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Amsterdamas, liepos 14, 

Tėvų Jėzuitų leidžiamas 
žurnalas “Stimmen der 
Zeit”, paduoda žinią, kad 
dabar Katalikų visame pa
sauly yra keturi šimtai mi
lijonų. Protestantų esą 207 
milijonai; mohamėdų 306 
milijonai.

Darbininkai Nepriima Algų 
Sumažinimą Tautos Garbei Jie

Fordo Fabrike Darbininkai 
Laimėjo

VVashington, liepos 14, — 
Valstybės Darbo Santykių 
taryba išsprendė, kad For
do kompanijos vadai, St. 
Louis m., pašalintus 192 
darbininkus už unijos vei
kimą pereitų metų streike 
Jiems turi visus darbi
ninkus priimti vėl į fabri
ką ir pataria kompanijai 
pripažinti darbininkų uni
ją. CIO yra automobilių 
darbininkų unija.

Grįžta į Lietuvą

Nevvton, Iowa, liepos 14, 
— Gegužės 9 d. Maytag 
washing machine kompa
nijos darbininkai išėjo į 
streiką, nes kompanija pa
reiškė, kad algos bus su
mažintos dešimtu nuošim
čiu. Iki šiol prie jokių su
tarimų dar neprieita. Gu
bernatorius Kraschel pata
rė darbininkams priimti 
sumažintas algas ir grįžti 
orie darbų, bet darbinin
kai, CIO unijos nariai grie
žtai tam pasipriešino ir pa
reikalavo, kad būtų išrink
ta bešališka komisija, kuri 
sužinotų faktus ar kompa
nija nedali mokėti didesnių 
algų. Unija pasiuntė tele
gramą prezidentui Roose- 

: veltui prašydama jo para
mos. Jie sako, kad priėmę 
sumažintas algas jie jokiu 

j būdu negalėsią pragyventi.
Gi kompanija pareiškė, 

[kad nemėginsianti fabriko 
aitdaryti iki negausianti 

pranešimo nuo gubernato
riaus.

Darbininkams daug truk- 
Įdo ne unijos darbininkai, 
kurie net sudarė organiza
ciją ir reikalauja grįžti 
prie darbų. Jie keletą sykių 
mėgino eiti į fabriką, bet 
streikieriai juos sulaikė. 
Gaila, kad darbininkai ne
sutaria kovose dėl geresnių 
darbo sąlygų.

I
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Mūsų didvyriai lakūnai
Darius ir Girėnas prieš pa
kilsiant iš New Yorko pa
rašė mūsų tautai viešą lai
šką šiais žodžiais:

“Lituanikos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto vande
nyno gelmes tegu auklėja jau- 
'nųjų lietuvių atkaklumą ir ryž
tingumą, kad Sparnuotasis Lie
tuvis būtinai įveiktų klastingąjį 
Atlantiką Tėvynės Lietuvos 
Garbei! Tadgi šį savo skridimą 
ir aukaujame Tau, Jaunoji Lie
tuva!”

Darius ir Girėnas nieka
da nesitikėjo žūti kur nors 
miškuose ant Įsausžemio. 
Bet taip iiem buvo skirta
miškuose ant
Bet taip jiem louvo skirta 
Aukščiausiojo./ Jie buvo 
pirmieji lietuviai perlėkę

A. a. Leit. Stasys Girėnas Atlantiką. A. a. Kap. Steponas Darius

Prancūzija Įspėja Vokietiją
Nekliudyti Čekoslovakijos

Pereitų metų pabaigoje 
atvykęs iš Lietuvos p. Ka
zys Čibiras, žurnalistas: 
Prisikėlimo Bažnyčios Sta
tybos Komiteto sekreto
rius, liepos 20 d. š. m. iš
vyksta atgal į Lietuvą lai
vu “Queen Mary” iš N e v. 
Yorko. p. Kazys Čibiras vi
są laiką Amerikoje gyvent 
kun. P. Juro, LDS Centre 
Vice - Pirmininko vedamo
je parapijoje, Lavvrence 
Mass. Per tuos kelius mė
nesius savo gyvenimo A 
merikoje mūsų išeivijoje 
daug pasidarbavo, - ypač 
Naujoje Anglijoje. Mūsų 
suvažiavimuose ir seimuo
se p. Kazys Čibiras skaitė 
savo turiningus referatus 
Pažymėtina du referatai 
apie spaudą (skaitė Nau Į Jų nutarimai bus paskelb- 
jos Anglijos Lietuvių Ka Į ti, kad įvairios draugijos ir 
talikų seimely) ir “Naujo.' Į organizacijos galėtų turėti 
Darbininkų Pastangos dė j veikimo planą pasaulinės 
Žmoniško Gyvenimo” — 
(skaitė LDS 23-me Seime

Pasaulio Katalikų Taikos 
Konferencija

Hague, Olandija, liepos 
14, — Šių metų rugpiūčio 
10—22 d. pasaulio katalikų 
itstovai suvažiuos į Hague 
miestą, Olandijoje, pasita
rimui apie pasaulinę taiką.

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLAS Chicagoje, pastatytas visuome
nės aukomis Marąuette parke.

Paryžius, liepos 14, — 
Prancūzijos ministeriu 
pirmininkas Daladies pasa
kė, kad jo šalis yra pasi
rengusi ginti Čekoslovaki
ją, jei Vokietija mėgintų ją 
pagrobti. Jis priminė, kad 
gegužės mėnesy tik Angli
jos ir Prancūzijos užstoji- 
mas Čekoslovakijos sulai
kė vokiečių žygius, kitaip 
•jie būtų ją užėmę kaip 
Austriją. Prancūzijos laik
raščiai rašo, kad vokiečiai 
dabar tykiai rengiasi prie 
užvaldymo Čekoslovakijos. 
Sakoma, kad Vokietijos 
vyriausybės vadai, Goering 
ir Goebbels prikaišioja 
Hitleriui, kad jis bijojęs 
pavasarį užimti Čekoslova
kiją. Jie jam sako, kad nei 
Prancūzija, nei Anglija ne
būtų nieko darę, jei jo ka
riuomenė būtų įžygiavus į 
Čekoslovakiją, nes sako, 
tos šalys neturi tikrų suta
rimų. Ir sakoma, kad Hit
leris dabar gailėsi neužval- 
dęs Čekoslovakijos, ir ren
giasi prie pirmos progos 
savo padarytą klaidą ati-

taisyti. Ir jei Prancūzija su 
Anglija nebus tvirtai nusi
statę ginti Čekoslovakiją, 
Hitleris pasiųs ten kariuo
menę.

Amerikos Naciai Skaudžiai 
Nubausti

Riverhead, L. I. liepos 14, 
— Amerikos nacių sąjun
ga pateko į nemalonę. Už 
nesilaikymą valstybės įsta
tų sąjunga turi užsimokėti 
dešimtį tūkstančių dolerių 
piniginės bausmės ir šeši 
sąjungos vadai po $500.00 
ir vienus metus kalėjimo. 
Valstybės civilių teisių į- 
statymas liepia visoms or
ganizacijoms, kurios na
riai įstodami priima slaptą 
priesaiką, narių vardus į- 
duoti valstybės raštinin
kui. Nacių sąjunga reika
lauja iš savo narių slaptos 
priesaikos ir ištikimybės 
pareiškimo Hitleriui, o na
rių vardų nepridavė vals
tybei.

taikos palaikymui. Iš Ame- 
___ __  rikos važiuos prelatas John 

birželio 27 — 28 dd~, Brock- I kun. T. F. Divine,
tone), p. K. Čibiras tuo? I jėzuitas ir kiti, 
savo referatus pavedė LDS 
organui “Darbininkui”, ku
riais turėjo progą pasinau
doti visi skaitytojai. Be to 
daug dirbo, kad Amerikie- Į Leadville, Col. liepos 14, 
čiai lietuviai prisidėtu prie I Šiomis dienomis Jungtinių 
nastatvmo Paminklinės I Amerikos valstybių prezi- 
Prisikėlimo bažnyčiosl lentas Rooseveltas, politiš- 
Kaune I kais sumetimais, važinėja

p. Kazys Čibiras trečia- ?° Ke‘jn®» valstybes ir sa- wlres i “Da i *_■' k -- at’ I stybės Fuel and Iron Cor- 
vykęs I Darbininko «• Lįation Steel Works klu- 
dakciją atsisveikinti. Mes kuris priskaito apie 
labai apgailestavome, kad Į į(x)0 narių, įteikė prezi- 
mūsų uolusis bendradar-1 jentui prašymą, kad jis 
bis turi išvykti, ir palinkę- lįėi šalies gerovės vėl apsi
ėjome ne tik savo vardu, bet I imtų kandidatuoti į prezi- 
ir visų LDS narių ir “Dar-1 dentus 1940 m. rinkimuo- 
bininko” skaitytojų vardu į se. Prezidentas į jų prašy- 
laimingos kelionės. Prašė-1 mą nieko neatsakė, 
me, kad p. Čibiras ir gy
vendamas Lietuvoje nepa
mirštų “Darbininko” skai
tytojų, ir nors retkarčiais 
parašytų straipsnelių ir ži
nučių iš tėvynės, p. Čibiras. ,
pasižadėjo, kiek laikas leisi York, liepos 14,
parašyti. Be to, pažadėjo Kalbėdamas darbininkų u- 
pakviesti ir kitus žurnalis- fe3

rašvti “Darhininkui” I CIO direktotlUS sako, tus rašyti Darbininkui . I <Neužtenka kalbėti apie 
Dėkojame. Tikimės, kad p. I ^įaiinį teisingumą ir sa- 
Čibiras išlaikys savo zodi l {yti aš Katalikas ir žinau 
nes jis gyvendamas ^musų I Bažnyčios nurodymus dar- 
tarpe visuomet jį išlaikė I bininkų klausime, bet rei- 
niekados neatsisakė pade-Į kįa eiti į vadovybę: reikia

Prašo Rooseveltą Kandida
tuoti Į Prezidentus

Darbininkų Šeimoms Atlyginimas Ispanijoje
—

Salamanca, Ispanija, lie
pos 14, — Pereitais metais 
gen. Franco pareikalavo, 
kad būtų sudarytas įstaty
mas, kuriuo darbininkų 
šeimoms būtų duodamas 
geram pragyvenimui atly
ginimas. Įstatymą sudarė 
kun. Quetglas ir vyriausy
bė jį priėmė. Kadangi vie
nų darbininkų šeimos yra 
didesnės, kitų mažesnės, 
tai gaudami iš darbdavio 
vienokį atlyginimą, nevisi 
gali tinkamai pragyventi. 
Tai sudarytas apdraudos 
fondas į kurį kiekvienas 
darbdavys moka lygiai pa-

skirtą sumą pinigų. Dabar 
iš to fondo, darbininkams, 
kurie turi dideles šeimas ir 
iš savo uždarbio vargiai 
gali pragyventi, yra skiria
ma reikalinga dalis pinigų. 
Darbininkai yra pilnai pa
tenkinti. Valstybė taip pat 
daro planus duoti darbinin
kams pamokas apie šeimos 
auklėjimą pagal Šv. Tėvo 
enciklikos Casti Connubii.

Ašhionl Kariuomenės Vadai 
Rusijoje Nužudyti

Sovietų Rusai Uždaro Visus 
Knygynus

439 KUNIGUS NUŽUDĖ 
4 DIECEZIJOSE

_________ --------------------------
Zaragosa, Ispanija, liepos 

14, — Kada Franco nacio
nalistai išvarė lojalistus- 
radikalus iš Castellon de la 
Plana, tai jiems buvo pra
nešta, kad Zaragosa, Hues- 
ca, Tortosa ir Teruelio die
cezijose radikalai nužudė ocuvv, nvmxxaxo ^xxxxx<x- 
439 kunigus. Visos bažny- iakūnaįs jau pasiekė Jung. 
cios sugriautos, altoriai su- — - - - - ---
daužyti. La Cenia mieste
lio kleboną radikalai mies- 
to aikštėje išvilko is rūbų k|H ljnk’ as*ulį jie
ir užmušė akmenimis. Be- - r r -- -
veik visus vyrus radikalai 
privertė eiti su jais, arba 
sušaudė. Nėra tiesos, kad 
Ispanijos radikalai tikin- i 
tiesiems dabar duoda lais
vę.

Lakūnas Hughes Atliko 
Kelionę Aplink Pasaulį 

Per 4 Dienas
New York, liepos 14 — 

Lakūnas Howard Hughes 
su savo keturiais bendra-

I Valstybes ir šiuos žodžius 
rašant, gal bus jau pasie
kęs New Yorką. Taigi visą

KATALIKAI TURI UŽIMTI 
VADOVYBĘ

rie tas vietas užims. Mes 
turime eiti į vadovybę, nes 
mes turime nurodymus 
daug geresnius už kitų”.

Lietuvos Prekybos Delegaci
ja Išvyko | Varšuvą

Londonas, liepos 14, — 
Laikraštis Daily Express 
praneša, kad Lubijanko 
kalėjime, Maskvoje buvo 
sušaudytas generolas Bie- 
lovas, buvęs sovietų Rusų 
armijos vadas, ir septyni 
kiti aukštieji karininkai. 
Metai laiko atgal, kada bu
vo tardomas maršalas Tu- 
khačevskis, tai Bielovas 
buvo vienas iš teisėjų.

Visi nužudytieji buvo 
kaltinami už prieš Stalino 
valdžios veikimą.

Maskva, liepos 14, —So
vietų Rusijos vidaus reika
lų komisaras įsakė visoje 
Rusijoje uždaryti visus 
knygynus kelioms savai-, 
tems laiko. Esą reikalinga 
padaryti visų knygų patik
rinimas ir “apvalyti” kny
gynus. Jis sako, knygy
nuose yra knygų, kuriose 
rašoma prieš komunistus 
ir jas reikia tuojau sunai
kinti. Po “apvalymo”, jei 
dar knygynuose pasiliks 
knygų, tai bus grynai bol
ševikiškos. Tokią tai “lais
vę” duoda komunistai-ko- 
misarai Rusijoje. Komu
nistai reikalauja spaudos 
laisvės kituose kraštuose, 
bet pirmiausia turi parei
kalauti laisvės Rusijoje.

Prekybos Sutartis Su Belgija
Briuselis, liepos 9 d., čia 

pasirašyta nauja Lietuvos- 
Belgijos prekybos sutartis.

Daugiausia Lietuvių Natūra- 
lizuojasi Iš Visų Pabaltijo 

Valstybių
Foreign Language Infor- 

mation Service pranešimu 
natūralizavosi:

1933 m. lietuvių 1,612; es
tų 96; latvių 334; suomių— 
918; 1934 — lietuvių 1,460; 
estų 83; latvių 275; suomių 
927; 1935 — lietuvių 1,411; 
estų 88; latvių 220; suomių 
1,111; 1936
2,147; estų 89; latvių 293; 
suomių 1,206; 1937 — lie
tuvių 2,168; estų 105; lat
vių 356; suomių 1,664: Per 
pirmuosius 1938 m. 6 mėn. 
lietuvių 896; estų 35; latvių 
155; suomių 744.

lietuvių

bus padarę per 3 dienas ir 
kelioliką valandų. Tai re
kordas, kurio dar nė vienas 
kitas lakūnas nėra pada
ręs. Visa kelionė siekia 
14,542 mylias. Iš New Yor
ko pasiekė Paryžių per 16 
ir pusę valandų. Lakūnas 
Hughes iš New Yorko iš
lėkė sekmadienį, liepos 10 
d., 7:20 vai. vakare.

Kelionė lakūnui Hughes 
kainuos maždaug apie 
$300,000. Bet ką tai reiškia 
milijonieriui, kuris būda
mas 18 metų amžiaus pa
veldėjo $17,000,000, o iki 
šiol savo milijonus daugiau 
negu padvigubino iš alie
jaus, orlaivių, judamų pa
veikslų ir kitokio biznio.

Lakūno Hughes tikslas 
buvo išgarsinti Pasaulinę 
Parodą New Yorke 1939 
m. Kelionės kelias: iš New 
Yorko į Paryžių, iš Pary
žiaus per Lietuvą į Mas
kvą, iš Maskvos į Omską, į 
Yakutską, į Fairbanks, A- 
laską, į Minneapolis, ir į 
New Yorką.A t

--—— ----- -------------- x---- I rvia cxlx į -ry. x^xnx«>. Kaunas, liepos 11 dieną,
ti ne tik savo raštais, bet I užimti unijų vadų vietas. Lietuvos prekybos delega- 
ir naudingais patarimais. I Jei mes Katalikai neturė- cija išvyko į Varšuvą nau- 

Taigi dar kartą linkime Į ūme drąsos užimti unijų Į'
p. Čibirui laimingos kelio-1 vadovybės vietas ir prižiū-.

ioms deryboms. Šios dery
bos gal bus ilgiausios ir

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 16 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią^kiriame paminėti Da-
nes, ir pageidaujame, kad I rėti, kad unijos būtų veda- sinkiausios, nes liečia eko- naus - Girėno pasiaukojimo Tėvynės Garbei 5 metų 
jis vėl kadA nors atvyktų I mos pagal Bažnyčios prin-. nominius reikalus — lietu- sukaktį. Prašome pasiklausyti. Pasukite savo radio 
pas m'tAf’’**’ cipus, t ai atsiras kiti, ku-i vių - lenkų prekybą. | rodyklę ant 1120 kilocycles šeštadienį, 2 vai. po pietų.

Magdei Neverauskienei,
kun. Juozo Nevarausko, šv. Jurgio par. (She
nandoah, Pa.) vikaro motinai mirus, “Darbi
ninko” Redakcija reiškia gilią užuojautą savo 
nuoširdžiam bendradarbiui, kun. Juozui Neva- 
rauskui ir jo giminėms.

■■ ■
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ĮViETlNES ŽINIOsj
ANTROJI LIETUVIŲ DIENA
“Darbininko” Intertypo 

Fondo naudai piknikas, 
kuris įvyks liepos 31 d., di
džiuliame ir idealiame Pa
langos Parke, Lawrence, 
(Methuen), Mass., savo di
dumu ir įvairumu bus lig 
antroji Lietuvių Diena.

Liepos 11 d., įvyko pik
niko vadovybės ir kaikurių 
komisijų narių susirinki
mas, kuriame be įdomios 
sporto, tautiškų žaislų, dai
nų programos, nutarta tu
rėti populiariškumo kon- 
testą ir skaitlingiausių 
šeimynų registraciją. Ku
ris ir kuri iš darbuotojų 
daugiausia išplatins pikni
ko tikietėlių, bus išrinktas 
populiariausiu bei populia
riausia pikniko darbuotoja 
ir laimės dovanas.

Piknike bus registracija 
skaitlingų, šeimų. Skaitlin
giausia piknike dalyvau
janti šeima gaus dovaną.

tautiškų šokių - žaislų pro
gramą su dainelėmis ir 
gimnastika, kuri visiems 
bus įdomi pamatyti.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 13-ta kuopa bendrai 
ruošia pikniką, Spot Pon- 
de, liepos 24 d. 1938. Ka
dangi ten nuvažiuoti gali
ma už 10c., o vieta plati ir 
jraži, tai moterys tikisi, 
<ad didžiuma bostoniečių 
ą dieną ten suvažiuos. Į- 

žanga dykai.
Lietuvos Duktė.

