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Mūsų spaudoje tilpo ži
nių, kad naujoji Lietuvos 
vyriausybė uždarė Lietu
vos tautininkų sąjungą, 
nes įstatymai neleidžią 
politinėms partijoms gy
vuoti.

Pasirodo, kad toji spau
dos “antis” mus amerikie
čius suklaidino.

Iš “L. A.”, tautininkų or
gano sužinome, kad tauti
ninkų sąjunga tebėra, kaip 
buvo, o tik vyriausioji val
dyba pasikeitė, p. Jonas 
Navakas, sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas, ir p. 
Domas Stankūnas, sąjun
gos generalinis sekreto
rius, iš pareigų pasitrau
kė. Pirmininko pavaduoto
jo vietą užima du pavaduo
tojai, būtent, p. Kazys Ma
siliūnas ir p. Domas Lese- 
vičius, o generaliniu sekre
torium paskirtas p. Jonas 
Statkus.

Kur teisingumas? Jeigu 
negali gyvuoti ir veikti ki
tos partijos, tai taip pat 
turėtų būti uždaryta ir 
tautininkų sąjunga.
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Katalikas, kur* neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ

Mirė Vyskupas Timothy 
Corbett

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 4>

DARBININKAS
Lithuanian Semi-Weekly 

Newspaper 
Published every 

Tt’ESDAY and FRIDAY
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

TEL. SOUth Boston 2680

Crookston, Minn. liepos 
i 27,
Crookstono diecezijos vys
kupas Timothy Corbett 
mirė sulaukęs 81 metų am
žiaus. Į kunigus jis įšven- 
tytas birželio 12 d. 1886 m. 
Boston, Mass. arkivyskupo 

jWilliams; vyskupu konse
kruotas gegužės 19 d., 1910 
metais R. I. P.I

I I

Jo ekscelencija,

!

i
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Brooklyno lietuvių ko
munistų organo paraginti 
Bayonne, N. J lietuviai 
komunizmo garbintojai 
pasiuntę prez. Roosevelt’ui 
prašymą, kad jis kandida
tuotų trečiam terminui. 
Laisviečiai turi būti gavo 
kiek nuo reakcionierių, 
kad darbuojasi pakenkti 
ne tik Rooseveltui, bet vi
sai demokratų partijai.

pareiškė: 
Teisėjau, 
linksmus 
piliečiais,

Armour Mėsos Kompanija 
Atsisako Su Darbininkais 

Tartis
Chicago, III. liepos 27, — 

Armour mėsos kompanija 
atsisako tartis su darbi
ninkų unija, gi darbininkų 
unijos vadai žada klausi
mą perstatyti prezidentui 
Rooseveltui. Tas streikas, 
jei jis iškiltų paliestų ne 
tik mėsos kompanijų dar
bininkus, bet ir ūkininkus 
ir parduotuves.

Anglija Nusilenkė Japonams
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salos, Cantone.

Japonai Sulaikys Anglijos 
Prekybinius Laivus

General Motors Streikas 
NeužsibaigėLietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai: Tautiškais 

rūbais pasipuošusių mergaičių šaulių masiniai liaudies šokiai sporto aikštyne, 
Kaune.

New York, liepos 27, — 
Detroit News laikrašty, 
Ukrainų sąjungos pirmi- 

įninkas, M. Timney, rašo, 
j kad pasaulio parodoje Uk- 
irainams būtų pažadėta lei
sti turėti savo dienos pro- 

,. Jie jau turėjo su- 
; ir atspausdinę visą 

sulaikys programą. Bet sovietų Ru- 
į Hong'sija užprotestavo Ukrainų 
teritori- programai ir pareikalavo,

Komunistus Išvarė Iš Darbi* 
ninką Unijos

Buffalo, N. Y. liepos 27,
— Federated Industrial li
nija nutarė visus komunis
tus ir ju pritarėjus išvary
ti iš unijos. Darbininku u- 

kad Kinijos že- nija patyrė, kad komunis-

Londonas, liepos 27, — 
Anglijos vyriausybė pripa
žino Japonams teisę palai
kyti tvarką Kinijos dalyse, 
kurias jie užkariavo, bet 
pareiškė, 
mių Japonams nepripažįs-tai ardo uniją ir nuolati- 
ta.
tuo laimėjimu.

Į

i

Šiomis dienomis šeši pa
bėgėliai, būtent, trys ita
lai, du čekoslovakai ir vie
nas rusas gavo pilietybės 
popieras. Rusas pabėgęs iš 
komunistinės diktatoriš
kos šalies Rusijos, o kiti 
penki iš fašistinių šalių.

Kada jau visi šeši buve 
prisaikinti teisme, tai jie 
iš to džiaugsmo 
“Garbingasis 
mes taip esame 
tapę Amerikos
kad mes manome jog Tam
sta nesipriešinsi, kad mes 
susidėję nupirksime vėlia
vą ir pakabinsime šiame 
teismo kambaryje”.

Teisėjas padėkojo nau
jiems piliečiams ir įsakė 
teismo prižiūrėtojams nu
pirkti vėliavą iš tam tikro 
fondo.

Pabėgėlių pareiškimas y- 
ra labai gražus gestas, ir 
jie turėtų įrodyti esą ver
tais Amerikos piliečiais. 
Jie turėtų padėti išjudinti 
Amerikos gyventojus ko
voti “izmus” Jung. Valsty
bėse.

Komunizmui ir fašizmui! 
neturi būti vietos laisvoje 
demokratinėje Amerikoje

Popiežius Rašo Svarbią Encikliką
Londonas, liepos 27, — 

Laikraštis Daily Tele- 
graph praneša, kad Popie
žius Pijus XII, išvažiavęs 
vasaros metu į Castel Gan- 
dolfo, rengia išleisti pa
sauliui pirmą savo encikli-

Japonams nenripazjs- tai arao uniją ir nuoiau- R pasaulio taikos reikalu. 
Japonai apsidžiaugė I niai kursto darbininkus j j- Vatikano pranešama, 
įimėjimu.___________ streikus._______________ kad enciklika bus išleista,

rugpjūčio 15 d., ar rugsėjo 
>8 d. Pasaulio taikos reika-Jung. Valstybės Nutraukė Ja 

ponijos Prekybos Sutartį
Dabar Ūko Atdaras Kelias Draudimui Siųsti Karo 

Reikmenis Japonijai

Washington, D. C., liepos Dabar Jung. Valstybių 
27 — Jung. Valstybių vai- j valdžia greičiausia už-
džia formaliai pranešė Ja- draus siusti Japonijai ka
nom jos valdžiai per jos at- ro ginklus, amuniciją ir 
stovą, kad nutraukia pre- • kitokius reikmenis, 
kybos sutarti, kuri buvo 
pasirašyta 1911 m. Tai e-

klebonas ir Jonavos bur- 
mistras, kun. J. Vaitekū- 

jno, Providence lietuvių pa
rapijos klebono brolis: 

Į kun. S. Raila, “Pavasario 
sąjungos dvasios vadas; 
kun. J. Latvėnas; 
Norbutas.

I

lais Popiežius nuolatiniai 
darbuojasi.

Iš Lietuvos Atvyko Šie 
Kunigai:

Lietuvos Verslininku są
jungos suorganizuotos ek
skursijos ekskursantų tar
ne buvo šie kunigai: kun. 
P. Vaitiekūnas, Jonavos

i

Kaip žinome, šiomis die- 
sas pirmas toks ivvkis A- nomis Anglija pripažino 
merikos istorijoj nuo japonams teisę nalaikvti 
Prancūzijos revoliucijos, (tvarka Kinijos dalyse, ku

šlos sutarties nutrauki- rias jie užkariavo. Šis An- 
mas įsigalioja po šešių mė- abios nusileidimas atsilie-j 

nė ir Praneiizi inip Pran-

1
I

VAŽIUOKITE

nėšių. pė ir Prancūzijoje. Pran-
_ A , c ūži ja priversta ta pati na-
Senatorius Vanderberg daryti. Prancūzija kaltina 

buvo įteikęs Kongreso už
sienių santykių komitetui, 
kad nutrauktu Prekybos 
sutartį su Japonija, bet 
komitetas tos rezoliucijos 
svarstymą atidėjo. Val
džia, nenorėdama laukti, | 
kada Kongresas ką nors Taigi gal būti Jung. Val- 
tuo klausimu pasakys, vi- stybiu valdžia, Anglijos ir 
są reikalą pasiėmė į savo Prancūzijos spaudžiama, 
rankas. turė jo ką nors daryti.

KETURIOLIKTAS NUOŠIMTIS 
DARBININKŲ NETURI 

PRAGYVENIMO

Jung. Valstybes, kad ios 
tuo klausimu iki šiol nieko 
nėra pasakiusios, ir kad 
todėl ios buvo priverstos 
nadarvti nusileidimus Ja
ponijai.

LIETUVON
Per

DARBIHINKO
Laivakorčių

I

I
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’ TEL./DBO/TOM 2680.

Hong Kong, liepos 27, — 
Japonų vyriausybė prane
ša kad dviem savaitėms ______
Cantono upė bus uždaryta. į gramą, 
ir joki laivai neįleidžiami, darę 
Upės uždarymas 
Anglijos laivus 
Kong Eritanijos 
ja. Taip pat pareikšta, kad kad parodos vyriausybė 
“dėl militariniu priežaš- neleistų Ukrainams kalbė- 
čių”. Japonai sulaikys visą ti. Bolševikai grasino už- 
prekybą į Angli jos ir Pran- daryti savo pavil joną ir 
cūzijos^ koncesijas Šamen- pasitraukti iš parodos, jei 

vyriausybė nesiskaitys su 
jų reikalavimais. Parodos 
vyriausybė bolševikų pa
klausė ir Ukrainams nelei
džia kalbėti.

I Čia aišku, kad sovietų 
Detroit, Mich., liepos 27. Rusi ja bijo Ukrainų kalbų, 

— General Motors auto- bijo, kad jie nepasakytų, 
mobilių darbininkų strei- kaip bolševikai užgrobė 
kas neužsibaigė, bet aidė- Ukrainą ir milijonus žmo- 
ja. Darbininkų unijos va-

i dai negali susitarti su 
kompanija. Streikas prasi
dėjo liepos 5 dieną, daug 
darbininkų yra bedarbų, 
nes kada vieni sustreikuo
ja kitiems nėra darbo. Al- 

kun. gu klausimas yra streiko 
priežastis. Kompanija rei-

I
I

I

nių badu išmarino.
Jei naciai ar fašistai bū

tų, kada nors taip paken
kę, tai bolševikų “taikos” 
ir “demokratijos” sąjunga 
būtų garsiai skelbusi vi
suose laikraščiuose, kad 
žmonių laisvė varžoma. 

________ ___ __ __ ,____ Bet kai jie taip padarė, tai 
kalauja. kad unija atšauk- Amerikos laikraščiai nu-

Dviem Atvejais Bombordavo tu streiką, sako unijos va- tylėjo. Kaip aišku, kad žy
das, ir tik tada pradėtų ’ 
tartis algų klausimu. ,Londoną du valdoma spauda bolše

vikams tarnauja.

Užmušė Vieną, Sužeidė 18 POPIEŽIUS RAGINA KATALI
Londonas, liepos 27 — 

Londono dviejose geležin
kelio stotvse įvyko eks- 
pliozijos, kur užmušė vie
na kolegijos profesorių ir 
sužeidė 18 kitu 
Sakoma, kad tai esąs airių 
kerštas Anglijai. Visą Lon
dono miestą buvęs pasikę- 
sinimas sugriauti.

KUS SKAITYTI SAVO LAIK
RAŠČIUS

__2---------------------------------------------------------------------------------------- 0

žmonių, žydams Išdalino Katalikišką 
Laikraštį

i
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VYSKUPUI BUVO ĮSAKYTA 
NEKALBĖTI DARBININKAMS

Chicago, III. liepos 27, — Garbingas vvskupo Sheil 
Vyskupui Bernardui J. žygis, dar sykį įrodo, kad 
Sheil buvo viešai pasakyta Katalikų Bažnyčios vadai 
kompanijų atstovų ir kai- visada nuoširdžiai gina 
kuriu laikraščiu nekalbėti (darbinink reikalus ir re- 
darbininku unijos CIO su-Į . . ...

