie 700 darbininkų. Apgai
lėtina. kad darbininkai ne
palaiko vienybės.

South Barre. Mass. rug
piūčio 3. — Barre Wool 
Ccmbing kompanijos dar
bininkai. Amerikos Darbo 
Federacijos unijos nariai 
išėjo į streiką, reikalauda
mi jų unijos pripažinimo, 
didesnio atlyginimo ir su
grąžinimo i darbą keturių 
pavarytų darbininkų. Ka
da nekurie darbininkai, 
norėjo eiti į darbą, strei
kieriai juos sulaikė ir Įvy
ko riaušės ir muštynės.
Pribuvus policija sudarė į 
tvarką. Policija sako, kad į 
iš 900 kompanijos darbi- ' 
ninku, tik 240 streikuoja. 
Kompanijos vaaovyDe;wv. 
pranešė, kad streikieriai.‘^etinio pelno, ir darbinin- 
kurie dabar sugrįš į darbą. Į^ų atlyginimas toje dirb-j

Nauja Bendrovė Klaipėdos 
Uostui Eksploatuoti

Chamberlaino valdžias. Jai 
rūpi, kad Anglijos ir Pran
cūzijos valdžioje būtų 
liaudies fronto vadai. Ka
dangi liaudies frontui pir
miau nepasisekė nei Pran
cūzijoje. nei Ispanijoje, 
bolševikai yra įsitikinę, 
kad dabar yra patogus lai- 

;kas pralaimėjimus atlai- 
mėti”.

Sovietų Rusija žiūri į 
Angliją ir Prancūziją ko- 

imunistų akimis. Jos esą

kapitalistinės ir imperia
listinės autokratijos, ku
rios turi pražūti: jos esą 
proletariato diktatūros 
priešai, ir reikalingos su
naikinti. Rusija tik laukia 
karo, kad tos tautos nu
silpnėtų.

Prancūzų laikraštis Pe- 
tit Journal, Anglams duo
da patarimą: “Mes pran
cūzai žinome ką reiškia 
komunizmas, o jūs nežino
te; mes turime 75 Stali- 
nistus seime, kurie nori 
taip sunaikinti Prancūzi ją, 
kaip Rusijos bolševikai 
mėgino sunaikinti Ispani
ją; jei jūs žinotumėte bol
ševikus, kaip mes žinome 
juos, tai jūs apgalvotumė
te ar galima daryti sutar
tį su Stalinu, didžiausiu 
žmonių prispaudėju ir ti
ronu”.

DARBININKAMS ATIDUODA 
PUSĘ PELNO

PALEISTI IŠ KALĖJIMŲ 
KOMUNISTAI LIETUVOJE 
----------------------- ♦ 

Kaunas —Lietuvos spau
dos žiniomis, tarp šiomis 
dienomis paleistų kalinių 
buvo dovanota bausmė 15 
komunistų, kurių tarpe 
buvo' ir žinomasis Pijus 
Glovackis. Dalis jų išvyks
ta Maskvon, kitiems nuro
dytos apsigyventi vietos.

Taip, komunistus palei
do iš kalėjimų, bet ar pa
leido tuos ūkininkus ir 
darbininkus, kurie buvo a- 
reštuoti ir nuteisti neva 
dėl streikų arba dėl patrio
tinių įsitikinimų ? Jeigu 
pavojingiausius Lietuvai 
žmones paleido, tai turėtų 
paleisti visus kitus, kurie 
patriotiniais sumetimais 
norėjo pakeisti tautininkų 
režimą.

Klaipėda — Jau įsteigta 
akcinė bendrovė Klaipėdos 
uostui eksploatuoti. Toje 
bendrovėje akcininkais da
lyvauja Lietuvos ir Vokie
tijos valstybės iždai: Lie
tuvos — su 60,000 markių, 
Vokietijos 
markių. Liepos 19 d. įvyko < 
pirmas tos bendrovės akci- ; 
ninku posėdis, kuriame , 
buvo priimtas Berlyne su
tartas bendrovės statutas ; 
ir išrinkta taryba. Iš lietu- ; 
vių pusės išrinkti Ernes
tas Galvanauskas, bendro
vės tarybos pirmininku, ir 
nariais inž. J. Augustaitis 
ir buvęs gubernatorius 
Gailius; bendrovės direk
torių išrinktas VI. Statkus. 
Iš vokiečių pusės bendro- 

, vės tarybon išrinktas Min
kė, o antrą atstovą vokie
čiai dar deleguos. —

— Liepos 21 d. į Klaipėdą 
atvyko iš Vokietijos gilu
mos 100 studentų ir stu
denčių, kurie išskirstyti 
atskiruose ūkiuose padėti 
laukininkams rugius plau
ti ir kitus lauko darbus 
dirbti.

—Liepos 23 d. Rambyno 
kalne bus nacionalsocia
listų karių sąjungos sąs
krydis ir demonstracija, 

j kurioje dalyvaus apie 
5.000 asmenų bei keli žy
mūs nacių veikėjai. Vokie
čiai dabar Rambyną jau 
pradėjo vadinti “Rombi- 
nus, senoji prūsų karžygių 
pilis” ir stengiasi išdildin- 
ti Rambyno lietuviškąją 
praeitį.

— Vokiečiai pagaliau lei
do susirinkti lietuvių evan
gelikų krikščioniškos lab
daringos draugijos “San
dora” nariams. “Sandora” 

į jau veikia Klaipėdos kraš- 
: te per 40 metų, dar nuo 
Vilhelmo II laikų — ir iš- 

| laiko prieglaudas, vaikų 
darželius, našlaičių namus 

į ir kt.
— Klaipėdos policija iš

leido įspėjimą prekybinin
kams ir ūkininkams, kac 
liautųsi kelti kainas pro
duktams ir prekėms, nes 
už tai ateityje be labai 
aukštų baudų bus baudžia
ma ir kalėjimu; net nu
baustųjų pavardžių skelbi
mu spaudoje.
— Iš Klaipėdos krašto la

bai daug mokytojų iškelia
ma į tolimesnes Vokietijos 
vietas. Iškeliami tie, kurie 
moka ir lietuvių kalbą, o 
jų vietoje atkeliami vokie- 

• čiai iš reicho gilumos, seni 
partijos veikėjai.

į 
I

Vienas Karas Dar Nepraė
jo, o Jau Artėja Kitas 
Paryžiaus savaitraštis 

“Candide” savo birželio 28 
dienos numeryje pateikia 
įdomių žinių
apie Japonijos karinį nuo

vargį dabartiniu metu.
Kadangi Japonijai labai 
stinga karo reikalams ge
ležies, tai šį pavasarį pa
imta daug geležinių daik
tų iš viešojo pobūdžio į- 
staigų ir valdinių įmonių, 
būtent: geležinių tvorų, 
geležinių suolų soduose, 
metalinių pašto dėžučių, 
geležinių reklamai stulpų, 
geležinių pečių ir tt. Auto
mobiliams ir sunkveži
miams leidžiama per me
tus suvartoti tik po vieną 
kamerą ir po vieną padan
gą. Privačių automobilių 
savininkams tiek sunaudo
ti leidžiama tik per dvejus 
metus.

Universitetų studentai 
turi palikti savo uniformi
nius drabužius išeidami iš 
universitetų, nes tų dra
bužių reikia kitiems stu
dentams. Už nusižengi
mus importo suvaržymo 
taisyklėms labai daug 
žmonių nubausta. Darbi
ninkai verčiami dirbti pra
monėje po 15 valandų per 
dieną už mažesnį atlygini
mą kaip litas.

Daug mažų vaikų vaikš
čioja visai nuogų, nes jų 
tėvai yra labai neturtingi. 
Papirosų dėžutės negali 
būti numetamos, bet turi 
būti surenkamos ir atiduo
damos atgal į tabako mo
nopolius. Kadangi daug 
vyrų paimta į kariuomenę 
ir dar daugiau į karo dirb
tuves, tai žemės ūkyje 
trūksta darbininkų. Karo 
pastangos yra didelės. Su 
jomis lygiagrečiai eina 
darbininkų trūkumas, y- 
pač žemės ūkyje, kur dar-

Rugpiūčio 2 d., apie 5 va
landą po pietų, Arlington, 
Mass., susimušė trys auto
busai, kuriais važiavo ka
ro veteranai, jų žmonos ir 
vaikai. Sužeidė 44 asme
nis. Veteranai, jų žmonos 
ir vaikai važiavo autobu
sais, apžiūrėdami Bostono 
ir apylinkės istorines vie
tas.

Kupinec, Jugoslavija, — 
rugp. 3 — Kroatų vadas, 
Dr. Vladko Machek, parei
škė, kad jie atsiskirs nuo 
Jugoslavų, jei jiems nebus 
suteikta savivaldyba. Ra

ida jo buvo užklausta: “Ar 
tai nereiškia krašto revo
liucija?” Jis atsakė: “Ir 
dar daugiau, gali būti ir 
pasaulinis karas”. Užklau-i 
stas kaip jis manąs Kroa
tai, kurių tėra tik penki 
milijonai, atsiskyrę nuo 
Serbų galės išlaikyti auto
nomiją, jis atsakė, kad bus 
ieškoma galingesnių tautų 
globos, gal Vokietijos. Da
bar Jugoslavijoje yra 15, 
630,000 gyventojų. “Gerai, 
lai ateina vokiečiai ir su- 

’ daro tvarką. Jei Jugosla- 
1 vijos ’ vyriausybė negali 
1 padaryti tvarkos, vokie- 
’ čiai padarys”. Jis sako, 
■ kad Jugoslavijos vyriau- 
• sybė varžo mažesnias tau

tas.

teikusių darbdavių, tai ne
sutikimai tarp darbdavių 
ir darbininkų užsibaigtų. 
Mr. Foster sako: “Aš ga
lėčiau paimti bile kokią 
dirbtuvę ir parodyti, kad 
galima su darbininkais 
pelną lygiomis pasidalinti. 
Ir aš manau, kad visos 
kompanijos prie tokios 
tvarkos turės prieiti, nes

Cieveiand. Ohio, rugp. 3, 
Į— Claude H. Foster, Pres- 
jsure Castings, Ine. kompa
nijos viršininkas, pranešė 
darbininkams, kad jie kas
met gaus dalį pelno ir taip 
bus kompanijos dalinin
kai. Iš darbininkų bus iš
rinkti du žmonės, kurie 
bus priimti i kompanijos 
valdybą: kompanijos savi
ninkai ir darbininkai vi- kitaip nesutarimai ir strei- 
suomet bendrai tarsis sa-įkai niekada neužsibaigs”... 
vo reikalais. Minėta kom- Tokią tvarką Popiežiai Le- 
panija Į dešimtį metų išda- onas XIII ir Pijus XI se- 

Litijvuivr o. ‘lino darbininkams S600, iniai patarė darbdaviams į- 
vadovvbė dolerių iš padaryto vesti.

Kaunas — Prekybinin
kui Karveliui valdžios į- 
staigos užsakė pagaminti 
150,000 Lt sumai mažų 
radijo siųstuvų. Be to, ve
damos su juo derybos pa
gaminti gana daug radijo 
priimtuvų.

Į 
i
i 
i

$5

♦

♦
*

ituvėje yra žymiai didesnis 
už kitų. Kompanijos virši
ninkas pareiškė, kad pada
rytas pelnas bus taip pada
bintas: 20 procentas bus 
padėtas į apsaugos iždą, o; 
likusią dalimi lygiai pasi
dalins darbininkai ir darb-. 
daviai. Toliau, jis pasakė,, 
kad toks pelno pasidalini-i 
mas su darbininkais ir pri
ėmimas darbininkų i kcm- 

i panijos valdybą yra ge
riausia priemonė išvengti 

1 streikų ir nesusipratimų 
i su darbininkais. Darbinin
kai dirba sąžiningai, nes 

■ jie gauna ne tik teisingą 
I pragyvenimo atlyginimą, 
j bet ir dalį kompanijos pel- 
|no. Jie jaučiasi kaip sau 
įdirba... Kad daugiau būtų 
i tokiu krikščioniškai nusi-

i.*-*-

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

TEL. GEN 9296

Kaunas — Liepos 21 d. 
keli šimtai kauniškių su 
nuoširdžiais broliškais lin
kėjimais palydėjo Vilniaus 
lietuvių studentų ekskur
siją, kuri, paviešėjusi Lie
tuvoje 2 savaites, grįžo į 
Vilnių. Studentams įteikta 
daug dovanų: lietuviškų 
knygų, tautiš. rankdarbių.

SOVIETŲ RUSIJA LIKVIDUO
JA LIKVIDUOTOJUS

----------- ♦----------------------- ---------------------------------- '
Kaunas — Šaulių žvaig

ždės medalis įteiktas arki
vyskupui metropolitui J. 
Skvireckui. Taipgi buvo į- 
teiktas vyriausybės na
riams. Krašto apsaugos 
ministras Respublikos 
Prezidento vardu šiuo me
daliu apdovanojo daug 
aukštų karininkų, visuo
menės veikėjų, rašytojų ir 
kitų asmenų ir šaulių, nu
sipelniusių Šaulių Sąjun
gai.

Maskva, rugp. 3, — So
vietų Rusija pradėjo likvi
duoti likviduotojus. Šiomis 
dienomis, pagal Varšuvos 
pranešimų, buvo likviduo
tas vyriausias OGPU bu
vęs vadas, kuris tūkstan
čius žmonių išžudė, ir su-’ 
šaudė armijos geriausius 
vadus, pats susilaukė to
kio pat likimo. Neseniai 
generolas Bluecher, toli
mųjų rytų armijos vadas, 
buvo pašauktas į Maskvą 
ir jo daugiau niekas nebe
matė. Jo vietą užimti buvo 
Daskirtas generolas Stern. 
tačiau jau ir tas atšauk
tas. ir būsiąs pasiųstas į 
slaptą misiją, iš kurios 
niekas nebegrįžta. Nuo ge
gužės mėnesio 1937 metų, 
sovietų Rusijoje išžudyta 
12,000 žmonių. Rusijos 

1 ambasadorius Amerikai, 
Trojanovski, neseniai buvo 
atšauktas į Maskvą. Sugrį
žęs į Maskvą jis staiga pra- 

Įžuvo, niekas 
j nematė. 1_____ _____
j palietė. Armijoje nužudy- droš nei seni žmonės neat- 
ita 77 generolai. Tas duoda 
j suprasti koki beliko rau- 
! donoji armija. Stalinas 
■ matomai bijo, kad armijos 
'generolai neįgautų drąsos 
ir galybės... Iš 68 kandida
tu į centralinį komunistų 
partijos komitetą, 28 buvo 

: sušaudyti ir tt. Tokios “de
mokratijos”. kaip sovietų

SUTAUPYSI LAIKĄ IR 
PINIGUS

Depozituodamas per Paštą
Indėliai-depozitai yra apdrausti Com- 
monwealth of Massachusetts įstatymais. 
Chapter 43, of the Acts of 1934 ir prie
dais.
Taupyk per Paštą Dabar. Dabai Paran

ku. Viskas yra laikoma paslaptyje. 
Dėl platesnių informacijų rašykite:

BOSTON
PENNY
SAVINGS BANK

1365-1375 Washington St., Boston, Mass.
SUTAUPYSI LAIKĄ IR PINIGŲ

Meškučiai — Liepos 17 d. 
apie 15 vai. per Meškučius 
ir jų apylinkes, Šiaulių ap- 
skrityj, praėjo smarki au
dra, kuri nuplėšė bažny
čios bokštą, o miestelyje 
sugriovė septynis trobe-

— Kretinga — Nuo rug
sėjo 1 d. Kretingoje atida
roma perkelta iš Klaipėdos 

' Vytauto Did. gimnazija. 
Šioje gimnazijoje pirmoji 
svetima kalba bus vokie
čių, o antroji — anglų. 
Klaipėdos lietuviams ligi 
šiol dar neleista atidaryti 
netik gimnazijos, bet taip 
pat nė vienos pradžios mo
kyklos.

Kaunas — Šių metų Ne
muno 
bams 
300,000
Jurbarko norima kiek ga
lima greičiau pagilinti Ne
muno vagą, kad kursuo
jantieji iš Klaipėdos di
dieji garlaiviai galėtų 
plaukti iki Jurbarko, kur 
bus įrengtas prekių per
krovimo punktas.