Tautiškų Žaislų Programa
Lietuvoje dabar gaivina

ma ir populerizuojama 
tautiški lietuvių šokiai- 
žaislai. Šiame piknike ir-gi 
grupė mažų vaikučių, tau
tiškai apsirengę išpildys

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasalomis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ADVOKATAI

Sporto Programa
Įdomi ir įvairi sporto pro

grama susidės iš sekančių 
dalių:

1. Ristynės — organizuos 
lietuvis jaunuolis p. Tėtu
lis.

2. Virvės traukimas Dzū
kų su Žemaičiais ir vedusių 
su nevedusiais.

3. Bėgimo lenktynės: a) 
storoms moterims; b) sto
riems vyrams, (nelengves- 
niems 200 svarų); c) vai
kinams; d) merginoms; e) 
vaikams.

4. Bulvių rinkimas;
5. Kiaušinių nešimas.
6. Centų rinkimas vai

kams.
Visiems laimėjusiems 

bus duodamos dovanos.

vimą šermenyse ir laidotuvėse 
ir bendrai visiems, kurie mums 
šiokiu ar tokiu būdu pagelbėjo 
i» išreiškė užuojautą nuliudimo 
valandoje.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui p. Juozui Kasparui už malo
nų patarnavimą šermenyse ir 
laidotuvėse.

Nuliūdę
Antanas ir Morta Ančiufcaičiai 

So. Boston, Mass.

v Laiškas Iš Lietuvos
“DARBININKO” Redakcijai

Bostone

Vyksta į Lietuvą

Kam Teks Bostono Mayoro 
Taure

Adv. J. Grigalius atnešė 
“Darbininką” Bostonoį

miesto mayoro Maurice J. 
Tobin dovanotą šiam pik
nikui gražią taurę, kuri 
teks vienam iš sporto pro
gramos dalyvių. Kam jį 
teks? Kas j ą sau į namus 
parsiveš? Sužinosite pikni
ke liepos 31 d. Palangoje.

Rap.

Visos Moterys Susirūpi
nusios

Kun. P. Aukštikalnis, S. 
J,, kuris klebonui kun. P. 
Virmauskiui nesveikuo- 
jant jam pagelbsti Šv. Pet
ro lietuvių parapijoj, ruo
šiasi vykti į Lietuvą pra
džioje rugpiūčio menesio 
šių metų. Kun. Pranciškų 
Aukštikalnį kviečia į Lie
tuvą profesoriauti Lietu
vos Jėzuitų kongregacijos^ 
viršininkas. Kvietimą nuo
širdžiai priėmė ir, gavęs 
savo viršininko leidimą, 
vyksta dviem metam.

Kun. Aukštikalnis gimęs 
ir augęs Amerikoje, bet 
Lietuvą ir savuosius lietu
vius myli ir jiems atsida
vęs darbuojasi. Lietuvoje 
jau yra buvęs. Pažįsta gy
venimo ir darbo sąlygas. 
Jis žino, kad ten ne pyra
gai jo laukia, bet sunkus 
darbas, bet jis yra pasi
šventęs saviesiems darbuo
tis. Kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. yra nuoširdus “Darbi
ninko” bendradarbis ir rė
mėjas. Nuvykęs į Lietuvą 
nepamirš “Darbininko” 
skaitytojų ir iš ten atsiųs 
gražių žinučių ir straips
nelių. Tai bus brangi do
vana “Darbininko” skaity
tojams iš tėvynės.

Sėkminga Vasarinė Mokykla
Šią, kaip kiekvieną vasarą, Šv. 

Petro parapijos vadovybėje, So. 
Bostono bernaičiai - mergaitės 
yra mokomi lietuviškai. Ši va
sarinė mokykla yra ypatingai 
sėkminga. Seserys mokytojos 
(Jėzaus Nukryžiuoto) džiau
giasi vaikučiais ir negali jais 
atsigerėti, nes jie yra geriausių 
lietuviškų šeimų. Didžiuma atsi
lankančių vaikučių sueina iš 
Dorchester, City' Point ir kitų 
tolimesnių kolonijų. Garbė 
jiems ir jų geriems tėveliams.

Liepos 13 dieną, vasarinės 
mokyklos vaikučiai turėjo išva
žiavimą septyniais busais. Lie
pos 29 d., turės vakarą su gra
žia programa.

Grįžo Iš Atostogų

Aleksandra Ivaška su savo 
dviem sūnais atostogavęs Palan
gos parke, Lawrence, Mass. pe
reitą sekmadienį grįžo namo. 
P-nas Ivaška ir jo sūnai parku 
labai patenkinti, nes tai viena 
gražiausių vietų Naujoje Angli
joje. Ten yra natūralūs miškas 
ir gražus ežeras pasimaudyti.

Rap.

Gerbiamoji Redakcija,
“Darbininko” Nr. 30 (š. m.

balandžio 19 d.) perskaitęs ži
nutę “Lietuvos Valdžia Dėl Len
kijos Ultimatumo Nesijaudino” 
net nuostebau. Matyt, blogos va
lios ir nesąžiniškas bendradar
bis arba gerai nepatyręs dalyko 
klaidina ne tik “Darbininko” 
redakciją, bet ir jos skaitytojus. 
Zinutėje rašoma, kad demons
tracijos metu Kaune kariuome
nė demonstrantus išsklaidė aša
rinėmis dujomis ir kareiviai su
darė stiprią sargybą prie lenkų 
įstaigų, kad kas neišdaužytų 
langų.

Čia yra grynas melas ir šmei
žimas Lietuvos karių. Lietuvos 
kariai niekur nekaišiojami į vi
daus įvykius ir jokia politinė 
grupė kariuomenėje pirmenybių 
neturi. Ašarinėmis bombomis 
demonstrantus sklaidė vidaus 
policija. Ji taip pat saugojo ir 
lenkų įstaigas.

Iš kur korespondentas ištrau
kė kareivius, taip ir neaišku. 
Gal nemokėjo atskirti policinin
kų nuo karių. Mat, Kaune, poli
cijos mokykloje yra ir pasienio 
policininkų, kurie dėvi drabu
žius tokios pat spalvos, kaip ir 
kareiviai. Aš pats tą dieną de
monstracijos metu išėjęs iš tar
nybos Miškų gatvėje sutikau 
pasienio policininkų sargybą 
prie lenkų gimnazijos. Tai buvo 
vakaras ir iš tolo, nepriėjus ar
čiau jų, galėjo kas pamanyti, 
kad ten kareiviai stovi. Tačiau 
tokios klaidos nepateisina ko-

respondento. Korespondentas 
turi būti drąsus ir sąžiniškas, ir 
viską patikrinti vietoje ir iš ar
ti, bet ne spėlioti atsistojus toli 
už kampo. Pro pat šalį praeiti 
niekam netrukdė ir buvo visi 
praleidžiami. Tik, žinoma, ne- 
eido triukšmo kelti ir langų 

daužyti.

Tačiau tų, pasienio policininkų 
visai maža tėra Kaune ir jie ne
labai tegalėjo kristi į akis. Dau
giausia visur švaistėsi vidaus 
policininkai, kuriuos iš drabu
žių labai lengva atskirti ir ne 
Lietuvos gyventojams. Taip pat 
ir kitos toj korespondencijoj pa
stabos apie kariuomenę yra pa
rašytos arba kariškai neišma
nančio asmens, arba turint ko
kį blogą tikslą.

Prašau Gerbiamąją Redakci
ją atitaisyti š ią klaidingą žinią, 
kad ja nebūtų be reikalo šmei
žiami Lietuvos kariai.

Su pagarba,

S t. Buč/cus.
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S. Barase viciiK Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

Tel. ŠOU Boston 1437

JosephW. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Pranešimas

Advokatai Šalnai 
Į DARBININKO NAME 

366 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 3520

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

tUU.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E 3t. (Kampa* Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

TALbot 247.4 .
■ I  .................. ■■■■■■■■ ■■■——

Visos Naujos Anglijos 
moterys, ne tik lietuvės, 
>et ir daugelis svetimtau
čių giliai susirūpinusios, 
kailiniais (fur coat’u), ku
riuos I. J. Fox per 'B. Ko- 
raitį paaukavo LDS Nau- 
os Anglijos Apskričio pik

nikui įvykstančiam Palan
goje, liepos 31 d. Visoms 
i’ūpi, kuri bus ta laimingo- 
i, kuriai teks tas “fur- 
eoatas”, §250 vertės. To
dėl visos ruošiasi būtinai ; 
pikniką atvykti. Visos per
kasi tikietėlius. Žinoma, 
čia yra kuo ir susirūpinti.

O.

i

JAU IŠSVEIKO

Prie bendrų aprašymų 
rankdarbių parodą,

Dvylipis Piknikas
Lietuvos Dukterų po glo

ba Mot. Švč. Draugija ir

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Parsiduoda S šeimynų namas 

su 15 kambarių ir modernišku 
Įtaisymu, priešakinės ir užpaka- 
inės durys, 2 automobilių gara
vus. Parsiduoda pigiai. Somer- 
ville 24-26 Ashland St. Tel. Kir- 
kland 6558. (12-15-19)

SVEIKATA—TURTAS

p. Juozas Gailiūnas, gyv. 
Winfield St., buvo sun-8

kiai susirgęs, bet jau dabar 
su Dievo pagelba išsveiko 
ir žada pradėti darbuotis, 
pp. Gailiūnai yra nuošir
dūs “Darbininko” rėmė
jai-

apie 
įvykusią 

Marianapolyje dar reikia pažy
mėti, kad du doleriai dovanų, 
kurie buvo skiriami prie įžangos 
tikietėlių buvo skirti šio nume
rio — 05514. *

Pinigai surinkti už įžangą bu
vo perduoti Kolegijos vyriausy
bei.
Rankdarbių Parodos Komisija.

ne. Kaina tik 65c. Užsaky
mus siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Su užsakymu money 
orderį siųskite: Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Šio laiško rašytojas, p. 
St. Butkus, rodos, yra ar 
buvęs karininkas. Taigi 
suprantama, kad karinin
kui rūpi apginti karių gar
bė. “Darbininko” redakci
ja gavo žinių apie kovo 17 
—19 d. d., š. m. įvykius iš 
įvairių šaltinių. Jų patik
rinti nebuvo galimybės, p. 
St. Butkus tilpusių žinių 
nei neužginčija, o tik pažy
mi, kad kas buvo pasakyta 
apie karius ir kariuomenę 
priklauso pasienio ir vi
daus policijai. “Darbinin
ko” redakcija ir jos skai
tytojai labai įvertina Lie
tuvos karių nuopelnus, y- 
pač kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Todėl ne
turėjo tikslo pažeminti ka
rius tūpusiomis žiniomis. 
Gavę tokias žinias, kokios 
tilpo, supratome, kad ka
riai eina jiems uždėtas pa
reigas iš aukščiau.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patanv.vimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

<

12 Freeman St.,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-VV
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LIET. VYČIŲ N. A.
APSKRIČIO

Paraše Gražią Maldaknygę

»

»

i

» i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

**
♦
♦

tį{
auk-1

♦
♦

♦
»

metinis išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, liepos 17 d. 
Hudson, Mass. Visos kuo
pos n ariai ir vyčių mamy
tės, tėveliai, draugai ir pa
žįstami yra kviečiami at
silankyti į šį išvažiavimą. 
Bus įvairi programa, ska
nių valgių, gėrimų, ir šo
kiams gros viena 
miausių orkestrų.

Po 11:00 vai. Šv. 
busai išeis nuo Šv. 
parapijos bažnyčios, Fifth 
St., South Boston. Tad visi 
ruoškitės į šį milžinišką 
metinį Vyčių Apskričio iš
važiavimą. A. E. L.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
vertini sveikatų ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
;aip tai: reumatizmą, rankų kojų ge
imą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
ankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
elkalauk DEKSNIO GALINGOS 
4OSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
<raštų, girių, visokių medžių aliejų, 
iaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
ano Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM. kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
Aip DEKEN S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
įei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN S OINTMENT. Ui tik Ūda 
tptaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartfard, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

iš žy-

Mišių, 
Petro

SVEIKSTA
Kelios dienos atgal, nu

vykome į miesto ligoninę 
(privatišką kambarį) ap
lankyti mūsų visų mylimą 
pirmininką Liet. Vyčių 17- 
tos Alg. kuopos, So. Bos
ton, p. Praną Razvadauską. 
Jis taipgi yra Vyčių Aps
kričio pirm. Tą vakarą jį 
aplankė net penki vyčiai. 
Matyt, Pranas neužilgo bus 
pilnoje sveikatoje ir galės 
vėl būti mūsų tarpe. A.E.L.

NUOŠIRDI PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kleb. 
kun. P. Virmauskiui ir kun. K. 
Jenkui už dvasinį patarnavimą 
susirgus ir mirus mūsų giminai
čiui Kazimierui Pociui; dėkoja
me Amžinojo Rožančiaus draugi
jos narėms, ypač p. M. Kilmony- 
tei už maldas ir dalyvavimą šer- 
inenyse ir laidotuvėse: dėkoja- 
Tne giminėms ir pažįstamiems 
už dvasinius bukietus ir dalyva-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
TeL Parkway 0558AV 

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 raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.»

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

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

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Daugelis senesniųjų žmo
nių , atsimena Tėvą Kazi
mierą Kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
misijas. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa
rašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda
knygę — “At|aidų šalti
nis”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekį, bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — išpirko. Dabargi ką 
tjk atėjo naujas iš Lietu- 

i vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, g-alite jų 

'gauti “Darbininko” knygy-l|į

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitčs “Darbininke”.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

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

I

S

Mes specializuojamės Venetion Blinds 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

Parduodame prieinamiausiomis kai 
nomis maliavą, sieninį popierą, dar
žams įrankius. Mes esame Venetion 
Blinds fabriko agentai, parduodame 
langams uždengti sietelius — screens, 
langams užlaidas visokių rūšių. Pašau
kite mus apskaitliavimui. Nieko ne
skaitome už apskaitliavimą ir įdėjimą, 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar 
bus didelis ar mažas užsakymas.

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

Tel. TRO - 9263
Savininkai: J. Snapkauskas ir H. Baxendale

JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

II

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

£
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Estai Prievarta Nuvežti Į 

Ispaniją
Talinas, Estonija, liepos 

14, — Estonijos laikraščiai 
Rakvere praneša, kad vie
nas estas rašo iš radikalų 
Ispanijos ir sako, kaip jis ir 
daugybė kitų jaunuolių 
buvo sovietų Rusų pagrob
ti, atvežti į Leningradą ii 
iš ten pasiųsti į radikalų 
Ispaniją kovoti. Jis sako, 
kad su juo buvo 100 estų 
jaunuolių, kurie prievarta 
nusiųsti į Ispanijos karą. 
Iš to skaičiaus tik keli be 
liko gyvi. Jis užbaigia laiš
ką, sakydamas: “Čia gyve
nimas tikrai yra praga
ras”.

Gen. Franco Priėmė Šv. Tėvo 
Atstovą Ispanijai

Burgos, Ispanija, liepos 
14 — Žmonės, kurie degina 
bažnyčias, žudo tikinčiuo
sius, ir griauna tradicijinę 
Katalikų kultūrą Ispanijoj 
nėra tikri ispanai, nes kas 
yra prieš katalikybę, tas y- 
'a prieš ispaniška, pareiš
kė gen. Francisco Franco 
Šv. Tėvo a tstovui arkivys
kupui Gaetano Cicognani, 
kuris atvykęs čia įteikė 
*en. Franco vyriausybei 
savo kredencialus.

Vokietija Nutraukė Prekybi
nius Santykius Su Brazilija

Nubaudė 10 Vokietininkų 
Už Riaušių Kėlimą 

Klaipėdoje
Kaunas, Lietuva, liepos 

14 — Kaip jau buvo rašyta 
birželio 22 d. Klaipėdos uo- 
stan atplaukė vokiečių lai
vas “Preussen”. Vokieti
ninkai sukėlė demonstraci
jas. Kilo riaušės, kuriose 
keturi policininkai sužeis
ti ir vienas lietuvis vaiki
nas užmuštas. Karo ko
mendantas 7 vokietininkus 
nubaudė uždaryti koncen
tracijos stovykloje, o kitus 
3 vokietininkus nubaudė 3 
mėn. kalėjiman.

Birželio 28 d. Klaipėdos 
uostan atplaukė kitas vo
kiečių laivas “Hansestadt 
Danzig”. Vokietininkai vėl 
sukėlė demonstracijas ir 
riaušes. Šį kartą du lietu
viai užmušta ir keletas as
menų sužeista. Trys riau
šininkai areštuoti. Juos 
teis Lietuvos karo teis
mas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

Berlynas, liepos 14, —Ka
dangi Brazilijos preziden- 
as Getulio Vargas prieši- 
~si Vokietijos politiniam 
ūkimui ir nebepriima vo

kiškų markių, tai Vokieti- 
a nutraukė su ja prekybi
nius santykius. Vokietija 
nanaudoja visas priemones 
-avo politiškiems tikslams, 
.š Brazilijos ji daugiausia 
nirkdavo kavą, tabaką, gu- 
ną, medžius ir įvairius 
nedžių vaisius. Dabar Vo- 
’ietija turės tuos daiktus 
kirkti kitur ir daug bran
giau už juos mokėti.

Japonija Panaikina 1940 
Olimpiadą

Tokio, Japonija, liepos 14 
— Japonijos valdžia stai
ga išsprendė panaikinti 
1940 m. pasaulinę Olimpia
dą, kuri turėjo įvykti Japo
nijoje. Šis Japonijos val
džios žygis labai nustebino 
visas tautas. Priežastis — 
karas. .m#

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ g

2 Nauji Kunigai Lietuviai
Vilniaus Arkivyskupas 

Įšventino 20 diakonų į ku
nigus. Tarp jų K. Gajaus
ką ir Br. Sakavičius lietu
viai. $ | lIIRP

TUUuBuITCn 2680.

Franco Triuškina Radikalų 
Jėgas Ispanijoj

Užima Naujas Pozicijas
Hendaye, Prancūzijos, Is

panijos rubežius, liepos 14, 
— Gen. Franco kariuome
nė staiga pradėjo naują o- 
ūensyvą Teruel vieškelio 
ruože ir sudarė rimtą pa
vojų radikalų kariuome
nei, kuri yra įsistiprinus 
?rie Morą De Rubielos. 
Tūkstančius radikalų mili
cininkų baigia apsupti. Po 
aovos per visą naktį, gen. 
Tranco kariuomenė užėmė 
kaimelį Albentoss prie Te
ruel - Valencia vieškelio 
kryžkelės. Paėmė daug ra
dikalų kareivių į nelaisvę 
ir daug ginklų ir amunici
jos. Taipgi nacionalistai 
užėmė miestą Sarrion, ku
ris yra 23 mylios į pietry
čius nuo Teruel. '

Nacionalistai sako, kad i-į 
ci liepos 18 d. paimsią Va- 
lencią. Bet kaikurie diplo
matai sako, kad Valencijos 
paėmimas gali kiek ilgiau 
ištrukti, bet kad bus pa
imtas, tai niekas neabejo
ja.