Vatikanas, liepos 27, — 
Jo šventenybė Pijus XII, 
pasikalbėjime su prelatu 
Wynhoven, iš Amerikos, 
pareiškė, kad katalikai 
būtinai privalėtų skaityti 
ir rūpintis savo laikraš
čiais. nes tik per juos jie

Alexandria, La., liepos 27 
— Žydų rabinas. Albert G. 
Baum. susirinkusiems žy
dams sinagogoje išdalino 
k°Pj?as katalikiško laik- sužinos teisingą visų klau- 
raščio —- Catholic^ Action sįmu išsprendimą. Popie

žius suteikė palaiminimą 
ir savo širdingus linkėji
mus visiems kataliku laik
raščiu Amerikoje redakto
riams ir leidėjams.

raščio — '
of the South — New Or- 
leans diecezijoje savaitinis 
laikraštis, — pareikšda
mas, kad tai yra Katalikiš
kas laikraštis ir ragino vi
sus žydus ji skaityti, kad 

. sužinotų tikrus faktus ir
sirinkime. Taip nat prane-'mia organizacijos dar-.teisingą Bažnyčios moks

lą.
Surado Miške Paklydusį 

Berniuką
I

i

Rusija Atsisako Grąžinti 
Ispanijos Vaikus

Varšuva, liepos 27, —So-

__________ <$—
VVashington, D. C. liepos 

27, — Senatorius Claudeį 
Pepper, iš Floridos, paša-j 
kė: “Amerikoje yra apie 29, 
milijonai šeimų. Keturio-’ 
liktas nuošimtis iš tų 29
milijonų Amerikos šeimų į vietų Rusija atsisako grą- 
metus turi mažiau penkių žinti 3,000 Ispanijos vaikų, 
šimtų dolerių jeigu. Pa- kurie civilinio karo metu, 
mąstykite! Šeimos yra pri- radikalų - lojalistų valdžia 
verstos pragyventi už ma- išsiuntė j Rusiją. Tėvai 
žiau. kaip S500 dolerių per nuolatiniai reikalauja savo 
metus. Kiek sau reikalin- vaikų, bet bolševikų vy- 
gų daiktų jos gali už tai riausybė atsisako 
nusipirkti?”. grąžinti.

LIETUVA ATSIUNČIA ŠEŠIUS 
Į PAX ROMANĄ KONGRESĄ

Hitleris Sergąs

Varšuva, liepos 27. — 
Lenkų laikraštis Dizennik 
Ludowy, praneša, kad Hit
leris rimtai sergąs. Austri
jos ižvmus gydytojas, ku
ris dabar gyvena Varšuvo-

šama, kad telefonu iam i ______________________
i buvo net grasinama neiti į
darbininku susirinkimą. 
Tačiau vyskupas nieko ne
bijojo ir pasakė: “Kaip 
Dievo kunigo ir jaunuome
nės globėjo, mano pareiga 
vra viešai ir aiškiai pasa
kyti Popiežiaus encikliko
je nurodymus ekonomijos 
ir socialinės tvarkos klau
simuose”. Ir Jo Ekscelen
cija. nuėjės į darbininku 
CIO susirinkimą, pasakė: 
“Jei žmogus turi prigim
ties. Dievo duota teisę gy
venti. tai jis turi teise gan- je, buvo kviestas į Vokieti- 
ti pragyvenimui reikalingu ja gydyti Hitleri: iam bu- 
daiktu. ir ne tik sau, bet ir vo pažadėta $10.000 dole- 
savo šeimos užlaikymui”..

i Vyskupas priminė Pijaus 
XI enciklika “Ouadrągesi- 
mo Anno”, kurioje aiškiai 

'pasakyta, kad “darbinin
kai turi organizuotis į savo 
unijas ir gauti nrarvveni- 
mui tinkama atlvginima”. 
Jis ragino darbininkus su
daryti savo unijose vieny
be. Jis sakė:

rių ir apsauga kelionėje, 
bet gydytojas atsisakęs 
važiuoti. Herr Zarske. na
cių laikraščio, Danziger 
(Vornosten. redaktorius, 
kuris turėjęs pasikalboii- 
ma su Hitleriu, sako, kad 
naciu vadas esąs taip ner- 
vuotas ir piktas, kad iis 
kramtąs savo pirštus. Vo- 

Tik jūsų kietijos gvdvtojai patarę 
juos priešai pasinaudoja iš jū- Hitleriui kelius mėnesius 

sų nesutarimų”. ilsėtis.

Kaunas, liepos 27. —Lie
tuvos katalikų studentų ' 
sąjungą atsiunčia šešius 
atstovus dalyvauti Pax 
Romana kongrese, kuris j 
bus laikomas rugsėjo mė
nesy. Katalikų universite
to patalpose. Washingto- 
ne. Iš šešių atstovu du yra 
kunigai. Profesorius K. 
Pakštas. Atetininkų va
das taip pat dalyvaus kon
grese.

I

Sherman, Me. liepos 27, 
Dvylikos metu berniukas, 
Don n Fendler. aštuonias 
dienas klaidžiojo po miš
ką. Jis surastas išbadėjęs 
ir pusnuogis.

Palestinoje Riaušės 
Nesibaigia

Jeruzalė, liepos 27, — 
Riaušės vėl iškilo tarp žy
du ir arabu. Pranešama, 
kad 6 arabai ir 3 žydai nu
žudyti ir šimtai sužeista.

šeštadienį, liepos 29 d., 2 vai. po pietų Darbininkų 
Radio programą išpildys Šv. Petro par. vasarinės mo
kyklos Radio grupė, Seserims mokytojoms vadovau
jant.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražios programos iš VVCOP sto
ties Boston, Mass.



Penktadienis. Liepos 28 d.. 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOKSININKO SMOGIS 

KOMUNISTAMS
New York, liepos 27. —1 

Garsus Amerikos boksi-l 
ninkas, Gene Tunnev. ap-' 
lankęs pasaulinę parodą: 
New Yorke, aprašo savo; 
įspūdžius. Jis sako: “So-: • _ 
vietų Rusija sudėjo pen- 
kius milijonus dolerių sa
vo propagandai. Jos pavil
jonas išdabintas gražiai 
vaizdais. Ant sienų mato
si paveikslai gražiai apsi
rėdžiusių vyrų ir moterų, 
vaikučių, šypsančiais vei
dais. renkant gėles. Vienas 
inžinierius žiūrėdamas į 
tuos vaizdus paklausė bol
ševikų patarnautojo: “Ar 
Rusijoje žmonės tikrai 
taip apsirengę, kaip čia pa
veiksluose matoma ? Ar jie 
dėvėja čeverykus? Ar vai
kai tikrai yra toki links
mi?” Tarnautojas atsakė: 
“Žinoma, kad žmonės Ru
sijoje dėvėja gerus drabu
žius ir čeverykus. ir visi y- 
ra linksmi ir patenkinti. 
Matai, tamsta. Rusijoje 
nedarbo nėra. Valstybė vi
siems parūpina darbus. 
Žmonės neturi rūpesčių”.

Bet inžinierius Rusijos 
gyvenimą gerai žinojo. Jis 
sako: “Žinai, aš esu inži
nierius. ir tik sugrįžau iš 
Rusijos, kur dirbau tris 
metus ir pusę. Ir aš tau 
noriu pasakyti, kad per 
tuos metus aš niekur ne
mačiau vaikų renkant gė
les. ar linksmai žaidžiant. 
Aš niekur visoje Rusijoje 
nemačiau žmonių taip ap
sirengusių, 
paveiksluose. Tiesa pasa
kius. per tris metus ir pu
sę, aš negirdėjau Rusijoje 
žmonių juokiantis. Jūs ap
gaudinėjate žmones: čia y- 
ra jūsų didžiausia apga
vystė”. Tarnautojas, pa
raudęs. nubėgo 
pasislėpti.

Gene Tunney 
žinierius tikrai 
mano įspūdžius. Aš apian-

- 9”

kiau Rusiją, 1931 metais. 
Aš mačiau kaip žmonės 
škarmalais apsidang s t ę 

ir ne čevery- 
kais apsiavę, bet senais
maišais kojas apsirišę”.

Sovietų komunizmo pro
paganda ir visi pažadai y- 
ra baisi apgavystė.

: vaikščioja, 
I

i
įvertina Bažnyčios Nuopel

nus Darbininkams
i

Kere is Tom Caufield's homemade trailer in which he. his wife 
md son traveled all the way from Waco. Texas, to see the New 

York Horid’s Fair.

Geneva. liepos 27, — 
Tarptautinis Darbo Biu
ras, savo metinėje knygo
je. didžiai įvertina Katali
kų Bažnyčios nuopelnus 
darbininkams, 
pažymėta, kad 
vyskupai žodžiu 
:gina darbininkų 
reikalauja jiems 
nimo atlyginimo. Kaip Po
piežiai per savo enciklikas, 
taip vyskupai per savo raš
tus įsako darbdaviams ne-j 
skriausti darbininkų

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS 
RADIO KLAUSYTOJAMS

2

Rusija Taikosi Sunaikinti
Demokratijas

CIO imasi organizuoti
STATYBOS DARBININKUS

Maskva, liepos 27, — So
vietų Rusijos vyriausybė 
paskyrė Lozovskį nuolati
niu sovietų užsienių reika
lų vadu ir Molotovo vy-. 
riausiu patarėju. Tas Lo- 
zovskio paskyrimas įrodo, 
kad Rusijos valdžia ir ko- 
minternas yra vienas ir 
tas nats dalykas. Lozovski 
yra žydas; jo tikras vardas 
yra Solomon Abramovič 
Dridzo, buvęs profiterne 
generalis sekratorius, yra 
kominterno valdybos na
rys ir komunistų partijos 
valdybos narys. Jis yra at- 
sižymėjęs revoliucijos vei
kime. Pirm didžiojo karo 
jis gyveno Prancūzijoje; į 
Rusiją sugrįžo po bolševi
kų revoliucijos, bet vėl bu
vo pasiųstas į Prancūziją 
sukelti riaušes ir revoliu
ciją. Anglijoje, 1926 me
tais, jis sukurstė kasyklų 
darbininkus į streiką ir va
dovavo didžiajame streike, i 
Lenkijoje jis pasižymėjo 
kurstyme tekstilių darbi
ninkų į streiką. Visas jo 
veikimas pasižymėjo suki
lime revoliucijos įvairiuo
se kraštuose ir per ją civi
linį karą. Jis tiksliai pas-

• X

VVashington, D. C. liepos 
27 — CIO vadas, John L. 
Lewis paskelbė, kad staty
bos darbininkai bus orga
nizuojami į uniją. Levis 
sako: “Apie trys milijonai 

.darbininkų dirba prie sta
tybos darbų. Iš jų tik vie
nas trečdalis tėra organi
zuoti. 1

dytomis sultimis ligonis y- 
ra kliniškai sveikas: liga 
nebesiplečia, narkotikai 
nebereikalingi, apetitas di
dėja ir tt. Išradėjas mano, 
kad to augalo veikimas 
priklauso nuo jo raudono
jo spalvintojo, hyperici- 

Mes gavome * tūks- R?s’ ypatybių, nes hyperi- 
itančius prašymu iš darbi- c^na organizmą padaro 
ninku suorganizuoti juos į jautresnį šviesos spindu- 
CIO uniją. Musų tiksiąs y- liams. Pastebėta, kad gy- 
ra suorganizuoti visus sta- vuliai, paėdę to augalo, lie- 
tybos darbininkus, nežiū- ką saulės spinduliuose, iš- 
rint jų amato, ar darbo tinkami saulės smūgio, bet 
skirtumo, į vieną galingą jeį lieka tvartuose, nesu- 

į uniją, kad taip jie galėtų serga. .“A.”
sau išreikalauti pragyveni- 
mo atlyginimą ir patogias 
darbo sąlygas”.

Darbininkai turi pilną 
teisę, ir net reikalą, orga
nizuotis į savo unijas ir 
niekas neprivalo jiems 
kliudyti.