ŠVENTAS RASTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

“DARBININKAS”
| 366 Broadwav, So. Boston, Mass.
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p. Elzbieta Paurazienė,

ar ne, betijiūj&butinka už 
tiek ir tiek dirbti, tai yra 
ganėtinas atlyginimas. Iš 
kitos pusės, komunistai 
sako, kad darbininko atly
ginimas yra visa kiek jis 
gali gauti. Reiškia, jis gali 
reikalauti vis didesnio ir 
didesnio atlyginimo, visai 
neatsižvelgdamas nei į vi
suomenės gerovę, nei į į- 
monės padėtį, bet kol yra j 
vilties gauti keletą dolerių ■ 
daugiau, jis gali reikalau
ti ir dėl to streikuoti. Ir 
toks klaidingas atlyginimo 

i supratimas, darbdavių ir 
darbininkų, veda į nuolati
nius streikus ir luomų ko
vas. Tai nėra teisingume 
principas, bet galybės. Jei 
atlyginimo principas bus 
“visa kiek darbininkas ga
li gauti”, tai galingai susi
organizavę darbininkai ga
lės peržengti visas teisin
gumo ribas, sunaikinti į- 
mones ir daug vargo at
nešti visuomenei.

i
i

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.07
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50
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Tėvų Marijonų valdybos rinkimai pilnai atatiko 
lietuvių pageidavimus. Generolas Vyskupas Petras 
Būčys, Generalinis Sekretorius kun. Dr. J. Vaitkevi
čius, Amerikos Provincijolas kun. Dr. Navickas — tai 
vis kilnios plačiai Amerikoj žinomos asmenybės. Toks 
sugrupavimas pačių stambiausių moralinių ir proti
nių Vienuolijos pajėgų kaip nereik geriau lemia, kad 
Tėvų Marijonų veikla neilstamai progresuos Lietu
vos ir išeivijos labui. Tie patikrinti ir išbandyti dar
buotojai - veteranai nepristigs aukštų idealų ir stam
bių užsimojimų dvasinės kultūros srity. Kad tik Die
vulis duotų jiems sveikatos.

Vyskupas Petras Būčys tai gilaus mokslo žmogus. 
Visuomet buvo Arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus de
šinioji ranka. Lenktyniavo su juo moksle ir Petrapilio 
Dvasinėj Akademijoj, ir Fryburgo universitete. Mari
jonų Vienuolijos atnaujinime juodu buvo patys pir
mieji ir visuomet veikė iš vieno. A. a. Arkivyskupas y- 
ra pabuvojęs Amerikoj net du kartu, bet vis trumpą 
laiką, apvažinėdamas kolonijas su Ganytojo patarna
vimais. Gi Vyskupas Būčys ilgesnį laiką čia yra išbu
vęs: klebonavęs ir lankęsis įvairiose kolonijose, duo
damas misijas, rekolekcijas, konferencijas, paskaitas, 
taip pat daug kartų buvo dalyvavęs seimuose ir Tary
bos bei Federacijos posėdžiuose. Bet stambiausias jo 
nuopelnas ar tik nebus darbas prie “Draugo”, kurį 
per keletą metų yra redagavęs. Tai garbingiausias 
“Draugo” gyvenimo laikotarpis. Tapęs Marijonų Ge
nerolu (jau antru kartu), Vyskupas Būčys turės rū
pintis ištisos Vienuolijos reikalais, vadinasi, jo veikla 
jau eis pasauline plotme. Bet žinome, kad jis nepa
mirš ir Amerikos ir kartas nuo karto turėsime laimės 
čia jį pamatyti.

Kun. Dr. Vaitkevičius taip pat yra buvęs Arki
vyskupo Matulevičiaus bendradarbiu. Kai Matulevi
čius buvo paskirtas Vilniaus vyskupu, jis pasirinko 
jauną gabų kunigą Vaitkevičių savo kapelionu. Tai į- : 
vyko tuoj po pasaulinio karo, bolševikų ir lenkų oku
pacijos laikais. Tuo būdu kun. Vaitkevičiui teko būti 
tų audringų perversmų ne tik liudininku, bet ir daly
viu. Atvykęs Amerikon misijonierautų, jis savo stebė
tinai turiningais pamokslais švietė ir stiprino tikėjime 
beveik visas išeivijos kolonijas. Kas nėra girdėjęs jo 
žavėtinų pamokslų! Sykį išgirdus, jie visados širdyje 
pasilieka. Pastaraisiais laikais kun. Dr. Vaitkevičius 
ėjo Marijonų Seminarijos Profesoriaus ir Rektoriaus 
pareigas. Kaip profesorius jis turi pasaulinę reputa
ciją. Dogmų ir šv. Tarno filosofijos dėstyme jis vargu 
atrastų sau lygų.

Kas nežino visiems brangaus ir simpatingo kun. 
Dr. Navicko? Giliai išmokslintas, skubiai ir tiksliai 
susigaudąs bei susiorientuojąs bet kokioj situacijoj;! 
tikras jaunimo mylėtojas ir jo numylėtas: (he is a 
prince — sako studentai), be to. turįs stambų, pirmos 
rūšies literatinį talentą, kuriam neduoda rūdyti; karš
tas lietuvis, nepermaldaujamas ištautėjimo nepriete
lius, — kun. Dr. Navickas jau keliolika metų varo 
sunkų, bet ne bergždžią jaunuomenės atlietuvinimo 
darbą. Jo vedamoji Mariananolio Kolegija vis daugiau 
įsigyja įtakos kultūriniam išeivijos gyvenime. Toks 
darbas bet kam jėgas pakasa, bet kun. Navickas to 
nepaiso — jis taurus pasišventėlis. Gavęs eiti Provin
cijolo pareigas, kad ir priverstas darbuotis kur kas 
nlatesnioj srity, jis vis dėlto nepamirš savo brangios 
Kolegijos, kurią įkūrė, išugdė ir išvedė į platesnę švie
są. K.

Moterų Sąjungos Centro Pirmininke, daug pasidarba
vusi organizacijoje.

Krikščionybės Mokslas

Mūsų išeivijoje 
gabių čia gimusių 
jaunuolių, kurie 
kelia mūsų tautos

yra nemažai 
ir augusių 

savo darbais 
vardą.

mes turime

Streiko Panaudojimas
venimo, tarp darbininkų ir 
darbdavių iškyla dar di
desnė neapykanta. Strei
kas yra panašus į karą, ku
ris, nors ir būtų teisėtas, 
bet vis atneša daug nelai
mių. Popiežius streikų ne
pasmerkia, tik sako, kad 
valstybė turėtų užkirsti 
kelią tai pavojingai blogy- 

’bei. Jei darbininkų reika- 
i lavimai yra teisėti ir, jei 
J jokiu kitu būdu negalima 
j jų išreikalauti, tada leista 

Bet strei-

Vieno kapitalisto - darb
davio buvo paklausta: “Ar 
tamsta manai, kad aštuo
niolika dolerių į savaitę y- 
ra ganėtinas darbininkui 
atlyginimas?”

Į tą darbdavis atsakė:— 
“Taip, jei tai visa kiek jis 
tegali gauti ir priima”.

Komunistų laikraštis tą 
įvykį aprašydamas sako: 
“Ir mes pilnai sutinkame 
su darbdavio pareiškimu 
ir sakome, kad darbininko 
ganėtinas atlyginimas yra

j toks, kiek jis gali gauti; 
visa kiek jis gali gauti”.

Su tokiais kapitalistų ir 
komunistų principais nie
kada negali sutikti nei ka
talikas darbdavis, nei ka
talikas darbininkas. Tai 
principas, kuris veda į ne
sibaigiančią kovą. Aišku, 

. kapitalistai laikosi tos 
nuomonės, kad darbinin
kui nereikia mokėti pragy
venimo atlyginimo, nerei
kia klausti ar jis gali iš 
savo uždarbio pragyventi

Visai skirtingas yra 
krikščionybės mokslas, 
kuris įgyvendytas atneštų 

i sutikimą tarp darbdavių ir 
darbininkų ir visuomenei 
gerovę. Popiežius Leonas 
XIII enciklikoje Rerum 
Novarum, sako: “Dabar 
prieiname prie labai svar
baus klausimo, kurį reikia 
gerai suprasti, kad nei vie
na nei antra pusė nebūtų 
nuskriausta. Dirbti, reiš
kia vartoti savo jėgą ga
minti daiktams, kurie yra 
būtini įvairiems gyvenimo! 
reikalams, ypač gyvybei 
palaikyti. Tad žmogaus 
darbas iš prigimties turi 
du privalumu; pirma, jis y- 
ra žmogaus asmens dar
bas, nes dirbamoji jėga y- 
ra jo; ji jam visai priklau
so ir yra duota jo paties 
naudai; antra, darbas yra 
būtinas todėl, kad darbo 
vaisiai yra reikalingi žmo
gui, jo gyvybei palaikyti; 
palaikyti savo gyvybę lie
pia prigimtis, o jos būtinai 
reikia klausyti. Tad žiū
rint į darbą, kaip į asmens 
darbą, nėra abejonės, kad 
darbininkas gali mažinti 
savo atlyginimo dalį, ar 
visai jo neimti, nes tai pa
reina nuo jo valios. Bet 
kitaip tenka spręsti, kada 
svarstomas darbo asme
niškumas kartu su jo būti
numu, nes tie du darbo 
privalumai tik mintyje, o 
ne tikrenybėje vienas nuo 
kito skiriasi. Ir tikrai, gy
vybę palaikyti yra visų ir 
kiekvieno pareiga; kas to 
nedaro, tas sunkiai nusi
kalsta. Iš to seka, kad 
kiekvienas turi ieškoti sa
vo gyvybei reikalingų da
lykų, kurių įsigyti kiekvie
nas darbininkas gali už 
gaunamą atlyginimą. Dar
bininko atlyginimas priva
lo būti toks, kokio reika- 

llinga taupiam ir padoriam 
darbininkui pragyventi. 
Jei darbininkas, būtinumo 
verčiamas ar dar bloges
nio vargo bijodamas, prii
ma sunkesnes sąlygas, ku

inas darbdavys ar tarpi- 
i ninkas jam primeta, tai 
i tas yra prievarta, prieš 
kurią teisybė šaukia”.

I

1
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Šioje kolonijoje 
lietuvaitę, p. Elzbietą Paurazie- 
nę (Velioniškytę). Moterų Są
jungos Centro Pirmininkę, kuri 
yra pamylėjusi savo tėvų kalbą, 
įpročius, lietuvių tradicijas. Ji 
yra labai kukli, energinga dar
bininkė katalikiškame ir tauti
niame darbe.

Mes turime daug jaunimo,

bet mažai tekių, kurie arba ku
rios dirbtų su lietuviais katali
kais tiek, kiek dirba p. E. Pau
razienė. p. Elzbieta Paurazienė 
yra ištverminga visuose darbuo
se. Ji dirba Moterų Sąjungoje 
labai nuoširdžiai, save pamirš
dama.

’ Taigi mes Detroito Sąjungie- 
tės. įvertindamos jos darbus ir 

i pasiryžimus, laikome už parei
gą remti jos (p. Paurazienės) 
kandidatūrą į Moterų Sąjungos 
Centro Pirmininkę 1939—1941 
metams. V.

darbi-

“Socialinis 
reikalauja,

Popiežius Pijus XI sako: 
“Visų pirma darbininkui 
privalo būti mokamas toks 
atlyginimas, kad jis save 
ir savo šeimą galėtų tin
kamai išlaikyti. Reikia tad 
dėti visas pastangas, kad

Kada darbininkai yra ne
teisingai skriaudžiami ir 
spaudžiami, tai jiems tada 
yra leistina net pavartoti 
streiką prieš savo skriau
dėjus. Darbininkai turi tei
sę gauti pragyvenimo at
lyginimą ir dirbti patogio
se sąlygose. Jei pasitari
mais ir prašymais jie ne
gali išgauti savo teisingų 
reikalavimų, jie gali pa
skelbti streiką. Popiežius 
Leonas XIII sako: “Ilges
nis ir sunkesnis darbas ir į yra streikuoti, 
menkas už jį atlyginimas kas privalo būti paskutinė 
neretai duoda darbinin- priemonė. Tačiau galima 
kams progos susitarus nu- sakyti, kad daugely atvejų 
traukti darbą”. Streikas į yra geriau streikuoti, ne
yra sutartinis ir sąmonin-įkaip susilaikyti, nes tai y- 
gas darbo sustabdymas.! ra vienintelė priemonė 
Tai įvyksta, kada visi vie-j darbininkams apginti savo 
nos kurios nors dirbtuvės, teises ir išreikalauti teisin
ai- įstaigos darbininkai su-j gurno. Yra buvę nemažai 
tartu laiku nutraukia dar-j atsitikimų, kada Bažny- 
bą. Toliau Popiežius sako: čios vyskupai ir kunigai o- 
“Šios rūšies nedarbas ken
kia ne tik darbdaviams, pritarimą, 
bet ir patiems darbinin- nimą darbininkams strei
kams; jis suardo prekybą 
ir kenkia bendriems visuo
menės reikalams”.

Iš tikrųjų, nors streikas 
ir turėtų pateisinamą 
priežastį, vis tik jis yra 
daugybės nelaimių šalti
nis; ardo jis normalų pra
monės veikimą, darbinin
kai netenka algų ir pragy-

ficialiai davė ne tik savo 
bet ir padrąsi-

kuoti. Bet daugelis šių die
nų streikų yra socialistų 

i ar komunistų išprovokuo
ti, nes jiems streikas yra 
viena iš priemonių neapy
kantai sukelti ir įvesti re
voliuciją, nes kaip jie sa
ko: “tik per revoliucijas 
bus įvykdyta proletarijato 
diktatūra”.

Valstybės Uždavinys

gyventi. Reiškia, darbinin
kas iš savo uždarbio turi 
tinkamai pragyventi: ne 
tik išsigelbėti nuo bado, 
bet turėti užtektinai mais
to, drabužių, patogią pas
togę ir padoriam pasilink
sminimui. Darbininko at
lyginimas turi būti toks, 
kad jis ne tik galėtų pa
doriai pragyventi, bet kad 
senatvėje, ligoje, nedarbo 
bei streiko metu neturėtų 
vargti ir skursti. Antrojii

šeimų tėvai gautų ganėti-1 karnas žmoniškai 
ną atlyginimą gyvenimo ninkui su savo šeima par- 
reikalams”. Ir enciklikoje 
apie bedievišką komuniz
mą jis sako: 
teisingumas
kad deramu atlyginimu 
darbininkui būtų patikrin
tas pragyvenimas, jam pa
čiam ir jo šeimai, kad jis 
pajėgtų įsigyti kuklią nuo
savybę ir tuo būdu apsi
saugotų nuo visuotinio 
pauperizmo, kuris yra tik
ra nelaimė, kad, viešojo ar 
privatinio draudimo keliu.
jam būtų padedama senat- teisingo atlyginimo ypaty- 
vės. ligos ar nedarbo atve
jais”.

Taigi krikščionybės mo
kslas atlyginimo klausimu 
remiasi teisingumu. Popie
žiai aiškiai pasako, kad 
nustatant atlyginimą rei
kia vadovautis natūralinio 
teisingumo principais, kad 
atlyginimo pakaktų darbi
ninkui blaiviai ir padoriai 
pragyventi.

Ir pirmoji teisingo at- slas atlyginimo klausimu 
lyginimo ypatybė yra ta,1 yra darbininkų ir visuome- 
kad jis privalo būti pakan- nės gerovei.

bė yra ta, kad jis atitiktų 
atliktą darbą. Tai reiškia, 
kad atlyginimą reikia nus
tatyti atsižvelgiant, kaip 
ilgai ir ar sunkiai tenka 
mokytis to darbo; ar dar
bas yra labai sunkus; ar 
darbas yra nuolatinis ar 
tik sezoninis; koki yra dar
bininko profesionalinė ver
tybė, jo atsakingumas.

Toks krikščionybės mok-

Kadangi streikai yra 
daugybės nelaimių šalti
nis darbininkams ir visuo
menei, tai jie turėtų būti 
pašalinti. Popiežius Leo
nas XIII sako: “Valstybė 
turi pašalinti šitą dažnai į- 
vykstančią blogybę. Kad 
streikai neiškiltų, yra tik
slingiau ir naudingiau val
stybės įstatymais iš anks
to pašalinti tas priežastis, 
kurių dėliai numatoma 
kilsiant nesusipratimų 
tarp darbdavių ir darbi
ninku”. Taigi valstybės y- 
ra uždavinys rūpintis vi
suomenės gerove, kad

kiekvienai piliečių klasei 
būtų sudaryta tinkamos 

'materialinio gyvenimo są
lygos. Įstatymų keliu nus
tatyti, kad nesutarimai 
tarp darbininkų ir darbda
vių būtų sprendžiami tai
kingu būdu arba arbitra
žu. Toliau, rūpintis, kad 
darbininkų atstovai laisvai 
galėtų tartis su darbdavių 
atstovais savo reikalų pa
gerinimui. Kadangi vals
tybė susidaro iš žmonių ir 
dėl žmonių, tai jos ir yra 
didžiausias uždavinys rū
pintis visų gerove ir paša
linti nesutikimus.