Darbininkų Laimėjimai 
Nacionalistų Ispanijoje

Burgos, Ispanija, liepos 
14, — Ispanijos nacionalis
tai kovoja dvejopą kovą, 
vieną prieš komunizmą, ki
tą prieš neteisingumą, ku
ris vargino darbininkus.

Franco valdžios teisingu
mo ministeris išleido įsta
tymą, kuriuo reikalauja
ma, kad dirbtuvėse būtų į- 
taisyti kambariai, kur dar
bininkai galėtų pietų laike 
suėję pavalgyti ir valgių 
nusipirkti. Tiems, kurie 
dirba laukuose, darbdaviai 
privalo duoti pastoges, kur 
darbininkai galėtų valgyti 
Dietus arba pasislėpti nuo 
lietaus. Rodos, maži daly
kai, bet darbininkams jie 
svarbūs.

Rado Deimantą Bulvių 
Lauke

Nužudytas Elektros Kėdėje
Chicago, III., liepos 14 — 

Šiandien ryte, 2:08 vai. 
Bostono laiku, nužudytas 
elektros kėdėje John Hen
ry Seadlund, 27 m. am
žiaus. Jis buvo nuteistas 
mirtimi už pavogimą tūlo 
Ross. Toks jau galas visų 
kriminalistų. vi

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

PIKNIKAS

Latvių spauda praneša, 
kad netoli Mintaujos kaž
kokia to miesto gyventoja, 
žiūrėdama bulvių lauką, 
rado kažkokią grandį. Ra
dinį ji pasiėmė su savim 
namo ir jį nuvalė. Tada 
pasirodė, kad tai yra žie
das su 61 žibančiu akme
niu. Vėliau buvo nueita pas 
auksakalį nustatyti žiedo 
tikrą vertę. Pasirodė, kad 
žiedas turi didelę vertybę, 
tačiau nėra istorinis, nes 
deimantų šlifavimas, kaip 
auksakalis nustatė, yra vė
lesnių laikų darbo padaras.

Nustatyti Lietuvos Ir Lenki
jos Vizų Tarifai

SEKMADIENĮ,

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

(Prie Larvrence)
PRADŽIA 12 VAL. PUSIAUDIENĮ.

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

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

RENGĖJAI.

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

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

1

Žinios Iš Lietuvos
Netrukus Bus Pradėtas 

Statyti Dariaus Ir Girėno 
Paminklas

Kertinio Akmens Pašventi
nimas Numatytas Liepos 17

pinigine bauda ir išieškoti 
iš jos vekselio vertę 5000 
litų. Išieškojus vekselio 
vertę — vekselį gražinti at
gal Jadvygai Skirgailienei. 
Kauno apygardos teismas 
jai baudą paliko tą pačią, 
tačiau vekselį konfiskavo.

MUZ. JUOZAS ŽEMAITIS,
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Worcester, Mass.) vargo
nininkas, naujas ALRK Vargonininkų Sąjungos Cen
tro Pirmininkas. Sveikiname!

Dariui ir Girėnui pamink
lui statyti komitetas ne
trukus paskelbs konkursą 
transatlantiniams didvy
riams paminklui pastatyti.

Vieta jau galutinai pa
tvirtinta. Paminklas bus 
statomas Ąžuolyne, prie 
valstybinio aikštyno.

Šią vietą labai mėgdavęs 
žuvęs transatlantinis lakū
nas Darius. Prieš 14—15 
metų jis būdamas FLS va
dovybėje daug prisidėjo, 
kad Ąžuolyne būtų Ištaisy
tas sporto aikštynas. Pats 
Darius Ąžuolyne praleis
davo poilsio valandas ir sa
kydavęs, kad ši vieta yra 
Kauno miesto puošmena.

Minėto paminklo statyba 
prasidėsianti dar šią vasa
rą. Kertinio akmens pa
šventinimo iškilmės numa
tytos liepos 17 d., t. y. tą 
dieną, kai bus minima Da
riaus ir Girėno penkerių 
metų žuvimo sukaktis.

v •

v •

ALRK Vargonininku Sąjun
gos Pirmininku Išrinktas 

Žemaitis

Londone Įsteigta Lietuvos 
Prekybos Atstovybė

Slaptai Siuntė Į Užsienį 
Vekselius

Dainų Šventė Klaipėdoje
Klaipėda, liepos 10 dieną 

čia įvyko dainų šventė, ku
rioje dalyvavo 3000 daini
ninkų ir Amerikos lietuvių 
“Pirmyn” choras. Kaip pa
prastai, užjūrio lietuvių 
choras atkreipė į save visų 
dėmesį. Jis mylimas visų 
jau vien už tą, kad pirmas 
ryžosi iš Amerikos aplan
kyti Lietuvą.

Kontautui Statys Paminklą 
Klaipėdoje

Kaunas, liepos 12 dieną, 
— Nacionalsocialistų bir
želio 28 dieną Klaipėdoje 
sukeltose muštynėse žuvu
siam Kontautui, žuvimo 
vietoje, bus pastatytas di
delis paminklas. Kiti per 
muštynes sunkiai sužeis
tieji sveiksta.

Chicago, III., liepos 14 — 
ALRK Vargonininkų ir pa
rapijų chorų seimai pasi
baigė entuziastingoje nuo
taikoje. Padaryta daug 
svarbių nutarimų. Į Vargo
nininkų Centro Valdybą 
išrinkti šie: pirmininkas 
Juozas Žemaitis, Šv. Kazi
miero lietuvių par. (Wor- 
cester. Mass.) vargoninin
kas; vice-pirm. P. Dulkė iš 
Brooklyn, N. Y.; sekr. N. 
Kulys iš Chicago; ižd. A. 
Mondeika iš Cicero; vy
riausiuoju redaktorių — 
komp. A. Pocius; adminis
tratorių — N. Kulys.

Sveikiname naują ALRK 
Vargonininkų Sąjungos 
valdybą!

v •

Prie Lietuvos atstovybės 
Londone neseniai įsteigtas 
prekybos skyrius. Preky
bos attache paskirtas už
sienių reikalų ministerijos 
ekonominio departmento 
referentas Balickas, kuris 
jau išvyko į Londoną. Be 
to, Balickas paskirtas An
glų — Lietuvių laivinin
kystės bendrovės direkto
rium.

Japonija Vėl Bombardavo 
Cantoną

Užmušė 150, Sužeidė 500
Canton, Kinija, liepos 14 

d. — Japonai vėl iš 
bombardavo šį miestą ir 
bombomis užmušė apie 150 
žmonių, sužeidė 500. Tai 
jau trečią kartą puola šį 
miestą. Per pastarąsias 
tris d ienas japonai užmu
šė ir sužeidė apie 1500 žmo
nių.

oro

Lietuvos viza Lenkijos 
piliečiams už įvažiavimą 
su teise gyventi 7 dienas, 
kainuos 15 lt., vienam mė
nesiui — 27 lt., 3 mėn. — 
40 lt. Daugkartinė galio
janti tris mėnesius viza — 
65 lt., 6 mėn. — 102 lt. 
Tranzito viza su teise Lie
tuvoje sustoti tris dienas— 
15 lt. Be teisės sustoti — 
nemokamai.

Lenkai iš Lietuvos pilie
čių už įvažiavimo vizą ims 
25 zlotus, už daugkartinę 
vizą — 40 zlt., už vizą su 
teise gyventi Lenkijoje — 
50 zlotų, už tranzitinę vizą 
vienam asmeniui 2,5 zlt., 
už tokią vizą ten ir atgal— 
5 zlt., už dugkartinę tran
zitinę vizą — 12 zlt. Kolek
tyvinė tranzitinė viza po 1 
zlt. nuo galvos. Už kolekty
vinę tranzito vizą ten ir af
erai po 1,5 zlt. nuo galvos. 
Tranzitinė viza be teisės 
apsistoti — nemokamai.

Mirties Bausmė Už Sląstų 
Rengimą Automobiliams
Berlynas — Birželio 23 d. 

vokiečių vyriausybės ži
niose buvo paskelbtas įsta
tymas, nukreiptas prieš 
automobilių užpuolimą ke
liuose su tikslu grobti. Tuo 
įstatymu numatoma mir
ties bausmė už rengimą 
sląstų automobiliams. įsta
tymas galioja nuo šių metų 
birželio 22 d.

Lenkai Klaipėdoje Nori 
Atidaryti Transporto 

Kontorą

Philadelphia: Iki šiol prie 
Philadelphijos Universite
to buvo lietuvių kalbos 
kursai filologams, Gradua- 
te School skyriuje. Kursą 
vedė prof. Kent. Nuo ru
dens semestro pakviestas 
dar iš Madison, Wisconsin, 
Universiteto prof. Dr. Al- 
fred Senn. Prof. A. Senn y- 
ra geras liet, kalbos žino
vas, jau 1929 m. Heidelber
ge, Vokietijoje, išleidęs 
lietuvių kalbos gramatiką. 
Dabar jis rašo lietuvių kal
bos žodyną, kuriam jau su
rinko medžiagą iki raidės 
P. Be to, rengia Lietuvių 
Antologiją Amerikos mo
kykloms, Madison Univer
sitetas duodavo jam 200 
dol. metams liet, knygoms 
pirkti. Be to, priskyrė jam 
du lietuviu studentu asis
tentais pagelbai prie ruo
šiamo lietuvių kalbos žody
no. Tie studentai iš federa
linės valdžios (NYA) gau
davo po 14 dol. mėn. kiek
vienas. Būtų geistina, kad 
ir Pensilvanijos Universi
tete visi lietuviai studentai 
ir studentės susiorgani
zuotų ir užsiregistruotų. 
Tuo reikalu susineštų su 
adv. Charles S. Cheleden, 
1313 North Amėrican Buil
ding, Philadelphia, Pa. Vie
tos lietuvių kolonija, pro
fesionalams vadovaujant 
turi gražią užduotį pasirū
pinti liet, kalbos kursai ir 
liet, skyriaus prie Pensil
vanijos Universiteto stei
gimu ir palaikymu Madiso- 
no Universiteto lietuviai 
studentai turėtų tęsti prof.

Kaunas — Ukmergės 
miesto pramoninkas Leiba 
Mišniūneris, turėdamas 
Paryžiuje skolininkų, siun
tė jiems registruotame 
laiške išpirkti protestuo
tus 2 po 500 litų vekselius, 
neturėdamas tam valiutos 
komisijos sutikimo. Valiu
tos įstatymu 29 str., Miš
niūneris siųsdamas užsie
nin vekselius iš ten turėjo 
gauti valiutą. Tokiu būdu 
jis su užsieniu norėjo slap
tai atlikti piniginę atsiskai
tymo operaciją. Kauno a- 
pylinkės teismas Mišniūne- 
rį buvo nubaudęs 1000 litų 
pinigine bauda, kurios jam 
nesumokėjus laikyti 2 mė
nesius arešte, ir iš jo ati- 
teisė Kauno muitinei vek
selio 1000 litų vertę. Kauno 
apygardos teismas jam 
baudą sumažino iki 100 li
tų, tačiau abudu vekselius 
konfiskavo.

Slaptu būdu, registruo
tame laiške siuntė į Ame
riką 5000 litų vertės vekse
lį Vendžiogalos valsčiaus 
gyventoja J. Skirgailiena.

• v

Lenkų Karo Atašė Lietuvai
dipl. pulk. Leon Mitkie- 

wicz - Zultek šiomis dieno
mis lankėsi Karo Muzieju
je ir keliolika valandų žiū
rėjo įvairius Muziejaus 
skyrius. Muziejų aprodė 
Karo Muziejaus viršinin
kas. Atsisveikindamas, len
kų karo atašė svečių kny
goje įrašė šitokį įrašą:

“Karo Muziejus yra iš
kalbingas liudijimas, kad 
Lietuvos tauta ir kariuo
menė trokšta perduoti a- 
teinančioms kartoms kovų 
dėl savo, kraujo kaina įgy
tos nepriklausomybės tra
dicijas.

Nepriklausomybės tradi
cijos ir iš jų kyląs impera
tyvas palaikyti ir tvirčiau 
pagrįsti nepriklau somą 
buitį yra suprantamas ir 
labai artimas lenkų kario 
širdžiai.

Leon Mitkiewicz-Zultek 
dipl. pulk., Pirmas Lenki
jos karo atašė Lietuvai”.

Kaunas — Lietuvos pa
siuntiniui p. J. Baltrušai
čiui jau suėjo 65, o preky
bos patarėjui prie atstovy
bės Paryžiuje K. Dobkevi
čiui 68 metai. Pagal naują 

Ją Kauno apylinkės teis-1 įstatymą jie netrukus išeis 
mas buvo nubaudęs 50 litų!į pensiją.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo
Į Klaipėdą atvyko vienas A. Senn darbą ir 

transporto b-vės iš Gdynės lietuvių bibliotekos, 
direktorius, kuris Klaipė- ----------------
doje organizuosiąs 
transporto kontorą.

lenku Profesionalai, blanlerial. pramonln-
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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dar ilgai sakė... teikė viso
kių laiminimų; ypač šiltą 
palaiminimą liepė perteikti 
katal. jaunimui.

Paskum Panevėčio Vys- 
I kūpąs turėjo pristatyti Šv. 
Tėvui lietuvių maldininkus 
bendroje audiencijoje, čv. 
Tėvas, tarstelėjęs kelius] 
sakinius 215 jaunavedžių 

’.porų, paminėjęs vieną ten 
buvusią Marijos Kongre
gaciją, nepalietes ispanų 
kariškos misijos ir pilnos 
salės kitų audiencijos da
lyvių, atsigręžė į lietuvius, 
stovėjusius sosto dešinėje, 

i ir pasakė labai palankią 
Lietuvai kalbą, kuri tęsėsi 
apie 20 minučių, ko pasta
ruoju laiku nedaroma dėl 
Popiežiaus silpnos sveika
tos.

Buvo bendras salėje nu
stebimas, kai Šv. Tėvas, 
pasakęs kalbą, sėsdamas į 
lektiką tarė Panevėžio 
Vyskupui: “Pasilik čia ir 
išversk mano kalbą, kad 
visi ją žinotų”. Visi stebė
josi: kas čia per vieni, kad 
tiek daug dėmesio parody- 

ko. Anglai kabliuką prarijo. ' turalia tikėūmo neanvkantl^BeUš kitos“Vusės iie JiemS PoPieziaus?
Krikščionių (katalikų ir protestantų) opozicija/^* ^.J^ bedie^škust^on s Reiškta, viena' šv- Tėvo kalboje Lietuva 

susitarusi j taip vadinamą Krikščionių Apsigynimo raūka bendrajam frontui tiltą, kita jį ardo, žino- buv° kartkartėmis mini- 
SąjudĮ ’ (Christian Defence Movement), paraše vai- lietuviškieji bolševikai apskaičiuoja, kad lietuviai ™a- Kele.tas slltb zodzl>l 
dziai stiprų laišką prieš bedievių kongresu Anglijos darbininkai tėra susipratę, kad jie nieko nežino..........................
vidaus ministeris, (Home Secretary) atsake apgailės- bedieviškus kongresus ir kitas viešas ir slaptas 
taująs, kad panašios rusies kongresas žada Londone žmonėms subedievinti. Užteks, jų manymu,
susirinkti, tačiau jis manąs, kad tradicine, Anglijos įatallk®ms kiek pasllalžytl. porą kartų parašyti Dievo;
pagarba žodžio laisvei reikalaujanti kad saukiamas. su ir viskas bus ,jžmlršta. Katali- servatore Romano” (VI. 2)
laisvamanių kongresas nebūtų trukdomas. kai pradgs kad ir bolševikai sušnekami - net apie šią Lietuvai reikšmių-

Matome, kiek reiškia vardo pakeitimas. Kada bu- Dievo vardą pagerbia — taigi nesą baisu su jais dėtis 
vo manyta atvirai išeiti su bedievybės propaganda, ru- kovoje už ekonominės būklės pagerinimą. Į
sų komunistams vadovaujant, Anglijos vyriausybė ne-1 Tad gi mūsų pareiga perspėti tikinčiuosius, kad lietuvius __________
būtų turėjusi kuo pasiteisinti. Bet dabar, komunistams- tariamas bolševikų sužmonėjimas tai tik laikinis jų tyniškai. Jis sakė, kad jam 
neva pasitraukus į šalį ir padėjus laisvamanybės iška- taktikos pakeitimas. Kokias jie ten prisigretinimo i----- ---- -----------
bą, “tradicinė anglų pagarba žodžio laisvei” negalinti priemones bevartotų, esmėje jie yra kaip ir buvę, griež-i 
priešintis “laisvos minties” pasireiškimui. Komunistai, ti tikėjimo neprieteliai. K.
žinoma, visai nepasitraukė. Jie ir tik jie vieni yra to 
kongreso rengėjai. Laisvamanybę iškišo vien anglų a- 
kims apdumti. Ir Anglijos valdžia, “tradicinės laisvės

. gerbėja”, jaučiasi bejėgė bedievių propagandą sustab-! 
dyti, nors ji puikiai žino, kad kongreso sąstatas yra 
tas pats, kad ir jo vardas pasikeitė.

Vis dėlto Anglijos gyventojų protestas yra labai 
svarbus reiškinys. Visuomenė bedievybės nenori, ypač

žiu ir paguodžiančių daly
kų...

Suminėjęs savo džiaugs
mą dėl krikšto, labdarybės 
veiklos ir katalikų akc. su
kakčių, kaip tik dėl šito ir 
sveikino Šv. Tėvas iš visos 
širdies visus tuos, kurie 
buvo toje salėje ir kurie 
savo širdimi ar dvasia te
nai dalyvavo, t. y., visus 
lietuvius, kurie yra geri 
Romos Katalikų Bažny
čios sūnūs, iš širdies dėkin
gi Dievui už šventąją Tikė
jimo dovaną ir kilnią dva
sia atjaučia rūpesčius ir 
remia žygius vyskupų, ku
rie jų tautoje pavaduoja 
visų Bendrąjį Tėvą, ir ku
nigų, kurie, Apaštalų įpė
dinių vedami, dirba sielų 
gerovei.

Šv. Tėvas prisiminė Lie
tuvos vyskupus dirbančius 
dėl sielų gerovės. Ir todėl, 
lygiai kaip čia esantį vys
kupą, taip ir visus kitus 
nori pasiekti Tėvo žodis ir 
padėkoti jiems už pagalbą, 
kurią Jam teikia apašta
liškajame darbe. Ir taip, e- 
sančiųjų asmenyse, Šv. 
Tėvas kalbėjo visiems lie
tuviams, turtingiems ir y- j 
patingai neturtingiems, di
diesiems ir mažiesiems y- 
patingu būdu, nes Tėvas 
juos myli, už juos meldžia
si ir gyvai trokšta, kad ga
lėtų padaryti ką nors, kad 
krikščioniškasis gyveni
mas Lietuvoje klestėtų, 
augtų ir duotų vis sultin
gesniu ir gausesnių vaisių.

Ir čia Šv. Tėvas prisimi
nė, kad Jis pats yra lankęs 
Lietuvą, pažįsta jos kraštą, 
kaimus ir miestus, ypač gi 
Kauną.