Perkels Montvilo Paminklą
taip pat apturėti visuoti
nius atlaidus, kaip ir tie, 
kurie bus Vatikane. Pijus 
XII pareiškė, kad mokslo 
išradimai privalo tarnauti 
žmonių sielų išganymui. 
Popiežius baigdamas savo 
kalbas per radio visuomet 
suteikia apaštališką palai- 

1 minimą.----------- -
New York, liepos 10 d., 

madų calonas “Robbins 
and Co.” Longchamps res
torane (5 Avenue ir 34 g- 
vė) organizavo “Fall Fa- 
shion Show”. Susirinko 
1500 kviestų svečių. Iš Pa
saulinės Parodos tautų 
Paviljonų dalyvavo dvide- 

. šimts tautų po dvi paneles 
kad perkirsti Rusijos ir tautiniuose kostiumuose, 
Kinijos susinėsimus. Japo- tarp jų dvi lietuvaitės. Bu-

Vatikanas, liepos 27, — 
Kada Popiežius duoda a- 
paštališką palaiminimą 
“urbi et orbi” — miestui ir 
pasauliui, su juo eina vi
suotiniai atlaidai. Tuos at
laidus ir palaiminimą gau
davo tie. kurie būdavo Va
tikane. Bet dabar Pijus 

i XII surėdė, kad visame pa- 
Įskriausti darbininkų ir saulV3e tikintieji, kurie:
'valstybėms įsako rūpintis.Per radio girdės Popie- 
darbininkų gerove. ’žiaus palaiminimą, galės

I 
I
!
i

Knygoje 
Katalikų 
ir raštu, 
teises ir. 
pragyve-;

i

Rusijos-Japonų Karas Didėja
Shanghai, liepos 27. — Japonai, 1931 metais, su- 

Japonų vyriausybė prane-' darė Mandžiuko valstybę, 
ša. kad prie Mongolijos ir’...........................“
Mandžiuko rubežių karas 
tarp sovietų Rusų ir Japo
nų kaskart darosi aštres
nis. Kiek tikrai išžudyta 
sunku pasaky’ti, nes rusai 

kaip čia jūsų giriasi sumušė Japonus, gi

Prieš keletą metų Vilniu
je, Pranciškonų bažnyčios 
i aikštėje buvo pastatytas 
plačiai žinomam (Didžio 
karo metu mirusiam) lab
dariui Lietuvos didikui 
Juozui Montvilui pamink
las. Dabar skelbiama, kad 
Pranciškonų vienuolynui, 

i tą prie bažnyčios aikštę 
išsiteisus, Juozo Montvilo 

i paminklas būsiąs perkel- 
,__ c ... __ Jau esąs

sultys j kilęs sumanymas pamink
lą perkelti į Didžiąją gat- 

__ _ Įvę, į Rotušės rūmų aikšte- 
nevoliiieiia? Kadangi IfokA““* Po keliU savaičių gy- lę- __________ i________
tovas niekad iš Maskvos

Trukžolė Padeda Gydyti 
Vėžį

Jaunas Varšuvos gydy
tojas Dr. Brylinskis išty
rė, kad populiaraus augalo

I

įkirtas į valdžios vietą, kad “Succus Hyperiči
; prisidengęs diplomato ru-žolėg Jono žolė) _ 
bu, lengviau galėtų iva-; , - - mažina npt sanJ 
yiunti i kitas šalis ir kurs- bmarKiai mažina nei sun , 
tyli žmones prieš valdžią į klus «zl° hSos apsire.ski

(truk-:tag į vietą.
I

v •

neišvažiuoja, tai Lozovski $ 
bus siunčiamas į Prancū- ž 

• • • A 1 - - LC 1 • 1 A » A
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kliudo- | 
•ii

ziją ir Anglija “diplomati
niais” reikalais. Kaipo vy
riausybės atstovas jis ne
bus nei Prancūzijos nei 
Anglijos policijos 
mas. Prancūzų laikrašty 
“La Vie Ouvriere”, jis pats 
pareiškė, kad jo didžiau
sias uždavinys yra sunai
kinti dabartinę demokrati
jų valstvbių tvarką. Rusi
jos bolševikų tikslas yra 
sukelti civilinį karą, ir taip 
pavergti tautas po komu
nizmo rėžimu. Aišku, kad 
tuo sumetimu Lozovski y- 
ra paskirtas Molotovo vy
riausiu patarėju.

nai šaukia, kad rusai plati- vo koncertinė programa, 
na komunizmą rytinėje A-1 tautinių kostiumų ir da- 
zi joje. Dabartiniai mūšiai kartinių madų demonstra- 
ema prie Kalka upės, neto- vimas. Programa prasidė- 
li Boro ežero. jo 4 vai. 30 m. p. p. ir tęsė- IRadios Most Glorious Tone 

and Finest Performance
.. Saigai?

Ii Boro ežero. jo 4 vai. 30 m. p. p. ir tęsė-
Kodėl Japonai taip atka- si lĮ/2 vai. Lietuvaitės bu-Į 

kliai kovoja su 
Mongolijoje, kada jie už
tektinai yra išvarginti Ki
nijos karu? Japonai norė
tų išvyti bolševikus rusus 
iš Mongolijos, nes tada bū
tų užkirstas kelias rusams 
įvežti karo ginklus į Kini
ją. Toliau, užėmę Mongoli- 

ra Mongolų apgyventa. Ją ją Japonai galėtų nors 
kiek pasidžiaugti savo pa- vieną iš tų 20 tautų, 
sisekimais. nes trijų metų 
karas su Kinija, jiems lai- Winkler & Kelmans, N. Y. 
mėjimų nedavė. Ir vėl. už- išleido gausiai iliustruotą 
ėmę Mongoliją, Japonai 190 puslapių knygą “Book 
lengvai pasiektų Rusijos of Nations 
Trans - Sibirijos geležin- World’s 
kelį, kuris karo metu ru- kaina vienas doleris, gau

nama kiekvienam P. P. Pa
viljone. Pageidautina, kad 
lietuviai, kurie norės įsigy
ti. kreiptųsi į savo Pavil
joną.

Lietuva ir jos Paviljonas 
aprašyti 107 — 109 pusi. 
Pabaigoje sąrašas visų 
Komisarų. Nors leidėjams 
buvo duotas tikras Lietu
vos žemėlapis, bet apgai
lėtinu ir nesuprantamu 
būdu šalia Palanga, Tau
ragė, Alytus tikrų pavadi
nimų patalpino: Kovno, 
Shavli ir Vilkomir. Šiaip 
tai geras leidinys, duodąs 
supratimą ir naudingų ži
nių apie kiekvieną šąli.

I
Kaunas 

singų, turinčių nemažiau 
. kaip dešimtį sveikų vaikų, 
, šeimų registraciją, tokių 

šeimų iš viso buvo užregis
truota 2,000. Keliose šei
mose buvo net po 15 ir 16 
vaikų. Teko patirti, kad 
Lietuvos Motinoms ir Vai
kams Globoti Organizaci
jų Sąjunga dės pastangų 
j šias gausias šeimas palai- 
kyti: bus stengiamasi su- 

‘ mažinti tokioms šeimoms 
įvairių susisiekimo nuolai- 

li ._ dų, o tokių šeimų, ypač ne- 
”'-yventi pasiturinčių ,vaikams, ku- 

Man vra paskirta r^e parodys moksle ar a- 
stipen-

pastarieji visada sako. kad. 
jie bolše-žkus išvaikę. Bet 
faktas yra. kad abi pusės 
(Sutraukė galingą ginkluo
tą kariuomenę prie rube
žių. Kaip žinome. 1923 me
tais. Rusijos bolševikai už
grobė Šiaurinėje Kinijos 
dalyje 600,000 kvadarati- 
nių mylių valstybę, kuri y-

į kambarį I

sako: “In- 
pasakė ir

užgrobę nuo Kinijos, jie 
paskyrė savo bolševikišką 

.valdžią. Bolševikai tai da- 
įrė savo patogumui prieš

PASAULiNĖS PARODOS
LIETUVIŲ DIENOS NEW Į

YORKE, ŽENKLELIAi Japoniją. Keista, kad tuo- 
Visi. kurie norėtumėte bei|me^-_ pasaulis nesUKilo 

jausdami atlikti patriotinę pa- j prieš bolševikus UŽgrobė- 
reigą. parėmimu J iotiivin Hio.iius Svetimų žemiu. Moti
nos. 1
Yorke. kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai.

±.______ j Lietuvių jie-'jus svetimų žemių.
Pasaulinėje parodoje. NewIgolija \ra septinius sy

kius didesnė už Austriją ir 
Čekoslovakiją, kurias Hit- 

ženkleliai galima gauti ir “Dar- leris užgrobė. Sakoma, kad 
rusai pavogė visus arklius 
iš Azijos.

bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

♦

i 1939 Nauji Nash Automobiliai

rusais ;vo sutiktos ilgais aplodis
mentais, kas parodo, kad 
Amerikos visuomenė, prie 
į kiekvienos progos rodo sa
vo simpatiją mūsų tautai. 
Po programos rengėjai 
gražiai priėmė, ir pavaiši
no paneles dalyves. Kiek
vienam žiūrovui buvo į- 
teikta brošiūra apie kiek-

i sams yra labai svarbus. 
Toliau, jie tada būtų ne
kliudomi prie Rusijos ru- 
bežių. i

—

I
I

New York, liepos 10 d.,

New York
Fair.” Knygos

Parijai—Žmonės, Kurių 
Negalima Prisiliesti

Komunistai Papildą Vagys
tes Partijai Palaikyti ■

i
lA

J

<

o

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra Įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

San Francisco, Cal. lie
pos 27, — Teisme, kuriame 
tyrinėjama Harry Bridges 
komunistinis veikimas, 
liudytojas, Merriel Bacon, 
pareiškė, kad jam buvo 
pranešta, kaip San Fran
cisco bankos pasiuntinys 
buvo užpultas ir nuo jo a- 
timta S40.000 dolerių. Ko
munistų partija, jis sako, 
pasilaiko iš narių duoklių, 
rinkliavų ir vogtų turtų. 
Užklaustas, ar komunistas 
galėtų atvažiuoti iš Rusi
jos į Ameriką apsigyventi, 
jis atsakė: “Taip, jei turė
tų leidimą įvažiuoti. Bet 
komunistas negali iš Ame
rikos važiuoti į Rusiją, be 
partijos sutikimo, nes tai 
būtų apleidimas “revoliu
cijos fronto ir važiavimas 
į šalį, kur revoliucija jau 
įvyko”.

Neseniai vienas komu- • 
’ nistas užklaustas, kodėl jis 
nevažiuoja į Rusiją, jei te
nai vra taip gerai <?'

čionai dirbti revoliucijos i Hiatuose gabumų, 
l įvykdymo darbą”. 'dijas išrūpinti.

Paskutiniu metu katali
kų misijonieriai Indijoje 
ypatingą dėmesį kreipia į 
vadinamuosius “parijus”, 
kurie laikomi žemesniais 
žmonėmis, su kuriais kitų 
aukštesnių kastų (luomų) 
indai negali turėti jokių 
santykių, negali net prisi
liesti, 
nybė 
miems
žmonėms parodo jų kaip 
žmonių vertę, tai aukštes-; 
niųjų kastų indai į tai žiū-; 

' ri aiškiai nepalankiai. Ne-; 
; palankiai nusistato ir va- 
. dinamoji “kongreso” par
tija.

iAtlikus gau-

i
***

with BUILT-IN SUPĘS AERIAL SYSTEM 
A new achievemcnt of Philco engineers. New in- 
vention gives you radio; niort glorioas tone and 
thrilling “Tperformance. Vireless Remote Control 
operetes the radio from auywhere in your bome 
vithont viręs or conncctions of any kind. Tuning 
rangės cover evcrything that's interesting in the 
air from tome and abroad. Magnificent Vlalnut 
eabinet. Comc in

Kadangi krikščio- 
tiems skriaudžia- 
ir pažemintiems

Kokių sunkumų krikš
čionybei kelia tas kastų 
prietaras, rodo šis pavyz
dys. Trichinopolio diecezi
joje vyskupas Jonas Leo
nardas įsakė visose bažny
čiose panaikinti skirtumą 
tarp parijų ir kitų kastų 
indų ir Sakramentus teik
ti visiems kartu ir vienoje 
vietoje. Keletas katalikų 
indų po to išstojo iš Kata
likų Bažnyčios ir, vieno 
jakobitų dvasininko pade
dami, įsteigė savo atskirą 
bažnyčią. “A.”

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

TH-4 TRANSITONE
A fine-toneH,
<įu ality-built AC-DC C^m- 
pact! 5 įmoktai Tabe«, 
Ruilt-in Aerial. New Im- 
proved Speakcr, Auto* 
mot te Vokime Control. 
Smart Bakelite eabinet. 
Scnsational raine!