Komunizmo Pažiūros
Komunistai visai kitaip j ei jos. Krikščionys, kurie 

žiūri į valstybę. Karolius; Dievo ir artimo meilės ver- 
Marksas, komunizmo tė- čiami, gerina 
vas, sako, kad valstybė yra gyvenimą, yra komunistų 
oolitinė tvarka ir kad vai- revoliucijos priešai,

nustato pitalistai, kurie skriaudžia 
spaudžia darbininkus.

darbininkų

o ka-

Atlyginimas Ir Darbdaviai

Popiežius Pijus XI sako, tai dėl to, kad yra netei- 
kad nustatant atlyginimą' singomis pareigomis ap- 
neužtenka atsižvelgti vien kraunama, ar tai dėl to, 
į darbininkų reikalus, bet kad turi pagamintas pre- 
reikia imti ir darbdavių, kės pigiau pardavinėti, 
padėtį dėmesin. Jis sako: (kaip teisingumas reikalau- 
“Nustatant atlyginimo di- ja, tai tie, kurie ją taip var- 
dį, taip pat reikia turėti gina, sunkiai nusideda, nes 
galvoje ir įmonės bei jos atima teisingą atlyginimą 
savininko reikalai; būtų iš darbininkų, kurie vargo 
neteisinga reikalauti per spaudžiami yra verčiami 
didelio atlyginimo, kurio į- priimti mažesnį, negu bū- 
monė be savo sunykimo ir tu teisinga, atlyginimą, 
be plaukiančios iš to dar- Dėl to visi, darbininkai ir 
bininkų nelaimės negali darbdaviai, lai stengiasi 
pakelti. Žinoma, kad nega- sujungtomis jėgomis ir is- 
lima laikyti teisingu pa- manymu nugalėti visus 
grindų atlyginimui mažin-: sunkumus bei kliūtis, o 
ti darbininkams, jei dėl ne- valdžios organai tenesigai- 
sugebėjimo ar nemokėji- Ii padėti šitam naudingam 
mo, arba dėl nenanaudoji- darbui”, 
mo ekonominio bei techni
kinio progreso įmonė ma
žiau teduoda pelno. Bet jei. kslas darbininkų 
įmonė 
kurie 
darbininkų atlyginimui, ar i mokslas.

Taigi krikščionybės mo- 
j ir darb- 

stokoja kapitalų, j davių klausimuose yra tei- 
būtini teisingam'singumo ir artimo meilės

domoji partija 
kaip valstybė turi veikti ir ir 
valdyti savo gerovei. Reiš- pasitarnauja komunizmo 
kia, valstybė yra prievar- revoliucijos įvykdymui, 
tos įrankis. Komunistų su- „ ,. . , . . ., ,.. i a u- • Darbininkai prisidedapratimu ne valstybe pnva- . , r .., - - i- prie komunizmo, nes jie y-lo rūpintis piliečių gerove r .x , , , J , r
ir apginti jų teises, bet pi- ra Prl yrę- . . x • i prie kapitalistu tvarkos,lieciai prievarta turi vals- ę. r , . *.
tvbei vergauti. Knygoje J,e nepagalvoja ir neklau-

Das Kapital". Marksas aia ar komunizmo tvarka
kad darbininkų gy- j?us ?e"?nc ar ne- ,ka’

privalo darytis tai nauja skel-
• • • - j biama tvarka, tai, jie ma

no, ir bus geresnė. Kada 
mums tenka pakalbėti a- 

suose kraštuose sukils ir P*e komunizmą,^ tai mus 
ix -• * j i 4 i komunistai apšaukia ka- įsteigs proletarijato dikta-.italistu užtarvlals Ko. 

turą. Proletarijato uzval- j munizmo kritikavimas
dymas priklauso nuo dar- visai nereiškia. kad ka- 
bininkų gyvenimo pasun- oįtalizmas užtariamas,
kėjimo. Taigi, kas tik da- Kapitalizmo blogybės dar 

nepadaro komunizmo geru 
ir darbininkams naudingu. 
Kapitalizmo blogybės yra 
įrodvmas prieš kapitaliz
mą. bet ne už komunizmą. 
Paskaitę “Das Kapital” ir 

, “Komunistu Manifeste”, 
mes atrandame, kad nau
joje komunizmo valstybė
je atskiras žmogus netu
rės jokių teisių; žmogus 
bus priverstas gyventi val-

sako,
venimas
sunkesnis ir sunkesnis iki j 
galutinai jis bus nebepa
keliamas ir darbininkai vi-

bar drįsta ir stengiasi dar
bininkų gyvenimą pagerin
ti yra pažangos priešas. 
Marksas pareiškia didelę 
neapykantą tiems, kurie 
dabartinėje kapitalistinė
je sistemoje deda pastan
gas pagerinti darbininkų 
būklę. Tiesa. Marksas įsa
ko agituoti ir veikti darbi
ninkų gyvenimo pagerini
mui, bet ne dėl to. kad pa
gerinti, bet kad prirengti 
darbininkus prie revoliu- (Tęsinys 4-tam puslapyj)
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Darbas Ir Duona
Vieni žmonės gimsta be

sišypsant gyvenimo saulei. 
Kitiems nuo pat kūdikys
tės maža tikros saulės. 
Vieni džiaugiasi linksma 
vaikyste, net prabangiška, 
pertekusia viskuom jau
nyste. — o kiti dar labai 
anksti jau turi rūpintis ne 
tik mokslo, lavinimosi, bet 
ir kasdienio pragyvenimo, 
kasdienės duonos reika
lais. O be darbo niekas ne
turi duonos. Todėl darbas 
ir duona sudaro kiekvieno 
žmogaus gyvenimo pa
grindą. Šiuo klausimu šim
tus kartų tenka kalbėti, 
šimtus kartų vėl grįšti at
gal. Tais klausimais suks 
galvas ekonomistai ir so
ciologai. jais sielosis visuo
menės veikėjai ir valstybių 
vyrai.

O eilinis darbo žmogus 
labai dažnai pagalvos, ir 
pastatys jis klausimą aiš
kiai ir griežtai, būtent, — 
ar vieniems žmonėms skir
ta nuo Dievo tik vargti ir 
skursti, gyventi be atei
ties — arba čia yra kur 
nors didelė neteisybė ir 
Dievo ir prigimties įstati
nių paneigimas? — Arba, 
arba?

Kad taip yra niekam ne
prisieina aiškinti. Viena 
tik — mes sąmoningai tu
rėtume žinoti, kur glūdi tų 
visų blogybių šaknys, už 
ką mes turime kovoti, kad 
toji socialinė nelygybė 
mažėtų ir nyktų.

Amerikos laikraščiai ra
šo ne tik apie
gos šalies technikos stebu
klus ir kai kurių luomų di
delę prabangą, bet rašo 
taip pat apie ištisus mili-i 
jonus bedarbių, mintančių 
iš pašalpų. Be to — dar 
kasdien mini kilusius ir il
gai užsitęsusius streikus, 
kur dažnai įvyksta kruvi
nų susirėmimų ir aukų 
žmonių gyvybėmis. j

Darbininkai susibūrę i 1 
organizacijas ir unijas' 
priešinasi kapitalistų sau
valei. Komunistai niekina 
ir keikia visą šalies tvarką 
ir kapitalizmo sistemą — 
ir tuose žodžiuose yra 
daug tiesos.

Dabar tenka išsitarti, ką 
šiuo skaudžiu klausimu y- 
ra tariusi krikščionybė ? 
Ar Kristaus įsteigtai Baž
nyčiai yra vistiek, kaip 
vieni luomai elgiasi su ki
tais? Ar ji yra davusi 
grieštų įsakymų ir tais 
klausimais, kurie liečia

I

r
Stebuklingas Dievo Moti

nos paveikslas Žem. 
Kalvarijoje.

VILNIUS IR TRAKM AV 
AMŽIAUS PRADŽIOJE

Pradžia 3-čiame pusi.
žmonių santykius vienu su 
kitais?

Žinoma pirmiausia tenka 
neužmiršti, kad Bažnyčia 
vyriausias tikslas rūpintis 

Į žmonių sielos reikalais. 
Bet žemiškųjų arba laiki
nųjų žmogaus reikalų Ji 
niekad nebuvo pamiršusi. 
Nekalbant apie popiežių 
Leoną XIII ir Pijaus XI en
ciklikas — mes jau iš E- 
vangelijos žinome, kaip
sykį Kristus pasakė prily-( 
ginimą, apie pakvietimą 
darbininkų į vynuoginą 
darbuotis, anksti rytą, vi
dudienį ir pavakarį. Ir ne
žiūrint darbo laiko ilgumo
— buvo visiems atlyginta 
lygiai. Ką minėtas prilygi
nimas reiškia? — Jis labai 
aiškus ir sako: — jeigu 
žmogus kartais negali, ne 
dėl savo kaltės, t. y. —“ne
buvo pakviestas” — jis 
vistiek reikalingas paval
gyti ir apsidengti. Dar ki
taip — žmogus neprivalo 
gauti teisingą atlyginimą. 
"Kuris nutraukia darbi
ninko atlyginimą už jo 
darbą — toji skriauda 
šaukiasi dangaus keršto”. 
— Tai bus vienas iš didžių
jų pasmerkimų, kuriuos į- 
sako Bažnyčia griežtai pil
dyti savo nariams.

Iš tų trumpų pavyzdžių 
jau matyt, kaip aiškiai 
Bažnyčia apibrėžia atlygi
nimo už darbą klausimą, 

tas turtin- Ir komunistai tai turėtų 
žinoti. Tačiau jie vietoje, 

■kad pripažinus griežtus ir 
teisingus Bažnyčios nuro
dymus savo nariams ir vi
sai žmonijai — jie randa 
reikalo įtarinėti Bažnyčią, 
esant ją ne vargšų ir dar
bininkų pusėje, ir dar nori 
ją net neteisingai šmeižti 
ir niekinti.i

į Be šių griežtų nurody
mų darbdaviams — Kata
likų Bažnyčia dar įsako 
laikytis meilės įsakymų: 
"Iš atliekamų turtų neduo

di vargdieniams yra toks 
pat nusidėjimas, kaip a- 
timti iš turtingojo turtus”
— sako Šv. Ambrozijus. O 
Šv. Bazilius pasakė: “Duo
ną, kurią sugniaužęs lai
kai. yra išalkusio jo duona; 
rūbai kuriuos užrakinęs 
turi, yra pliko apdaras: a- 

; valinė, kuri pas tave peli
ja, priklauso basam varg- 
šui”.

(XV amžiaus keliautojo 
įspūdžiai)

Penkioliktojo amžiaus 
pradžioje vienas prancūzų 

' keliautojas Žilbertas de 
Lianua (Gihllebert de La- 
nnoy) buvo du kartu apsi
lankęs tų laikų Lietuvoje. 
Jis paliko įdomių atsimini
mų, kur pasakoja savo į- 
spūdžius iš kelionės po 
Lietuvą.

Vieną kitą įdomesnę iš
traukėlę iš jo įspūdžių čia 

! atpasakosime savo žo
džiais.

Žilbertas keliavo žiemą 
rogėmis. Visas Lietuvos 
kraštas jam pasirodęs la
bai retai gyvenamas ir eže
ringas. Dvi dienas ir nak
tis keliavęs jis nuo sienos 
per didelį mišką kol priva
žiavęs vieną kunigaikščio 
Vytauto dvarą, kurį vadi
na prancūziškai tam tikru 
vardu, mūsų senovės isto
rijoje neaptinkamu. Iš ap
rašymo tačiau galima spė
ti, kad Žilberto minimas 
dvaras bus Švenčionys.

Vilnius keliautojui gero 
įspūdžio nepalikęs, nors 
jau tuomet buvęs kuni-

v •

18,000 Katalikių Motery 
Kongresas Ž. Kalvarijoj

šakyje bus vadai, kurie pa» 
gal savo norą valdys visus 
piliečius. Marksas ir visi 
komunistų vadai nesirūpi
na atskirų žmonių gerove, 
tik savo revoliucijos įvyk
dymu. Ir čia jie visai pana
šūs kapitalistams, kurių 
jie neapkenčia.

pat kaip apie buvusią Lie
tuvos kunigaikščių buvei
nės'įžymybę.

Girdamas Vytauto vai
šingumą, Žilbertas šitaip 
pasakoja: “Minėtas Vytau
tas, Lietuvos princas, savo 
šalyje laikosi tokios gar
bės tvarkos, kad joks sve
timšalis, ten atvykstąs ir 
pravažiuojąs, nieko pats 
neišleidžia; jiems teikia 
valgių ir visur saugiai ve
žioja, kur tik svečias nori 
toje šalyje nuvykti, be jo
kių išlaidų. Ir yra minėta
sis Vytautas galingas prin
cas, nes gi kardu nukaria
vo 12 ar 13 šalių ir turi 
bendrai imant 10,000 pa
balnotų arklių savo asme
niniame pulke”.

Trakuose, kaip ir Vilniu
je, Žilbertas pastebėjęs 
dvejetą pilių, vieną krante, 
kitą ežere, saloje, maždaug 
tų laikų armotos šūvio 
nuotolyje.

Krante buvusi sena pilis 
pastatyta iš medžio ir že
mių, saloje naujintelė, su
mūryta iš plytų ir akme
nų.

Žilberto aprašymu lietu
viai kalbėję savo atskira 
kalba ir kitaip dėvėję. Vy
rai nešioję ilgus ant pečių 
išsidraikiusius plaukus, o 
moterys panašiai kaip
prancūzės pikardietės de- siauromis ilgomis ranko- 
vėjusios.

Prancūzai
’ ‘ teigia, kad pikardietės ne- pridengdavo aukštu smai- 
" • šiojusios kaip šiaurės. lu gobtuvu.

prancūzės, būtent: ilgus' Vadinasi reikia iš to da-

stybei ir daryti ką tik val
dovai jam įsakys. Jis pats 
neturės jokių teisių; jis 
bus tik priemonė tikslui, o 
tas tikslas yra valstybė. 
Čia aiški darbininkų ver
govė. Juk valstybės prie-

&

Tikrasis Kelias
suKrikščionybė mus moko, 

kad žmogus turi įgimtas 
teises, kurių niekas nepri
valo varžyti. Jis turi teisę 
gyventi, taigi ir teisę gauti 
pragyvenimui tinkamą at
lyginimą už savo darbą. 
Valstybės yra pareiga žiū
rėti, kad darbininkai nebū
tų skriaudžiami. Šiais lai
kais valstybė jau daug pri
sideda prie darbininkų gy
venimo pagerinimo. Ji jau 
rūpinasi, kad tarp darbi
ninkų unijų ir darbdavių 
būtų vedami pasitarimai, 
o riaušės ir streikai, kiek 
galima, vengiami. Popiežių 
enciklikos ir Vyskupų nu
rodymai įeina į valstybės 
įstatus. Darbininkams rei
kėtų atsiminti, kad page
rinimas neįvyksta ūmai;
tai metų ir metų darbas, tegali 
Žinoma, darbininkams bū- žmonijos brolybę.

tų lengviau susitarti 
darbdaviais, jei visi laiky
tųsi teisingumo ir artimo 
meilės, bet visgi darbinin
kai per savo unijas, kurias 
Bažnyčia užtvirtina, ir ra
gina darbininkus į jas dė-L 
tis, jie labai žymiai jau pa-f. 
gerino savo gyvenimą. Jei 
visi darbininkai susidėtų į. 
savo unijas ir laikytųsi® 
Krikščionybės principų,® 
aišku, kad tada taikingu® 
būdu galėtų susitarti su 
darbdaviais ir išvengti j 
streikų. Bet jei darbinin-l 
kai nesilaikys Krikščiony-■ 
bes tikrojo mokslo, tai jie i 
eis iš vienos blogybės į ki-1 
tą, iš kapitalizmo, į valsty- a 
binį kapitalizmą - komu-h 
nizmą. Tik krikščionybė | 

sudaryti tikrąją y
T. I

prastai: apsupta ilgom 
tautinėm ir bažnytinėm 
vėliavom, apstatyta vaini
kuotais vartais. Nutilo 
maldininkų giesmė ir būg
no garsai. Visi stebisi, kaip 
tūkstančiais paprastų kai
miečių, jaunų pavasari- 
ninkių ir moksleivių tvar
kingai su organizacinėm 
ir bažnytinėm vėliavom 
sustoja kongreso aikštėj. 
Niekuomet Ž. Kalvarija 
nematė tokio organizuotu
mo, niekuomet ji negirdė
jo tokios galingos žemai
čių moterų giesmės, kuri 
pripildo visus slėnius, 
Aukščiausiojo į 
taikos prašydama. Nuo ) 
koplyčios prie koplyčios Į 
vinguriavo „xxvxx.v......^ 
kongresančių procesijos.! kunigaikščių dvarą, arba 
Jos uždegtos įspūdingų,: būstinę, ir drauge tvirtovę, j 
gyvenimiškų Tėvo An-'Paties kunigaikščio Vy-| 
dziulio ir Tėvo Bružiko pa-' tauto žilbertas neradęs,, 
mokslų I—‘ w .
maldų karštumu. Nuo visų gaikstienes seserys Tad:

. _ _ _ - rvnc’TroilrmDC toc? ir Tcylrolio_kalnelių ir < 
širdį ir dangų siekiančios 
giesmės. Vienas praeivis 
pasiryžo jas suskaityti. 
Sakėsi priskaitęs iki 18, 
000. Tiek ištikrųjų ir buvo 
organizuotų. Kas suskai
tys, kiek jų iš šalies prisi
jungė?’.