Su giliu jautrumu laimino 
Jis juos ir jų tautiečius. 
Pirmiausia laimino vysku
pus, kurie stovi Dieviškojo 
Išganytojo vietoje ir, tam 
tikra prasme, atstovauja 
visų Bendrąjį Tėvą. Su lai
minimu Jis jungė ir karš
tą maldą Dievui, kad jie iš-

Lenkas—ftrarinita Pade
gė Kaimyių Okius

Lietuviški bolševikai neišlaikė savo nusistatymo: 
Dievo vardą parašė su didžiąją raide. Girdi, Dievas 
jiems padedąs, tai reikia Jis pagerbti. Ar jie ir toliau 
taip rašys, ar tik šiam kartui gavo iš Maskvos “dispen- 
są”, — neužilgio tai paaiškės. O gal jų redaktorius sau- 
vališkai pasielgė ir savo rizika sulaužė griežtą valsty- 
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laužė. Iš tiesų, tai ir kvaila taisyklė, grynos neapykan-
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams __________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ............   $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Jau Laisvamaniai
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binį rusų komunistų įstatymą: Dievą tiek paneigti 
kad net Jo vardą neleistina rašyti su didžiąją raide.

Kaip ten bebūtų, mūsų bolševikai tą taisyklę su-

tos padiktuota, gi neapykanta blogas patarėjas. Sako
ma., kad kipšiukas labai gudrus, bet jo neapykanta Die- 
vop taip didelė, kad aptemdo sveiką protą. Dievo panei
gimas ir Jo paniekinimas kaip tiktai didžiausia komu
nistų klaida. Ji suardo jų planus. Iš gražiausių ekono
miškų pažadų, iš užsimojimų sukurti žemėje rojų, vi
suomet, -kaip yla iš maišo, kyšo bolševikų bedievybė, 
kuri viršyja visas jų ekonomines pastangas.

Atrodytų, kad lietuvių bolševikai pirmieji tą klai
dą pastebėjo ir, pradėję rašyti Dievo vardą su didžia-

Nežiūrint smarkių Anglijos piliečių protestų, at
rodo, kad planuojamas bedievių kongresas Londone šį 
rudenį vis dėlto įvyks, tik po kitu vardu Jau nebesįya-^^^;;r ‘u^stįti.’Dėja,7au“p^vėiū. 
dys bedievių, bet laisvamanių (freethmkers) kongre- ■ įolševikal jJu atskleide savo bedieviškos ideolo- 
sas. Pasmodo, kad vis augąs Angiųosv^uomenespam- yo kad jokios veidmainingos pastangos negalės 
pnesimmas jvare bezbozmkams nemaža baimes. Jie °v - - -- - ---- - - - --
jau vengia bedievių bei komunistų vardo, pasitenkin- jau nusistovėjusi> kad žmonių akyse komunistasžmonių priešingai įtikinti. Jų bedieviška reputacija
darni taip jiems nepakenčiama laisvamanių bei men
ševikų iškaba. Ką bedarysi, reikia taikintis prie aplin
kybių ir skystai svajingiems anglių liberalams reikia
pakišti laisvamanybės kabliuką. Komunistai neapsiri- damį tfkėjimo ir taomi

ir bedievis tai tas pats. Be to, jų dabartinė taktika ne
išlaiko rimtos kritikos. Iš vienos pusės komunistai gre
tinasi prie katalikų darbininkų, neva jau nebekliudy- 

l-, žinoma, tramdydami savo na
tūralią tikėjimo neapykantą. Bet iš kitos pusės jie 
ruošia atvirus bedieviškus kongresus. Reiškia, viena 
ranka stato bendrajam frontui tiltą, kita jį ardo. Žino-

buvo viešai pasakyta spe
cialiai Panevėžio Vysku
pui.

Vatikano organas “L’Os-

gąją audienciją rašo:
Jo Šventenybė kreipėsi į 

_______; maldininkus lo-

Pasibaigus didingajam 
kad su ja tampriai sujungta bolševizmo propaganda. Eucharistiniam Kongresui 
Gi mums katalikams štai kas aišku: prieš išplatinda- Budapešte, daugelis tikin- 
mi komunizmą bolševikai plečia bedievybę. Reiškia,] čiųjų išvyko į Romą pas 
bedievybė yra komunizmo dirva ir pagrindas. Tad ką Šv. Tėvą. Tarp jų buvo ir 

Lietuvos maldininkai su Jų 
Ekscelencijomis Panevėžio 
Vyskupu Paltaroku ir Vil
kaviškio Vysk. Karosu.

Birželio 1 d. buvo paskir
ta addiencija pas Šv. Tėvą. 
Tai buvo nepaprasta diena 
ypač Lietuvos katalikams, 
nes Jo Šventenybė Lietu
vos katalikams parodė di-

jie mums bekalbėtų apie savo tolerantiškumą bei pa
kantumą religijai, netikėkime. Pirmoji komunistų pa-' 
reiga plėsti bedievybę. Jie tą savo pareigą atlieka vi
sokiais būdais: kur atvirai, kur slaptai, bet niekad nuo 
jos neatsisako. Katalikai visuomet turėtų tai atsimin-| 
ti. K '

Laisvė iškovota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, 
bet tam, kad visi laisvėje gyventų, kvėpuotų laisvu 
tėvynės oru ir patys prireikus už tą laisvę mirtų.

buvo tikras džiaugsmas 
atverti savo širdį ir pasa
kyti savo žodį jiems, kurie, 
atsilankę į didįjį Budapeš
to triumfą, panoro prail
ginti savo maldingąją ke
lionę į Liurdą... ir su sūnų 
jausmais širdyse atėjo ap
lankyti bendrąjį savo sielij 
Tėvą.

Šventenybė kalbėjo, kad 
kaip ir visoms Jėzaus Kris
taus Krauju atpirktosioms

V •

džiausio palankumo.
Pirmiausia pas Šv. Tėvą 

turėjo ilgą, labai malonią . „ x
ir reikšmingą audienciją sieloms bendrai, taip lietu- 
Panevėžio vyskupas. Gany- viams Jis jautė ypatingą 
to jas tiesiog nuoširdžiai iš
sikalbėjo su Jo Šventeny
be apie svarbiuosius Lietu
vos Bažnyčios ir katalikų 
klausimus. Kai audiencijai 
baigiantis įėjo du monsin
jorai ir priklaupę prie du
rų priminė, kad jau laikas 
baigti, Šv. Tėvas net Eks
celencijai atsistojus eiti

tėvišką jautrumą jau ir to
dėl, kad jie atėjo pas Jį su 
tokiais aukštais civilinės 
ir bažnytinės valdžios ats
tovais. Jų, lietuvių, ir Jo 
Šventenybės mylimiausias 
vyskupas, kuris vadovavo 
jų maldingai kelionei ir su 
kuriuo Jis ką tik matėsi, 
Jam pripasakojo tokių gra-

K. Čibiras.

Naujos Darbininkų Pastangos Dėl Žmoniško Gyvenimo
(Referatas skaitytas LDS 23-me Sei
me birželio 27—28 d.d. š. m., Brock
ton, Massachusetts.).

(Tęsinys)

Tik Meile Sužmonina
Bet ir vykdant socialinį teisingumą — pir

mų pirmiausia pritaikant darbo kokybei ir 
kiekybei atatinkamą atlyginimą — dar nebus 
pasiekta tobulesnės socialinės gerovės, dar 
nebus darbininkui atiduota viskas, kas jam 
priklauso.

Teisingumą turi lydėti meilė, nes tik ji vie
na nuramina tai, ko žmogus labiausiai ilgisi. 
Tik meilė pajėgia maloniai ir stipriai žmonių 
širdis ir valias palenkti teisybei ir žmonišku
mo įstatymams. Teisingumas be meilės tėra 
šaltas įstatymo vykdymas. Gyvenimui su- 
žmoninti reikia širdies, šiandieninė klasių ko
va glūdi ne vien atlyginimo klausime, bet y- 
patingai stokoje širdingumo tarp patarnauja
mojo ir patarnaujančiojo. Aukštieji ponai 
mano, kad patarnautojams ir darbininkams 
pakanka piniginio atlyginimo. Bet taip nėra.

Darbininkai dažnai į savo darbą įdeda šir
dies ir todėl jie reikalauja atsilyginti taip pat 
ir širdimi, širdies nebuvimas, šaltas bei pa
niekinantis žiūrėjimas į žemesniuosius žadi

na juose nepasitikėjimą, net veidmainiavimą. 
Tyliai bręsta nusiteikimai kada nors tuos po
nus priversti dirbt pačius juodžiausius dar
bus.

Taigi socialinis klausimas turi dvi puses: 
ekonominę - medžiaginę ir dvasinę-dorinę. 
Čia bedieviškojo komunizmo teorijos ir prak
tika sudūžta į gyvenimo tikrovę. Socialinis 
klausimas nėra toks siauras ir toks vienpusi
škas, kokį komunistai skelbia. Tikrovė rodo, 
kad norint patenkinti darbininkų giliausius 
troškimus, nepakanka tik žadėti “good time”, 
agituoti į kovą vien už materialinius reikalus.

O ko kito kbmunizmas duoti juk ir negali, 
' nes tai nuosekliai eina iš jo teorijų: jei žmo
gus tėra tik gyvuliškos kilmės visuomeninis 
ratelis, jei viskas jo troškimuose turi baigtis 
tik su šio gyvenimo reikalais, tai negi jam 
teiksi gilesnės pagarbos, negi rūpestingiau 
stengsiesi sudaryti žmoniškesnes sąlygas jo 
dvasios, sielos gyvenimui, kuris visiškai ne
pripažįstamas! Taip jų teorijos pasilieka ky
boti ore, o gyvenimas eina sau. Visai supran
tamą, kodėl vadinamame. “darbininkų roju
je” — Sovietų Rusijoje darbininkai gyvena 
kuo vergiškiausiose sąlygose.

Kasdieną matome, kaip darbininkai kovo
ja ne tik už ekonominį pragyvenimą, bet ir už 
žmogiškąjį savo kilnumą, už žmogiškosios

Ukmergės apskr. Taujė
nų vaįsč. lenkas — dvari
ninkas Stanislovas Pažers- 
kis buvo įtartas savo kai
mynų ūkių padegime.

Pažerskis netik prisipa
žino kaltu, bet net gyrėsi, 
kad padegęs. Dėl to buvo į- 
tarta, kad Pažerskis yra 
nesveiko proto. Kauno a- 
pygardos teisme ekspertai 
— psichiatrai šį 120 hek
tarų dvaro savininką pri
pažino visai sveiku ir pa
kaltinamu.

Kauno apygardos teismo 
prokuratūra dabar sura
šys Pažerskiui kaltinamąjį 
aktą.

tvertų palaimingojo Tikė
jimo, uolumo ir meilės vie
nybėje ir kad kovotų Die
vo kovas net ir tarp bega
linių sunkenybių ir tarp 
aukų, su kuriomis tenka 
susidurti.

Ypatingą savo laimini
mą Jis skyrė kunigams, 
kurie, drausmingi ir klus
nūs vyskupams, su visu di
džiojo Kunigystės Sakra
mento uolumu dirba savų
jų ir savo dvasinių sūnų 
sielų gerovei.

Gausų savo laiminimą 
Jis siuntė brangijųjų lietu
vių šeimoms ir ypatingai 
mažiesiems, tiems Kris
taus Širdies ir Popiežiaus 
mylimiesiems. Ir nesvei- 
katingiems seneliams, ku
riuos prisimena su tėvišku 
švelnumu, nes jie juk taip 
yra reikalingi paguodos... 
Galop Jis laimino ir visą 
lietuvių tautą, ypatingai gi 
tuos, kurie teisingumo ir 
krikščioniškosios nuovo
kos dvasioje ją valdo, lei
džia įstatymus ir žiūri, 
kad jie būtų laikomi.

Šv. Tėvas baigė savo kal
bą melsdamas palaimos Jį 
aplankiusiems lietuviams.

“L.”
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KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

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

jų vertės pripažinimą, už tinkamą vietą dva
sinėje kultūroje, už galėjimą naudotis lygiai 
pagarba ir lygiai meile. Nes darbininkas yra 
juk ne tik algos ėmėjas, bet pirmų pirmiausia 
jis yra žmogus, brolis, sūnus, vyras arba tė
vas. Būdamas tuo, jis stovi tarp visų tų žmo
gaus sąžinės amžinų uždavinių ir sunkenybių, 
kovoje kūno su dvasia, savimylos su pasiau
kojimu, noro pasipelnyti su atsakomybe. Jo 
dvasia, kaip ir kiekvieno normalaus žmogaus, 
neretai išalksta dieviškos stiprybės ir dieviš
kos šviesos — sielos duonos, be kurios tikra
sis, pilnutinis gyvenimas neįmanomas.

Ir prisimena tada amžinai teisingus Kris
taus žodžius: Ne vien duona žmogus gyvena! 
Galingai nušvinta krikščionybės mokslas, a- 
pimąs visas gyvenimo sritis visoje jų gilybė
je ir platumoje, ir darosi aišku; kad- p pilną ir 
vispusišką socialinio klausimo išsprendimą 
gali vesti tiktai Kristaus mokslas, kuris skel
bia pirmiausia žmogaus sudvasinimą, o tuo 
pačiu ir pažiūrų į turtą pakeitimą tiek turtin
gųjų tiek vargšų tarpe. Griežtąjį teisingumą 
krikščionybėje vainikuoja meilė, ta meilė, 
kuri visus žmones laiko broliais, kuri tuo bū
du yra ir tikrosios lygybės pagrindas. Tik 
krikščioniškosios meilės dvasiai įsigalint bus 
įmanomos didesnės ir sėkmingesnės sociali
nės reformos, šalinančios streikus, sukrėti
mus ir klasių kovos nusiteikimąi .

Netiesa, kad! smurtas iš viršaus galima pa
šalint smurtu iš apačios. Smurtas visuomet 
pasiliks smurtu, ar vartos jį ponai; ar darbi
ninkai. Smurtu darbininkai viename kitame 
atsitikime gal būt išsikovoja kiek didesnį ma

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.

terialinį atlyginimą, bet smurtu jie iš aukštų
jų sluoksnių sau niekad neišsikovos nei pa
garbos nei meilės, ko labiausiai reikia žmo
niškam gyvenimui.

Tačiau Kristuje atgimusių sielų meilės 
bendravimas anais laikais buvo nuskriaustų
jų istoriškas protestas prieš cezarius ir prieš 
prabanginį išsigimimą. Ir šiandien tik meilė 
gali sužadinti meilę lygiai darbdavio, lygiai 
darbininko širdyje. Kristus tapęs jų sielų 
viešpačiu pakeis pažiūras į darbą fabrike ir į 
darbininko vertę visuomenėje.

Šitas kelias gerovei pasiekti nėra taip 
triukšmingas ir pigus, kaip materialistų agi
tatorių pažadai, bet-už tat yra veninteliai tik
ras. Idėjinės katalikų darbininkų organizaci
jos, kokia yra ir mūsiškė Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga, labai svarbiai patarnauja socialinių 
klausimų sprendimui, nes jos darbo ir duonos 
klausimus sprendžia krikščionybės šviesoje. 
Jų nariai per savo studijų ratelius, savo spau
dą, savo rekolekcijas ir kitas priemones siek
dami savo širdies ir sielos kultūros, tuo pa
čiu siekia ir geresnės socialinės santvarkos.

Šių dienų sumedžiagėjusiame pasauly tai 
yra tikrai naujos pastangos pasiekti žmoniš- 
kesniam gyvenimui. Ir kiekvienas rimtas ka
talikas turėtų prie šito veikimo prisidėti. Kaip 
kiekvienas komunistas yra skelbėjas nesan
taikos, taip kiekvienas krikščionis turi būti 
nešėjas meilės. Prieš pykčio bangas tebūnie 
sukeltos meilės bangos. Ne tos meilės, kuri 
tik kalba, bet tos meilės, kuri ir veikia.

Pabaiga.



DARBININKASPenktadienis, Liepos 15 d., 1938

w •

KODĖL MOTERYS DIRBA?

•

Popiežius Leonas XIH 
sako: “Yra darbų, kurie 
moterims netinka, nes jos 
iš prigimties yra skirtos 
namų darbams. Namų dar
bai padeda moterims išlai
kyti dorybes, tinkamai iš
auklėti vaikus ir rūpintis 
visos šeimos gerovei”. 
(R. N. 33). Rūpesnis šei
mos išlaikymu ir vaikų iš-

aukiėjimu, verčia Popiežių 
sakyti, kad moterų vieta 
ne dirbtuvėse, bet namuo 
se. Tačiau, Jungtinėse A- 
merikos valstybėse, šiose 
dienose, yra 11 milijonų 
moterų ir merginų dirban
čių už menką atlyginimą. 
Išr to skaičiaus keturi mili
jonai darbininkių yra ve
dusių moterų - motinų.

5

Atsakyti kodėl moterys 
eina į fabrikus dirbti yra 
nesunku. Dauguma mote
rų dirba ne iš noro, bet 
prievartos. Jos yra privers
tos dirbti, nes vyrai negau
na už savo darbus pragy
venimui atlyginimo. Vyro 
uždarbiu šeima negali pra
gyventi. Ir štai moterys, 
turi palikti namų darbus, 
vaikus, ir eiti į fabriką, 
kad galėtų pragyventi.

Popiežius Pijus XI sako: 
“Darbininkas privalo gauti 
tokį atlyginimą, iš kurio 
galėtų pats pragyventi ir 
tinkamai šeimą išlaikyti”. 
Kiekvienas žmogus, kuris 
dirba turi teisę gauti už 
tai tinkamą pragyvenimą, 
tai yra, tiek, kiek reikalin

ga jam žmoniškai pragy
venti ir savo šeimą išlaiky
ti. Kaip kiekvienas žmo
gus turi teisę gyventi, eiti 
į Moterystės luomą, taip 
jis turi teisė gauti užtekti
nai savo pragyvenimui. 
Kodėl yra neleistina už
mušti arba sužeisti nekal
tą žmogų? Dėl to, kad 
žmogaus gyvybė ir žmo
gaus asmenybė yra labai 
brangi ir šventa. Jei jis ne
gauna kas reikalinga žmo
niškam pragyvenimui, tai 
jo gyvenimas yra sužeis
tas ir suardytas, jo asme
nybė pažeminta, jis laiko
mas vergu. Daugumoje, A- 
merikos darbininkai 
gaiš ir yra laikomi.

ver-

VYRŲ UŽDARBIS
Dalykų žinovai sako, kad 

tinkamam pragyvenimui 
žmogus turi gauti bent du 
tūkstančius dolerių į me
tus. Tai išeitų po $38 dole
rius j savaitę. Ar daug dar
bininkų gauna tokią algą? 
Daugiau kaip 60 nuošimtis 
Amerikos darbininkai gau
na žymiai mažiau kaip du 
tūkstančiu dolerių į metus. 
Paprastai dirbtuvėse dar
bininkas uždirba apie 22 
doleriu į savaitę; automo
bilių fabrikuose 28 dole
rius; kasyklose 22 doleriu, 
kitur dar mažiau. Vienas 
darbdavys, John E. Edger- 
ton, iš Nashville, Tenn. pa-

iisakė, kad jo manymu 
dolerių į savaitę yra užtek
tinai mokėti darbininkui. 
Kada jo buvo užklausta 
kaip žmogus gali iš tiek 
pajamų pragyventi, tai jis 
atsakė: “Aš darbininkams 
nemoku pagal jų reikalus; 
aš neklausiu kiek jiems 
reikalinga pragyvenimui, 
aš jiems moku pagal jų 
darbus.” Reiškia, kuris 
darbininkas stipresnis, vi
kresnis, daugiau gali pa
dirbti, gauna daugiau, bet 
senesnis, silpnesnis atme
tamas kaip nebereikalin
gas padaras.