Built to
Receive 

TELEVISiON
SOUND!

,5

I
ž 
žiMii

TURI PUIKIAUSI TONĄ
Philco 1940 metų modelis 216-RX turi bevieli- 

nį Remotc Kontrolių. Šis radio turi pasakiškai 
gražų ir malonų toną; jis turi padarytą Super Ae
rial System. Bevielinis Remote Kontrolius operuo
ja radio iš bile kurio namų kampo; jo visai nerei
kia prijungti. Kabinetas labai gražiai padarytas. 
Norintieji ji įsigyti, nelaukite ilgai, ateikite į mū
sų krautuvę, o čia gausite pilną patenkinimą ir 
patarnavimą. Mes duodame savo klijantams gero
mis sąlygomis išsimokėti.

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

Telefonas Liberty 2337

fI
£
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Kova Už Vaikus
Ispanijoj daroma pastangų gražinti tėva’ms tuos 

baskų vaikus, kuriuos komunistai buvo išsiuntę svetur 
propagandos tikslais. Čia tenka prisiminti, kad civili
nio karo metu baskai smalkiai kovojo prieš Ispanijos
nacionalistus, nes jiems buvo komunistų įkalbėta, kad j 
tuo būdu iškovos sau nepriklausomybę. Kada Franco 
paėmė baskų sostinę Bilbao ir paskui užkariavo visą 
šalį, tai komunistai pasigriebė 30.000 baskų vaikų ir 
juos siuntė į įvairias pasaulio šalis, daugiausia į Pran
cūziją. Rusijon pateko apie 3000 baskų vaikų. Buvo 
mėginta atsiųsti jų ir į Ameriką, bet viešoji opinija 
prieš tai sukilo, ir komunistų pastangos nuėjo niekais. 
Kokiam tikslui tai buvo daroma? Nereikia ilgai galvo
ti, kad atspėtume komunistų tikslą. Žiaurioj civilinėj 
kovoj, kurios rezultatas buvo neaiškus ir. kaip paskui 
pasirodė, komunizmui pragaištingas, bolševikams rū
pėjo patraukti savo pusėn pasaulio simpatiją. Žiūrėki
te, kokie tie komunistai geri, kaip tėviškai jie aprūpi
na katalikų vaikus. Gi iš kitos pusės stebėkite Franco 
žiaurumą, kad nuo jo urmu bėga katalikui vaikai. Ir. 
trečias sumetimas, komunistai nepersekioja religijos, 
ir civilinis karas tai ne kova už tikėjimą, bet papraš- 
čiausios politiškos rungtynės, kuriose komunistai gi
na demokratijos principus prieš imperialistų puolimą. 
Tuo būdu, baskų vaikai, išsiųsti į platųjį pasaulį, turė
jo atnešti komunizmui dvejopą naudą: dabar patrauk
ti pasaulio užuojautą, o paskui, kada užaugs, sudaryti 
30,000 stiprių komunistų. Netenka nė minėti, kad bas
kų vaikai bus išauklėti grynai komunistinėj dvasioj.

Ispanija, nusikračius bolševikiško slogučio, nori 
atsistatyti ekonomiškai, politiškai ir doroviškai. Na
tūraliai jai parūpo tie 30.000 busimųjų piliečių, kurie 
buvo jai išplėšti ir įterpti į tarptautiniu bedievių ei
les. Ispanija nori tuos vaikus susigrąžinti, nežiūrint, 
kur jie bebūtų buvę išsiųsti. Su Prancūzija bus leng
viausia susitarti. Ten ispanų vaikus globoja Prancūzų 
Jaunimo organizacija, kurios auklėjimo principai nėra 
priešingi religijai. Sunkiausia tai su vaikais, išsiųstais 
į Rusiją ir Meksiką. Iš ten jie kai kada parašo tėvams 
atvirukų, bet nepaduoda savo adresų. Nelengva bus 
juos surasti, bet Ispanija ryžtingai nusistatė visus iš
vežtuosius vaikus gražinti į tėvvnę ir juos atkatalikin- 
ti. ~ K.

davinys ir tikra valdytojųĮ 
pareiga. Rūpintis visų ge
rove yra tiesioginė valsty
bės pareiga. Ir juo daugiau 
bus naudos iš to bendro 
rūpinimosi, tuo mažiau te
reikės ieškoti atskirų prie-; 
monių darbininkų gerovei 

į pakelti”.
Visuomenės ir piliečių 

S4 gerovė yra sujungta. Ne- 
i galima pasitenkinti tuo, 
kad kraštas yra turtingas, 
nes galimas daiktas, kad 
tie turtai gali būti keletos 
žmonių rankose, kaip 
šiandieną yra, o milijonai 
darbininkų kenčia skurdą 
ir vargą. Krašto turtingu
mas dar nesudaro visuo
menės gerovės iki tais tur
tais negali visi piliečiai ly
giai naudotis. Tad ir yra 
valstybės pareiga surasti 
priemones ir išleisti įsta
tus, kuriais krašto turtai 
būtų teisingai paskirstyti 
visiems piliečiams. Nes tik 
toks teisingas turtų pas
kirstymas ir aprūpinimas 
kiekvieno piliečio ir kiek
vienos šeimos sudarys ben
drąją visuomenės gerovę. 
Už tai Šv. Augustinas sa
ko: “Valstybė yra tvarki, 
kada jos piliečiai patenkin
ti. Nes kas gi yra valstybė 
jei ne žmonių susibūrimas 
santaikoje gyventi”. Bet 

į negalima valstybės santai
kos laukti bei norėti, jei 
vieni jos piliečiai pasilink
sminimais turtus eikvoja, 
o kiti neturi pragyvenimui 
duonos kąsnio.

Paukštelio Ilgėsis
Dainininkas švilpuonėlis,
Šiltų šalių klajūnėlis 
Skraido, čiulba jis sodely 
Lizdą krauna sau namely.

Ką jis šaukia — ką vylioja ? 
Apie ką jis taip svajoja?
Ko taip ilgisi neranda ? 
Kam tos dainos skaisčios skrenda ?

Juk to žmonės nesupranta, 
Kad jo meilė yra rimta, 
Kad jis myli tiktai vieną 
Ir čia čiulba jai per dieną!

Juozas Petraitis.

Vytauto Didžiojo Universiteto 
Choro Gastrolės

Didžiausia mūsų dienų ’ saugoti bendrąją žmonių 
nelaimė yra luomų nesuta- gerovę, viešąją tvarką, 
rimas ir nuomonių pasi- globoti silpnuosius, versti, 
skirstymas. Be luomų ben- kad teisingumas ir nuosa-

Vytauto Didžiojo Universite
to chorą jau penkeri metai kaip 

i vadovauja muzikas Konradas 
Kuveckas. Per pastaruosius me
tus V. D. U. choras išaugo ir 
meniškai sustiprėjo. įstengda
mas atsistoti tarp pirmaeilių 
Lietuvos chorų. Todėl universi
teto vadovybei pritariant, o vy
riausybei materialiai paremiant, 
choras turėjo malonios progos 
su dideliu pasisekimu reprezen
tuoti Lietuvą užsienyje.

Pirmąją išvyką į užsienį cho
ras turėjo 1935 m. Choras ap
lankė Latviją. Tai buvo iš viso 
pirmasis mūsų choro apsilanky
mas užsienyje. Gražiai pasise
kė koncertai. Latvių spaudoje 
buvo gerai paminėti ir įvertyti. 
Visą chorą specialioje audienci-: 
joje, savo rūmuose priėmė Lat
vijos Respublikos Prezidentas. 
Ta proga ten pat susirinku
siems ir latvių aukštiesiems at
stovams, choras padainavo ke
letą dainų.

Po pirmojo gražaus pasiseki-' 
mo užsienyje choras su dar di
desniu pasiryžimu pradėjo ruoš
tis ir tolimesnėms choro kelio- 

: nėms į užsienį, atstovauti Lietu- 
' vą. 1936 m. pavasarį choras nu- 
. vyko į Švediją. Suruošė choro 
koncertus Stockholme, Upsalo
je. Choro apsilankymas Švedi
joje sukėlė didelį susidomėjimą 

, Lietuva. Spauda plačiai ir pa- 
, lankiai atsiliepdama apie choro 
koncertus, tuo pačiu įdėjo ne
maža aprašymų apie Lietuvą. 
Lietuvos įgaliotam Ministrui 
Ponui Savickui tarpininkaujant, 
Švedijos Karalius Gustavas su
teikė audienciją. Savo žodyje 
karalius pareiškė didelį džiaug
smą ir susidomėjimą lietuviška 
daina ir gilią simpatiją Lietu
vai. Nuoširdžiai ir draugingai 
choras buvo priimtas švedų, y- 
patingai studentijos, su kuria 
nuo tada yra palaikomas glau
dus bendradarbiavimas.

1937 metais, pasaulinės paro- spaudoje.

lengvų valdytojų pareigų! gėje, aprengtas ir sveikas 
yra rūpintis lygiai visais jis lengviau gyvenimą pra- 
piliečiais, išlaikant vadi- gyventų. Iš čia išeina, kad 
namąją skirstomąją teisy- reikia remti visą, kas tik 
bę... Tiesa pasakius, vals- gali būti naudinga darbi- 
tybių turtai 
kaip tik iš darbininkų dar
bo kyla. Todėl yra teisin
ga, kad vyriausybė rūpin
tųsi darbininko gerove, 
kad už tą visuomenei nau
dingą darbą ir jis turėtų 
ką nors, kad geroje pasto-

ne iš kitur, ninku gyvenimui. Šitoks 
besirūpinimas ne tik nie
kam nepakenks, bet, prie
šingai, bus visiems nau
dingas, nes valstybei yra 
labai svarbu, kad nevargtų 

j tie, kurie gamina taip rei- 
1 kalingų daiktų”.

Darbininkų Užtarėja

Ministrui
Pabaltijy

su-

dos metu Paryžiuje, choras gar
bingai atstovavo Lietuvą. Čia 
prie dainų buvo prijungta ir 
liaudies tautiški šokiai, kuriuos 
atliko iš choristų tarpo sudary
ta šokikių grupė. Eilė suruoštų 
koncertų iššaukė gražių atsi
liepimų Paryžiaus spaudoje. Da
lyvaujant Ponui Ministrui Kli
mui choras buvo priimtas Pran
cūzų Respublikos Prezidento 
Labrune, kuris džiaugsmingai 
sutiko choro apsilankymą. Be 
minėtų daugybės choro koncer
tų atskirose salėse, 
Klimui globojant,
Valstybių paviljone buvo

. ruoštas aukštiems prancūzų ir 
užsienių atstovams iškilmingas 

i lietuviškų dainų ir tautiškų šo
kių vakaras-galla. Choras taip 
pat gražiai pasirodė su daino
mis ir tautiškais šokiais pran
cūzų folkloro manifestacijoje. 
Tarp dalyvavusių toje šventėje 
17 įvairių tautų lietuviai užka
riavo didžiausios auditorijos 

. simpatijas ir susilaukė gausy
bės ovacijų. Toje šventėje, kaip 

‘ žiūrovai dalyvavo ir Lietuvos 
sportininkai, vykstantieji į A- 
meriką, kurie buvo nustebinti 
gražiu choro pasirodymu ir 
prancūzų karštomis ovacijomis. 
Tame vakarų Europos politikos 
ir meno centre, pasisekęs choro 
pasirodymas, ypač parodos me
tu, plačiai išpopuliarino Lietu
vos vardą, o mūsų chorui buvo 
dar viena graži gėlė, papuošu- 
si tuo dar mažą, bet gražų lai
mėjimo vainiką.