Po Kryžiaus Kelių—Kal
nų kongresantės susirinko 
trumpam poilsiui į kongre
so aikštę. 22 vai. nakties 
prasidėjo didžioji eucha
ristinė procesija su žvakė
mis. Užviešpatavo 
Tik subangavo, lyg ugnies 
upė, apie Kryžiaus Kelių 
kalnelius spalvotų žvakių 
žiburėliai. Kongresančių 
rankose matėsi rąžančiai 
— jos prašė stebuklingos 
Dievo Motinos nustumti 
nuo tėvynės padangės gen. Skučas ir kt. 
tamsius audros debesis. Į nusiųstos padėkos. 
Sugrįžusios į šventorių vi-. “Moters” redaktorė p. E. 
durnaktį jos išklausė šv.įStarkienė kalbėjo apie tai. 
Mišių ir pasistiprino eu-;kad mūsų r' ‘ '
charistine duona šventam būti gyvosios dvasios ne- lų Vilniuje yra bizantiško Je- 
gyvenimo žygiui — atnau-!šėjos. Ištikrųjų ta gyvoji, stiliaus, t. y. tamsus \ K 
jinti savo šeimas Kristaus I krikščioniškoji dvasia bu- das ir rankos, drabužiai iš 
dvasioje. ;vo galima jausti iš kongre- aukso ar sidabro iškalti. ~ ——

Sekmadienį 13 vai. kon- sančių pasišventimo ir or-j Dauguma senovės didikų mergaitės, Vilniuje, para- 
greso aikštėj prasidėjo iš- 'ganizuotumo, kuriuo nė norėdavo būti palaidoti šę tą klausimą ant popie-|
kilmingas posėdis. Į vėlia-1 kiek nenusileidžia pirmiau bažnyčioje. Daug tokių ka- r^aus Sabalėlio. Mums taip Birželio 18-tą apie 4 va-
vų apsuptą estradą susi- įvykusioms kat. sąjūdžio pų galima matyti bažny- Pa^ buvo sunku suprasti, landą po buvome
rinko garbingieji svečiai į manifestacijoms, bet dar čių sienose. ’’"J x ’ “L T>~’
bei viešnios. Tarp jų buvo;pralenkia savo gilia religi- 
J. E. Vysk. Kukta, min. i ne nuotaika. 
Čarneckis su žmona, Tel-Į Iškilmingai kongreso da- 
šių Kun. Seminarijos Rek
torius prel. Borisevičius, 
Kat. Veikimo vadas mons. 
Kuodis, didis Kongreso 
talkininkas kun. Jasenau- 
skas, M. I. C., L. Kat. Mo
terų D-jos Centro V-bos 
atstovės p. E. Starkienė ir 
sesuo Sereikytė. Po reikš
mingų kalbų perskaityti 

.sveikinimai raštu. Tele
grama kongresą sveikino
ir laimino Jo Šventenybė 
Pijus XII ir J. E. Telšių 
Vyskupas:'’toliau 

•min. pirm. gen.

J I

I

Saulėtą liepos 8 dienosiu vardas, tik nesumažėjo 
rytą, lyg varpo balso šau- žemaitės motinos ir mer
kiami, visais keliais ir ta- gaitės karštas tikėjimas, 
keliais pasipylė katalikių kuris išvedė mūsų tautą į 
moterų ir mergaičių bū-į gražesnį laisvės gyvenimą 
riai. Traukiniais, autobu-'ir tik vienas gali ją išsau- 
sais, vežimais ir pėsčiom 
traukia jos visos į savo 
kongresą Ž. Kalvarijoj. Jos 
skuba iš toli, ko ne iš visų 
Žemaičių pagirių ir paeže
rių. Jos žino visus kelius ir 
takelius, nes jau 300 metų, 
kaip pro svyrančius kry
žius, pro pilkuojančias ko
plytėles eina tikintieji pa
garbinti Išganytojo kan
čias ir Jo Motinos Marijos 
Per tuos 300 metų sutru
pėjo daug karalysčių, iš-i 
nyko valdovų, per Žemai- , 
čių žemę bruzdėjo svetimi) 
kareiviai, dmgo ir pats se-l
Uasis Ž. Kalvarijos — Gar- puošta ji šiandien nepa-

v • goti nuo gręsiančių pavo
jų-

j Dvelkia šiltas pietų vė
jas. Tarp šventoriaus žalu- 
įmynų kyla dvibokštė baž
nyčia — didinga Marijos 
; šventovė, žemaičių auko- 
jmis šiemet restauruota.
Iškilmingu baltumu ji nu
šviečia Varduvos pakran
tėj apdūmavusias pirkias, 
kuriose, anot vienos ame
rikietės maldininkės, “var
gas viens tebėr”. Garsia
kalbiai kviečia kongreso 
dalyves rinktis aikštėje 
prie šventoriaus. Ir pa-

• v

pasauliui Šekščių sostine. Matęs
čia Žilbertas smiltingame 
kalne pilį, mūrytą iš plytų 

kilometrinės:ir akmenų, Vytauto ir kitų 
procesijos. kunigaikščių dvarą, arba

lenktyniavimo namie buvusios tik kuni
u. XXX v*. XI uv v XkO • — -

daubų sklido Pasveikinęs jas ir iškelia 
vęs toliau į Trakus. Tra 
kuose keliautojas pastebė
jęs daugybę totorių, kurie 
nepažinę Kristaus mokslo 

[ ir kalbėję savo atskira kal
ba, 

j Trakų mieste, be totorių 
ir lietuvių, buvę daug žy
dų, rusų ir vokiečių, o be 

' to, buvęs čia didelis žvėry
nas, toks aptvertas par
kas, kuriame buvę pilna el
nių, šernų, lokių, briedžių!} 
■ 1 :x. 1-:.. iZ

tyla.

klostytus drabužius, aukš
tai pajuostus dirželiu,

vemis. Kasas pindavo su-
tyrinėtojai raitydamos ant ausų ir

' ryt išvadą, kad ir lietuvai-1 
Į tės senovėje bus panašiai | 
dėvėjusios.

Toks yra mūsų krašto ir I 
miestų aprašymas, išrašy- | 
tas čia ištraukomis. Bet! 
tokių aprašymų nedaug | 

‘tėra. Iš “A.” 1

• v

Kelionės Iš Lietuvos j Ameriką Įspūdžiai
“Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargo patyrei”.

Maironis.

i

10sta Lietuvos pušynams, leidžia įsivežti tik po 
Dauguma žmonių dar gy- RM (risemarkių). 
,vena kaimuose. Vilniaus

( (Tęsinys) krašte kur-ne-kur dar že-'čių pastatai žymiai skiria-
v., . TT . . šniūrais išdalyta, bet si nuo lietuviškųjų ir len-
viimaus universitetas, Lenkijoje išdaiyta didelio-kiškųjų. Vokiečių namai 

Stepono Batoro statytas dJirįomis. Pravažiavo-'aukštoki, iš plytų, bet 
1579, atrodo tikra, «»o-. p kurio stotis trumpi ir siauri. Jie gra-
viskas. Koridoriai siauri, įr namai į hetu. žumu nepasižymi. Vokie-

Pastebėjome, kad vokie-

ir kitokių žvėrių. Miesto2^1’ tamsoki. Auditorijos ^§^05^ Grodną, dido- čių ūkiai dideli, kraštas že- 
namai buvę mediniai, ilgu p acios’ bet ne įlgos.Tarp . mįestą per kurį teka mas ir vietomis pelkėtas, 
ruožu sustatyti, gana ne- yra gI?^US.. kiemaE ^upė, ir kelis mažesnius Dirvose, ypačiai rugiuose
tvarkingi. Mūrinės buvę'SLudentl< auditorija medi- 
tik kelios bažnyčios.

Apie Trakų žvėryną is
toriniai šaltiniai mini taip

•upė, 
miestelius.

Atvažiavome į Varšuvą
Į nė, seniau buvusi cerkvė. 
Auditorija, kuri vartoja
ma iškilmingiems aktams, 9:38 vakare jau sutemus.

. gražiai įrengta tik joje Miesto negalėjome daug
kariuomenės vadas gen. maža vietos. Tik garbingi matyti, tik pastebėjome, 
Raštikis, vidaus reik. min. svečiai sutelpa pačioje au-Įkad Varšuvoje yra tram- 

’ ir kt. Jiems ditorijoje. Studentai susi- vajų, per ją teka upė, gele- 
'grūda į balkoną, iš kurio žinkelis vietomis pakeltas, 
jie nieko nemato. jvietomis po žeme. Požemi-

vc*x, Bendros pastabos—dau- stotis dar nebaigta,
moterys turi guma bažnytinių paveiks- Miestas kalnuotoje vieto

ji________ - _______ 1.. ____ į-r_____ x.:xi__;ia Titrai riA-reilrein lankti. Ilgai nereikėjo laukti 
stiliaus, t. y. tamsus vei- traukinio, tik sunku buvo 

sužinoti, kuris traukinys 
eis į Berlyną. Tam tikslui

auga mėlynos rugiagėlės 
ir orinžinės spalvos aguo
nos. Jų dėka, patvoriai at
rodo gražūs ir spalvuoti. 
Dažnai galima matyti visą 
eilę vienodų namų. Daugu
mas namų iš raudonų ply
tų, kai kurie tinkuoti.

Pravažiavome per Frank- 
furt ant Oder; gana seno
viškas miestas. Hanover 
gana gražus miestas. 
Hamm apylinkės kalnuo
tos. Essen pasižymi dauge
liu geležies fabrikų. Pas
kutinė vokiečių stotis bu
vo Aachen.

■ kad tuoj traukinys atva-Belgijoje. Kraštas labai!
Maistas Vilniuje daug pi- šiuos tais pačiais bėgiais, kalnuotas. Teko važiuoti | 

gesnis negu Kaune. Vieti- kuriais mes atvažiavome, ten ir atgal tuneliais. Na-1 
nė austa medžiaga pigi, 
bet greit suplyšta.

Lenkų vartojami pinigai: 
zlotai susidaro iš 100 gra
šių. Už 90 lietuvišku centų

1 i «-> n rron + i triono "zlnfa

sveikino 
Černius,

Ilgai neteko laukti, nes mai aiškiai skiriasi nuo 
traukinys į Berlyną tuoj vokiškųjų. Daugumas na- 
atvažiavo. Įmų pastatyti iš pilko ak-

10:05 vakare išvažiavo- Įmens, ir plytų, arba balto 
me greituoju traukiniu į 
Berlyną. Patekome vienos 
į kompartimentą. Sėdynės 

! medinės. Niekas mūsų ne- 
j trukdė, tik konduktorius 
j dėl bilietų. Apie 4-tą vai. iš 

kalbą dėkodamas visiems Įbusus į stotį. Traukiniu iš- ryto įvažiavome į Vokieti-;
• • J važiavome į Varšuvą 4:06) ją. Kaip paprastai prie sie-

po pietų. Nuo Vilniaus į 
Varšuvą kraštas žemas ir 
lygus. Yra plačių dirbamų 
žemių ir pušynų, tačiau 
Lenkijos pušynai neprilyg-

liai pasibaigus, Telšių Ka
tedros choras, vadovauja
mas muziko A. Jasenaus- 
ko, tikrai gražiai išpildė 9 
šventas giesmes. Po to re-Įgalima gauti vieną zlotą, 
gijono dvasios vadas pa
skaitė žemaičių šeimų pa- sios maisto atsarga ir dvie 
vedimą Marijos globai ak- jų lietuvaičių studenčių ly 
tą ir pasakė uždaromąją dimos, nuvažiavome auto-.

Zl-J1 i 11 Iri Vkiii io_ I

prisidėjusiems, ypač Tė
vams Marijonams ir reikš
damas viltį, kad iš to kon
greso visame Žemaičių 
krašte užsidegs krikščio
niško šventumo ugnis.

i

Birželio 17. Apsirūpinu-

nos įvyko lenkų ir vokie
čių pasų kontrolė. Pinigus 
reikėjo užregistruoti pas 
vokiečių agentus. Gana 
daug bėdos, nes vokiečiai

akmens. Ūkiai maži; matyt 
daug karvių. Pravažiavo
me Lieze ir Brussels, bet 
jų nepastebėjome, nes sto
tys neaiškiai pažymėtos.

■w •

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys, 

Elmhurst, Pa. 
(Bus daugiau)

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.
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t LDS STUDIJŲ RATELIAMS Rytinių Valstybių Žinios
I i i C. BROOKLYN.N. Y

Enciklika Apie Krikščioniškų 
Moterystę

L. VYČIŲ SEIMAS

5. Garbingas Paklusnumas
Šitame abipusiame vyro ir žmonos vidujiniame 

formavime ir šitame atsidėjusiame stengimasi abipu
siai tobulintis galima matyti, visai teisingai, kaip mo
ko Katekizmas, moterystės priežastį ir pirmą pagrin
dą; jei moterystė griežtai nebus įmama kaipo institu
cija vaikams gimdyti ir auklėti, bet, platesne prasme, 
viso gyvenimo suderinimas, nuolatinis bendravimas, 
draugė.

Ta pati meilė turi derinti visas likusias vyro ir 
žmonos teises ir pareigas taip, kad ne tik teisingumo 
įstatymas, bet ir meilės taisyklė, būtų šio Apaštalo 
žodžiai: “Vyras teatiduoda moteriai, ką kaltas, taip 
pat ir moteris vyrui”.

Pagaliau, sutvirtinus namų draugę šios meilės 
ryšiu, reikia, kad joje pražydėtų tai, ką Šv. Augustinas 
vadina meilės tvarka. Ta tvarka reiškia vyro pirme
nybę žmonos ir vaikų atžvilgiu, taip pat žmonos savai
mingą pasidavimą ir paklusnumą, kuriuos Apaštalas, 
įsako šiais žodžiais: “Moterys tebūna pasidavusios sa
vo vyrams, kaip Viešpačiui: nes vyras moters galva, 
kaip Kristus yra Bažnyčios galva”.

Antra vertus, šis pasidavimas neneigia ir nepanai
kina laisvės, kuri pilna teise priklauso žmonai, tiek dėl 
jos vertybės, kaip žmogiškos būtybės, tiek dėl jos kil
niausių žmonos, motinos ir draugės pareigų; jis neįsa
ko jai nusilenkti visiems jos vyro geismams,- vis tiek, 
koki jie būtų, gal ir mažai suderą su pačiu protu ar 
žmonos vertybės; jis nemoko, kad žmona turi būti su
lyginta su asmenimis, kurie teisinėje kalboje vadinami 
“mažamečiais”, ir kuriems, dėl jų nepakankamai su
formuoto proto arba dėl jų neprityrimo žmonių reika
luose, paprastai neduodama laisvai naudotis savo tei
sėmis; bet jis uždraudžia tą perdėtą laisvę, kuri nesi
rūpina šeimos gerove; jis nenori, kad šiame šeimos 
kūne širdis būtų atskirta nuo galvos, dideliai viso kū
no nenaudai ir su labai artimu žlugimo pavojumi. Jei. 
iš tikrųjų vyras yra galva, o žmona širdis, ir kadangi 
pirmasis turi valdžios pirmenybę, tai pastaroji gali ir 
turi reikalauti sau meilės pirmenybės.

Ir vėl, žmonos pasidavimas savo vyrui gali būti į 
įvairus laipsniu ir būdu, pagal įvairią asmenų padėtį,1 
vietą ir laiką; jei vyras neatlieka savo pareigų, žmonai 
pridera jį pavaduoti šeimos vadovavime. Bet kas lie
čia pačią šeimos tvarką ir jos pagrindinį įstatymą, Die
vo įstatytą ir patvirtintą, niekada ir niekam nevalia jų 
trukdyti ir prieš juos kėsintis.

Dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi tarp žmo
nos ir jos vyro, mūsų palaiminto atminimo pranokė
jas, Leonas XIII, duoda enciklikoje apie krikščionišką 
moterystę, kurią Mes esame minėję, šiuos išmintingus 
pamokymus: “Vyras'yra šeimos kunigaikštis ir žmo
nos galva; ji vis dėl to, kadangi yra jo kūno kūnas ir 
jo kaulo kaulas, pasiduos ir klausys savo vyro, ne kaip 
tarnaitė, bet kaip draugė, ir šitaip jos paklusnumui 
netruks nei grožio nei dorybės. Tame, kas įsako, ir to
je, kuri klauso, kadangi pirmasis atstovauja Kristui, 
o antroji Bažnyčiai, dieviškoji meilė tebūna nuolatinė 
pareigų vedėja”.

Tad ištikimybės ryšys apima: vienybę, skaistybę, 
meilę, padorų ir taurų klusnumą; kiek yra vardų, tiek 
yra susituokusių ir santuokos naudų, kuriomis laiduo
jama ir gyvendoma moterystės taika, vertybė ir laimė. 
Todėl nenuostabu, kad ši ištikimybė visados buvo 
skaitoma tarp didžiųjų nuo moterystės neatskiriamų 
gėrybių. i

L. Vyčių Seimo Rengimo Ko
misija jau viską turi prirengusi 
27-tam metiniam Lietuvos Vy
čių seimui, kuris įvyksta rug
piūčio 8, 9 ir 10 cLd., Kearny- 
Harrison, N. J. Keamy-Harri
son kolonijos L. Vyčių 90 kp. 
priims svečius ir viešnias malo
niai. Tos kuopos komisija pada
rė gražius planus, kad seimas 
būtų gražus. įspūdingas ir sėk
mingas.