MOTERYS PAKENKIA 
VYRAMS

Toks vargingas darbinin
kų gyvenimas privertė mo
teris eiti prie įvairių dar
bų. Jos užima net darbus, 
kuriuos vyrai dirba: apsi
ima dirbti už mažesnį at
lyginimą. Tuo jos daro 
daug blogo vyrams ir sau. 
Kada moterys sutinka 
dirbti tuos pačius darbus, 
kaip vyrai už mažesnį atly
ginimą, darbdaviai tuojau 
sumažina vyrų algas, arba, 
jei jie priešinasi, atleidžia 
juos nuo darbų ir priima 
moteris. Tačiau taip dary
damos moterys ir sau labai 
daug pakenkia. Kiekvienas 
normalus vyras, kuris ne
turi pašaukimo į kunigus, 
tikėsi kurią nors dieną im
ti sau žmoną ir sukurti 
šeimą. Jis dirba, taupo pi-

dau-nigus, rūpinasi kaip 
giau susidėjus dolerių, kad 
paskui galėtų tinkamai iš
laikyti žmoną ir vaikus. 
Nė viena mergina taip pat 
nesitiki visą savo amžių 
dirbti dirbtuvėje, ar rašti
nėje ar parduotuvėje. Ji 
dirba ir vis tikėsi, kad ku
rią nors dieną, gražus jau
nikaitis užklaus jos: “Ar 
būsi mano?” Bet kada vy
rams sumažinamos algos 
tai nebėra tiek vilties mer
ginoms patekti į Moterys
tės luomą, nes nė vienas 
vyras nenori, kad jo mote
ris eitų į fabriką dirbti. O 
antra, išėję už vyro turės 
vargti ir pragyventi iš 
menko vyro uždarbio. Tai
gi moterų darbas paken
kia joms ir ateičiai.

| ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
į ŽODYNAS •

Chicagos lietuvių choro “Pirmyn” sutikimas Kauno geležinkelio stotyje. Vidu
ryje su skrybėlė rankoje stovi draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirmininkas 
adv. R. Skipitis, šalia jo choro dirigentas Steponavičius.

MOTERŲ UŽDARBIS
Jungtinių Amerikos Val

stybių Katalikai Vyskupai, 
kalbėdami apie darbininkų 
reikalus, sako, kad, ant 
kiek yra galima, darbinin
kių moterų skaičius turėtų | 
būti mažinamas, nes mote
rų vieta yra namai. Tačiau, 
jei jos dirba, tai jos priva
lo gauti atlyginimą tinka
mam pragyvenimui. “Pra
gyvenimo atlyginimas ne
reiškia tik tiek, kiek būti
nai reikalinga pavalgyti ir 
apsirėdyti, bet kad iš to 
būtų galima dar pasilaiky
ti senatvei ar nesveikatos 
reikalams”.

“Moterys”, sako Vysku
pai, “kurios dirba tokius 
pat darbus kaip ir vyrai, 
privalo gauti už tai lygų 
vyrams atlyginimą”.

Faktai rodo, kad darbi
ninkės moterys negauna 
pragyvenimo atlyginimo, 
ir negauna lygių algų su

I

vyrais, nors ir dirba tokius 
pat darbus. Valdžios Darbo 
skyriaus išleistoje knygo
je: “Women in the United 
Statės”, randame štai ką:

Moterys ar merginos dir
bančios prie namų darbų, 
už tarnaites, gauna nuo 
$5.79 iki $15.65 į savaitę; 
viešbučiuose ir restaura- 
nuose, nuo $5.75 iki $16.25 
į savaitę; skalbyklose nuo 
$6.67 iki $13.42 į savaitę; 
raštinėse — nuo $16.15 iki 
$28.65; dirbtuvėse — nuo 
$12.46 iki $29.29 į savaitę. 
Taigi jau iš to aišku, kad 
merginos ir moterys žy
miai mažiau uždirba už vy
rus. Daug yra moterų, ku
rios vienos gyvena, daug 
yra motinų, kurios turi iš
laikyti šeimą. Bet kaip 
pragyventi, kaip išlaikyti 
vaikus iš tokio mažo už
darbio? Tai kas reikia da
ryti?

REIKALAS MOTERIMS 
ORGANIZUOTIS

Reikia moterims, kurios 
gyvenimo aplinkybių yra 
priverstos dirbti, organi
zuotis, dėtis į darbininkų 
unijas, įsirašyti į darbinin
kų organizacijas, kurios 
aiškina ir rūpinasi darbo 
žmonių reikalais, kurios 
nurodo Katalikų Bažnyčios 
mokslą darbininkų klausi
me. Moterys turėtų įsira
šyti į LDS. Kada darbinin
kai, vyrai ir moterys, bus 
susiorganizavę, gaus tei
singų nurodymų kaip gali
ma gyvenimo blogybes 
prašalinti, žinos kas gali
ma ir reikia daryti, tada 
jie savo gyvenimą page
rins. Užtat Popiežius Pijus 
XI sako, kad “darbininkų 
apaštalai turi būti patys 
darbininkai”. Tai reiškia, 
kad darbininkai privalo ži
noti visas savo gyvenimo 
blogybes, pav. kodėl jie ne
gauna pragyvenimo atly
ginimo, turėti nurodymus 
ir norėti savo gyvenimą pa
gerinti.

Jei vyrai gautų pragyve-

• v

nimo atlyginimą, jų mote
rys nebūtų dirbtuvėse, bet 
namuose auklėtų ir prižiū
rėtų vaikus. Aišku, kad 
tinkama ir rūpestinga mo
tinų priežiūra kūdikių mi
rimų skaičius žymiai su
mažintų, mažiau jaunuolių 
nusikalstų; vaikai išaugtų 
tvirtesni dvasioje, protu ir 
kūnu. Popiežius Pijus XI 
štai ką sako: “Pirmučiau
sia, namie arba namų ū- 
kyje bei šeimos rūpesčiuo
se atlieka darbą motinos. 
Didžiausia blogybė, kurią 
reikia visomis pastango
mis pašalinti, Jai toji, kad 
motinos dėl menko tėvo 
uždarbio yra verčiamos už 
namų sienų ieškoti apmo
kamo darbo, apleisdamos 
motiniškus darbus ir pa
reigas, ypatingai vaikų au
klėjimą. Reikia tad dėti vi
sas pastangas, kad tėvai 
gautų ganėtiną atlyginimą, 
kurio užtektų visiems šei
mos reikalams patenkinti”. 
(O- A.)»

cialistai ir komunistai, pa
tekę į darbininkų unijos 
vadovybes, ne darbininkų 
reikalais rūpinasi, bet uni
jų suardymu, krašte revo
liucijos sukilimu ir įvedi
mu komunizmo.

Tiesa, socialistai ir ko
munistai skelbia, kad įve
dus komunizmą, moterys 
bus laisvos ir joms nerei
kės dirbtuvėse prakaituoti, 
jos nebebus laikomos že
miau vyrų, bet lygiai su 
vyrais galės užimti įvai
rias vietas, o jei dirbs, tai 
gaus atlyginimą kaip ir 
vyrai. Kaip gi tas jų skel
biamas mokslas sutinka su 
faktais Sovietų Rusijoje, 
kur per dvidešimtį metų 
komunizmas viešpatauja ?

Amerikos komunistas, 
Andrew Smith, atidavęs vi
są savo turtą Amerikos ko
munistų partijai, važiavo 
džiaugtis Rusijos bolševi
kiška laisve. Apie moterų 
gyvenimą Rusijoje jis sa
ko: “Moterys dirbtuvėse 
gauna apie 75 rublius į mė
nesį. Iš to pragyventi ne
galima. Tūkstančiai mote
rų, pabaigę dienos darbą 
fabrike, eina dirbti nakti
mis namų darbų, kad galė
tų pragyventi”. .

Kada jis pagyrė komu
nistus, tai viena senutė 
moteris jam atsakė: “Kaip 
komunistai gali būti geri 
žmonės, kad jie neduoda 
mums.ko pavalgyti? Prie 
caro aš uždirbdavau 15 ka
peikų į dieną, bet už 15 ka
peikų aš galėdavau dau
giau daiktų nusipirkti, 
kaip dabar už 75 rublius”.

“Bet prie komunistų tai 
moterys yra laisvos”, jis 
sakė moteriškei.

“Bože moi, Bože 
(Dieve mano, Dieve
no)” ji sako, “mes dides
nės vergės esame dabar ne
kaip prie caro buvome. Jei 
komunizmas ilgiau pasilai
kys, tai mes visi greitai bū
sime kapuose”. (“I was a 
Soviet Worker”). Štai ką 
davė komunizmas mote
rims.

Moterys labai daug gali 
prisidėti prie savo ir visų 
darbininkų reikalų pageri
nimo. Pirmiausia, dėtis į 
darbininkų unijas; pirkti 
tų fabrikų produktus, ku
riuose dirba unijų darbi
ninkai; balsuoti ir reika
lauti, kad valdžia išleistų 
darbininkų reikalais įsta
tymus, kuriais jie būtų ap
saugoti nuo išnaudotojų- 
kapitalistų. Darbin inkų 
reikalai yra visų mūsų rei
kalai ir visi turime rūpin
tis, visi vieningai privalo
me darbuotis, kad jie būtų 
Kristaus mokslo šviesoje 
tvarkomi. T.

moi, 
ma-

TIK NE KOMUNIZMAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką žodyną (Dictionary) 
Jis tūri 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

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

Tik ir 
ir at-

Reikia apsižiū
rėti, kad bėgdamas nuo 
vilko neužbėgtum ant meš
kos. Nereikia klausyti so
cialistų ir komftnistų, ku
rie darbininkų unijoms 
daugiau blogo, nekaip ge
ro pridarė. Jau gyvenimas 
užtektinai įrodė, kad so-

Taigi aišku, kad darbi- pitalistų vergais, 
ninkių moterų klausimas čia reikia išminties 
nebus išrįštas iki visa gy- sargumo. 
venimo tvarka nebus su
tvarkyta pagal Katalikų 
Bažnyčios nurodymų. Ir 
pirmas žingsnis prie darbi
ninkų gyvenimo pagerini
mo, tai organizacija. Dar
bininkai turi organizuotis, 
nes kitaip jie ir pasiliks ka-

New Yorko valstybės legislatyvio komiteto inves- 
tigacija, kuriai pirmininkavo senatorius Jonas McNa
boe, užsibaigė liepos 2 dieną. Tyrė pragaištingą komu
nizmo operavimą Amerikoje.

Išklausius Earlo Browderio, kurs yra generalis 
sekretorius Komunistų Partijos Amerikoje, pasirodė, 
kad jų Partija Jungtinėse Valstybėse yra “dalis ir sky
rius Komunistų Internacijonalo Maskvoje, plataus 
masto pasaulinės organizacijos, kuri laikosi mokymų 
Markso, Engelso, Lenino ir Stalino”.

PRIKLAUSO KOMUNISTŲ INTERNACIJONALUI
Šiandien, Komunistų Partija Amerikoje turi neva 

legalį stovį kai kuriose valstybėse tais pačiais pagrin
dais kaip Respublikonų ar Demokratų partijos, ir 1936 
metų rinkimuose Earl Browder buvo komunistų kandi
datas į Jungtinių Valstybių prezidentūrą.

Komunistai Jungtinėse Valstybėse tituluoja Ear- 
lą Browderį tuo pačiu titulu, kuriuo Komunistų Parti
ja tituluoja Josefą Staliną Sovietų Rusijoje.

Kaip Stalinas, Earl Browder priklauso Komunistų 
Internacijonalui, kurio centras yra Maskvoje, ir iš kur 
eina visi įsakymai.

1935 metais, Earl Browder, kaip delegatas iš Jung
tinių Valstybių, dalyvavo Kominterno kongrese, ir nuc 
to laiko jis su kitais rusų komunistų vadais lankė Mas
kvą, kur vyko jų Partijos konferencijos.

NEGALI BŪTI AMERIKOS POLITINĖ PARTIJA
New Yorko valstybės legislatyvis komitetas, pir

mininkaujant senatoriui Jonui McNaboe, reikalavo iš 
Earlo Browderio, kad paskytų viską apie Komunistų 
Partiją Amerikoje ir apie Kominterną, nes jis gerai ži
nąs abiejų organizacijų formavimą ir veikimą.

Iš atsakymų, kuriuos patiekė Earl Browder, ryš
ku, kad jis pasisakė ir viešai prisipažino, jog Komunis
tų Partija Amerikoje glaudžiai santykiauja ir artimai 
yra susijusi su Internacijonaline Komunistine Partija 
Sovietų Rusijoje. Todėl, kaipo tokia, Komunistų Parti
ja Amerikoje negali būti bona-fide Amerikos politine 
organizacija, ir negali turėti vietos Amerikos piliečių 
balsavimo arba rinkimų sąrašuose.

Jei Komunistų Partijai Amerikoje, kaip daliai ii 
skyriui Komunistų Internacijonalo Maskvoje, būtų 
leidžiama veikti Amerikoje kaip “legalei” politinei 
partijai, kas gi galėtų suturėti Nacių arba Fašistų par
tijoms gauti reprezentaciją Amerikos rinkimų sąra
šuose ?

ĮSTATYMAS PRIEŠ SVETIMŠALIŲ PARTIJAS
Ligi šiol nė viena Amerikos politinė partija netu

rėjo tarptautinių santykių, ir neturės, jei nori išlaikyti 
tikrai amerikoniškąją demokratiją. Dėl to, Amerikos 
patrijotai jungiasi, kad pasirūpintų išleisti tokį įsta
tymą, kuriuo Komunistų Partijai užgintų veikti ir sta
tyti savo kandidatus Amerikos balsavimo ar rinkimų 
sąrašuose.

Jei Earl Browder su savo sekėjais ima įsakymus 
iš Maskvos, ir jei šio krašto komunistai moka į Tarp
tautinį Solidarumo Fondą, jiems patiems parankiausia 
būtų vykti į Maskvą, ir ten paragauti “raudonosios” 
laisvės. Mes čia, Amerikoje, turime kitokią laisvę, ku
ria esame patenkinti, ir turime tikrąją demokratiją.

TARPTAUTINIS SOLIDARUMO FONDAS
Komunistų Partijos “naujosios” konstitucijos 

pirmojo skyriaus penktame straipsny j skaitome:
“Komunistų Partijos visi nariai kas ketvirtą mė

nesį užsimoka nepaprastą mokestį... skiriamą Tarptau
tinio Solidarumo Fondui. Tautinis Komitetas tuos pi
nigus naudos išimtinai padėti mūsų brolių komunistų 
partijoms kitose šalyse”.

Tačiau, kaip pasirodo, tie, kurie moka tuos mokes
čius padėti revoliucijai sukelti kituose kraštuose, iš 
tikrųjų yra tarptautiniai revoliucijonieriai.

Laikas būtų mūsiškiems komunistėliams susipras
ti, kad daugiau nebeklupčiotų Maskvai, ir iš jos dau
giau nebeimtų sovietiškųjų įsakymų. Juo skubiau nu
sikratys pragaištingo komunizmo kraugeringo revo
liucinio sąmokslo, tuo jie bus žmoniškesni ir protinges
ni tvariniai; surimtėję ir sudorovėję( jie bus priimtini 
nariai socialinėje draugovėje ir taps naudingi visuo
menei arba tautai. Kun. A. T. (Samata).
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Mirė LDS Narys
CLEVELAND, Ohio — 

Gegužės 11 d. mirė Petras 
Jackus, LDS 51 kp. narys, 
buvęs pirm.. Mirė stai
ga, nes sirgo tik 27 valan
das. Jis turėjo 57 m. am
žiaus. Amerikoje pragyve
no 28 metus. Atvyko iš Lie
tuvos, Šimonių par., Pane
vėžio apskr., Papliubalio 
vienkiemio. Paliko nuliūdi
me žmoną ir sūnus.

A. a. Petras Jackus buvo 
ilgametis LDS Narys ir 
“Darbininko” skaitytojas. 
Jam mirus, jo žmona persi
kėlė gyventi adresu: 13614 
Eaglesmere Avė.

LDS Centras, “Darbinin
ko” redakcija ir adminis
tracija reiškia gilią užuo
jautą a. a.Petro Jackaus 
žmonai ir jos šeimai.

i 
dirbdamas skerdykloje rūpinosi 
ir šelpė savo sūnų kiek tik galė
jo, kad jis tik baigtų savo moks
lą, ir dabar tėvui ir motinai gar
bė ir džiaugsmas, kad sulaukė 
savo sūnų daktarą.

Dr. Ūselis išvyko metams 
(Intemship) Šv. Povilo ligoni
nėn, Saskatoon, Canada. Lau
kiame jo sugrįžtant ir linkime 
jam kuogeriausios kloties gavo 
profesijoje.

Parapijai gerai sekasi. Liepos 
17 d. parapijos darže įvyks pa
rapijos piknikas. Tikimės gra
žaus pelno padaryti.

Liepos 12 d. prasidės vasari
nė mokykla. Seserys Pranciš- 
kietės duos pamokas, apart tikė
jimo dalykų jos taipgi mokins 
vaikus Lietuvių kalbos. Laukia
me Seserų. Koresp.

H0RW00D, MASS

SI0UX CITY, IOWA
NAUJAS GYDYTOJAS

Dr. Stanislovas Ūselis, 25 
gimė šiame mieste, mokinosi 
vietinėse viešose ir katalikiško
se mokyklose. Po tam lankė 
valstybės universitą, Vermillion, 
S. D. Po kelių metų jis baigė 
mokslą su gydytoju laipsniu U- 
niversity of Chicago, birželio 18, 
1938. Dr. Ūselis yra pirmas toks 
profesijonalas iš šios Šv. Kazi
miero parapijos. Dr. Ūselis daug 
metų prie šv. mišių tarnavo mū
sų vietiniam kleb. kun. Jurgiui 
Česnai. Jis taipgi daug metų 
giedojo chore ir daug chorui 
pasidarbavo. Jis yra pavyzdin
gas katalikas, jis eidavo prie Šv. 

'" Komunijos labai dažnai net ir 
kas dieną. Garbė mūsų parapi
jai, kad susilaukė gydytojo.

Dr. Ūselio tėvas sunkiai be-

m.

Sykes & Sykes
; P. A. SYKES ir B. G. SYKES ![ 

J LIETUVIAI ADVOKATAI Į i
Ofisas: Sanborn Block !'

' Washington St., Norwood, Mass. Į' 
Tel. Norvvood 0330 '!

1 Gyvenimo Vieta: Į'
32 WALNUT AVĖ. Į J

Į Tel. Norvvood 1020 iĮ

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD. MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Brockton 2005

Pagerbė p. Balučius
Liepos 7 d., pasidarbavimu pp. 