Šiais metais, gegužės mėnesy
je choras su lietuviška daina ir 

i tautiškais šokiais aplankė Če
koslovakiją. Ponui Ministrui 
Ed. Turauskui globojant, buvo 
suruošti choro koncertai Praho
je, Kric, Pilzene ir Jicine. Nuo
širdus čekų sutikimas ir priėmi
mas iššaukė tikrai abipusį bro
lišką bendravimą, o choro auk
štas meninis ligmuo sulaukė la
bai vertingų atsiliepimų čekų

! ---------------
i Nuo pat pirmųjų amžių 
Bažnyčia pasirodė geriau
sia darbininkų užtarėja. 
Pagonijos amžiais valsty
bė nesirūpino darbininkų 
reikalais. Istorija nupasa
koja, kad pagonių valsty
bėse darbininkai buvo ver
gai. Senovės Romos įsta
tai liepė piliečiams žiūrėti 
į darbininkus: “kaip į nie- 

i kam nevertus, kaip į miru
sius daiktus, kaip į ketur
kojus”. Katalikų Bažny
čios didžiausias rūpesnis bininkus iš vergovės 

i buvo išlaisvinti darbinin- traukė Katalikų Bažnyčios 
kus iš pagonių vergovės, vyskupai ir kunigai. Nėra 
Ji skelbė brolišką meilę, į- abejonės, kad jei ne krikš- 
rodinėjo, kad darbininkas čionybė, darbininkai ir to- 
taip pat yra žmogus, turįs liau būtų palikti vergauti 
teisę laimingai pragyventi ir skursti. Tiesa, Katalikų 
ir naudotis visomis gėry- Bažnyčios vyskupai ir ku- 
bėmis. Su laiku, Bažnyčia nigai negalėjo tiesioginiai 
išlaisvino darbininkus iš išlaisvinti darbininkų, bet 
vergovės ir išreikalavo jie reikalavo, kad turtuo- 

i jiems lygių pilietinių tei- liai darbininkų neskriaus- 
sių. Tą jos darbą pripažįs- tų. Kur tik kokią šalį pa- 
ta net ir socialistų rašyto
jai. Štai socialistas Tho
mas Kįrkup, knygoje: — 
“History of Socialism”, 
pusi. 450, sako: “Katalikų 
Bažnyčia daug prisidėjo 
prie vergijos panaikinimo
ir darbininkų gyvenimo mą darbininkų išlaisvįni- 
pagerinimo”. Kitas rašyto- mui ir jų gyvenimo page- 
jas, Israel Smith Clare, sa- rinimui”.

Darbininkų Skriaudėjai

ko: “Katalikų Bažnyčios 
vienuoliai noriai aukodavo 
ne tik savo darbą, bet ir 
savo gyvybę, kad tik pa
gerinti darbininkų žmonių 
gyvenimą”. 0 angelų isto
rikas W. Lecky sako: ‘Baž- 

į nyčios ilgoje ir sunkioje 
i kovoje už darbininkų lais
vę, Popiežių nuopelnai yra 
milžiniški’. I

Istorijos mokytoja, Ag
nės Wergeland, sako: ‘Dar- 

iš-
I

ISvarbiausias Valstybės 
Uždavinys

Žmogus tada yra svei
kas, kai visi jo kūno sąna
riai yra sveiki. Sergantį 
kūno sąnarį būtinai reikia 
pagydyti, kad visas žmo
gus galėtų savo sveikata 
džiaugtis. Taip lygiai yra 
ir su visuomene. Jei nevisi 
piliečiai yra pilnai aprū
pinti gyvenimo reikalais, 
tai visuomenėje nebus 
tvarkos nei pasitenkinimo. 
Už tai valstybės didžiau
sia pareiga yra rūpintis 
beturčių - darbininkų gy
venimu. Ji neprivalo patai
kauti turčiams ir apleisti 
vargšus. Turčiai ir patys 
save apsirūpina, bet darbi- 
ninkams reikalinga pagal
ba yra iš vyriausybės, kad 

j jie nebūtų nežmoniškai 
kapitalistų išnaudojami.

i

i
I

II

siekė Krikščionybė, tenai 
darbininkų gyvenimas pa
sidarė žmoniškesnis”. Pro
testantas istorikas Kemb- 
le sako: “Garbė ir padėka 
privalo būti atiduota Krik
ščionybei už pasidarbavi-

• v

i

dardarbiavimo neįmano- vybė būtų gerbiama. Vais
ina, tiesiog negalima, yra tybė yra bendros akcijos 
sutvarkyti teisingai sočia- organas. Jos uždavinys y- 
linį gyvenimą. Klasių ko- ra rūpintis visų piliečių 
vą pašalinti ir teisingumą gerove. Ji neprivalo rūpin- 
įgyvendyti privalo būti 
valstybės šventa pareiga.

atskirų asmenų, ar 
ar organizacijų rei- 
bet žiūrėti visuo- 
gerovės, kad visiValstybė ir Jos Uždavinys

Valstybė, po šeimos, yra 
reikalinga natūrali draugi
ja. Netobulas ir priklauso- iš to nereikia suprasti, kad 
mas žmonių būdas verčia valstybė neprivalo 
juos burtis, kad galėtų pa- žvelgti į atskirus asmenis, 
tenkinti savo reikalus ir į šeimas, ar draugijas. At- 
kaip reikiant įgyvendyti 
savo paskyrimą: šiuo bū
du atsirado šeima tiesio
giniai gyvybiniems žmo
gaus reikalams: šiuo būdu 
taip pat atsirado ir profe
sija, ne natūrali ir ne būti
na kaip šeima draugija, 
bet vis dėl to suderi su pri
gimtimi, ir ja žmogus pa
tenkina savo, kaip darbi
ninko, reikalus. Taip pat 
patikrinti bendriems ma
terialiniams interesams 
šeimos sudaro tautas-vals- tusi iš paties valstybės su- 
tybę. .tvarkymo ir valdymo. Tai

Tad valstybės tikslas yra 1 yra politinės išminties už-

tis tik 
šeimų, 
kalais, 
menės
žmonės būtų tinkamai ap
rūpinti reikalingais pragy
venimui daiktais. Tačiau

atsi-

virkščiai, jos pareiga yra 
taip sutvarkyti dalykus, 
kad atskirų piliečių ir šei
mų gyvenimas sudarytų 
bendrą visuomenės gero
vę. Už tai Popiežius Leo
nas XIII sako:

“Valstybės vedėjai pri
valo visų pirmą padėti rei
kalui bendrai visais įstaty
mais bei įstaigomis, bū
tent, taip valdydami, kad 
valstybės bei atskirų žmo
nių gerovė savaime plėto-

Popiežiaus Žodžiai
Popiežius Leonas XIII 

sako: “Beturčiai yra iš 
prigimties lygiateisiai 
kaip ir turtingieji piliečiai, 
tai yra, tikros gyvos dalys, 
iš kurių, šeimoms tarpi
ninkaujant, susidaro vals
tybės kūnas, nekalbant 
jau apie tai, kad kiekvie
name mieste yra žymi jų 
dauguma. Kadangi būtų 
didžiausia nesąmonė, vie
na piliečių dalimi tesirū
pinant. kitą visai užmiršti, 
tai išeina, kad vyriausybė 
privalo imtis reikalingu 
oriemonių darbininkų rei
kalams ir gerovei apginti; 
to nedarant, bus mindžio
jama teisybė, kuri liepia 
kiekvienam duoti, kad jo 
yra. Išmintingai tuo reika
lu sako šv. Tomas: kaip 
:kad dalis ir visuma yra 
tam tikru atžvilgiu tas 

j pats dalykas, taip lygiai ir 
tas. kas priklauso visu
mai, yra tam tikru atžvil
giu ir dalies. Todėl pirmu
tinė iš visų gausingų ir ne-

Bet taip, kaip Bažnyčia 
išlaisvino darbininkus ir 
išreikalavo jiems geresnio 

I gyvenimo, taip valstybės, 
kurios atmeta Dievo įsa-

niai padavė oficialias ži
nias, pasakydama, kad per 
vienus metus bolševikų 
slaptoji policija, GPU, nu
žudė 192,350 darbininkų: 

'815,351 ūkininką. O kiek I - - - ~ -

ribose tai darytina, nuro- mą. Bet ginant žmonių tei- 
do pats reikalas, kurio dė- sės, reikia ypač atsižvelgti 
liai vartojama įstatymų į beturčius - darbininkus, 
pagalba, tai yra, įstatymai Turtingieji yra savo tur- 
neprivalo griebtis daugiau tais apsišarvoję ir ne tiek 
nei toliau siekti, kaip to reikalauja valstybės glo- 
reikalauja blogybės ar pa- bos, o darbininkų minios 
vojaus pašalinimas. yra be turtų ir patys neap-

“Be skirtumo, visų pilie- sigina nuo skriaudėjų: to- 
čių teisės turi būti šventai dėl daugiausia jie pasitiki 
gerbiamos; vyriausybė tu- valstybės globojimu. Už 
ri rūpintis, kad kiekvienas tai valstybė ir privalo ypa- 
galėtų naudotis savo teisė- tingai rūpintis darbinin- 
mis, drausdama ir bausda- kais, nes jie daugiausia y- 

I ma kiekvieną teisių laužy- ra neturtingi”.

kymus ir neklauso Bažny-J 815,351 ūkininką. O kiek 
čios nurodymų, darbinin-! jų numarinta badu ? Patys 
kus vėl paverčia vergais.' bolševikai pripažįsta, kad 
Pavyzdžiui, sovietų Rusi- Rusijoje per dvidešimtį 
joje darbininkai yra vals- metų, apie dešimts milijo- 
tybės vergai. Maskva nese- nų žmonių mirė badu.

Bažnyčios Reikalavimai
Katalikų Bažnyčia aš

triai pasmerkia bolševikų 
valdžią, nes jie nesirūpina 
pagerinti darbininkų gy
venimą, tik priverčia juos 
valstybei vergauti. Bažny
čios vadai, Popiežiai, nuo
latiniai reikalauja, kad vy
riausybė rūpintųsi tinka
mu darbininkų pragyveni
mu. Popiežius Leonas XIII 
sako: “Kai dėl darbininkų

Broliai Kristuje
Toks maždaug valstybės 

uždavinys. Katalikų Baž
nyčia aiškiai pasako, kad 
valstybės pareiga yra rū
pintis visų piliečių, ypač 
darbininkų reikalais. Šian
dieną daug yra streikų. 
Darbininkai reikalauja da
lies tų gerybių, kurias jie 
sunkiu darbu pagamina; 
jie reikalauja, kad jų žmo
giška vertybė būtų pa
gerbta. Ir jei valstybės at-j Kaunas — 
mes Katalikų Bažnyčios 2
nurodymus, galima spėti, 
kad prispaustieji darbinin
kai. nebegalėdami ilgiau 
savo skurdo kęsti, sukils 
prieš pačią valstybę, kurią 
jie patys sudaro. Darbinin
kai reikalauja pragyveni
mo atlyginimo, ir labai tei
singai, jie reikalauja tei- 
singo gerybių paskirsty
mo. Už tuos darbininkų 
teisingus reikalavimus ko
voja Bažnyčia. Katalikų 
Bažnyčia yra labiausia su
sirūpinusi pagerinti darbi
ninkų gyvenimą, nes ji y-

I

progos tikybos pareigoms 
atlikti; kai dirbtuvėse gre
sia pavojus darbininkų 
dorai iš to, kad tenai vyrai 
ir moterys dirba kartu, ir 
iš kitokių pagundų veda į 
blogą: kai darbdaviai už- 

j krauna darbininkams per
sunkiu naštą, arba spau
džia juos sąlygomis, žemi- 
įnančiomis žmogaus vertę; 
į kai darbininkų sveikatai

nedarbo arba sutarto dar- kenkiama nepakeliamu ir 
bo pametimo visuomenei jų lyčiai bei amžiui netin- 
gresia suirutė; kai šeimos karnų darbu, tai tuomet, 
ormiono cVnrdA iv varcro- minėtuose atsitikimuose

būtinai reikia pavartoti
gyvena skurde ir varge:
kai darbininkų religijos
reikalai yra skriaudžiami, tam tikrose ribose įstaty- 
neduodant jiems tinkamos mų jėga bei įtaka. Kokiose

ra vargšų ir silpnųjų glo
bėja. Už tad ji ir duoda 
valstybės vadams nurody
mus ir įsakymus neapleis
ti beturčių - darbininkų. 
Bažnyčios tikslas yra su
vienyti visus žmones Kris
tuje, kad visi būtų vienas 
Jame, — broliai Kristuje.

T.

■ Liepos 9 d. 
Palangoje įvyksta Lietu
vos prekybininkų, pramo
nininkų ir amatininkų, 
trumpiau vadinant Versli
ninkų Sąjungos, kongre
sas, šūkiu “Lietuva lietu
viams, jūra Lietuvai”, 

i Prieš 9 metus pradėtas or- 
'ganizuoti verslininkų są
jūdis subūrė po verslinin
kų vėliava apie 500 verslo 
žmonių, suorganizuotų į 
70 skyrių. Sąjunga leidžia 
savo savaitraštį “Verslas” 
ir amatininkams skirtą i- 
liustruotą žurnalą “Ama
tininkas”.
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Lietuvos Kaime
'jos. prie tėvyškės, prie že
mės — maitintojos.