Seimo sesijos įvyks Harrisono 
Public Library. Seimą atidarys 
L. Vyčių Centro pirmininkas 
adv. Kazys Paulauskas. Garbės 

1 prezidiume bus Harrisono mie- 
( sto mayoras Gassert.
( Antradienio rytą rugpiūčio 8

LDS SEIMASMETINIS PIKNIKAS
Šv. Jurgio parapijos metinis 

piknikas įvyks šį sekmadienį, 
rugpiūčio 6 dieną, Klaščiaus 
Clinton parke, Maspethe. Kaip i 
jau žinoma yra iš praeities, kad 
šie pikninkai sutraukia veik vi
sus parapijiečius ir visada esti 
sėkmingi. Nors kartą metuose 
tenka vieniems su kitais susi
tikti ir tokiu būdu palaiko pa
žinti bei draugiškumą. Girdėt, 
kad ir šiais metais bus ir sporto 
dalis. Tad pasimatysim visi šį 
sekmadienį. Pradžia 1 vai. po 
piet. Jaunimas pasilinksmins 
prie puikios muzikos. R.

d. š. m. seimas prasidės iškil
mingomis iv. mišiomis Sopulin
gos Dievo Motinos par. bažny
čioje. Po pamaldų tuoj prasidės 
sesijos Public Library.

Yra rengiama įvairūs pasi
linksminimai. Trečiadienio va
kare, rugp. 9 d. įvyks šaunus 
bankietas Hotel Douglas, New- 
ark, N. J. Dalyvaus įžymūs sve
čiai. Bus keletas kalbėtojų.

Ketvirtadienio vakare, rugp. 
10 d. įvyks šokiai Nevv Casino 
Baliroome, Harrisone. Rengimo 
komisiją sudaro šie: Vincas 
Grinevičius, Petras Velivis, Jo
nas Baublis, p. Suzana Daske- 
dienė ir Kazys Kasalauskas.

T. E. S.

Į

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

SVEIKINAME

SVEIKSTA
Mūsų garbingas kolektorius p. 

Juozas šuliauskas jau sustiprė
jo ir vėl eina savo pareigas. 
Nors dar skundžiasi su sveika- 

• ta, bet parapijos pikniko žadėjo 
neapleist. Taip visi parapijie
čiai turėtų padaryt.

me, rugp. 8, 9 ir 10 d.d., Kear- 
ny - Harrison, N. J. Mes tiki
mės ir Imkime, kad jūsų būvi
mas mūsų apskrityj būtų at- 

K. V.

New Yorko ir New Jersey L. 
Vyčių apskritis nuoširdžiai 

(sveikina L. Vyčių 27-jo seimo 
atstovus ir svečius, kurie suva
žiuoja iš visos šalies lietuvių 
kolonijų dalyvauti L. Vyčių sei- < mintinas ir linksmas.

NEW HAVEN, CONN
TRILYPEI GEGUŽINEI 

PRAĖJUS
Negalima praleisti nepaminė

jus, kad mūsų vietinės kuopos, 
tai yra: Susivienymo 116 kuo-

I

■ I 
Šv. Onos draugijos turėjo ben-, 
drą pasitarimą, kad surengus 
naujam klebonui “shower par
ty”. Nutarta tą party padaryti 
rugpiūčio 17 d. Tam tikslui iš
rinkta Komisija iš Marcinkie
nės, Višniauskienės, Kvietkaus- 
kienės. Balčiūnienės ir Aiduk ie

pa. Moterų Sąjungos 33 kuopa nes. 
ir Darbininkų Sąjungos 28 kuo-j 
pa puikiai pasidarbavo rengime 
trilypės gegužinės, liepos 16.; 
Sea Cliff Inn. Mūsų darbščios!i 
šeimininkės, pasipuošusios bal-| 
tomis suknelėmis ir baltais I 
žiurstais, per visą dieną dirbo 
virtuvėse ir sotino alkanus. Vy-1 
rai neatsiliko nuo moterų ir jie 
gražiai darbavosi. Buvo malonu 

i matyti, kad atsirado gerašir
džių jaunikaičių bei mergaičių, 
kurie su mielu noru sutiko pa-l 
gelbėti dirbti, kad padarius ge
gužinę sėkmingą. Vienu žodžiu: 
galima pasigerėti mūsų koloni
jos žmonių pasidarbavimu, ku- i 
rie daug pagelbėjo visai rengi
mo komisijai. kurią sudarė j 
kuopų atstovai.

Daug trūso pridėjo p. Vladas 
Norkūnas. F. Rumskas, S. Ta-' 

. mulevičienė ir M. Jokubaitė, nes 
jie buvo rengimo komisijos val
dyboje.

Laukiama iš apylinkių Koloni
jų prisiunčiant pinigus už skel
bimus, ir kaip tas bus padaryta 
bus galima padaryti galutiną 
apyskaitą.

Dovanas laimėji šie: 1889 —i 
i Kays Pharm., 954 Bank St..' 
Waterbury — $5.00 : 344 J. Za- T ?. ... _Z- ~ dvi dukteris, sesias

NEW BRITAIN, CONN

I

I

I

■

Moterystes Sakramentas
Tačiau tų gėrybių visuma pasipildo ir apsivaini

kuoja ta krikščioniškos moterystės gėrybe, kurią, Šv. 
Augustino žodžiais, esame pavadinę Sakramentu, ku
riuo yra pažymimas moterystės ryšio nesuardomumas 
ir per Kristų įvykdytas moterystės sandoros iškėlimas 
ir pašventimas į veikiantį malonės ženklą.

Moterystės Nesuardomumas
Ir visų pirma moterystės sutarties nesuardomu- 

mą pats Kristus palaiko, kada sako: “Ką Dievas su
jungė, žmogus teneperskiria”, ir: “Kiekvienas, kuris 
paleidžia savo pačią ir kitą veda, svetimoteriauja, ir 
kas vyro paleistąją veda, svetimoteriauja”. Tame ne- 
suardomume šv. Augustinas deda, šiais aiškiais žo
džiais, tai, ką jis vadina sakramento gėrybė: “Sakra
mente sudaryta, kad moterystės ryšys nebūtų ^suar
dytas, ir kad vyras arba žmona, jei persiskyrė, nesu
sijungtų su kitu net ir dėl vaikų”.

« ■ -

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

.....................

BRIDGEPORT, CONN

dirba. Pragyvenimas beveik ly- 193 km. Plentas pastaty- 
gus su USA. Matęs net ir labai Įas sava medžiaga ir są- 

ivais darbininkais, kainavo 
i 13,517,209 Lt. Iš tos sumos 
, užsieniuose pirkta cemen
to ir geležies tik už nepil
nus 5 proc. Ta proga pa
plentės miestai ir mieste
liai liepos 9 d. rengia šven-

senų žmonių, dirbančių ūkyse. 
Dviračiai esą labai madoje. 
Daug vartojama Amerikos pro
duktų, kurie labai vertinami. 
Už cigaretų pakelį mokama po 
25c., ir sunku gauti. Ameriko
niškų automobilių netiek daug, 
kai čia. Dar daug vartojama
Model T Fordukai. Už gasolino tęs ir iškilmingus vvriau- 
,galioną moka po 27c. Sugrįžęs Isybės atstovų pasitikimus, 
sako: “Amerika dėl manęs’’.

MIRĖ SENAS GYVENTOJAS
Liepos 27 d., vidurdienį, po 

keturių metų aukšto kraujo ir 
sukrėtimo ligos, mirė a. a. Vin
cas Matulevičius. 62 metų am
žiaus. Velionis kilęs iš Lietuvos. 
Mockavos kaimo. Punsko para
pijos. Atvyko į šią šalį jaunas 
tvirtas vyras ir pragyvena virš 

; 40 metų ir visą laiką šiame mie
ste. Jis buvo vienas iš pirmųjų 

(tvėrėjų šv. Andriejaus parapi- 
I jos ir trustistu prie a. a. kun. J. 
Zebrio per ilgus laikus: buvo 

į uolus darbuotojas įvairiose 
: draugijose. Ligos prispaustas, 
j kai kurias draugijas turėjo ap
leisti. Tik iki mirties išbuvo 
nariu LRKSA 109 kp. ir Ūkesų 
klubo. Buvo uolus rėmėjas kata
likiško veikimo, rūpestingas 
šeimininkas, išauklėjo du sūnų 
ir dvi dukteris. Vienas vyriau
sias sūnus Jonas yra gabus pie
šėjas, ir šiais metais pakviestas 
mokytoju į Hartfordo piešėjų; 

į mokyklą. Paliko nuliūdime žmo- 
’įną Ievą (Drucutę). du sūnų ir 

„ _ v... šešias seseris —karauskas, New Haven. Conn.— n _Katrę Ceponienę, Marijoną Kaz- 
vardo nebuvo.,, T • x -. .; lauskienę Lietuvoje ir šiame 

f>r^es į mieste M. Prabulienę. R. Matu
levičienę. O. Jenienė ir B. Mi- 
čiūnienę. Palaidotas liepos 29 d. i 
iš šv. Andriejaus parap. bažny
čios. Šv. Marijos airių kapuose. 
Lai būna amžina ramybė tau. 
mielas broleli.

PRIERAŠAS. LDS Centras 
reiškia gilią užuojautą p. B. Mi- 
čiūnienei. LDS Garbės Narei, 
jos mylimam broliui a. a. Vin
cui Matulevičiui mirus.

S3.00; 780 — 
nes vietoje parduotas 
traukimą — S3.00.

— Taip pat liepos 9 d. Alv-
a. P. Krikščiūnas. tuje įvyksta didelė Dzūki-

šventė,
25 koo- 

ir bus atvaiz-

Praeitą savaitę mūsų koloni
ją atlankė Lietuvos svečiai. 
Svečiavosi pas mūsų kleb. kun. 
J. Kazlauską kun. J. Bagušas ir 
p. Baronaitė, kuri mūsų koloni
jos jaunimą pamokino lietuviš
kų šokių dėl Pasaulinės Paro
dos. Jaunimui šokiai labai pati
ko, ir jie dabar sau lavinsis, kol ____________ ij°s kooperatyvų
p. Baronaitė vėl atvyks patik- (kurioje dalyvaus
rinti. Taipgi lankėsi kun. Gau- Kaunas — Liepos 9 d. a-iperatyvai 
ronskis ir kun. Rybokas. tidaromas Žemaičių plen- duota kas buvo nuveikta

Choras rengiasi su dainomis tas, kuris buvo baigtas ir laimėta per 20 metų ne- 
į Pasaulinę Parodą, ir taipgi s^aĮyĮį šį pavasarį ir turi priklausomo kooperatvvu 
atlaidams su naujais mišparais. nuQ Rauno įkj Gargždu'gyvenimo, 
kūne įvyks rugsėjo 17. -

Mūsų kolonijos balsuotojų 
piknikas įvyko liepos 30. Nors 
iš ryto ir lijo, bet žmonių susi
rinko ir linksminosi iki vėlu
mos.

Rugsėjo 20 d. įvyks Bridge- Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m.. 113 
\ Knigths of Columbus salėje, 

bendras piknikas, kur bus kai- Osgood St., Greenfield, Mass. 
bėtojų ir chorai su dainomis. 
Pelnas Klaipėdos pabėgėliams. 
Piknikas bus Canevarsis Grove.
Milford. Conn.

Liepos 31 d. įvyko parapijos 
vaikučių išvažiavimas prie gra
žaus ežero.

Liepos 30. lankėsi Bridgepor- 
te pas savo gimines pp. Augū- 
nai iš Newarko. kurie suteikė 
vizitą ir buvusiam jų vargoni- g®’©®1

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

porto kelių didelių draugijų kuopos rezidencijoj, 
bendras Diknikas. kur bus kai- Clcto-r^d ętt RrAonfial

ninkui A. Stanišauskui. p. Au
ginai yra geri Newarko dar
buotojai. Taipgi lankėsi pp. Ta- 
mušiūnai ir jų uošvė, pas gimi
nes ir atlankė A. Stanišauską.

O.

WashmgtonDepot. Conn

I

Rugpiūčio 7 d.. Šv. Kazimiero • 
parapija rengia didelį pikniką <

• bendrai su ukrainais, kuris į- ' 
įvyks Sea Cliff Inn. Bus gera
muzika ir įvairių pamarginimų. 
Būtų malonu, kad lietuviai 

i skaitlingai dalyvautų minėtame 
parengime ir paremtų savo pa
rapijos reikalus. Klebonas kun. 
M. Pankus deda pastangas, kad: 
ši gegužinė pavyktų. Taigi visi; 
stokime klebonui į pagalbą. 
Būtų malonu ir iš apylinkių ko- j 
lonijų matyti lietuvių, nes čia metų širdies ligos a. a. Marijo- 
yra gera proga pasimaudyti ir

• tikrai pasilinksminti.

ANKSTYVA MIRTIS
Liepos 29 d. ritmetį, mirė po

M. i

BAYONNE, N. J

sumažėjo, 
išdžiūvo. Darbininkai, 

privatiškose vietose, 
pritrūkti darbų, o gy- 

aplinkvbės negerėja, 
vasaros laiku žymiai

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

. LDS N. A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas. 
A. Zavetskas. Vice-pirmininkas, 
K. Nadzeika, iždininkas, 
T. Versiackas, sekretorius.

t
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Klausimai Apsvarstymui
1. Ar žmona visada privalo būti paklusni vyrui ?
2. Kas yra Sakramentas? Ar moterystė yra tikras Sa

kramentas ?
Kodėl krikščioniškoje moterystėje negeli būti per

siskyrimų ir divorsų?
3

— Rugsėjo 3 d., sekmadienį 
rengiama ekskursija laivu “Su- 
sęehanna” į Rye Beach. Eks
kursija didelis susidomėjimas.
— Liepos 30 tapo pakrikštyta 

Barbora Dwyer Prano ir Juli-1 
jos Dwyer (Norvilaitės). Krik
eto tėvais buvo Edtvard Norvi
las ir Ona Dwyer. Sveikiname 
didėjančią šeimą.
— Liepos 31 d. Rožančiaus ir

na Sintavičiūtė. 22 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvelius, tris seseris ir 
du broliu. Viena velionės sesuo 
gyvena Kalifornijoj ir į laidotu
ves atskrido orlaiviu. Kelionėje! 
išbuvo 17 valandų. Palaidota iš
kilmingai liepos 31 d. Amžina, 
ramybė lai būna jos vėlei.

Liepos 30 d. Dievas pasirinko 
ir vieną angeliuką iš mūsų pa
rapijos. paimdamas pas save1 
Teodorą Tronaski, 3 mėnesių 
amžiaus, kurio apgailestauja jo 

i jauni tėvai, seneliai, dėdės ir 
■tetos. T. M.

Didesnė dalis vasaros jau pra
bėgo. Bet žmonės vis galvas pa
kėlę aukštyn, žiūri ir laukia ar 
neiškris lašelis vandens. Jau 
suvirš 80 dienų, kaip neturėjo
me didesnio lietaus. Laukai la
bai keistai išrodo. Viskas pagel
to. Augalams pavojus. Net ir 
medžiai vietomis pradeda gelsti. 
Upeliai išdžiūvo. Vandens dide
lis trūkumas. Ko sulauksime, 
tai tik Dievas žino. Užėjus sau
srai. darbai žymiai 
žolinai 
dirbanti 
pradeda 
veninio 
Maistas 
pakilo.

Nevien Washingtone didelė i 
sausra, bet ir kitos kolonijos tą j 
patį turi. Betleham lietuvių ū- 

! kininkų apgyventa kolonija la
bai nusiskundžia sausra, laukai 
ir ganyklos išdžiūvo. Pieninės 
farmos daug nukenčia: pieno 
trūkumas iš ko dauguma lietu
vių ūkininkų daro pragyvenimą.

Vandens korporacijos įsakė 
taupyti vandenį šiose kolonijo
se: Washington. Litchfield. 
Watertown. Woodbury.

Vienas Washingtono biznie- ’ 
rius praleido atostogas Montre- 
al. Canada. Sugrįžęs pasakoja iš į 
Canados gyvenimo. Oras taip j 
pat sausas. Ūkių augalai gerai I 
atrodo. Darbininkai mažai už-’

Į
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UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST., BOSTON. MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337
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FUEL CORPORATION 4

SV. JONO EV. BL. PA4ALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

šie: V. Rimša, O.
Daučiūnienė. K. Bendaravičie-

nas. 
si j 
Ten

Draugijų Valdybų Adresai

Baigiant programą kalbėjo 
svečius pagerbti ant greitų-1 vietinis pasižymėjęs bedievis ir 

laisva- pagyrūnas. pastaruoju laiku 
svetainėje, sukomunistėjęs. nepraustabur- 

Nesupranta-1

PIKNIKAS PAVYKO 
Tėvų Marijonų Rėmėjų 

rius turėjo pikniką liepos 30 d., 
nis J. G. Jis be paliovos gyrėsi Maironio parke. Nors lietus su
ir skaitliavo kiek su savo seb- pertraukomis lijo, bet žmonių, 
rais padarė “naudos ir davė Lie- taip sakant kolegijos prietelių, 
tuvai talentų ir veikėjų". Siūlė atsilankė nemažai. Svečių buvo: 
savo receptus Lietuvai. Baigda- iš Providence. Bostono, So. Bos

imas visai nevietoje, savo nešva- tono įžymūs veikėjai, kaip tai:

Dėl Skubaus Patarnavimo 
Šaukite

STETSON

> > > % > z r

i KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kas su savo vaidučiais 
žiuos Palangon ?