Smilgių, Kudirkų ir kitų, įvyko 
vakarėlis pp. E. ir M. Balučius, 
gyv. 39 Concord Avė., pagerbti, 
jų 31 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Giminės ir 
pažįstami pirmiausia susirinko 
pas pp. Smilgius, o iš ten visi su 
užkandžiais ir gėrimais automo
biliais nuvažiavo pas pp. Balu
čius, jiems nežinant. Užklupo 
bedirbančius, ir kaip p. E. Ba
lutis sako, net buvęs pamiršęs, 
kad tą dieną suėjo 31 m. kaip 
vedę.

Dalyvavo pp. Balučių giminės, 
kaip tai: pp. Vincas Kudirka ir 
jo žmona, Pranas Kudirka, Juo
zas Smilgis, (brolis p. Balutie- 
nės) ir jo žmona, p. Ona Červo- 
kienė (Kudirkaitė), p. Ruškiai, 
Girdvainiai (p. Girdvainis yra 
vedęs p. Balučio seserį) ir kiti. 
Taipgi dalyvavo daug pažįsta
mų, tarp kurių ir pp. E. Wara- 
bow su žmona (lietuviai laido
tuvių direktoriai, kurie turi o- 
fisus Norwoode ir Brocktone). 
Iš viso dalyvavo apie 30 žmonių. 
Visi sveikino pp. Balučius, jų 
sūnų ir dukterį ir linkėjo il
giausių metų. Dalyvių vardu į- 
teikė pp. Balučiams gražų laik
rodį.

pp. Balučiai dėkojo visiems 
už padarytą surprizą ir pasiža
dėjo ir ateityje darbuotis kata
likiškoje akcijoje.

Turiu pažymėti, kad pp. Ba
lučiai labai nuoširdžiai darbuo
jasi Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje ir jos draugijose, p. E. Ba
lutis yra parapijos kolektorium, 
Šv. Vardo dr-jos raštininku. 
LDS ir kitų katalikiškų draugi
jų nariu, p. Balutienė yra LDS 
kp. pirmininkė ir kitų moterų 
draugijų valdyboje.

Šia proga reiškiu pp. Balu
liams viešą sveikinimą ir linkė
jimus.
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Intertypo Fondui Didelis

PIKNIKAS!
Rengia Naujosios Anglijos LDS Apskritis

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

Pradįia 1 Valandą po pietų

FOX per p. B.
Koraitį dovana $250. 

00 vertės.

6

Lietuvos Vyčių 26-as Seimas 
Chicago, II.

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

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

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

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

Sportui Vadovaus: M. Grendelis, Aleksandra ir Ona Ivaškai

Rašomoji mašinėlė, kuri 
bus dovanota vienam šio 

pikniko dalyvių.
■ .........................t

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti
RENGĖJAI. Naujas Intertype

Šiais metais Lietuvos Vy
čių 26-tas Seimas 
antrad., trečiad 
tadienį, rugp., 9, 
d., Aušros Vartų 
Chicago, UI.

Visi parapijiečiai subruz
do ir plačiai kalba apie šį 
jaunimo suvažiavimą.

Vietinė kuopa daug dar
buojasi, kad Seimas visais 
atžvilgiais pasisektų, ir be 
abejonės bus sėkmingas, 
kadangi visi nariai priside
da darbu.

Seimo programa tikrai 
bus įvairi. Delegatai gaus 
progą pamatyt Chicagos 
miestą ir plačiai žinomas 
įstaigas.

Kadangi dabar yra nau
jų narių vajus, kuopos žy
miai padidėjo. Tad, kuo
pos, naudokitės šia proga 
ir siųskite pilną kvotą dele
gatų į Seimą, kad galėtu
mėm pravest naudingų or
ganizacijai nutarimų.

Visais Seimo reikalais 
kreipkitės į kom. sekr. M. 
Brazauskaitę, 2232 South 
Bell Avė., Chicago, III.

Lauksime visų! Marbe

•9

įvyksta 
ketvir- 

10 ir 11 
parap.,

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

KASDIEN IŠKASĖ MILIJONO 
DOLERIŲ VERTES ANGLIŲ
Apskaičiuota, kad Pennsylva- 

nijoje pereitais metais kietos 
anglies kasyklose, skaitant tik
tai darbo dienas, kiekvieną die
ną iškasta po maždaug vieną mi
lijoną dolerių vertės anglies. Iš 
Valstybinės kasyklų komisijos 
raporto matome, kad 1937 me
tais kasyklose dirbo 186 dienas, 
o iškasta anglies vertės $197, 
596,859.00. •

Dalyvis, nyčioje.

Retenybė
Šios savaitės pradžioje vieną 

dieną mirė Adomas Mikelionis, 
gyv. 149 Pleasant St., apie 87 
metų amžiaus, o kitą dieną mirė 
jo žmona Ona apie tiek pat am
žiaus. Laidotuvės įvyksta penk
tadienį, liepos 15 d., 9 vai. ryte 
iš Šv. Jurgio lietuvių par. baž- 

Rap.

Tos pinigų sumos didesnė da
lis išmokėta darbininkams al
gomis; apie $14,000,000.00 buvo 
išmokėta “tax’omis”; apie $100, 
000,000.00 išmokėta geležinkelių 
kompanijoms už anglies perveži
mą.

Pereitais metais nors anglies 
kasyklose dirbo tik apie 60% 
viso darbo laiko, bet dirbo daug 
daugiau kaip kaikurios kitos 
dirbtuvės Pennsylvanijoje. Jei
gu Federalinė valdžia kiek ga
lint “Tax’omis” stabdytų tą di
delį iš kitų šalių anglies įvežimą 
Amerikon, ir jeigu būtų pripa
žinta toji nauja sutartis su Ka
nada taip, kaip tos šalies žmo
nės jau seniai reikalauja, nėra 
abejonės, kad būtų darbo kas
dien kiekvienam “mainieriui” 
šioje kasyklų apylinkėje, ir nie
kam nereikėtų rūpintis bei ieš
koti valstybinės pagelbos kas
dieniniam gyvenimui.

ŠIŲ METŲ KARŠTIS
Pereitą savaitę buvo šių metų 

karščiausias laikotarpis. Per ke
lias dienas mūsų apylinkėje 
thermometras buvo pasiekęs ar
ti 95 laipsnių karščio.

IR DAR ŠIS TAS
Liepos 6, 1938, mirė a. a. An

tanas Matulevičius, gyv. 9 S. 
Bridge Street.

Liepos 10, 1938, mirė a. a. 
Magdė Neverauskienė, gyv. 123 
Pine Hill Street, Minersville, Pa. 
A. a. velionė buvo mūsų parapi
jos vikaro, kunigo Juozo Neve- 
rausko motina. R aulas.

PHILADELPHIA, PA.

zultatas: visas įeigas sudėjus, 
dar trūksta apie $125.00 skolos 
išlyginimui. Viso reikėjo turėti, 
užmokėta $750.00. Skolos pa
dengimui, manoma surengti su
tiktuvių vakarienė grįžusiems 
jaunuoliams, rugsėjo mėnesyje. 
Taipgi lietuvių organizacijos ir 
pavieniai, kurie dar neaukavo, 
prašomi pagal išgalės prisidėti. 
Tai yra visų lietuvių reikalas, 
darbas ir pasišventimas.

Ketvirto jaunuolio, atleto V. 
Dalboko kelionę į Lietuvą ir at
gal finansavo jo tėvelis, kuriam 
priklauso didelė garbė už leidi
mą savo sūnui aplankyti gra
žiausiu laiku pamatyti tėvų gim
tąjį kraštą, Lietuvą. —

Fr. Pūkas.

NAUJOS KNYGOS
TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 

kun. Juozas židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako į įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina . .. 25c.

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

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ..................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .....................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...........
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
———————— l

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

25c.

25c.

25c.

20c.
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Aušros Vartų Parapijos Metinis

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ,

KASYKLŲ SĄSKAITA
Padarydami sąskaitą visų mū

sų apylinkės kietos anglies ka
syklų randame, kad pagal darbą 
pirmų šešių mėnesių šiais me
tais, visos kasyklos, išimant tik 
4-rias, dirbo daug mažiau šįmet, 
ne kaip tuo pačiu laiku pereitais 
metais. Tos keturios kasyklos, 
kurios šįmet dirbo daugiau kaip 
pereitais, 1937, metais yra se
kančios: William Penn, Brook- 
side, New Boston, ir East Bear 
Ridge.

Sekantis sąrašas parodo mūsų 
apylinkės kasyklų pirmųjų še
šių mėnesių darbą 1937 metais, 
palyginus su 1938 metais:—

MIRĖ UOLUS KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS RĖMĖJAS

Liepos 2 d. mirė Bernardas 
Randakevičius, 44 m. amžiaus. 
Palaidotas liepos 6 d. iš Šv. Ka
zimiero par. bažnyčios Šv. Kry
žiaus kapuose. Jisai buvo nuo
širdus katalikiškos spaudos rė
mėjas. Lai Dievas suteikia a. a. 
Bernardo Randakevičiaus vėlei 
vietą dangaus karalystėje.

P. Kondrotas.

VALIO! BIZNIERIAI IR 
PROFESIONALAI

• Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų draugija, kuri vos tik pus
metis kai užgimė (dar “nekrikš
tyta”), ir apie kurią buvo gar
siai kalbama, kad nieko nevei
kia, netikėtai padarė "stebuk
lą”: Liepos 1-mą d. laivu Grip
sholm, išsiuntė į Lietuvą ketu- 
rius (4) lietuvius atletus, daly
vauti Pirmoje Lietuvos Olimpi- 
jadoje, Kaune. Užmokėjo kelio
nę į Lietuvą ir atgal trims jau-

Mount Providence
/

Šv. Pranciškaus Seserų 
Padėka Už Aukas Pietų 
Amerikai Philadelphijos 

Lietuviams

Prie kiekvieno gero darbo rei
kia pasišventimo. Prie misijų 
darbo reikia netik pasišventimo, 
reikia irgi finansinės paramos. 
Žinomas daiktas yra kad tie, 
kurie pasišvenčia dirbti sielų iš
ganymui tolimuose kraštuose, 
visuomet kreipiasi į savo drau
gus ir prietelius kad jiems pa
dėtų tą darbą įvykdinti. Ir mums 
apsiėmus važiuoti j Pietų Ame
riką savo broliu lietuviu pagal
bon, atsirado daug draugų ir 
prietelių, kurie užjausdami rei
kalą stoja mums gelbėti, teikda
mi aukas. Esame dėkingos Phi- 
ladelphijos lietuviams už jų 
gausias aukas. Ačiū tariame

Liepos-July 17 d., 1938
Parapijos Darže, So. Worcester, Mass. :♦

Siame Piknike bus: Sportas, Muzika, Šokiai, Dainos, Skanūs Valgiai, Gėrimai 
Pradžia 1 Vai. po pietų

Visus nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti — Klebonas ir Rengėjai

William J. Chisholm
GRABORIUS 

"Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St., .
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

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

Pope OpHcal Co.
Albert R. Barker

1

1937 1938 nuoliams. Net ir artimiausi ir šiems klebonams ir jų parapi-
William Penn 82 119 pasiturintieji giminės labai re jonams už apturėtą paramą:
Raven Run 133 95 tai panašias atostogas į Lietuvą kun. I. Zimblys, Šv. Jurgio pa
East Bear Ridge 122 130 padaro jaunuoliams. Ar ne tie rapija; kun. I. Valančiūnas, Šv.
Calonial 124 111 sa? Valio, Biznierių ir Profesio Kazimiero parapija; kun. J. G.
Morea 123 96 nalų organizacija už iniciatyvą. Čepukaitis, Šv. Andriejaus para
New Boston 124 131 Finansų sukėlimo reikalu bu pija; ir kun. E. Paukštis, Ches-
Packer 5 88 67 vo daromi susirinkimai pt r vi ter, Pa.
Bear Valley 94 76 są birželio mėnesį. Draugijos ir Dėkojame taipgi ir visiems,
St. Nicholas Dist. pavieniai buvo prašomi prisidė kurie prisiuntė stambesnes au

P. & R. 121 102 ti svarbiam tikslui. Biznieriai, kas. Lai Kristus Karalius gau
Locust Summit Dist. profesionalai ir kiti geros šir siai atlygina visiems, kurie pri

p. a r. 114 93 dies lietuviai, net ir svetimtau sideda prie Jo Karalystės plati
Park Place 94 44 čiai gausiai aukavo. Matysite iš nimo.
Kehley Run 122 19 atskaitų. Ant greitųjų buvo su- Dėkingos,
Brookside 128 135ruoštas išleistuvių vakaras. Re- Sv. Pranciškaus Seserys.

I

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
WORCESTER, MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

t



Penktadienis, Liepos 15 d., 1938 DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios WATERBURY, CONN

NEWARK,N.J.

Jo-

Lai būna amžina ramybė jau
nuolio vėlei. Lai Visagalis stip
rina velionio tėvelius šiose nu
liūdimo dienose. T.M.

ROCHESTER, N. Y.

NAUJAS KRISTAUS 
DARBININKAS

• Šios kolonijos jaunikaitis 
nas Šarnius, birželio 11 d. įšven
tintas kunigu. Pirmas iškilmin
gas šv. mišias atnašavo Švč. 
Trejybės lietuvių par. bažny
čioje birželio 12 d. Dalyvavo 
daug svečių kunigų. Pamokslą 
pasakė kleb. kun. I. Kelmelis/ 
Pamokslininkas pažymėjo nau
jo kunigo nuopelnus. Šv. mišių 
klausyti buvo primicijanto gi
minės ir minia žmonių.

Birželio 23 d. parapijos .mote
rys surengė primicijantą pa-l 
gerbti šaunų vakarą. ProgramosĮ 
vedėju buvo kleb. kun. I. Kelme- į 
lis. Visi linkėjo primicijąntui 
kun. Šarniui sveikatos ir geriau
sių sėkmių.

Parapijos moterys įteikė pri- 
micijantui gražią dovaną. Taip
gi vakaro rengėjos įteikė $50.00 
dovaną. Bilietų pardavime dau
giausiai pasidarbavo p. Ona 
Daukšienė, o vakaro surengime 
pasidarbavo daugiausiai Sąjun
gietės.

Kun. Šarniaus tėveliai pri
klauso prie vietinių draugijų ir 
dalyvauja visuose parengimuo
se. Šios kolonijos lietuviai kata
likai džiaugiasi sulaukę jauno 
kunigo iš savo tarpo.

Ten Buvusi.

I

P-LĖ ISABĖLĖ MOCIEJU- 
NAITĖ

Liepos 17 d. įvyksta piknikas, 
Linden parke, Union City, Conn. 
delnas skiriamas Šv. Juozapo 
parapijos našlaičiams ir “Darbi
ninko” Intertype fondui, tai la
bai naudingam tikslui. Tikimės, 
kad visi atvyks į pikniką ir tuo 
parems reikalingas paramos į- 
staigas. Gros šaunus orkestras. 
Bus visiems gera proga linksmai 
laiką praleisti.

Šv. Juozapo parapijos darže 
padaryta graži platforma, kur 
šeštadieniais įvyksta šokiai.

Vasaros metu daug žmonių va-

i v

žiuoja maudytis, bet mažai kas 
paiso kaip maudytis. Štai perei
tą savaitę prigėrė Urbonas, 30 
m. amžiaus. Sakoma, kad jis tu
rėjęs širdies ligą.

Liepos 31 d. įvyks penkių 
draugijų piknikas, Linden par
ke, Union City, Conn. Komisija 
— U. Liutkevičienė, M. Kari- 
nauskienė ir kiti smarkiai dar
buojasi, kad piknikas pavyktų.

Gimusi ir užaugusi šiame mie
ste. Pradinius mokslus ėjo Holy 
Redeemer mokykloje, aukštes
nius mokslus ėjo Katalikiškoje

Trumpai apie darbus. Šioje ko
lonijoje darbai buvo visai suma
žėję, bet dabar jau pradeda ge
rėti. Kompanijos dabar stato to
kias mašinas, kad nereiktų daugnius mokslus ėjo Katalikiškoje

mergaičių Nazareth Akademijo- darbininkų. Dabar su patobulin- 
je ir to paties vardo kolegijoje, tomis mašinomis T.-----------------
kurią baigė su aukštais pažy- .
mejimais, _ _ _  _ _ , w

Išvyksta į Lietuvą
Liepos 15 d. išvyksta į Lietu

vą kun. I. Kelmelis, Švč. Trejy
bės lietuvių par. klebonas. Ta 
proga Šv. Cecilijos choras, ku
riam vadovauja muzikas A. 
Stanšauskas, rengia išleistuves 
liepos 13 d.

Sąjungietės ir visa 
linki savo klebonui 
kelionės ir malonių 
Lauks sugrįžtant.

Sąjungiečiiį Korespondentė.

parapija 
laimingos 
atostogų.

NEW BRITAIN, CONN
VASARINĖ MOKYKLA

Mūsų Dvasios Vadų rūpesniu, 
pereitą savaitę atidaryta moky
kla Šv. Andriejaus lietuvių par. 
vaikučiams. Mokyklą veda Sese
rys Pranciškietės. Pamokos į- 
vyksta parapijos svetainėje. Ke
turios Seserys apsigyveno p. T. 
Kavaliauskien ės namuose, 
Church St. arti bažnyčios.

Patartina tėveliams siųsti sa
vo vaikučius į šią mokyklą, kur 
jie išmoks geriau tikybos daly
kų, lietuvių kalbos ir rašybos. 
Sesutės Prancišiketės labai nuo
širdžiai darbuojasi. Tad pasi
naudokime proga.

NETIKĖTA MIRTIS
Liepos 9 d., 6 vai. ryte pc 

trumpos ligos mirė Jonas Mar- 
teckis, 23 metų amžiaus, save 
tėvelių namuose 117 Pleasant 
St. Jonelis buvo labai gražia: 
nuaugęs jaunikaitis, rimtas, do
ras, buvęs altoriaus tarnas. Pa
baigęs aukštesnę mokyklą, įsto
jo į šv. Tarno seminariją, 
Bloomfield, Conn.: vėliau mokė
si Vermont Akademijoj, o per 
pastaruosius keturis metus mo
kėsi Floridos Universitete, kurį 
šįmet, jei ne liga, būtų užbaigęs. 
Jis ir sirgdamas kiek galėjo mo
kėsi. Liga prispaudė, ir jis turė
jo vykti į namus. Sugrįžęs į na
mus pas tėvelius po 30 valandų 
mirtis pakirto jo gyvybę. Mirė 
aprūpintas Šv. Sakramentais ir 
pasiruošęs amžinam gyvenimui.

Palaidotas iškilmingai su tre
jomis šv. mišiomis iš Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažnyčios Švč. 
Marijos kapuose. Šv. mišias at
našavo kun. kleb. A. Vaškelis 
prie didžiojo altoriaus ir prie 
šoninių altorių kun. P. Karlonas 
ir kun. E. Gradeckas.

A. a. Jonelis priklausė prie 
LRKSA 109 kp. Jis buvo vien
turtis sūnus. Jo tėveliai yra geri 
katalikai ir uolūs "Darbininko” 
skaitytojai. Motina M. (Birge- 
liutė) atvykus iš Lietuvos, Ož
kinių. o tėvas Vincas Martec- 
kis paeina iš Kanpuočių. Puns
ko.

tomis mašinomis vienas darbi- 
_ I ninkas padaro tiek, kiek 25 me- 

~ užsitarnaudamaB.C. tai at§al Padarydavo. 10 darbi- 
laipsnį. Jos profesija Laborato- mnk^ mašinos išstumia

darbininkus iš dirbtuvių. Darbi
ninkai turi organizuotis ir rei
kalauti sutrumpinti darbo valan- 

kad visi darbininkai 
gautų darbus, nes kompanijos 
už savo išdirbinius kainų nema
žina. Koresp.