Jis savo žemės lengvai 
neperleidžia į kitas ran
kas. laiko tai jau labai 
skaudžiu reikalu, ypač ne
nori parduoti kitam ir ne- 

tik dobilai labai did1elio gabalo Jei jis tatai 
-matvt pavasario Padal;°-lal tlk kruvinam

J reikalui esant. Visą ukj
perleisti — tai dar skau- 

. desnė operacija. Neveltui 
■sakoma: “Ko taip nuliū
dęs. kaip žemę pardavęs?” 

Prieš didįjį karą, daug 
? mūsų brolių plaukdavo A- 

merikon. ypač mažažemių 
ar bežemių, kurie kelis me
tus sunkiai kasyklose ar 
dirbtuvėse paprakaitavę— 
grįždavo Lietuvon, — kad 
čia nusipirkus žemės. Ir 
dabar kiekvienam, beveik, 
kaime rasi “amerikoną" 
ūkininką, kuris Ameriką 
jau senai užmiršo, o yra 

ir visi kiti

ŽEMĖ MAITINTOJA
Atėjo vasara. Saulės 

spindulių jau net per daug’ 
Lietuvos kaimietis jau ir 
labai laukia lietaus. Vasa
rojai. pievos ir ganyklos. 
Rugiai ir kviečiai Lietuvoj ( 
gražūs 
prasti: 
šalčiai išgadino? Susirūpini 
nę ūkininkai pašaru atei
nančia žiema.
— “Su dobilais šiemeti 

prastai!” — dejuoja dau
gelis. Taip. Rugiai geri 
gal ir vasarojus užaugs? 
O dėl daržovių — tai kol 
kas — ne kaip: —sausa!— 
“Vis rūpestis ir rūpestis: 
— Nėra lietaus, perdaug 
lietaus! Lyja ant pakraty
to šieno, ant sausų javų 
gubų!... Sugriovė griausti
nis ir bėga visi prie šieno, 
kaip ant gaisro!

Nuvyksta kaimietis mie- toks pat kaip 
stelin į turgų: — jo pro- kaimo vyrai arba ir mote- 
duktus miestiečiai varto, rys.
peikia, kiti net niekina... j Žemė - maitintoja juos. 

Kaimietis to visko nepai---- galima sakyti. — paver-
so: jis aria sėja ir piauna. gė, bet jų amatas, užsiėmi- 
Gamina duoną sau ir mies- mas yra ir pasilieka gar- 
tui, jis daug daug valandų bingas. nes sunkiai ir 
dirba, mažai ilsis, o dar daug dirbdami — jie vi- 
mažiau giedresnių pramo- siems gamina patį svar- 
gų mato — arba ir visai biausį, patį reikalingiausi 
nebemato... Kaimietis ant žmogui dalyką — kasdienį 
žalios žemės, tarp židinčių maistą.
pievų užaugęs, tarp aukš-Į Kaimietis — žemės šu
tų išplaukusių rugių dar nūs arba gamtos vaikas, 
mažas — rugiagėles rin- Jis gamtos apsuptas jai 
kęs. po gojaus beržus rai- dainas, himnus gieda, o 
čiojęsis ir paukščių ir vab- medžių ošimas, bičių duz- 
zdžių muzikos užliūliuo- girnas, paukštelių čiulbė
tas — kaimietis myli stip- jimas — ir net griaustinio 
riai tą savo žemę, nors ji dundesys — jį supa kas- 
nemažai yra jo prakaito dien, beveik, per ištisą va- 
sugėrusi. Jis prisirišęs prie sąrą.

1
įz—

Momentas iš krepšinio rungtynių Lietuva - Vengrija.
i

Aradnykai

NAUJOJI ROMUVA”

Germantas—Žemaitijos 
Perlas

• Dėl būdingai žavingu 
krantų, dėl savo gėlo ir 
minkšto vandens, kuris 
gydo odą, stiprina plaukus 
ir tinka vėžiams gyventi, 
taip pat dėl tinkamo pa
plūdimio, Germanto eže
ras visais savo pakraš
čiais yra ideali vasarvietė. 
Labiau mylį savo kraštą 
tokią gražią Žemaitijos 
gamtą, žemaičiai German
to ežerą vadina Žemaitijos 
Perlu. Ir jis tikrai tokio

žavus ir tinkamas puikiai 
vasarvietei.

— Jis primena nevieną 
gražų Šveicarijos ežerą,— 
susižavėjusi kalba pirmą 
kartą matydama German
tą aukštaitė, kuri turėjo 
progą būti užsienyje.
— Germantas panašus į 

Trakų nepaprastą ežerą, 
nors čia beveik nėra salų, 
— pastebi vilnietis, nese
niai apsigyvenęs Telšiuo
se. — Dar labiau jis pana
šus į Žaliuosius ežerus už 
Vilniaus, nors jo vanduo 
nėra toks žalias.

Vasarvietės centras yra 
prie ežero Telšių pusėje.

Nežiūrint visų primity
vumų ir trūkumų, Ger
manto ežeras yra vienas 
gražiausių Lietuvoje, o 
Žemaitijoje bene gražiau
sias. Jis nepalyginamas su 
dideliais Lukšio ar Biržu
lio ties Varniais ežerais, 
kurių krantai durpėti, pel
kėti. Germantui neprilygs
ta nė Masčio ežeras, kuris, 
gulėdamas prie pat Telšių 
miesto, galėtų būti 
gerai išnaudojamas 
rą ir žiemą; Masčio 
neturi tokių gražių kran- ties Eiguliais.

Suvalkų apskr. — Arad- 
nykų kaimo mažežemiai 
vasarai karves ganytis ati
duoda į Alnu dvarą. Už 
vieną melžiamą karvę turi 
paskui nukirsti po šešius 
margus javų ar dobilų. Jie 
šiemet jau pradėjo piauti 
dvaro dobilus. Šiemet do
bilai visur menki.

Kaunas — Žydų spauda 
pradėjo raginti savo tau
tiečius vengti vasarvietė
se, paplūdymuose, gatvė
se, kavinėse ir kt. viešose 
vietose naudotis rusų kal
ba. Primenama, kad būtų 
gerai visai nekalbėti ru-‘ 
siškai, bet kas be to nega
li apsieiti, tenekalba vie
šai.

Kaunas — Birželio 18 d. 
audros metu pakilęs ties 
Pažaisliu su sklandytuvu 
“Biržietis” lakūnas Gysas 
nusklendė 70 km ir nusi
leido Jurbarke. Patekęs į 
audros debesis, Gysas bu
vo iškeltas ligi 2,400 m. 
aukščio. Kitas sklandyto
jas Karvelis taip pat pasi
naudodamas audra nu- 
sklandė su savo sklandy
tuvu “Vanagu” virš 60 km 
ir nusileido prie Vilkaviš
kio.

| 
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Šiuo metu

Buvusios

Rimčiausias Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo sa
vaitinis iliustruotas žurna
las, šių metų rugpiūčio 25 
d. išleidžia vieną numerį, 
skiriamą šių dienų Ameri
kos lietuvių kultūriniam 
gyvenimui pavaizduoti. 
Jame bus paliesta švieti
mas, parapijos, organiza
cijos, spauda, literatūra, 
menas, sportas, muzika, į- 
žymieji lietuviai, lietuvių 
ekonominis gyvenimas 
(prekyba ir pramonė) ir k.

Todėl jei kas ką įdomaus 
turite tuoj siųskite. Gauto
ji medžiaga, pranešimai, 
bendros žinios iš veikimo 
bus panaudoti atskiruose 
straipsniuose, o jei gausi
me straipsnius, minėtais 
klausimais, juos panaudo
sime su autoriaus parašu. 
Taip pat reikalingos foto
grafijos.

Jei žinote žymių lietuvių 
sportininkų, dainininkų, 
artistų, menininkų ir kitų 
pragarsėjusių asmenų, tai 
praneškite jo vardą, pa- 

I vardę, adresą ir jei žinoma, 
ir tėvų kilimo vietą, jo pa
sižymėjimo sritį, iškilimo 
sąlygas. Jei turite jo foto
grafiją vieną arba grupėje, 
taip pat prisiųskite (pra
šant retas fotografijas 
grąžinsime panaudoję).

Taip pat tikimės šio di-

Už septynių kilometrų į 
vakarus nuo Telšių, prie 
pat geležinkelio, arti Liep
laukės stoties, tarp šilais 
apaugusių kalvotų krantų, 
kaip dideliame, gražiame, 
gėlėmis papuoštame dube
nyje. tviska išsipylęs maž
daug apvalus, nemažas 
Germantas ežeras. Ne tik 
jo krantai, bet ir plačios a- vardo vertas, net ir nema- 
pylinkės į visas puses a- žiau gražesnių bei žavin- 
paugusios spygliuočių ir gesnių gamtovaizdžių ir 
lapuočių šilais, nemažas vasarviečių mačiusiųjų a- 
miškas. kuriuose daugybė kimis žiūrint. Pirmą kartą 
šimtmečių ąžuolų. Tokių 
ąžuolų daug ne tik miške, 
šiluose, bet ir visose kal
nuotose apylinkėse, kurios 
gal dar neseniai pasidarė 
laukais, dirbama žeme.

Kaunas
ties Kaunu yra keturi di
deli tiltai: inž. Vileišio 
vardo tiltas per Nerį, Vy
tauto Didžiojo vardo, Ge
ležinkelio arba Žaliasis ir 
Panemunės tiltai per Ne
muną. Penktasis tiltas nu
matomas statyti per Nerį 

. Tiltas bus 
tų, kaip Germantas, —kaž- didelis, gelžbetoninis, Ke

lių Valdyba jau paskelbė 
konkursą šio tilto projek
tui paruošti.

ypač 
vasa- 

ežeras

kodėl, jo krantai arčiau 
miesto buvo apvalyti nuo 
šilų, ir dėl miesto artumo 
jis nėra švarus, ne visur 
malonus maudytis. Tik 
Platelių ežeros gali su 
Germantu lygintis.

Kaunas — Per 1939 m. 
balandžio mėn. visoje val
stybėje buvo 1.463 jungtu
vės, gimė 6,437 kūdikiai, 
mirė 2,716 asm. ir priaugo 
3,721 asm. Iš viso per 1939 
m. pirmus 4 mėnesius bu- 

gimė

Klaipėda
Vytauto Didžiojo gimnazi
jos mokinių bendrabučio Į džiulio leidinio spausdini- 
patalpose Paupyje įrengti mo ir organizavimo išlai- 
vokiečių darbo fronto par- doms paramos bei skelbi- 
tijos vadų kursai. — Visa-imu, nes žurnalas leidžia
me Klaipėdos krašte kai-Imas ne valdžios pinigais, 
muose stambesniems ū-; ne bendrovės, ne partijos 
kiams paskirti prievaizdos ar organizacijos, bet vieno 
— pirmininkai, kurie pri- kultūros darbininko J. Ke- 
žiūri ūkius ir kontroliuoja liuočio, idealisto žmogaus 
kiek ir ko yra pasėta ir įr tik kultūriniu tikslu, 
kaip vedamas ūkis. Visą medžiagą siųsti iki

; — Klaipėdos krašte pra-1 §. m. rugpiūčio mėn. 5 d. 
dėjo veikti kiaulių mokės- šiuo adresu: A. Skirius. 
čiai. Už kiekvieną piauna- ; 2334 So. Oakley avė., Chi- 
mą kiaulę Vokietijoje mo-;cagO m.
karna mokesčių po 8 mar- ----------------
kės, bet klaipėdiškiams. . Rnm.ivnc' fokiai
tas įstatymas kol kas su-1 nauJOSIOS nOfllUVUS jlcRiai 
švelnintas ir jie už kiau
lės piovimą turi mokėti 

i po 4 markes. — Klaipėdos 
! mėsininkams įsakyta į sa- 
vaitę piauti tik po vieną 
kiaulę ir mėsą pardavinėti 
pagal korteles.