I

LAWREHCE, MASS I

Moterų Sąjungos kuopos na
rės. sekmadienį liepos 30 d. 
dalyvavo šv. mišiose, kuriose 
visos "ir. corpore" ėjo prie Ko
munijos. Po mišių parapijos 
svetainėje. Sąjungietės turėjo 
bendrus pusryčius. Laike pus
ryčių daug kalbėjo apie įvyks
tantį jubiliejini Kongresą. Wor- 
cester. Mass. Beveik visos narės 
dirba ir sunku nuo darbe pasi- 
liuosuoti. tad ir Seime vargiai 
kas galės dalyvauti.

Kun. Jonas Skalandis sugrįžo 
iš Chicagos.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Elock
Washington St.. Norviood. Mass.

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WAI.Nl'T AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

PROVIDENCE. F.. I. 
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 62S6

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

p. Ona Akstinienė susirgo. 
Antra savaitė kaip guli lovoj. 
Sveikata taisosi.

Mirė a. a. Andrius Rakauskas 
ir Jonas šalinis. Abu palaidoti 
iš šv. Pranciš.kaus parapijos 
bažnyčios.

šv. Elzbietos ir šv. Kazimie
ro. pašalpinės draugijos turėjo 
Palangoj pikniką. Žmonių atsi
lankė nedaugiausiai. todėl ir 
pelnu nelabai gali pasidžiaugti.

Palangos koplyčioje, kasdie
ną per dvi savaites laiko mišias 
misijonierius Maristas. kun. 
Roy iš Philipinų salos. Jis atos
togauja gražiame Palangos pu- 
šinėlyje.

t

i Sodai ietės noriai užleidžia sa
vo vasarnamį savaitei atostogų 
Brocktono altoristams. Tikrai 
nežinau kada kun. J. Petraus-

J

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Liepos 30 d. choras 
svarstė apie važiavimą 
York World’s Fair. kad daly
vauti Lietuvių Dienoje, rugsėjo 
10 dieną. Susidaro daug keblu
mų. nes pastaraisiais laikais. 
Lavvrence darbai eina gerai ir 
daug jaunuolių dirba naktinia
me šifte.

Nutarė turėti “annual outing” 
Old Orchard Beach. rugpiūčio 
13 dieną. Aušrelė.

rimtai 
j New

NORWOOD, MASS
Pereitą sekmadienį, tuoj 

sumos įvyko Šv. Cecilijos cho
ro ir L. Vyčių kuopos susirinki
mai.

Choras rūpinasi įvyksiančiu 
Chorų Sąjungos apskričio suva
žiavimu.

L. Vyčių kuopos valdyba pra
nešė. kad į seimą vyksta trys 
atstovai, būtent, pp. Alena Ja- 
sionytė. Ona Gaidulytė 
Pazniokas.

ir Jonas

p. Vincas Kudirka.
Franklin St.. ir sūnus 
šią savaitę turi atostogas, p. 
Bronius Kudirka yra išvykęs į
New Hampshire valstybę. CS2V. i

Bronius

Pennsylvanijos Žinios
Aštuntasis Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Seimas 

Pittsburge

[ateitis yra paremta ir ant kurio 
žmonijos gerovė pastatyta.

Rengėjas.

Kviečiame visus: Rėmėjus, 
draugus bei geradarius į šį Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rėmė
jų Seimą, kuris įvyks rugsėjo 
17 dieną. Šv. Pranciškaus Vie
nuolyne. Pittsburge.

Iš visų buvusių Seimų, šis bus 
įdomiausias ir nepaprastas. 
Kaip gerai žinote, mūsų Seselės 
labai daug pasidarbavo mūsų 
tautiečiams ne vien tikybos at
žvilgiu. bet taip pat ir tautybės. 
Lietuvos valdžia, atidžiai sekda
ma Seselių darbuotę ir matyda
ma Jų gerus pasiryžimus įlAėp- 
ti jaunajai kartai Tėvynės mei- 

. lę. matė reikalą paskatinti jas 
į prie didesnių pastangų ir todėl 
apdovanojo Gerbiamą Motinėlę 
M. Aloyzą Gedimino Ordinu. 
Šį Ordiną jai iškilmingai įteiks 
ponas P. Daugžvardis. Lietuvos 
Konsulas Chicagoje. Seimo me
tu. Šiose iškilmėse taip pat da
lyvaus ir Jo Malonybė. Prelatas 
M. Krušas.

PHILADELPHIA, PA.

Worcester, Mass
Praeitą sekmadienj Stasys 

Daugelis važiuodamas arti savo 
ūkio prie Huron Drive su savo pikniko reikia skelbimo, ir žmo- 
žentu ir kitu žmogum, gerai ne- 
patemijęs kelio, įvažiavo į gra- darbuojasi su klebonu tuose da- 
bę. Automobilius apsivertė ir lykuose. Todėl Petrinių pikni- 
tapo užmuštas Stasys. Labai kai visados būna sėkmingi. Kur 
nemalonus dalykas, kad žino-J tik parapijiečiai dirba su savo 
gus parvažiavęs ilgą kelią, kada klebonu, ten visados sekasi, 
prisiartina prie savo namų su-Į Laikais pasitaiko keli, kurie ne
tinka mirtį. Visas tas vieteles nori darbuotis dėl parapijos ge- 
prie savo namų jis gerai žinojo, ro, tai ką padarysi. Bet tėmyk 
bet vistiek ta nelaimė jį suti- tokius kaip jie sunkiai dirba dėl 
ko jam geriausiai žinomoje vie- kokio ten pasaulinio dalyko, ir 
toje. Lavonas buvo pašarvotas dažnai dalykui, kuris nėra ge- 
Detroite pas graborių Brazį.' 
Laidotuvės įvyko iš Šv. Antano 
par. bažnyčios šv. Kryžiaus ka
puose. Amžiną atilsį.

Vernier 
j Wall

užtat, kad susipratę žmones. 
Jie žino, kad dėl pasekmingo

nes visada komandagiausiai

ras tarp gerų žmonių.
Parapijos piknikas įvyks rug

piūčio 20. Bus visokių pamargi- 
nimų, ir dėl vaikučių ir moterų 
dovanėlių. Prašome visų para
pijos rėmėjų pasidarbuoti dėl 
šio vieno metinio parapijos pik
niko. Kiti piknikai yra draugi
jų naudai.

Atvažiuokite visi kas tik gali 
ir tuo parodykime savo dėkin
gumą Seselėms. Įvertinkime jų 
sunkią darbuotę mūsų tautos 
labui. Pagerbkime garbingus 
svečius, nes beabejo jie daug 
mums naudingų žinių patieks. 
Prakilnios dvasios žmonės vi
suomet domaujasi garbingų as
menų darbais, nes jiems rūpi 
Dievo garbė, ir Tėvynės meilė. 
Todėl visus kitus darbus perkel
kite kitai dienai ir važiuokite į 
Pittsburgą. Lauksime.

Seimai yra prakilnios idėjos 
darbas. Jūsų atsilankymas pri
deda vieną plytelę prie to milži
niško pastato ant kurio mūsų

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the

New I 
Engiand 

COKE .
KOPFrtS *»ODV<“

. I VVl,

Tel. SOUth Boston 1540
So. Boston, Mass.

p. Uršulė Daukantienė (Jokubaitė).
Moterų Sąjungos Jubiliejinio Seimo bankieto garbės 
viešnia, rugp. 9 d. Ji yra viena iš Moterų Sąjungos 

j steigėjų, pirmoji Centro pirmininkė ir organo “Moterų 
Dirvos” redaktorė, ir dabar yra seimo rengimo publi
kacijos komisijos vedėja.

PAVYKĘS IŠVAŽIAVIMAS
Sekmadienį, liepos 16 d.. Lie

tuvių Verslininkų ir Profesiona
lų Sąryšys surengė pikniką pas 
p. Mikolaitį. Lietuvių Dienos 
naudai Pasaulinėje Parodoje. 
New Yorke. Kalbėjo Dr. M. J. 
Vinikas apie puikiai įrengtą 
Lietuvos Paviljoną ir apie artė
jančią Lietuvių Dieną, rugsėjo 
10-tą. Antras kalbėjo p. K. P. 
Vilniškis apie Darių ir Girėną, 
kurie žuvo šeši metai atgal, ir 
savo narsiu žygiu išgarsino po 
platųjį pasaulį užmirštuosius 
lietuvius ir Lietuvą.

Po to Brooklyno šokikų jau
nuolių grupė, apsirengę Lietu
vos tautiniai drabužiais, vado
vystėje muziko Prano Dulkės, 
labai gražiai pašoko keletą lie
tuviškų šokių. Buvo išpildyti 
šie šokiai: Sukčius. Jonkelis. 
Kepurinė. Mikita ir Žydelis. Šo
kiuose dalyvavo šie svečiai 
Brooklyniečiai: p-lės Marė Ne- 
verauskaitė. Ona Šarkiūtė. Ma
rė Tamašauskaitė. Alena Ro- 
pulskytė. Josephine Kisieliaus- 
kaitė. Anelė Barauskaitė. Ami- 
lija Pankauskaitė. Anelė Ligei- 
kaitė: ir vaikinai: Vincas Bruo- 
žis. Vincas Zelinskas. T. Ropul- 
skis ir Simas Bajauskas.

Pikniko pelnas ir už išpar
duotus ženklelius toje dienoje 
pasiųsta Lietuvių Dienos pasau
linėje parodoje valdybai virš 
šimtas dolerių. Valio Philadel- 
phiečiai! Valio Lietuvių Diena! 

P.

Pas žymius parapijonus pp. 
Nedzveckus jau trečia savaitė 
vieši kun. A. Jeskevičius iš Chi
cago. III.

Praeitą sekmadienį kitam lie
tuviui atsitiko nelaimė. Mykolas 
Grusnis. saliunčikas, 
Highway. išvažiavęs
Lake su savo artimais praleisti 
dieną prie ežero ir įbridęs į 
vandenį, kažin kas ten pasidarė, 
kad kniupščias puolė į vandenį. 
Nors vanduo ten nebuvo gilus, 
bet jo artimai nepatėmyjo tuo- 
jaus. kad tam žmogui blogai, ir 
jis ten prie visų akių prigėrė. 
Gal būt susirgo širdies liga, nes 
sveikas žmogus, brisdamas į 
negilų vandenį negalėtų priger
ti. Bet mirtis neklausia kaip ten 
yra ir kaip bus. Savo pareika
lauja.

Šiomis dienomis, mūsų mies
te mažai ką kitą girdėsi, kaip 
tik “Seimas, Seimas”. Mat Są- 
jungietės veikėjos dirba smar
kiai: svetaines dekoruoja, virė
jos rūpinasi kaip skaniau val
gius pagaminti, dainininkės-kai. 
pianistai, smuikoriai lavinasi, 
kad muzikos dalį, kuogeriausiai kė pasaulinę parodą ir kitas žy- 
atlikti. mias vietas sugrįžo namon, iš-

Girdėti. kad jau virš šimtas skyriant dukrelę Feliciją, kuri 
delegačių užsiregistravo, tai nuvažiavo tiesiog į Hampton 
tik pradžia. Worcesterio Sąjun- geack 
gietės tikrai rengiasi prie 25_________
metų savo organizacijos sukak- Dain. Florencija Manasaitė 

šią savaitę vieši Cape Cod. Klu-
Pi™a po sesijų programos bįetė Amilija Jankauskienė su

• šeima svečiuojasi Washington.
• D. C. ir Pennsylvanijos valsty

bėje.

Po trijų savaičių atostogų 
Hampton Beach. N. H. sugrįžo 
veikėja p. Viktorija Shea.

Zakarų šeima po savaitės a- 
tostogų New Yorke, kur aplan-

Jonas Juonasa, brolis Masevi- 
čienės, kurios vyras yra šios 
parapijos komisijoj praeitą šeš
tadienį staiga mirė. Thomas, W. 
Virginijoj. Kodėl jis taip staiga 
mirė neaišku. Rodos, ten atsiti
ko kokia nelaimė. Lik šiam lai
kui negalima patirti visų faktų, 
nes telegramos tik sako, kad 
staiga mirė. Amžiną atilsį.

Šv. Petro basebolininkams šią 
savaitę vėl gerai pavyko. Jaunų
jų ratelis pergalėjo Šv. Bonefa- 
co ratelį 7 prieš 0, ir šv. Vincen
to — 5 prieš 0. Didysis ratelis 
supliekė Melvedalo, Mich. 9 
prieš 3. Tam rateliui labai ge
rai sekasi, nors ir opozicija la
bai stipri.

Kaip matyt, Detroito laikraš
čiuose, tai rodos, iš Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos basebolinin
kams gerai sekasi. Valio vi
siems katalikams sportinin
kams.

1»,Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

l

dalis bus koncertas ir šokiai, 
būtent, pirmadienį, rugp. 7 d.. 

;8 vai. vakare. Aušros Vartų pa- 
j rapijos svetainėje. Dalyvaus 
j Moterų - Merginų ansamblis.
vadovaujant p. M. Čižauskienei: 
smuikininkė - mokytoja G. Vai- 
tekūnaitė: dain. M. Manasaitė: 
muz. J. Čižauskas: Muz. J. Že
maitis: pianistė p. Beauchemin: 
A. Thompsonienė: Alf. Ginkus: 
Šv. Kazimiero parap. Moterų 
choras: kvartetas — M. Vierai-i 
tis. O. Vieraitis. J. Bendoraitė ir 
O. Sinkevičienė: Dain. M. Čižau- 
skienė ir kiti.

Rengėjos kviečia visus muzi-j 
kos mylėtojus į šį didelį ir gra

užų vakarą, po programos bus 
galima susipažinti ir pašokti su 
iš tolimų Amerikos kolonijų 
viešniomis. Girdėti, kad atva- 
žuoja žymių ponių ir panelių. O. 
kas nenori susipažinti su gra
žiomis mūsų lietuvaitėmis? Tat, 
visi į koncertą ir šokius. Įžan
gos bilietas tik 35 centai.

į tautų verslininkais Lietuvoje. 
Taipgi kalbėjo vietinis adv. M.

kelių savaičių svečiavimo-Po
si pas parapijiečius Visockus. 
Detroito biznierius, p. Radzvila 
su šeima iškeliavo namon.

Parapijos didysis choras su 
Muz. Čižausku smarkiai rengia
si į Lietuvių Dieną, rūgs. 10 
New Yorke.

Praeitą savaitę parvežtas iš 
ligoninės plačiai šinomas muzi
kantas. Karolius Mičiulis, ku
riam ten buvo padaryta opera
cija appendicitis. Operacija ge
rai pavyko ir nariai Šv. Petro 
draugijos jam velija greito pa- 

i sveikimo. Gaila, kad turėjo su
sirgti piknikų metu, kada jo 
puikus grojimas yra labai ma
lonus ir reikalingas. Velijam 
greito pasveikimo.

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

Keliaukite į Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND ■ AMERICA LINE

d„

Geraldine Penman, Drandinų 
žento dviejų metų dukrelė stai
ga mirė. Velijam tėveliam sura
minimo.

Taipgi mirė dukrelė Razevi- 
čių. gyv. 4681 — 18th St. Ir 
jiem velijam suraminimo.

I
I

LAIVAI IŠPLAUKIA IS

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

Šv. Kazimiero Parapija
METINIS PIKNIKAS

Šv. Kazimiero parapijos mil
žiniškas metinis piknikas įvyks 
rugpiūčio 6 dieną. Maironio 
parke. Todėl vietinius ir svečius 
iš kitų kolionijų rengėjai kvie
čia atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti puošniame Maironio 
parke. Mūsų parapijos svetin
gos gaspadinės visus vaišins 
skaniais valgiais ir gėrimais. 
Prie to bus muzika ir sportas. 
Sporte atsižymėję gaus dova- 

Taigi rugpiūčio 6 dieną vi- 
mūsų parapijos pikniką, 
ir aš būsiu.