į

Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpiados plakatas

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gofhenbargą

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerįkos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockhoimo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
GRIPSHOLM: — — — Liepos 22, Rugsėjo 7 
DROTTNINGHOLM — Rugpiūčio 8, Rugsėjo 1 

KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

*

SWEDISH AMER1CAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

NIAUKIASI TURTINGŲJŲ ŽMONIŲ ROJAUS PADANGE

rijos technikė, kurią pradės 
praktikuoti trumpu laiku.

P-lė yra duktė labai gerų tė- das taip, 
vų lietuvių - patriotų, ir nors 
pradinius mokslus ėjo vokiečių 
mokykloje! nes savos lietuviš
kos mes dar neturėjome), bet 
visada pamaldose dalyvavo lie
tuvių bažnyčioje. Labai gražiai 
vartoja lietuvių kalbą ir rašybą, 
dalyvauja kaip jaunimo, taip ir 
moterų pašalpinėje draugystėje, 
kurios raštininke ji yra buvusi.

Jaunai profesionalei vėliname 
geriausių sėkmių jos profesijoje 
ir tikėme, kad ji visuomet ir a- 
teityje dalyvaus su lietuviais. 

Vyturys.

BROOKLYN, N. Y
Moterų Sąjungos 29 kp. pus

metinis susirinkimas įvyks* lie
pos 20 d., 8 vai. vakare, parapi
jos svetainėje. Visos narės daly
vaukite, nes yra labai svarbus 
susirinkimas. Atsiveskite ir nau
jų narių prirašyti prie Sąjungos 
šio vajaus metu.

J. Terebcizienė, Rašt.

SU KLEBONU PO EUROPĄ

Gauta žinių nuo klebono kun. 
Lietuvniko, kad kelionė per At
lanto vandenyną buvo kuora- 
miausia. Šilta, gražu, be jokių 
audrų, tarytum tik per kokią 
jpę, į 7 dienas jis pervažiavo iš 
New Yorko į Napolį. Iš Napolio 
atsiuntė sveikinimą visiems' pa
rapijiečiams. Kelias dienas vė
liau gauta atvirutė nuo kun. 
Draugelio, Tėvo Marijono Ro
moj, kad mūsų Klebonas buvęs 
jų svečias, ir kad Romoj atlan
kęs visas svarbesnias bažnyčias 
ir kitus istorinius paminklus, i 
iš ten išvyko į Asižių. Tik šian
dien (liepos 12) apturėta linkė
jimai iš Paduvos, kur Klebonas 
atnašavo šv. mišias prie to di
džio ^Šventojo karsto. Vis rašo, 
kad kelionė sekasi kuopuikiau- 
siai. Begalo malonu žinoti Balti
morės žmonėms, kad jų ilgame
tis dvasios vadas nors senatvėje 
gavo progą pamatyti tas vietas, 
apie kurias jis tiek daug kitiems 
iš knygų yra papasakojęs. Lauk
sim tolimesnių žinių, ypač iš mū
sų tėvynės Lietuvos.

MŪSŲ DIDŽIOJI NOVENA
Kaip lietuvius, taip svetimtau

čius stebina pastovumas mūsų 
Stebuklingo Medalikėlio nove- 
nos. Nežiūrint liepos’ mėnesio 
karščių kas savaitę pirmadienį 
ir antradienį atsilanko virš 
5,000 žmonių į novėnos pamal
das, kurios yra laikomos net 13 
kartų. Nuo ryto iki 9 vai. vaka- j 
re nenustoja aidėti giesmės Ma
rijos garbei. Tūkstančiai šaukia-'

Šv. Petro Parapija
Pereitą penktądienį, Milan, 

Mich., federalio teismo nuteistą 
lietuvį, Antaną Čebatorių, kalė
jimo aikštėje pa^rė. Michigan 
valstybėje mirties bausmė pa
naikinta jau nuo 1830 metų. Bet 
čia buvo federalis reikalas ir 
valstybė neturėjo teisės sulaiky
ti. Gub. Murphy kreipėsi pas 
prez. Roosevelt, prašydamas pa
keisti mirties bausmę kalėjimu, 
bet veltui, prezidentas teismo 
sprendimo nepakeitė. Jis tapo 
pakartas. Kaip jau buvo rašyta 
“Darbininke”, Antanas Čebato- 
rius buvo nuteistas už žmogaus 
nužudymą Bay City laike ban
kos apiplėšimo. Prieš nuteisto-

jo pakorimą, jį atlankė kunigas, 
bet jis jo neprisiėmė. Tik kada 
ėjo prie kartuvių, tai ėjo šalę 
kunigo. Pakartasis lietuvis pa
laidotas paprastuose nusikaltė
liams skiriamose kapinėse. Bet 
jo broliai ir sesuo gavo leidimą 
kūną iškasti ir palaidoti. Kun. 
Laigė iš Milan dalyvavo laidotu
vėse ir atkalbėjo maldas.

si Marijos užtarimo ir suranda 
pas ją pagelbą. Net ir žydų ga
lima pastebėti novėnos pamal
dose. Kun. Mendelis, novėnos 
vedėjas, tvirtina, kad atvėsus o- 
rui, bus reikalinga padauginti 
pamaldų skaitlių ,nes mano, kad 
10,000 žmonių, o gal ir daugiavs, 
suplauks kas savaitę į tas nepa
prastas pamaldas. Lietuviai iš 
kitų kolonijų, kuriems tenka at
lankyti Baltimorę vasaros metu, 
visi ne tik stebėsi, bet negali at
sigerėti tuo dievotumu, tuo pui
kiu giedojimu, tuo žmonių uolu
mu, kuriuos jie randa šios novė
nos pamaldose.

ŠIS BEI TAS
Ponai Wemer (motina Marijo

na Leikiūtė) susilaukė dukters, 
kuri buvo pakrikštyta šeštadie
nį. Krikšto tėvais buvo seni mo
tinos prieteliai Vladas Kupriū- 
nas ir Ona (Kupriūnaitė) Pau- 
žienė. Duktė gavo motinos var
dą Marijoną. Sveikiname!

Ambrazas Remeikis, išgulėjęs 
net 11 savaičių South Baltimorę 
General ligoninėj, ir Juozapina 
Giedraitytė, išbuvusi dvi savaiti 
Johns Hopkins ligoninėj, grįžo 
namo. Linkime abiem veikiai su
stiprėti.

p. Valentinas Matelis, dirbęs 
J. V. valdžios darbą per tris mė
nesius Brooklyne, grįžo Balti- 
morėn. Pageidaujama, kad jis 
pasiliktų mūsų tarpe, nes jis 
užima svarbią raštininko vietą 
mūsų Katalikų Federacijos kuo
poje.

Domininkas šeškauskas, sun-

kiai sužeistas ir nugabentas į 
Franklin Eųuare ligoninę, jau 
žymiai sveikesnis, nors dar nėra 
tikrų žinių kaip greitai galės 
grįžti į savo namus.

Juozas Mikalajūnas, kurs vi
siems buvo žinomas kaipo apsi
leidęs katalikas ir kurs sveikas 
būdamas nekartą įžeidė Bažny
čią ir jos tarnus, per ypatingą 
Dievo malonę, ant mirties pata
lo susitaikė su Dievu ir mirė 
kaipo pavyzdingas katalikas. 
Atsikartojo gero piktadario ant 
kryžiaus atsivertimas. Palaido
tas iš Šv. Petro bažnyčios.

Sekmadienį, liepos 10 d. p. 
Matas Franka, pp. Vaškevičiai 
ir p. Ona Ivoškienė buvo išva
žiavę Sesučių Kazimieriečių Vi- 
lon, Newtown, Penna. Tenai p. 
Franka atlankė savo dukterį 
Sesutę Kazimierietę, Seserį Če
lestą.

Kun. Dubinskui atostogaujant 
liepos mėn., kun. dr. Mendeliui 
pagelbsti vienas iš kunigų Šv. 
Wenceslavo parapijos. Pereitą 
sekmadienį beveik 200 vyrų ŠŠ. 
Vardo dr-jos buvo prie Šv. Ko
munijos.

Gerardas Kaprišiūnas, mūsų 
vargonininkas, šią vasarą su į- 
tempimu mokinasi lietuvių kal
bos. Visi stebėsi jo pažanga. 
Nors airių gimimo, tačiau jau 
dabar geriau kalba lietuviškai 
negu daugelis iš mūsų lietuvių 
gimę čia Amerikoj. Parodo ką 
gali noras nuveikti. Sveikiname 
p. Kaprišiūną ir linkime jam vis 
daugiau ir daugiau mūsų tėvų 
kalboj tobulėti. B. S. K.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTTMORE. MD.

niai gyventojai.
Tačiau paskutinėmis die

nomis kažkoksai veiklus 
prekybos agentas šį daly
ką pastebėjęs pradėjo va
ryti ypačiai gudrią propa
gandą, norėdamas čia su
traukti daug turtingų žmo
nių. Deja, Anglijos finansų 
ministeris suprato, kad 

1 kiekvienais metais valsty
bės iždui dingsta didelės 
sumos, nes turtingi žmonės 
važiuoja gyventi ir vasaro
ti į Bahamos salas. Perei
tais metais tų salų gyven
tojų skaičius padidėjo 16, 
000 žmonių, kas jau nema
ža reiškia atsiminus, kad 
tose salose iš viso tegyve
na tik 56,000 žmonių. Dėl 
to ant 29 gyvenamų Baha
mos salų, prie kurių dar 
priklauso ir 2400 mažų uo
lų , dygte dygsta pačios 
prabangiausios vasarinės 
kuriose patogiai pasislepia 
visi nuo mokesčių replių 
norį pabėgti turtingi bėg
liai.

Be mokesčių nebuvimo 
Bahamos salos dar teikia 
ir kitų patogumų. Čia vieš
patauja amžina vasara, te- - 
lyja tik rugsėjo ir spalių 
mėnesiais, visą likusį gi 
laiką oras yra labai gra
žus. Didžiausia sala vadi
nasi New Providence su so
stine Nassava. Šis jūrų ap
suptas, tolimas miestas dėl 
milijonierių suplaukimo y- 
ra pasidaręs vienu pačių 
gražiausių pasaulio mies
tų. Nors mieste tėra tik 
14,000 gyventojų, tačiau 
pinigo čia išleidžiama dau
giau nei 50,000 gyventojų, 
bet kuriame Anglijos mies
te. Vandenyne maudomasi, 
žaidžiami golfas ir polo, 
ruošiami fašingo baliai ir 
garbinamas pats bran
giausias sportas. Šalia se
noviškų Nassavo namų 
blizga pačios gražiausios 
brangenybių krautuvės ir 
puošniausi madų salionai.

Pažymėtina, kad viena 
Bahamos sala, Rum Cay, 
yra garsi visame pasauly
je, nes čia sustojo 1492 m. 
spalių 12 d. po savo nuoty
kingų kelionių Amerikos* 
išradėjas Kolumbas. Jis* 
negalvojo, kad ši naujoji 
žemė, ant kurios kada vai
kščiojo, kada pasidarys 
mokesčių rojum. Anglijos 
iždui šis dalykas sudaro 
nemažo galvosūkio, ir Lon
done linkstama visų turtin
gų ateivių išgąsčiui, per
tvarkyti ir peržiūrėti Ba
hamos salų mokesčių įsta
tymus.

Pereitais metais gyven
tojų skaičius Bahamos sa
lose, vakarų Indijos britų 
kolonijoje, padidėjo x arti 
16.000 asmenų. Priežastis Į 
to padidėjimo, kurį sudaro 
pirmoje eilėje turtingi an-l 
glai, tačiau nemaža taip ir] 
Amerikos milijonierių, y-į 
ra ta, kad Bahamos salose 
iki pat šio laiko nebuvo i
mama jokių pajamų mo-į 

I kesčių. Taigi, mūsų žemėje’ 
dar yra neatrastų rojų, į 
kuriuos tūkstančiai veržia
si per trumpą laiką. Laivi
ninkystės bendrovės, ku
rios palaiko susisiekimą 
tarp Vakarų Indijos Baha
mos salų prie Floridos ke
lio ir Anglijos sausžemio, 
turi visišką pagrindą trin
ti rankas dėl jų vis didė
jančios apyvartos skaičių. 
Iš visų Anglijos Amerikos 
Jungtinių Valstybių dalių 
atvyksta turtingų žmonių, 
kurie nori keliauti į Baha
mos salas ir ten nuolat ap
sigyventi. Tose “Juno salo
se”, kaip dažnai esti Baha
mos salos vadinamos, yra 
vienui vienintelis mokesčių 
rojus. Nors tos salos pri
klauso prie Anglijos kolo
nijų, tačiau čia nemoka jo
kių mokesčių nei prekybi
ninkai, nei pramoninkai, 
nei čia apsigyveną nuolati-

I

Sekmadienį, liepos 17 d. įvyks 
šios parapijos moterų susirinki
mas tikslu suorganizuoti Moterų 
Sąjungos kuopą. Visos moterys 
ir merginos kviečiamos tame su
sirinkime dalyvauti, kuris įvyks 
tuoj po paskutiniųjų šv. mišių 
parapijos svetainėje.

Pas p. J. Lenkaiti atvyksta 
keletai savaičių atostogų broliai 
Jonas, Edvardas ir Hermanas 
Baranauskai iš Minersville, Pa. 
Jiems Detroitas taip patiko, kad 
grįžta pas savuosius praleisti a-! 
tostogas.

Pereitą šeštadienį staiga mirė 
J .Jerašiūnas, gyv. Cardoni St. 
Jis, rodos, ne labai blogai jautė
si, tik biskį kaip ir pailsęs buvo 
ir sakęs, “einu pailsėti”, bet at
sigulęs amžinai užmigo. Jo sū
nus neseniai apsivedė su p. Gri- 
buke iš šios parapijos.

Šiomis dienomis susitarė pri
imti Moterystės Sakramentą p. 
Ona Zimnickaitė su Andriejų 
Papp. P-lė Ona per daug metų 
priklausė prie šios parapijos 
choro, pp. Zimnickai yra geri 
šios parapijos rėmėjai. Linkime 
p. Onai sėkmingo gyvenimo. Po 
vestuvių apsigyvens vyro moti
nos namuose.

Naujas kurpius šioje apylinkė
je, p. Peraskis dabar turės dau
giau darbo. Turės siųti daugiau 
čeverykų dėl savo šeimos, nes 
jo sūnus ir jo žmona susilaukė 
dukrelės, kuri pereitą 
dienį buvo apkrikštyta, 
nūs gyvena Wyandotte.

sekma- 
Jo sū-

ir Šv.Šią savaitę Jaunimo 
Vardo draugijų susirinkimuose 
nutarta rengti išvažiavimą šį 
mėnesį. Vieta jau gauta, ir atro
do, kad bus daug linksmybių 
tarp savųjų.

“Daug linksmybių tarp savų
jų” yra labai svarbus dalykas. 
Labai dažnai pasitaiko, kad mū
sų jaunimas bėgioja, važinėja 
ieškodami linksmybių kur ki
tur, bet jų tik gali rasti pas sa
vuosius ir su savaisiais. Mūsų 
jaunimą labai mažai interesuo-

ja savo draugijos, jųjų parengi
mai. Suranda įvairių kliūčių, 
klaidų. Kritikuoja visus darbus 
ir parengimus, bet patys prie tų 
darbų nei rankos neprideda. 
Kad tokie mūsų kritikai nors 
mažą dalelę darbštumo ir nuo
širdumo parodytų tarp savųjų, 
kiek jie parodo tarp svetimųjų, 
tuojau suprastų ką reiškia žo
džiai: “daug linksmybių tarp 
savųjų”. Pas svetimuosius jie 
yra palankus, mandagus, ir 
stengiasi visiems įtikti, jų neį
žeisti, bet dėl savųjų kartais 
gailisi net gero žodžio. Dažnai 
sako: “Kodėl jūs neturite geres
nių organizacijų, geresnių spor
to ratelių, geresnių chorų?” Bet 
kiek jie patys prisideda, kad tą 
visą pagerinti. Dažniausiai ši
taip yra: kol dar jie neturi išsi
lavinimo, tai ir savieji geri, bet 
kada tarp savųjų išsilavina — 
išmoksta, tai su tuo turtu bėga 
pas svetimuosius, pas vadina
mus “tautiečius”, bendrafronti- 
ninkus” ar kur kitur; pasidaro 
“plačių pažiūrų, plataus proto”. 
Tai stambi mūsų jaunuolių klai
da. Šiais laikais tokių “šviesuo
lių” skaičius mažėja, bet dar at
siranda vienas kitas. Rodos, mū
sų jaunuoliai jau turėjo užtekti
nai progų pažinti savo klaidas. 
Pažinę klaidas turėtų spiestis 
prie parapijos ir ją visomis savo 
jėgomis remti ir jai dirbti. Para
pija nė vieno iš kelio neišves, bet 
dar suklydusį atves į tikrą ke
lią.

Vienybėje dirbdami atliksime 
didelius darbus Bažnyčiai, tėvy
nei ir saviesiems. Dažnai taip 
atsitinka: jaunuolis ar jaunuolė 
savo talentus aukoja sveti
miems, niekina savuosius, bet 
kada vargas ar nelaimė prispau
džia, tai šaukiasi savųjų katali
kų pagelbos. Dirbkite visomis 
jėgomis su savaisiais ir dėl sa- 
vųjųą o tašyk suprasite ką reiš
kia tie žodžiai: “Daug linksmy
bių tarp savųjų”.

I

I

I

XX Amž.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių . 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa- 
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa- - 
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. - 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.
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Gyd. A. Ambroziejūtė-Steponaitienė

Vasaros Saulė Ir Vanduo Liepos 17 d., 1933 m. Šiurpulingas Vaizdas Mt. Carmeliečiai Vėl Aukoja
Saulės spinduliai ne tik 

džiugina; jie turi ir didelę 
gydomą reikšmę. Todėl va
saros saulę reikia būtinai 
išnaudoti ir gydymo tiks
lams. Saulės ultravioleti
niai spinduliai gerai veikia 
nusilpėlius, mažakraujus, 
turinčius chron. reumatą, 
palinkėlius prie džiovos, o 
ypač kaulų ir limfinių liau
kų tuberkuliozą bei rachi- 
tą. Sergant minėtomis li
gomis patartina imti sau
lės vonias.

Kaip kiekvienas gydy
mas, taip ir gydymas sau
le, turi būti tvarkingas ir 
saikingas. Nesaikingai gy
dantis, per daug kepinan
tis saule, galima organiz
mui pakenkti, kartais net 
gana sunkiai.