i

gimusi iš religinių, tauti
nių ir kultūros idealų mei
lės, ateina statybos bei kū
rybos darbo dirbti. Pas 
mus dar tiek tuščia, kad 
griauti nėra ko. Reikia 
vien statyti ir kurti. Kilti 
aukštyn visiems, kas tik 
turi geros valios ir kuria
mosios energijos. Siekti 
tautinės ir religinės didy
bės, amžiais mums laiduo
jančios savarankiškumą ir 
nemirtingumą. ..Mūsų žur
nalas reaguos į visus gy
vuosius mūsų tautos rei
kalus, tars savo žodį dėl 
visų reikšmingiausių mū
sų kultūros klausimų. Juos 
spręs pagal didžiuosius 
tautinius ir moralinius i- 
dealus, nepasiduodamas 
nė vienos partinės grupės 
egoistiniams apetitams. 
‘Naujosios Romuvos’ kri- 
teriumas — meilė ir tiesa. 
Be meilės neįmanomas 
joks visuomeninis gyveni
mas. Ji gimdo teisingumą 
ir jį vainikuoja. ...‘Naujoji 
Romuva’ duos nemažai 
dailiosios literatūros daly
kų. Pirmoje eilėje ji duos 
savų rašytojų kūrinius. 
Tiesa, dažnai skundžia
mės, kad mums stinga sti
prių rašytojų. Tai netiesa. 
Esame gabi tauta, neseniai 
prisikėlusi naujam gyveni
mui. Talentų pas mus ne
stinga. Tik mes kartais 
juos ignoruojame. Mes 
dažnai sakalams karpome 
sparnus ir skundžiamės, 
kad vienos varnos telakio- 
ja mūsų padangėje. Pra
dėkime poeziją aukščiau 
statyti už demagogiją dvo
kiančius straipsnius, tai 
neteks skųstis talentingų 
literatų stoka... Pradėdami 
šį darbą visus kviečiame į 
aukso spinduliais nušvies
tą darbo ir statybos lauką. 
Gyvenimo gėrybių visiems 
pakaks. Pakelkime galvas 
aukštyn į erdvių žydrumą, 
ir į horizontų begalybę — 
ir ar tada mūsų sielos ne- 
apsvaigs gyvenimo turtin
gumu? Ir ar tada mūsų 
širdys neužsidegs išganin-

v •

v •

z:

Germanto ežerą ir jo apy
linkes pamatę vasarotojai 
ar turistai prisipažįsta, jog 
jie iš jo aprašymų ir pasa
kojimų apie jį netikėję,“ 

I kad Germantas yra toks

LDS SEIMAS
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Birštonas — Šiemet pa-’ 
pigintuoju sezonu Biršto-, 
ne pasinaudojo žymiai di- i 
dėsnis lankytojų skaičius, 
negu kitais metais. Jau iš 
ankstyvo pavasario į šią 
vasarvietę pradėjo važiuo
ti ligonių kasų nariai, ūki-

Kaunas — Birželio 15 d. 
Vilniaus ir Baranovičių 
radiofonai pirmą kartą 
perdavė iš Vilniaus lietu- vo 7,832 jungtuvės, 
viską koncertą, vilnietės 19,312 kūdikių, mirė 13,
lietuvaitės Elviros Palevi- 724 asm. ir priaugo 5,588 
čiūtės fortepijono rečitalį 
iš lietuviškų kompozitorių 
kūrinių.

Kaunas — Į Klaipėdą 
jau pradeda plaukioti Lie
tuvos garlaiviai ir baido
kai Nemunu, kurie iš Klai
pėdos uosto gabena į Kau
ną anglių transportus ir 
kitokias sunkesnes prekes. mažiaupa-
Taip pat iš Klaipėdos i siturį h Birželio pir-l 
Kauną dažniau pradeda moJe ėje įvairių do.

Kaunas — Pagal naujai 
sudarytą prekybos sutartį 
su Turkija iš Lietuvos į 
Turkiją bus išvežama: ar
kliai, žalios ir audirbtos o- 
dos, batai, sparmedžiai, 
parketas ir degtukų šiau
deliai. Iš Turkijos bus ga
lima pirkti tabaką, cigare
tes, apelsinus, vynuoges, 
lauro lapus, vyną, alieji
nes sėklas, vilnas, šilko ža
liavą, kilimus ir kt.

Išleidžiant “N. R.” spe- 
ctalų numerį apie Ameri
kos lietuvių kultūrinį gy
venimą ir kreipiantis tuo gąja kūrybos ir meilės šili- 
reikalu medžiagos, nevie
nas paklausia, kas toji 
“Naujoji Romuva”, kokie 
jos siekiai.

“Naujoji Romuva” yra 
moderniškas iliustruotas 
savaitinis kultūros gyve
nimo žurnalas, pradėtas 
leisti 1931 m. Kaune. Jį 
nuo pirmojo numerio tebe- 
redaguoja ir leidžia Juozas 
Keliuotis.

Apie jos siekius sužino
me iš jos pirmojo numerio 
vedamojo. Štai keletas jos 
gairių: “ ‘Naujoji Romuva’

ŠVENTAS RASTAS

ma, kurią j pasaulį atnešė 
užgimdamas Kristus”.

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

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

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

Kun. J. švagždys,
LDS Centro Pirmininkas 

. -ritu
A. F. Kneižys, ..

LDS Centro Sekretorius.

atplaukti klaipėdiškių bai
dokai.

Kaunas— Europos III-jų gjau gydymui naudo jama- 
krepšinio pirmenybių me-įs^ Purvo voniomis ir kom- 
tu Kaune filmininkai pa- Presais. Šiemet Birštoną 
darė daugiau kaip 600 m.'aplankė jau apie 2,000 ek-, 
nuotraukų, iš kurių suda-1.skursantų. Parko centre, 
rė atitinkamą filmą. Dalis pastatytas mineralinių 
tos filmos dabar demons- i vandenų paviljonas, 
truojama Lietuvos kino 
teatruose, o kitos nuot-j 
raukos siunčiamos į užsie
nius. Prieš kelias dienas į 
kino kronikos gamintojaitgutiškėj neseniai įsisteigė 
išsiuntė tos filmos 112 m. Katalikų Jaunimo Sąjun- 
į Amerikos Jungtines Vai- gos Daugėliškio skyriaus 
stybes. sekcija.

mųjų vonių buvo duodama 
' po 250 — 260. Žymiai dau-

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Degutiškė

Daugėliškio valse. De
B

M

1

Praslinkus dviem darbo 
metams po šio pasisaky
mo, išleidus 100 numerių, 
dar savo veikimo plotus 
praplėtė. Charakteringas 
ir užakcentuotas konsoli
dacijos reikalas: “Kiekvie
nas, kurs myli savo tėviš
kę, kurs pageidauja sau 
tautiškos didybės, turi su
sirūpinti konsolidacijos 
reikalu. Tad tuo sielotis y- 
ra ne 'N. Romuvos’ uždavi
nys, bet visų tautiškai su
sipratusių lietuvių. Kas 
tikrai ir giliai myli tėvynę, 
tas niekad nepasakys, kad 
tautos konsolidacijai dar 
nepribrendo laikas. Tik 
pikti mūsų priešai, kurie 
nori, kad Lietuva būtų sil
pna, pakrikusi, suskilusi, 
gali džiaugtis ir gilinti ki
lusius konfliktus”. Toji 
konsolidacija dabar Lietu
voje jau vykdoma ir kul
tūrinėje ir politinėje srity
je. Reikia pabrėžti, kad vi
si didieji “N. R.” sumany
mai ir reikalaujamos re
formos buvo greičiau ar 
vėliau įvykdytos. Žodžiu, 
“N. R.” yra svariausias, į- 
takingiausias visuomenėje 
ir aukštosiose sferose žur
nalas Lietuvoje.

A. Skirius.

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas’’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.
4 Z

“DARBININKAS”
| 366 Broadway, So. Boston, Mass.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS Kelionės Iš Lietuvos) Ameriką įspūdžiai
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę
“Graži tu savo dangaus mėlyne 
Brangi, nes daugel vargo patyrei".

Maironis.

kuri, sako, būdavusi ren- pro katedrą, ir Gedimino 
giama kasdien liturginės kalnas būdavo sujungtas 
spalvos drabužiais, ir ku- su Trijų Kryžių kalnu, bet 

Po pietų studentę sura- rios plaukai ir nagai aug- karo reikalams buvo iš-
dusios, ėjome aplankyti davę. Reikėdavo juos kart- kastas griovis tarp tų
kitų bažnyčių. Aplankėme kartėmis kirpti. Nustoję dviejų kalnų ir pakeista
Šv. Kazimiero ir šv. Tere- augti plaukai, kai viena Vilnelės vaga. Dabar gra
sęs bažnyčias, kurios visai ponia, nusikirpusi slapta žus takas veda į Gedimino
arti Aušros Vartų. Nuėjo- plaukų ir jais parūkiusi kalną. Viršūnėje stovi tri
ntie pas Šv. Onos bažnyčią, savo sergantį šunelį. Nuo jų aukštų Gedimino bokš-
Nebuvome viduje, nes bu- bažnyčios lubų kybo Pet- tas, atstatytas sulig seno-
vo uždaryta. Sako, kad vi- ro laivas su bure, visas iš vės formos. Lenkai buvo
dus nepasižymi jokiu gra- stiklo gabalėlių. Bažnyčios bandę jo formą pakeisti,

dėka, tenka vien tik antrajam susituokusiųjų, nebūtų žumu. Išorė tikrai graži, lųjbos ir sienos nepapras- Kitame kalno gale dar iš-
jam nei atsakyta nei trečiajam asmeniui suteikta; ir Bažnyčia gotiško stiliaus, tai gražios; prie daugelio likę pilies griuvėsiai. Mū-
kad pačiam vyrui nebūtų suteikta tai, kas yra priešin- iš raudonų plytų. statulų, kurios puošia lu- ras storas iš plytų ir ak-
ga dieviškoms teisėms ir įstatymams ir visiškai nesu- Šalia šv. Onos bažnyčios bas ir sienas, yra gėlių, menų išmūrytas. Dar likęs
derinama su vyro ir žmonos ištikimybe, niekada nega- yra bernadinų bažnyčia, augalų ir lapų.^ Bažnyčia geras galas ir užgriuvusios
Ii būti leista.

Tai todėl ši ištikimybė visų pirma reikalauja vi
siškos santuokos vienybės, kurios prototipą pats Kū- Y Y 
rėjas davė mums mūsų pirmųjų tėvų moterystėje, ka
da Jis panorėjo, kad ji būtų tik tarp vieno vyro ir vie
nos moteriškės. Ir nors paskiau aukščiausias Įstatym- 
davys Dievas, kuriam laikui palyginimai atleido šio 
pirmykščio įstatymo aštrumą, yra visiškai tikra, kad 
Evangeliškasis Įstatymas visu pilnumu atnaujino šią 
pirmykščią ir tobulą vienybę ir kad panaikino visus 
dispensus; Kristaus žodžiai ir Bažnyčios nuolatinis 
veikimo būdas, tai aiškiai paliudija. Todėl visai tei
singai šventasis Tridento suvažiavimas iškilmingai 
pareiškė: “Kristus, mūsų Viešpats, aiškiai mokė, kad 
šiuo ryšiu tik du asmenys yra sujungti ir susieti, kada 
Jis pasakė: Tai todėl jie nebėra du, bet vienas kūnas”.

Mūsų Viešpats, antra vertus, ne tik norėjo pa
smerkti bet kokios poligamijos ir poliandrijos rūšis, ir Gutsevičiaus statyta; 
kiekvieną nedorą veiksmą, bet, santuokos šventų šie- stilius gotiškas. ______ r r_____  — »
nų nepaliečiamumui visiškai patikrinti, Jis taip pat pat ir daugelis karstų ka- P- adv. Skipitis, tos draugi- 
uždraudė ir laisvavališkas mintis ir geismus, liečian- tedroje. Vytautas ir daug jos pirmininkas, tilzrii 
čius tuos dalykus: “Aš gi jums sakau; kiekvienas, ku- kitų buvę palaidoti rūsyje, tam darbui yra tikęs. Jis 
ris žiūri į moteriškę, kad jos geistų, jau su ja svetimo- bet jų karstai paslėpti ru-visiems mandagiai ir ma- 
‘ ‘ ............. *•' ' v ........... ( metu, dar loniai patarnavo, ar drau-

_2__ 1,2. Remontuojant gijos, ar savo privatiškoje
jokia rūsį, buvo rasti Barboros raštinėje teikė visiems į- 

Radvilaitės palaikai. Da- vairius patarimus. Adv. 
bar jai ir kitiems valdo- Skipitis yra ne tik geras 
vams skirta atskira koply- kalbėtojas, bet ir daininin- turėie orosa lankytis 
čia. Likusi jos karūna, žie- kas. Kada Dr. J. Leimonas __ . „« i.-..
dai, ir padaryta daug nuo- pakvietė p. Skipitį padai-

lauckienė, Margarita Grigienė,]ir šalta, bet visi, pamiršę šaltį, 
Agnietė Dapkūnienė. Mikutis' linksmai praleido dieną. Pikni- 
Pacentų, Ona Audrikienė, Karo- • ke dalyvavo ir kun. Dr. V. Mar- 
lina Janulevičienė. Itusevičius. vargonininkas J.