I

Jau matyt, kad Šv. Petro pa
rapija rengia pikniką, nes kle-j 
bonas prie bažnyčios laukia pasi ■ 
tikti parapijiečius su tikietais. 
Bet šios parapijos žmonės tą • 
pasitikimą labai ramiai priima, i

APSILANKĖ LIETUVOS 
VERSLININKAI

Porai dienų čia buvo sustoję į M. Šlikas. dėkuodamas už gra- 
iš Lietuvos atvykę verslininkai, žius ir priimtinus pareiškimus. 
Antros dienos vakare, liepos 28 
d..
jų surengta vakarienė.
manių valdomoje
karštame skiepe.
ma. kodėl neduota svečių vaka
rienei viršuje erdvios, vėsios 
svetainės. Nors vėliau apie šią 

• svetainę labai daug svečiams
J pasigirta, pasididžiuota. ,___ _______________________ ___ ___ ___ .... __ 4
; Dalyvavo virš penkiosdešimts ria kalba, svečiams stebintis. į- p-lė M. Kilmonytė ir p-nai Ivaš- 
asmenų: daugumoje vietiniai žeidė lietuvius katalikus, šmei- kai. Kitų vardų nesužinojau. To- 
verslininkai. Po užkandžių pra-lžė tikėjimą, apeigas ir maldas dėl kolegijai liko pelno nemažai, 
sidėjo kalbos. Kalbėjo svečiail: ;Tur būt tas žmogelis kraustosi nes daug daiktų tapo suaukuo- 
T~x„ T ____A 1L •*_______________ /v. j;- X_Dr. J. Raškei is. redakt. Al b. 
Briedisą dentistė K. Rudaitytė 
ir mokytojas J. Valentukonis. 
Svečiai gražiai papasakojo apie 
Lietuvos ekonominį gyvenimą, 
lietuviuose prigijusį ir sparčiai 
augantį įvairų verslą, konku- 

Irenciją ir toleranciją su kitų

iš proto.—
Red. Prierašas.

Į kia. kad lietuviai 
tam burnotojui leido

I Jeigu jis yra “pasižymėjęs be
dievis ir pagyrūnas", tai jam 
ne vieta gerų ir dorų žmonių 
susirinkime.

žiukna, K. Bendaravičienė, M. 
Jurgelionienė, O. Daučiūnienė, 
V. Barysas, M. Urmonienė, 
Tribandienė. M. Ivaškienė, 
Blavackienė, K. Maleckienė, 
Landžiuvienė.

Kaip aukuotojams. taip
darbininkams rengėjai ir komi
tetas taria nuoširdžiausią ačiū. 
Prie to visiems širdingai ačiū, 
kurie atsilankė ir parėmė mūsų 
darbuotę.

Rengėjai ir Komitetas.

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

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

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

J. 
p. 
o.

Peter F. Carroll 
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vernon St.

Worcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį 

Tel. Worc. 4-6757

Girdėjęs, ta. Aukojo
Stebėtis rei- 
verslininkai nė, O. Ridikienė, A. Kandrotas, 

kalbėti., K. Grigaitis, V. Parulis.
Darbuotojai, kurie darbavosi, 

kad piknikas būt sėkmingas:— 
pirm. V. Rimša. J. Daučiūnas, 
O. Ridikienė, V. Parulis, V. Ma-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

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

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

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Farkway 0558-W

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią nedėldien) kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St , So. Boston, Mass.
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Darbininko" Metinio Pikniko
So. Bostono “Keleivis”, kuris 

veik nėra išleidęs numerio be 
šmeižtų ir melų, pereitą savaitę 
įtalpino purviną melą apie Mon-

DAKTARAI

DR. J. REPSHIS,
išvyksta atostogų į New Yorką, 
šeštadienį, liepos 29 d. ir grįš 
Rugp. - Aug. 4 d.

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

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

• Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

t * 1111 111111 111111 ■ I * 11111 11 I 111 11111 11 11 I I I t I I 11 11111 I 11 ■ 11 1111 I 111 I M |

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 

534 Broadway 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 
X-RAY |

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Specialius kojoms čeverykus 

Egzaminuoja dykai — Prirenka

453 Washington St., 
(Ties Jordan Marsh) 

BOSTON. MASS.

ADVOKATAI

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Lncy M. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ) 

14HopeSt., 
Greenfield, Mass.

I

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

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

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

tello lietuvių parapijos parką. 
Susipurvinęs ir susitepęs “Ke
leivis”, tame jo išgalvotame 
“toilete”, šią savaitę bando ap
sivalyti ir tuos melus atšaukti, 
bet labai nevykusiai.

Besivalydamas dar labiau su
sitepa įtalpinęs žinią apie tūlo, 
“Keleivio” išgalvoto “kunigo” 
areštavimą dėl “užpuolimo ant 

i 10 metų mergaitės”.
“Keleivis” rašo:
“Pereitą subatą (šeštadienį. 

Red.) policija areštavo Cambri- 
dge’aus kunigą Geo. D. Neal’ą, 

• kuris buvo paviliojęs nedorais 
tikslais vieno policininko duk
terį, vos 10 metų amžiaus mer- 
' gaitę”.

Tai grynas melas. Cambridge’- 
, iuje jokio kunigo policija nea- 
reštavo, o tik areštavo ministe- 

Irį, kuris dabar sėdi kalėjime ir 
j laukia teismo.

Anglų spauda apie tą ministe- 
rį plačiai rašė, ir “Keleivis”, 
jeigu neturėtų tikslo šmeižti 
kunigų, mes manome gerai su
prato, kad tai ne kunigas, bet 
protestantų ministeris.

Pirmadienį, liepos 31 d., “Bos
ton Evening American” apie tą 
“Keleivio” išgalvotą, “kunigą” 
šiaip rašo:

“The minister. who is a native 
of Brockton and unmarried, was 
educated at Tilton Seminary. 
Meadville Theological School at 
the University of Chicago and 
the Episcopal School at Cam
bridge.

“Ordained a minister in 1926, | 
he was pastor of a Lawrence 
church until 1931, when he was! 
transferred to a Dorchester pa- 
rish. He has been engaged in . 
theological research at the New 1 
Church Theological School.; 
where he has been stationedj 
since May 1.”

Keliolika metų atgal. Maine 
valstybėje tūlas žmogus, pa
varde Priest užmušė žmogų. 
“Keleivis”, pasigavęs tą žinią, 
tuoj išvertė į lietuvių kalbą ir 
parašė: .“Kunigas Užmušė Žmo- 
g4 •

Taipgi pereitą savaitę “Kelei
vis” įtalpino sufabrikuotą ži
nią apie kunigą iš Lietuvos ir 
parašė, kad tai paėmęs iš “Lie
tuvos Ūkininko”. “Lietuvos Ū- 
kininkas” yra Lietuvos laisva
manių laikraštis, bet ten toji 
pati žinia visai kitaip buvo pa
rašyta. “Keleivis“ ir “L. Ū.” ži
nią iškepė ant savo kurpalio.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad “Keleivio” mėgiamiausias! 
amatas tai šmeižti kunigus. Bet 
jis ir Lietuvos neaplenkia. Apie 
Lietuvą taip pat nėra teigiamai 
parašęs. Suprantama. jeigu 
“Keleivio” skaitytojai jokio ki
to laikraščio neskaito, tai jie y- 
ra maitinami melagingomis ir 
klaidingomis žiniomis. Bet tie 

(skaitytojai, kurie žino, kad 
| “Keleivis” talpina šmeižiančias 
į kunigus ir Lietuvą žinias turėtų 
užprotestuoti.

[vietines žinios
Prisiruošimas Eina Visu Tempu

SVEČIAI IR VIEŠNIOS RUOŠIASI IŠ VISU KOLO
NIJŲ “DARBININKO” METINIAM PIKNIKAN

“Darbininko” metinis piknikas, hitais žodžiais ta
riant, Naujosios Anglijos lietuvių sąskrydis jau čia 
pat. Beliko vos pora dienų. Kaip girdėti į šį išvažiavi
mą ruošiasi atvykti nevien iš Bostono apylinkės, bet ir 
iš tolimesnių kolonijų, kaip tai: iš New Britain, New 
Haven, Waterbury, Hartford, Athol, Providence, Wor- 
cester, Haverhill, Nashua, Lawrence, ir kitų. Išvažia
vimas įvyks ateinantį sekmadienį, rugp. 6 d., Kęstučio 
Parke, E. Dedham, Mass.

kui telegrama pranešė, kad dėlĮ 
“nenumatytų kliūčių” V;*""*''1
Didžiojo Lietuvos Universiteto plentų Statybos didįjį 1 
choras neatvyks. Taigi, kurie e- 
sate paėmę platinti koncerto ti- ■ 
kietus, prašome grąžinti į “Dar
bininką” arba Šv. Vincento Pau- 
liečio dr-jos valdybai.

ŽINUTĖS

Kaunas — Kelių Valdy- 
J^uto'įba yra parengusi Lietuvos 

ir 
dešimtmečio planą. Pagal 
didįjį plentų statybos pla
ną reikėtų pastatyti 2.600 
km naujų plentų. Šiuo me
tu vykdomas dešimtmečio 
plentų statybos planas, su
darąs apie 700 km naujų 
plentų. Apskaičiuojama, 
kad viso didžiojo plentų 
statybos plano įvykdymas 
kainuos apie 180,000,000 
Lt.

Ii

Liepos 29 d., šv. Marijos baž
nyčioje, Winchestery, apsivedė 
Jonas A. Juška su Nora Lilliana 
McLeod. Jis yra vienturtis sū
nus Juozapo - Paulinos (Tri- 
buliauskaitės) Juškų, kuriuodu 
yra So. Bostono lietuvių tarpe 
veikėjai.

Liepos 30 d., Lourdos bažny- LIETUVIŲ VA IŠTINI N- 
čioje, Newton Upper Falls ište-' 
kėjo Alena Naujokaitė - Danie
liūtė už Karolio J. Duddy.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

TRILYPĖS PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS

Šv. Petro parapijos choras a- 
tideda savo parengimą vėliau į 

Į rudenį, kad davus progos pa- 
: sėkmingiausiai surengti Lietu- 
į vos Studentų Choro koncertą, 
'rugp. 30 d.

KŲ DĖMĖSIU!!
Parsiduoda Aptieka (vaisti

nė) Boston, Mass. apylinkėje. 
Vienatinė aptieka didelėje lietu
vių kolonijoje. Geras biznis, ren- 
da pigi- Savininkas turi kitą 
biznį ir nori šią vaistinę parduo
ti. Platesnėms informacijoms 
rašykite į “Darbininką” vaisti
ninkui. (1-4-8)

Lankėsi PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad The 

South Bay Supply Hardware
Ketvirtadienį, dugp. 3 d., store iš 517 E. 8th St.. persikė

lė 675 E. 8th St. tarpe L ir M“Darbininko” redakcijoj
lankėsi iš Lietuvos atvy-1 gatvių. So. Bostone. Šioje krau-i 
kęs įžymus svečias, Dr. P. (tuvėje galima gauti pilną Hard- 
Raulinaitis, Pavasarinin- ware pasirinkimą labai prieina- 
kų atstovas ir buvęs Lietu- momis kainomis.‘ (24-28-1).
vos Darbo Federacijos vie
nas iš veikliausių vadų. 
Kartu su Dr. P. Raulinai- 
čiu lankėsi kun. P. Juras, 
LDS Centro Vice-Pirmi- 
ninkas, ir adv. A. Šalna, 
pas kurį svečias yra apsi
stojęs.

į Penktadienį, rugp. 4 d. 
Dr. P. Raulinaitis vyksta į 
Lawrence, o iš ten į Wor- 

! cester. Iš Worcesterio vyks 
į New Yorką. Dalyvaus 
Lietuvos Vyčių Seimo ati
daryme, pasveikins Pava- 

i sarininkų ir visos Lietuvos 
vardu, ir rugpiūčio 9 d. iš 
New Yorko grįžta į tėvynę' 
Lietuvą.

Garbingam svečiui linki-į 
me malonių atostogų ir 
laimingos kelionės.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
Savininkai

Į

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

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

Tel. ŠOU 4673

Pereitą antradienį. “Darbinin-j 
ke” lankėsi ' iš Cambridge pp. I 
Račkauskai. Apžiūrėjo “Darbi- ; 
ninko” spaustuvę; pamatė nau-į 
ją Intertypą ir kitus įrengimus.! 
Atsilankymo proga, pp. Rač
kauskai įteikė $1.00 “Darbinin
ko” metinio pikniko fondui.; Antradienį, Rugpiūčio 8

d., 7‘30 vai. vakare, Darbi
ninko salėje, So. Bostone Pirmadienį, rugp. 1 d. “Darbi-
iįvyks trijų kuopų valdybų ninke“ lankėsi iš Chicagos Bro-i 
ir narių bendras susirinki
mas, tikslu ;
mesnę eigą Trilypės pikni
ko reikalų, kuris bus šau
niai prirengtas Romuvos 

i parke, Montelloje rugsėjo 
i 3 dieną, š. m. Renkia LDS 
! So. Bostono 1-ma kp., 
Cambridge 8 kp. ir Brock- 
tono 2-ra kuopa. Pagei
daujama, kad visi valdy
bų nariai dalyvautų.

I

Res. Šou 3729 Šou 4618

į Lithuanian Fumiture Co.
MOVĖRS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Oistance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

t

lis Jonas Peldžius, MIC., “Drau-> 
aptarti toli- gO” spaustuvės vedėjas, ir Bro- 

’ lis Jtlcksandras Navickas. MIC..
iš Thompson. Conn. Brolis Jo
nas Peldžius keletą dienų pra
leis So. Bostone pas savo brolį 
p. Antaną Peldžių, “Darbinin-Į 
ko” administratorių. Pasisve- 

, čiavęs grįžta į Chicagą prie sa- 
vo kasdieninio užsiėmimo.

—

Chartes & Chris
454 Broadway

So. Boston, Mass.
Taisome automobilius. Pas mus 
mechanikai yra pirmos rūšies. 
Taipgi renduojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasolina. tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.

Į pikniko rėmėjų eiles įstojo sekantieji:
Magdalena ir Petras Bačiūnai, Bridgevvater,.. 
K. Niauronis, So. Boston, Mass........................
J. Dilis, So. Boston, Mass...................................
A. Dzekevičius, Providence, R. I.......................
S. Kudzma, Nashua, N. H...................................
A. Perekšlytė, No. Abington, Mass...................
I. Stonis, Providence, R. I. ................................
M. Andruskevičius, Lovvell, Mass....................
A. Jukna, Middleboro, Mass...............................
V. Černauskas, Lawrence, Mass........................
F. Buinevičienė, Gilbertville, Mass...................
M. Kauklis, Keamey, N. J..................................
J. Andriliūnas, Athol, Mass..............................
U. Liutkevičienė, VVaterbury, Conn..................
B. Kanustienė, Hartford, Conn........................
H. Balutis, Norwood, Mass...............................
J. Kavaliauskienė, Hartford, Conn...................

• K. Tribuliauskaitė, No. Abington, Mass.......
K. Senkus, Worcester, Mass..............................

’ M. Šliuzas, Jamaica Plain, Mass.......................
J. Gudelis, Roslindale, Mass.............................
Kun. I. Zimblys, Philadelphia, Pa...................
V. Jakas, Cambridge, Mass...............................
J. Kaskauskas, Cambridge, Mass...................
A. F. Klevas, Taunton, Mass.............................
A. Brazauskas, Athol, Mass..............................
Mrs. K. Pakštis, Brighton, Mass......................
J. Akulevičius, Providence, R. I.......................
J. Raizis, Gardner, Mass...................................
Mrs. M. Valatka, Roslindale, Mass.............
K. Oksas, Montello, Mass..................................
Mrs. D. Žukas, Cambridge, Mass.....................
M. Jankevičienė, E. Boston, Mass..................
V. J. Kudirka, Norwood, Mass.
J. Totilas, Waterbury, Conn.............................
J. Svilinskas, Worcester, Mass......................
Kaz. Tamulevičius, Worcester, Mass.............
Mrs. Mary Pajaujis, Worcester, Mass. ......
J. Sakaitis, Worcester, Mass............................
Z. Bauba, Lawrence, Mass..............................
K. Znotin, Middleboro, Mass..........................
C. Drevinsky, Middleboro, Mass.....................
F. Statkus, Worcester, Mass..........................
Kun. P. Garmus, Easton, Pa..........................
Kun. S. P. Kneižis, Norvzood, Mass................
J. A. Gailiūnas, Athol, Mass..........................
A. Aukštikalnis, Montello, Mass. ................
K. Jankūnas, So. Boston, Mass. ..................
J. Antanaitis, Norvvood, Mass.........................
T. Valantienė, E. Chelmsford, Mass.............
P. Amsiejus, Haverhill, Mass.........................
A. Kikutis, Manchester, N. H.........................
S. Motiejūnienė, Dorchester, Mass................
J. Bakunas, So. Boston, Mass.........................
K. F. V. So. Boston, Mass...............................
E. Janušonienė, So. Boston, Mass................
P. Lubin, Waterbury, Conn............................
J. Matuza, Elizabeth, N. J. 
Mrs. Miškinis, Greenfield, Mass. 
O. Sidabrienė, VVorcester, Mass....................
E. Marksienė, So. Boston, Mass....................

| S. Deveikienė, Gardner, Mass........................
i Mrs. J. Vespelienė, Lawrence, Mass............
Petronėlė Balsevičius, Brockton, Mass.......
Ant. Pūras, Worcester, Mass........................
Mrs. T. Kissell, Nashua, N. H........................
A. Laukaitis, Randolph, Mass........................
Ig. Unlpa, Methuen, Mass..............................
Mrs. P. Meleika, Athol, Mass........................
J. Medveckas, Norwood, Mass.......................
L. J. Sprindžiūnas. Worcester, Mass...........
K. Staniūnas, Hudson, Mass........................
Mrs. I. Manikas, Hartford, Conn. 