Saulės vonias imti užvė
joje. Šildymąsi pradėti nuo 
10 — 15 minučių, vartantis 
ir atsukant į saulę visas 
kūno puses, paskiau kas
dieną šildymosi laiką di
dinti po 5 — 10 minučių. 
Tamsiaodžiai ir nelabai 
saulei jautrūs žmonės 
prieš saulę gali gulėti il
giau. Baltaodžiai ir jaut
rūs tegali šildytis žymiai 
trumpiau. Nelepūs gali iš 
karto išrengti visą kūną ir 
šildytis. Jautrieji geriau 
tešildo tik atskiras kūno 
dalis, pvz., pirmą dieną pa
šildyti kojas, antrą dieną 
kojas ir rankas, trečią die
ną kitas kūno dalis. Kaiti
nantis reikia daboti, kad 
kūnas iš karto per daug 
nenudegtų, nes tai yra ne
sveika. Nuo staigaus apde- 
gimo pasidaro odos užde
gimas, neretai pakyla tem
peratūra. Žmogus blogai 
jaučiasi, nervinasi, nemie
ga. Nuo didelio apdegimo 
slaptas plaučių tuberkulio- 
zas ir kitos ligos gali paaš- 
trėti.

Stori, tamsūs drabužiai 
gydomųjų spindulių prie 
kūno neprileidžia. Ploni ir 
reti irgi juos sulaiko. Tat 
suprantama, kad švitintis 
galima tik nuogas kūno 
vietas. Švitinantis galvą 
pridengti balta skara. Kai 
saulės spinduliai eina pro 
stiklą, gydomuosius spin
dulius stiklas sulaiko. Dėl 
to švitintis pro langų stik
lus nėra prasmės. Saulės 
ultravioletiniai spinduliai 
užmuša bakterijas ir nai-

kiną ligų sėklas. Tat vasa
rą atidarinėti langus ir 
saulės spindulius stačiai 
leisti į kambarius.

Sergantiems aštria for-' 
ma plaučių džiova, spiau- 
dantiems su krauju, turin
tiems inkstų ligas, kaitin
tis saulėje negalima, nes 
tos ligos gali pablogėti. 
Jiems reikia būti gryname 
ore, užvėjoje ir pavėsyje.

Vasaros vanduo ir mau
dyklės sustiprina nervus, 
pagerina sveikatą ir už
grūdina organizmą. Todėl 
jauni ir neperseni žmonės 
privalo pasinaudoti upių, 
ežerų ir jūros maudyklė- j 
mis.

Maudytis taip pat reikia 
saikingai. Tinkamiausia, 
prieš pietus. Labai įkaitu-) 
šiam šokti iš karto į šaltą 
vandenį nesveika. Be kitų 
negerumų, šiuo atveju, ga
li įvykti kojų raumenų 
mėšlungis ir žmogus gali 
prigerti. Sušalusiam nar- 
dytis į šaltą vandenį taip 
pat nesveika. Sušalėlis, 
prieš lysiant į vandenį, turi 
pasimankštinti ir apšilti, o 
paskui maudytis. Sočiai 
privalgiusiam maudytis Į 
nesveika. Šaltas vanduo; 
privalgiusiam sunkina
maisto virškinimą ir gali 
sugadinti vidurius. Be to, 
privalgęs gali greičiau nu
skęsti. Privalgiusiam gali 
greičiau įvykti kojų rau
menų mėšlungiai ir jis len
gvai gali prigerti.

Žmonės, kurie turi palin
kimą prie dilgėlinės ligos 
turi atsargiai maudytis ir 
neiti į gyles. Tokius žmo
nes, pasinėrus į vandenį ir 
ūmai atšalus kūnui, gali a- 
pimti didelis silpnumas, 
kartais net su odos išbėri
mais ir jie gali nuskęsti.

Kaitintis saulėje daug 
privalgiusiems taip pat ne
sveika.

Svarbus Miestams Tvarkyti 
Įstatymas

Kaunas — Paskelbtas 
miestų ir miestelių tvarky
mo įstatymas. Vidaus rei
kalų ministras tuo įstaty
mu turi teisės savo nuožiū
ra nusavinti atskirus skly
pus miestų ir miestelių rei
kalams. Įstatymą vykdys 
žemės ūkio ministerija.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

80 Ellsworth St. Telefonas
Worcester, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston {

PHONE
So. Boston

2271

“Lituanicos” likučiai Soldino (Vokietijoje) miškuose, liepos 17 d., 1933 m. 
Šių metų liepos 17 d. sueina lygiai 5 metai kai mūsų tautos didvyriai dėl Lietu
vos garbės žuvo arti Lietuvos. Šiais metais visa mūsų tauta iškilmingai mini 
šias liūdnas sukaktuves pamaldomis bažnyčiose ir įvairiomis programomis 
tyrame ore ir svetainėse.

9 Lietuvos Studentų Laiškas 
Viso Pasaulio Studentams

Lietuviškumo Reikalai Amerikoje
(“Mūsų Laikraštis” įtalpi
no savo bendradarbio pasi
kalbėjimą su Lietuvoje a- 
tostogaujančiu kun. J. Bal- 
kūnu. Kunigų Vienybės pir
mininku, kurs papasakojo 
apie mūsų išeiviją).

M. L.” rašo:

Neseniai į Lietuvą atvy
ko iš Amerikos žymus lie-i 
tuvių katalikų veikėjas,. 
pilnas energijos ir suma
numo kunigas J. Balkūnas, 
su kuriuo teko susitikus 
sumesti vieną kitą mintį.
— Sakykite, kaip lietuvių 

išeivių tarpe laikosi ir klės
ti lietuviškumas?
— Su skausmu turiu pa

sakyti, kad smarkiu tempu 
eina ištautėjimas. Ištautė- 
jimo svarbiausios priežas
tys yra šios: a) mišrios 
moterystės tikėjimo ir tau
tybės atžvilgiu; b) atitoli
mas nuo savo tikėjimo ir 
parapijos gyvenimo ir kaip 
tik netikinčiųjų tarpe nu
tautėjimas žymiai labai pa
stebimas, negu katalikų 
tarpe. Mat, netikinčiųjų 
nejungia joks centras, kur 
vyksta lietuviškų minčių 
bendravimas, jų vaikai ne
lanko lietuviškų mokyklų, 
kurias išlaiko katalikų pa
rapijos, jie ir jų vaikai ne
lanko bažnyčių, kur yra 
daug lietuviškumo dvasios, 
ju vaikai nerengiami lietu
viškai prie išpažinties ir 
Šv. Komunijos, c) Trečioji 
nutautėjimo priežastis y- 
ra smarkiai vedama ame- 
rikonizacija, kuriai lietu
viai greitai pasiduoda: lie
tuviai jau nebesikuria į 
lietuviškas kolonijas, bet 
apsigyvena pakraščiais, 
todėl sunkiau palaikyti ry
šys su savaisiais, gyvenda
mi kas sau, nutolsta nuo 
savųjų.
— Bet turbūt dedamos 

pastangos, kad išeivių lie
tuvių tarpe lietuviškumo 
dvasia išliktų gyva ir svei
ka?
— Ir dar kaip smarkiai 

dirba lietuviškumo krypti
mi kunigai ir kiti pasaulie- 
pijų steigiamos lietuviškos 
pradžios mokyklos, kurių 
dabar yra 44, vidurinės 4; 
gimnazijų 1 ir kunigų se
minarijų 1 Amerikoje yra 
virš 120 lietuviškų parapi
jų ir 270 kunigų lietuvių.
Tose parapijose, kur nėrapos pabaigą.

parapijinių mokyklų, tai 
steigiami kursai, kuriuos 
veda seselės pranciškietės 
su vyskupo leidimu. Pa
vyzdžiui Brooklyno vysku- 
piioje yra keturios lietu
viškos parani jos ir viena iš 
jų teturi mokyklą, tai kito
se parapijose steigiami lie
tuviški kursai, kurie palai
ko tautiškumą. Draugijos 
gražiai palaiko lietuvišku
mo dvasią, todėl paskuti
niu metu smarkiai pradėta 
stiprinti Vyčių, Moterų ir 
studentų draugiios, kurio
se visu tempu reiškiasi lie
tuviškumas.

Laikraščiai yra didelė 
priemonė palaikyti ir stip
rinti lietuviškumą. Laik
raščiams leisti skiria dide
les sumas kunigai. Kuni
gai daug dirba lietuvybei, 
bet su skausmu reikia pa
sakyti, kad liberalai smar
kiai trukdo šį darbą varyti. 
Socialistai ir liberalai pul
dami katalikus silpnina 
tuos centrus (parapijas, 
mokyklas, spauda), kur 
reiškiasi lietuviškumas. 
Taigi tuo pačiu pakenkia ir 
lietuviškumui.

Kaip Amerikoje katali
kybės reikalai?

— Katalikų tarpe tikėji
mas gyvas, nes gyvenam 
pagonių tarpe. Juk Ameri
koje apie 55% gyventojų 
nepriklauso jokiai tikybai. 
Katalikų Amerikoje yra 
virš 22 milijonų. Amerikos 
katalikai turi 17 universi
tetų, daug gimnazijų ir ki
tų mokyklų. Spauda plati, 
nes turi apie 70 savaitraš
čių ir vieną dienraštį: — 
“Kasdieninė tribūna”.

— Ar negresia Amerikai 
komunizmas?

— Mano giliu įsitikinimu, 
dabar Amerikoj komuniz
mo baimė yra sumažėjusi 
ir to pavojaus nematyti, 
nes darbininkai Amerikoje 
gyvena geriau, negu kituo
se kraštuose.
— O kaip su bedarbiais?
— Jų dabar Amerikoje y- 

ra apie 15 milijonų, bet jų 
padėtimi rūpinasi valdžia 
ir įvairios draugijos, daug 
čia sumanumo parodo ka
talikai.

Kun. J. Balkūnas mano 
grįžti į Ameriką apie lie-

• X

Lenkų valdžia paskuti
niais metais uždarė visas 
lietuvių' organizacijas Vil
nijoje. Dar nežinia, ką pa
darys su kitų organizacijų 
turtu. Bet Lietuvių Moks
lo Draugijos didžiulį kul
tūrinį bei mokslinį turtą 
jau nutarė konfiskuoti. 
Tiesa, Lietuvių Mokslo 
Draugija tokį lenkų val
džios įstaigų žygį apskun
dė vyriausiam lenkų teis
mui. Dar yra vilties, kad 
teismo sprendimas gali bū
ti lietuviams palankus. 
Reikia pripažinti, kad len
kų teismai jau daug kartų 
lietuvių skundus buvo pa
tenkinę. Lenkų teismo gar
bei, matyt, kad jis neina 
ranka rankon su valdžios 
įstaigų dažnai labai barba
riškais užsimojimais. Da
roma taip pat pastangų ir 
dėl kitų lietuviškų organi
zacijų.

Žinoma Lietuvos studen
tiją labiausia jaudina Lie
tuvių Mokslo Draugijos 
Vilniuje uždarymas ir jos 
turto konfiskavimas. Be 
kitų protestų, Vytauto Di
džiojo Universiteto stu
dentų atstovybė pasiuntė 
viso pasaulio universitetų 
studentams įvairiomis kal
bomis, šitokį laišką — pra
nešimą:—

Lietuvos studentija jaus
dama mokslo meilės ryšį, 
kuris jungia viso pasaulio 
studentus, praneša jiems 
skaudžią žinią: 1938 m. 
birželio 1 d. Lenkų val
džios organai uždarė Lie
tuvių Mokslo Draugiją Vil
niuje ir jos turtą konfiska
vo. Tai žiaurus finalinis 
aktas po visos eilės kultū
rinių ir ekonominių įstaigų 
likvidavimo Lenkų valdo
majame Vilniaus krašte.

Težino Lenkijos studen
tija, kad Lietuvių mokslo 
draugija veikė imperialis
tinės Rusijos laikais, tos 
Rusijos, kuri lygiai kaip 
Lietuvių, taip ir Lenkų 
tautos atgimimą žiauriai 
slopino. Bet Rusija nedrį
so. Ji gėdijosi prieš pasau
lį pasikėsinti Lietuvių mo
kslo draugiją uždaryti. Ši 

I Draugija pergyveno vo
kiečių okupaciją ir beveik 
20 metų Lenkija jos nepa-

Nuoširdžiai esame dėkin- E. Brosh, D. Kerdokas, A- 
gos kun. Dr. J. Končiui, 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonui, už padarytą kolek- 
tą bažnyčioj, ir visiems ge
riems parapijiečiams, ku
rie remia mus savo auko
mis.

Po $5.00: 
kun. Dr. J. Končius, V. Ka- 
raveckas.

$3.00: — P. Akelaitis.
Po $2.00: — J. Lanaus- 

kas, P. Eremicius, E. Kel- 
minski, Liberty Bank Buil
ding.

Po $1.00: — A. Kijaus- 
kas, A. Juškeliūtė, J. Dei
mantas, L. ir E. Krivickas, 
Mrs. A. Coleman,M. Les- 
kauskas, M. Vilikauskas, 
B. Staveckienė, P. Kerdo
kas, J. Andrulevičius, K. 
Zareckienė, O. Rimokaitis, 
P. Salasavage, O. Mazur- 
kevičienė, A. Pranskaitis, 
M. Bender, Ašmena, G. Sa
vulis, Mrs. Žvirblis, A. Me
delis, O. Kaminskas, T. 
Koons, L. Vitas, J. Sigari- 
tis, Mrs. J. Radzevičius, K. 
Vasiliauskas, M. Neliuba- 
vičienė, R. Ryan, J. Milauc- 
kas, N. Klemis, J. Zelins- 
kas, Mrs. A. Linkus, E. Va
siliauskas, L. Boris, J. A- 
kelaitis, M. Gedraitis, C. 
Vaivada, Mrs. T. Juškelie- 
nė, J. Jenulevičius, P. Gu- 
deliauskienė, O. Duginas, 
Mrs. M. Raulinaitis, A. Mi
liūnas, Mr. Shierant.

Po $.75: — J. Račiukas, 
M. ir F. Kubasevičius.

Po $.50: — J. Radžiūnas, 
Mrs. B. Jakutienė, Dr. Las- 
tauskas, Mrs. Sadauskas,

Klebonas

P. Gudaitienė, 
Kalinauskas, V. 
P. Straigis, M.

Mrs. Aluška,

G. Zushin, 
V. Butkera, 

G.

sipauckas, Mrs. šupšinski, 
J. Valutkevičius, J. Kačins
kas, A. Svabauskienė, M. 
Kerdokienė, S. Petruškevi
čius, K. Galinienė, Šiude- 
rienė, E. Medelienė, V. Juo
dis, H. Savulis, M. Zelins- 
kas, L. Lubinsky, Mrs. O. 
Butkerienė, Mrs. V. Barsh, 
V. Staveckas, Mrs. Narca- 
vage, A. Gedraitis, Mrs. R. 
Ulciskas, 
Mrs; A. 
Straigis, 
Kerdokas,
Mrs. Barysas, Mrs. Ra
džiūnas, J. Karosas.

Po $.25: — 
M. Kančienė, 
Mrs. Minelga, Kizel,
Vaivada, Zukienė, H. Ba- 
linskas, R. Balčiūnas, J. 
Karsokas, Mr. ir Mrs. G. 
Kraužlys, K. Ignotavičius.

Po $.20: — Mrs. Rugie- 
nienė, Mrs. Balinskas.

Brangieji, ypatingai mel
džiamės, kad Jūsų didis 
geraširdingumas ir palan
kumas atrastų gausų atly
ginimą Švenčiausioj Jė
zaus Širdyje.

Šv. Kazimiero Seserys.
P. S. Lauksime daugiau 

aukų iš kitų parapijų. As
menys aukavusieji $25.00 
lieka garbės nariais, auka
vusieji $100 lieka amži
nais nariai Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų drau
gijos.

Aukas meldžiame siųsti: 
Sisters of St. Casimir 

2601 W. Marquette Road 
Chicago, lllinois.

lietė. Ir dabar, Lenkija jė
ga privertusi Lietuvą už- 
megsti diplomatinius san
tykius, neparodo Lietuvai 
geros valios ir negerbia jos 
kultūros, bet vėl iš naujo 
demonstruoja savo bruta
lią jėgą, uždarydama Lie
tuvių mokslo draugiją ir 
nusavindama tuos tomus, 
kuriuos lietuvių atgimimo 
pionieriai savo krauju pa
šventė.

Skelbdami šį Lenkijos 
administracijos antikultū- 
rinį žygį, mes nenorime ti
kėti, kad akademinis Len
kijos jaunimas tą žygį ga
lėtų pakęsti arba jam pri
tarti savo pasyviu tylėji
mu.

Viso pasaulio studentai, 
nedidelė Lietuva, kurioje 
lygiai, kiek lietuviškai, 
taip ir kitaip kalbą gražiai 
išsitenka,* šaukiasi į jus 
šiandien. T sb.

Klaipėda, — Vokietinin
kų birželio 28 dieną užmuš
tasis Kontautas iškilmin
gai palaidotas Klaipėdoje 
liepos 2 dieną. Dviem sun
kiai sužeistiesiems lietu
viams gręsia pavojus gy
vybei. Klaipėdos Krašto 
Direktorija birželio 30 d. 
lankėsi Kaune.

Lenky Grafienė Bylinėjasi 
Su Alaus Sindikatu

Kauno Apygardos Teis
mas svarstė Lenkijos pilie
tės grafienės Velopolskie- 
nės ieškinį prieš alaus sin
dikatą, kuris savo laiku 
buvo sudaręs su Velopols- 
kiene sutartį pasižadėda
mas sumokėti atitinkamą 
sumą pinigų, jei ji uždarys 
savo alaus bravorą Plate
liuose. Velopolskienė bra
vorą uždarė, tačiau sindi
katas pažadėtos sumos ne
sumokėjo. Apylinkės Teis
me Velopolskienės skun

das buvo atmestas. Apy
gardos Teisme sindikato 
atstovai įrodinėjo, kad Ve
lopolskienė nesanti Lietu
vos pilietė ir negalėjo gau
ti leidimo bravorą steigti. 
Tą leidimą ji išgavusi ne
teisėtai. Be to, sindikatas 
nesąs juridinis asmuo ir 
jam bylos kelti negalima. 
Apygardos Teismas nuta
rė išaiškinti kokiu būdu 
Velopolskienė išgavo leidi
mą bravorui. Šiuo metu ji 
gyvena Lenkijoj.

Prancūzai Tvarkys Napole
ono Karių Kapus

Netrukus į Kauną iš 
Prancūzijos atvyks specia
li komisija tvarkyti Napo
leono karių kapus ir staty
ti bendrą jiems paminklą.

Amerikos Lietuvis Kaune 
Pametė 1000 Dolerių

Šiomis dienomis iš Čika
gos į Kauną atvyko ilgus 
metus Amerikoje gyvenęs 
Jonas Varkala, kilęs iš Pa
nevėžio apskrities. Jam 
Kaune besisvečiuojant įvy
kusi nelaimė: apžiūrėda
mas Kauno apylinkes, prie 
Linksmadvario pametė pi
niginę, kurioje buvo apie 
1000 dolerių ir apie 100 li
tų.

1 Latviją Išvyko 5000 
Darbininkų

Nors iš Lietuvos į Latvi
ją žemės darbams darbi
ninkams vykti neleidžia
ma, tačiau vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, 
šią vasarą į Latviją puvy- 
ko apie 5000 darbininkų. 
Daugumas tų darbininkų 
gyvena Latvijos pasienyje 
ir turi nuolatinius leidimus 
pereiti rubežių. iKv