! K. Kairis, Brooklyn. N. Y..............................
į F. Milašius, No. Andover, Mass.
M. Snirpunas, Waterbury, Conn.
J. Kukauskas, Gardner, Mass.
E. Judikaitė, Gardner, Mass.
F. Savilionis, Newton Upper Falls, Mass. .
K. J. Nadzeika, Nashua, N. H. « 
Kun. J. J. Shlikas, Shcboygan, Wis. 
Jedvyga Fronckas, Chelsea, Mass. 
J. Overka, Nashua, N. H.
M. Gasiūnienė, Athol, Mass...........................
Z. Jonaitienė. VVestfield, Mass.....................
A. Brasas, So. Boston, Mass........................
M. Kučinskas. Brooklyn, N. Y......................

Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” prieteliams 
už prielankumą, ir paramą.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

GRABORIAI

PRAŠOME TIKIETU
NEPLATINTI

Generalinis Lietuvos konsulas
p. J. Budrys, kun. F. Virmaus-
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S. Barasetižius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS 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 2537.

i

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V. Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

f*

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

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

Adv. S. šalnicnč pirmadienį 
sugrįžo iš atostogų ir vėl dar
buojasi ofise. Rap.

Felicija Grendelytė vyksta Į 
Lietuvos Vyčių Seimą. kuris i- 
vyks Kearny. N. J.

Povilas Brahmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Įminga. Sav. 
763 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengCJas. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis 3U 
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

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water & Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkit ės» “Durbiuiuke”.

Profesiotialni. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".
K-

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

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

parengimams.
Jei norite, kad Jūsų drabužiai 

būtų švariai išplauti, 
paveskite šį darbą mums.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

«



Penktadienis Rugpiūčio 4 1939 DARBININKAS S

Visi Keliai Veda į ‘Darbininko’ Pikniką, Sekmadienį 
Rugpiučio 6 d., Kęstučio Parkan, E. Dedham, Mass.
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Kaunas — šiomis dieno- yra ryškiausias prekybos 
mis eilė Vilkaviškio ir Ša- kooperatyvas “Žiedas”, 
kių apskrities kooperaty- kuris jau yra virtęs Suval- 
vų minėjo savo veikimo kijos kooperatine tvirtove, 
dvidešimtmečius. Iš visu Kooperatyvo apyvarta 
Vilkaviškio kooperatyvu kasmet kyla. 1937 m. apy

varta buvo apie 2.200.000 
Lt, o jau 1938 m. siekė 4. 
000.000 su viršum Lt. Jubi
liejiniais metais tarnauto
jų kadras pasiekė per 60 
žmonių. “Žiedas” šių metų 
pradžioje turėjo 8 įvairių 
rūšių parduotuves ir aps
krities miesteliuose 7 par
duotuves. Krautuvių tink
las numato plėsti. Narių 
daugum. sudaro ūkininkai. 
Šiuo metu “Žiedas” narių 
turi per 550. Alvito Žemės 
Ūkio Kooperatyvas “Para
ma” įsteigtas 1919 m. bir
želio 13 d., per 20 metų pa
lengva.

TAUTIŠKU ŠOKIU 
INSTRUKTORĖ 

P-nia Ona Ivaškienė. 
talentinga tautiškų šokių 
mokytoja, kurios specia
liai naruošta vaikučių gru
pė "Darbininko” metinia
me niknike šoks tautiškus 
šokius, šiai programai po
nia O. Ivaškienė parūpino 
vaikučiams tam tikrus 
kostiumus, 
tikr ą gėlyną. Kas uamatvs 
šią programą, tikrai bus 
nustebintas iu kostiumais 
ir gražiu pasirodymu.

ONINES

l

4

statyto SS. Sakramento. Nežiū
rint karšto oro, gausus būrys 
šv. Onos mylėtojų dalyvavo pa
maldose. Mūsų zakristijone po
nia Ona Ivoškienė atsižymėjo 
gražiu papuošimu gėlėmis savo 
Globėjos statulos.

Kaip kitais metais, taip ir šį
met šv. Onos atlaidai buvo mi
nėti skirtingomis iškilmėmis. 

| Noveną prie šv. Onos per 9 šeš
tadienius prieš šv. Onos dieną 

i buvo gan skaitlingai lankoma. 
1 Liepos 26 d. įvyko dvejos sudė- 
į tynęs šv. mišios, vienos surink
tos p-lės Onos Nageliūtės, o ki
tos senukės Onos Pautienienės. 
Vakare įvyko mišparai prie iš-

Jauniausios Programos Dalyvės
Felicija Savickaitė 4 m. ir Marytė Plevokaitė 3 m. 

nuosekliai visose amžiaus, yra netik jauniausios vaikučių grupės daly- 
pozicijose gerokai sustip- v^s, bet ir Darbininko pikniko entuziastingos gar- 
rėjo. 1929 m. prekybos a- 
pyvarta nesiekė 50.000 Lt, 
o jau 1938 m. priartėjo 
prie 135.000 Lt. “Parama”tam

kurie sudarys įsigyja nuosavus mūrinius 
namus. Slavikų žemės ū- 
kio kooperatyvas savo 20- 
tuosius metus baigė balan
su 26,929 Lt. Apyvarta per 
pastaruosius metus padi
dėjo apie 35 C . Koopera
tyvas narių turi 112. Paja- 
vonio žemės ūkio koopera
tyvas “Skalsa”, nors did- 
menomis ir neDrekiauja. 
bet 1938 m. padarė apie 
100.000 Lt. apyvartą. Na
rių kooperatyvas turi apie 
100. Sintautų kooperaty
vas “Ąžuolas” sunkiose są
lygose išsilaikęs 20 metų, 
praėjusiais metais apy
vartos padarė už 45,300 Lt. 
Kooperatyvas turi apie 50 
narių. Kud. Naumiesčio 
kooperatyvas “Vienybė” 
yra gerokai sustiprėjęs. 
Prekių apyvarta praėju-

Ieva Marksienė,

sintojos. Ant jų krūtinės, bei spalvuotų kostiumų, yra 
gražiai įsiūtas Darbininko pikniko skelbimas. Felici
jos tėvelis yra vyriausias šio pikniko šeimininkas, o 
Marytės tėvelis yra populiarus biznierius duonytės ir 
įvairių pyragaičių kepėjas, lietuviškų organizacijų ir 
“Darbininko” rėmėjas. (Nuotrauka J. K.)

stiprė- daryta sutartis tarp Lietu- 
prekių vos ir Vokietijos, pagal 
62.000 kurią vokiečių karo gele- 
metais žinkelių direkcija iki tol 

pasiekė jau 565,647 Lt. Na
rių kooperatyvas turi 60.

kiekvienais metais 
ja. 1930 m. “Uolos” 
apyvarta nesiekė 
Lt, o praėjusiais

čiūnas pavedė Žemės Ūkio 
Ministerijos visų departa- 

I mentų direktoriams pa
rengti naują penkmečio 
planą. Naujame plane bus 
atkreiptas dėmesys į že
mės ūkio kultūrinimą ir 
darbo našumo pakėlimą. 
Penkmečio planas apims 
Žemės Ūkio Ministerijos 
darbus nuo šių metų iki 
1944 m.

Į
Kaunas — Liepos 6 d. 

suėjo 20 metų Lietuvos 
geležinkeliams. Prieš pasi
traukiant vokiečių okupa
cinei valdžiai iš Lietuvos 
1919 m. liepos 4 d. buvo su-

Bronė Kavoliutė
Bronė Kavoliutė ateinan- siais metais siekė apie 112. 

tį sekmadieni “Darbinin- 000 Lt, o 1937 m. — y*os 32. 
ko” piknike bus “partne- 000 Lt. “Vienybė” iš ūki- 
ris” n. Juozui Diliui prie ninku superka: bekonus, 
platinimo tikietu. P-lė Ka- linus, kiaušinius ir kt. Na- 
voliūtė vra nuoširdi “Dar
bininko” rėmėia ir serą 
scenos artistė. Ji savo sce
niškais gabumais nesykį 
yra žavėjusi publika.

rių kooperatyvas turi per 
200. Šakių žemės ūkio koo
peratyvas “Uola”. įsteig
tas 1919 m. kovo 29 d..

jų žinioje esančius Lietu
vos valstybės ribose gele
žinkelius su visais trobe
siais, pastatais ir mecha
niniais įrengimais perda
vė Lietuvos vyriausybei. 
Pagal tą sutartį liepos 6 d. 
vokiečiai išnuomavo Lie
tuvai 6 garvežius, 15 kelei
vinių ir 57 prekinius vago
nus. Liepos. 3—4 d. buvo 
perduota Lietuvos susisie
kimo ministerijai Kaišia
dorių - Radviliškio ruožas, 
o pati Kaišiadorių stotis 
buvo perduota liepos 6 d. 
Tą dieną iš Kaišiadorių į 
Radviliškį buvo išleistas 
pirmasis lietuviškas trau
kinys, kurį aptarnavo jau 
lietuvių brigados ir stoty
se savi pareigūnai. Tad

I

' Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. dr-jos, ALR 
K. Moterų Sąjungos 13 kp. 
ir Apaštalystės Maldos dr- 
jos pirmininkė, nenuils
tanti darbuotoja, pasižy- 

: mėjusi bankietų ir kitokių 
pramogų šeimininkė. Dar
bininko metiniame piknike 
eis vyriausios šeimininkės 
pareigas. Ji, kaip visuo
met, su nuolatine šypsena 

į ant veido, rūpinsis, kad vi
si piknike atsilankę būtų 
pavaišinti gardžiais val
giais bei užkandžiais.

VALIO JONUI KARALIUI!
Ne tas katalikas kurs buvo 

pakrikštytas ir garsina save e- 
sant kataliku, bet tas kurs atlie
ka kataliko darbus. Toksai as
muo yra mūsų kuklusis parapi
jietis Jonas Karalius. Sulaukęs 
jau 60 metų amžiaus, ilgus me
tus jis gyvena mūsų kolonijoj 
ir per tuos ilgus metus jis rė
mė ir remia kaip žodžiu, taip 
darbu visą tai kas yra katali
kiška. Jis yra tikras Katalikiš- 

ikos Akcijos apaštalas. Platina 
katalikišką spaudą, priklauso 
prie visų katalikiškų draugijų 
ir nesigėdina eiti prie šv. Ko
munijos kas savaitė. Amatu tik 

I paprastas kriaučius, kas dieną 
Ituri rūpintis kasdienės duonos 
. kąsniu, tačiau suranda laiko 
rinkti prenumeratas katalikš- 
kiems laikraščiams, parašyti 
vieną kitą žinutę visuomenei, ir 
platinti be jokio pelno geras ka
talikiškas knygas. Mylėtojas 
šv. Rašto, jis dabar uoliai dar
buojasi. kad kuodaugiausiai 
praplatinti lietuvių tarpe Nau
jojo Testamento EVANGELI- 

jJAS, Šv. Kazimiero Dr-jos ve- 
iliausį leidinį. Tokiu būdu jis no- 
ri šiek tiek užkirsti kelią biblis- 

itams, kurie daugel kartų po 
I prievarta kiša į lietuviškus na- 
Į mus savo purvinas knygas šmei- 
[žiančias ir niekininčias Katali
kų tikėjimą, Bažnyčią ir jos ku
nigus. Sveikiname mūsų vien
gentį jo garbingam apaštalavi
mo darbe. Ilgiausių metų ir did
vyriškos ištvermės!

i i

Vincas T. Savickas,

pačią dieną pripuolė Porcijun- 
kulės atlaidai, tai nuo antradie
nio pietų iki trečiadienio vaka
rui galima buvo matyti skait
lingas bažnyčios lankytojų bū
rys iš kurių daugel dalyvavo 
mišparų pamaldose.

Vyriausias “Darbininko” 
Pikniko šeimininkas, pasi
žymėjęs savo tvarkingu
mu, sumanumu ir energi
ja. Turi daug patyrimo, 
nuo senesniu laikų didelių 

1919 m. liepos 6 d. laikoma ir įdomių piknikų ir kito- 
Lietuvos geležinkelių pra- į^ų pramogų rengime, 
džia ir nuo ano laiko prasi- 9a?2’, darbo ir pastangų 
, , . - T • 5 deda, kad sis Darbininkodeda atgimusios Lietuvos Diknjkas būt didžiausias 

ii t A. t., i Y geležinkelių istorija. ir įdomiausias. Po. Savic-
Kaunas — Žemes Ūkio ku dvi dukreles Rita ir Fe-

Rūmai žiemos ____ ___
gia trumpalaikius kursus 
ūkininkams. Per pirmąjį kn 
šių metų pusmetį iš viso 
buvo surengti 263 trumpa- T v V <’av.lvn’<x? -1.**, w uuiufia LDS 1-mos kp. vice pirmi-
laikiai kursai, kuriuose nlnkas Saldžiausios r „. 
skaityta 1,837 valandos dies v j R K dr.ios Dir-

1S KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

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

metu ren- liciia dalvvaus “Darbinin- 
>” pikniko programoje, 

kuria vra paruošusi p. Ona 
Ivaškienė.

P-nas V. T. Savickas yraPADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

paskaitų. Kursus lankė 28, mininkas ir kitų katalikiš-
“Arklių lenkty- 000 ūkininkų. — Žemės ū- ku organizacijų darbuoto

jo ministras dr. J. Krikš-i jas.

ninkas. Saldžiausios Šir-

BROCKERT’S ALE

Longino Buinio Orkestras, kuris gros “Darbininko” meti
niame piknike ateinantį sekmadienį, Kęstučio Darže, E. De- 
dham, Mass.

Jankauskas
Advokatas Antanas Jan

kauskas. veiklus organi
zacijose darbuotojas, Ka
talikų Federacijos 3-čio 
skyriaus pirmininkas, a- 
teinantį sekmadienį, rug- 
piūčio 6 d.. Kęstučio Par
ke, E. Dedham, Mass. va
dovaus 
nėms”.
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€0 EUsvvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Bo<ton

VEIKIMO KALENDORIUS
Teko nugirsti, kad naujas 

Veikimo Kalendorius jau ruo
šiamas. Pirmutinė pramoga tai 
bus paskutinis parapijos vasa
rinis išvažiavimas po globa ŠŠ. 
Vardo vyrų dr-jos, Arion Par
ke, rugpiūčio 27 d. Kun. Dubin- 

Iskas. dr-jos dvasios vadas, ir 
ivyriausis pikniko gaspadorius 
daro planus, kad diena būtų 
sėkmingiausia, nes dienos pel
nas skiriamas padengti bažny

čios dažymo išlaidas. Numato
ma, kad Kalendorius bus pasių
stas parapijiečiams šio mėn. 
pabaigoje. B. S. K.

KUN. DUBINSKAS NAMIE 
šeštadienį, liepos 29 d. kun 

Antanas Dubinskas grįžo į Bal- 
timore, praleidęs savo atostogas 
Atlantic City ir New Yorke. 
Aplankė pasaulinę parodą. Pa
sakoja, kad Lietuvos paviljonas 
gražų daro įspūdį ir kad taip 
puikiai ir tvarkingai yra įreng
tas kaip ir paviljonai didesnių 
tautų. Paroda yra begalo įdomi.’ 
Žmogus nebuvęs ne sapnuoti ne
sapnuoja apie ryt dienos pažan
gos galimybes. Tiek daug nau- 
jienybių suvežta į parodą, kad 
ten atsilankymas ir tų naujie- 
nybių pamatymas yra savo rū- ’ 
šies mokslas. Kun. Dubinskas 
pataria bent kuriam asmeniui, 
kurs išgali, aplankyti tą tikre
nybių mokyklą.

ALFONSINĖS
Trečiadienį, rugpiūčio 2 d. 

pripuolė šv. Alfonso mūsų pa
rapijos Globėjo iškilmė. Ryte 8 
vai. buvo atnašautos mišios už 
mūsų visus parapijos gerada
rius, o vakare 7:30 vai. buvo 
laikomi mišparai. Kadangi tą

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

v*

DOVANŲ KOMISIJOS 
PIRMININKAS

Laikrodininkas p. Juozas 
Dilis

Laikrodininkas Juozas 
Dilis, kuris turi auksinių 
daiktų ir laikrodžių krau
tuvę “Darbininko” name, 
366 W. Broadway, So. Bos
tone, “Darbininko” meti
niam piknikui dovanojo 

į laikrodėlį vertės $30.00. 
'Taipgi jis yra dovanų ko- 
imisijos pirmininkas ir su 
i dideliu pasiaukojimu pla- 
įtina tikietus. Iki šiai die- 
jnai jis jau yra pardavęs 
i tikietu netoli $40.00. P-nas 
J. Dilius, talkininkaujant 
n-lei B. Kavoliūtei taipgi 
platins dovanų bilietus pa
čiame išvažiavime. Linki
me geriausio pasisekimo!