Mirė: — AA. Antanina Kru-'Mickūnas ir klier. J. Burokas, 
kienė, 103 S. Bovver St., She-I 
nandoah. Pa. AA. Jonas Nace-! 
vičius, 433 W. Lloyd St., She- 
nandoah, Pa. Rauta*.

LIEPOS 20

4. Ištikimybė Moterystėje *

Kita moterystės gerybė, kurią sekdami Augusti
nui iškėlėme, yra ištikimybės gėrybė, tai yra, abipusė 
susituokusiųjų ištikimybė saugoti moterystės sando
rą, kad tai, kas dievišku įstatymu pašvęstos sandoros

Joje dideli mediniai alto- Paco statyta 1668 m. jtvoros. Kalne galima atsi- 
riai ir statulos. Joje palai-1 Paskui lipome į Gedimi- sėsti ir apžvelgti visą mie- 
dotas S. Radvila ir kiti. Į- no kalną. Pats kalnas sta-|stą. Vienoje pusėje matyti 
ėjimas pro žemą skliau- tus, Vilnelės apsuptas. Se-‘senamiestis, kitoje Anta- 
tuotą koridorių. Šalia šių niau apsiginti Vilnelė bū- ’ 
dviejų bažnyčių yra kry- davo užtvenkiama ir taip 
žiaus kelių koplytėlė su likdavo kalnas priešui ne- 
“scala saneta”. prieinamas. Seniau Vilnelė

Bonafratų bažnyčia, ku- plaukdavo kita kryptimi, 
ri gal seniausia iš visų Vil
niaus bažnyčių, turi šven
tą šulinį. Vanduo truputį 
saldus ir šaltas.

Didelėje aikštėje stovi ■ 
aukštas bokštas, o už jo 
katedra su kolonomis. Prie 
visų katedros sienų yra at-j

kalnis.
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seserys, 
Elmhurst, Pa. 

(Bus daugiau)

ATOSTOGOS LIETUVOJE
(1938) surengta bankietai, ku-

Rašo Jonas Mončiūnas riuose dalyvavo net spe- 
(Tęsinys) cialiai kviestas iš Lietuvos

TTV . . _ . x . ‘Valstybės teatro artistas
Užsienio Lietuviams Lukošius amerikieaus pa-

i bankietuose.
Art. Lukošius linksmino 
mus įvairiais šposais, mo-

PHILADELPHIA, PA.

teriavo savo širdyje”. Šie mūsų Viešpaties žodžiai ne- sų antplūdžio 
gali būti sunegalinti, ir antrosios pusės sutikimu, nes nesurasti. 1 
jie paskelbia Dievo ir gamtos įstatymą, kurį 
žmogaus valia negali sulaužyti nei palenkti.

Moterystes Skaistybė

skiros koplytėlės. Katedra Remti draugija ir Pavasa- iįnksmįntį 
Gutsevičiaus statyta; jos rininkai tikrai gražiai £uko 
stilius gotiškas. Yra taip pasitiko ir priėmė mus. o ivjq-ri 

tikrai no^°Sa^s’ dainelėmis.
Mums išeiviams ameri

kiečiams buvo linksma ir 
malonu atostogauti Lietu- 
voje, bet taip pat ir Ameri
koje gimusi ir augusi p. U. 
Sardinskaitė ir p. Kateiva 
iš Waterbury, su kuriais 
kartu važiavome, džiau-

Lietuvoje. Žadėjo už kokių 
• - „ - , -. , ...... _ 5 metų vėl važiuoti ir kitus

Toiiau, kad ištikimybės gerybe sužibėtų pridera- traukų. Katedros prieky- nuoti, tai jis mums ir pa- pakaj|jįntį važiuoti į Lietu- 
ma šviesa, patys santykiai tarp susituokusių turi žy- je, dešinėje, yra šv. Kaži- dainavo surengtame ban- nraleisti atostogas Aš 

miero koplyčia: puošni, išviete Amerikiečius lietu- jr norėfi|au dar kartą 
marmuro vidus, sakykla vius labai gražiai priima, /į . .. . f 
iš aukso ir sidabro. Šv. Ka- -------- ♦♦ aplankyti, bet...
zimiero kūnas ilsisi sidab
riniame karste viršuje al
toriaus. Taip pat viršuj al
toriaus yra mažas, stebuk
lingas Šv. Kazimiero pa
veikslas. Jame šv. Kazi
mieras turi tris rankas: 
viena ir sulenkta ir ištiesta 
laiko leliją.

Kitoje koplyčioje yra šv. 
Andriaus Bobolos, jėzuito 
relikvija.

Viena iš koplyčių staty
tojo užkeikta, todėl niekas 
nedrįsta pakeisti jos išvai
zdos. Kas visoj katedroje 
gal įdomiausia, tai turtai 
zakristijoje. Yra turtingų 
taurių ir ciborijų; puikiai 
išdirbtos, net su brilijan- 
tais. Yra buvusių valdovų 
karūnų ir žiedų. Smūtkelė 
iš dramblio kaulo buvo šv. 
Tėvo Vytautui dovanota 
jo krikšto metu. Yra bran
gių arnotų iš 16—17 am
žiaus, kurie karalienių au
ksu ir sidabru išsiuvinėti. 
Yra didelis skaičius mitrų, 
ir kitų bažnytinių drabu-

mėtis skaistybe, taip kad susituokusieji elgtųsi visame 
kame, sekdami Dievo ir gamtos įstatymu, ir kad visa
dos stengtųsi pildyti išmintingiausią ir švenčiausią 
savo Kūrėjo valią su giliu jausmu pagarbos Dievo dar
bui.

Bet tai, ką šv. Augustinas tinkamai vadina skais
tybės ištikimybe, ir lengviau, ir net daug smagiau, ir 
kilniau iškils iš kito, būtent, iš vyro ir žmonos meilės, 
kuri persunkia visas vyro ir žmonos gyvenimo parei
gas ir krikščioniškoje santuokoje turi tikrą taurumo 
pirmenybę. Nes moterystės ištikimybė reikalauja, kad 
vyras ir žmona būtų sujungti tam tikros ypatingos 
šventos ir skaisčios meilės; jie neprivalo mylėti kaip 
svetimoteriai, bet kaip Kristus mylėjo Bažnyčią; nes 
tą įsakė apaštalas, kada pasakė: Vyrai mylėkite savo 
moteris kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią; ir ją Kristus 
tikrai didele meile, ne savo Asmeninei naudai, bet, žiū
rėdamas tik savo Nuotakos naudos, apsupo. -Tad mes 
sakome; meilė, pagrįsta ne vien tik meiliais žodžiais, 
bet glūdinti giliausiuose širdies jausmuose ir taip pat 
rodoma — nes meilė įrodoma darbais — išoriniu veik
smu. Tas veiksmas, naminėje draugijoje, apima ne tik 
abipusę paramą; ji turi siekti aukščiau — ir štai kas 
turi būti jo svarbiausias tikslas; jis turi taikyti į tai, 
kad vyras ir žmona padėtų tarpusavyje vienas antram 
kasdien labiau formuoti ir tobulinti vidujinį žmogų 
savyje; jų kasdieniniai santykiai šitaip jiems padės 
kasdien žengti pirmyn dorybių keliu ypač augti tikro
je meilėje Dievui ir artimui — toje meilėje, kuria re
miasi visas įstatymas ir pranašai.

Nes pagaliau vis tiek, kokioje padėtyje ir kokia
me gyvenimo luome yra visi gali ir turi sekti tobulą
viso šventumo pavyzdį, kurį Dievas parodė žmonėms žiu. Yra net balti avies kai- 
mūsų Viešpaties asmenyje ir, su Dievo pagalba, jie ga- lio batai, kuriuos a. a. Šv. 
Ii ir turi pasiekti krikščioniškos tobulybės aukštumą, Tėvas Pius XI nešiojo lai-] 
kaip įrodo tiek daug šventųjų pavyzdys.

. .. ' ir gi norėčiau dar kartą
surengia bankietus ir tt. .aPlankytL bet...
Štai mus pagerbti buvo Bus daugiau

Pennsylvanijos Žinios
Sv. Pranciškaus Seserį 

Piknikas ir Seimas
j talką.atliksime. Todėl visi 

Lauksime visų.
Marijona Tumasonis, prez.

ANTRAS SESELIŲ PIKNIKAS I
Sekmadienį, rugp. (Aug.) 6 

d., įvyks antras šią vasarą Se
serų Kazimieriečių piknikas, 
gražioje Juozapo Marijos viloje. 
Newtown. Pa. Šiame piknike 
bus išdalinimas dovanų pini
gais: pirma $50.. sekančios dvi 
po $10., sekančios dvi po $5.. ir 
sekančios 10 po $2. kiekviena, 
viso $100. Dovanų tikietai tik 
10c, arba 3 už 25c.

Kas lankėsi į Seselių piknikus, 
tas jau gerai žino kokia puiki 
ten vieta, ir kaip gražiai ir sko
ningai viskas būna prirengta. 
Įvairių gėrimų, skaniausių už
kandžių, geriausia muzika, ma
lonus patarnavimas ir tt. Gi 
svarbiausia, gerbiamieji lietu
viai. tai kad pelnas tų piknikų 
eina švietimui lietuviško jauni
mo. Seselių Kazimieriečių mo
kinamose mokyklose mūsų vai
kai. apart kitų dalykų, mokina
mi lietuvių kalbos. Lietuvos is
torijos. kaip pradinėse mokyk
lose. taip ir aukštoje mergaičių 
mokykloje. Reiškia per 12 mok
slo metų, mokiniai kasdiena gir
di savo tėvų gražią lietuvišką 
taisyklingą kalbą.

Viešose mokyklose, kaip žino
me. tas brangus lietuviškai jau
nutei sielai mokslas visai nedės
tomas. Todėl ir nedyvai, kad 
lietuvių vaikai ir didžiausius 
mokslus pabaigę, visai nemoka 
lietuviškai kalbėti, ir net apie 
Lietuvą atsiliepia kartais su pa
nieka. Apverktinas ir skaudus 
buvusių gerų lietuvių tėvų apsi
leidimas. Taigi ta proga savo 
skaitlingu atsilankymu parem
kime Seselių Kazimieriečių pa
sišventimą ir pastangas mokini
mui lietuvių vaikų.

HEWTOWH, PA.

Nors jau praėjo choristų se
niai laukiama diena, bet aš ma
nau kad ilgai pasiliks jų atmin
tyje. Liepos 20 buvo atvykęs 

j prof. Žilevičius pamatyti kaip 
Į šios parapijos choras rengiasi 
Lietuvių Dienai, ir ar gerai jau 
yra išmokęs dainas. Prof. Žile
vičius. perstatytas Klebono kun. 
I. Valančiūno, pasveikino visus 
ir pasakė kelius žodžius apie 
Lietuvių Dieną ir tikslą jo lan
kymo chorų užsiregistravusių 
dalyvauti Pasaulinėje Parodoje, 
rugsėjo 10. Buvo atvykęs kartu 
ir kun. P. Laumakis iš St. Clair, 
Pa., kuris savo automobiliu at
vežė Profesorių į Philadelphią. 
(Kun. P. Laumakis aplankė 
chorą ir pasimatė su savo pažįs
tamais choristais, nes tėvelis y- 
ra buvęs šios parapijos vikaru 
kiek metų atgal ir yra daug da
lyvavęs choro veikimuose).

Prof. Žilevičius perėjo visas 
dainas su choru, ir davė kelias 
pastabas. Jis prašė, kad visi tai 
gerai įsitėmytų. Prof. Žilevičius 
patenkintas dainavimu, padėko
jo chorui ir atsisveikino iki kito 
pasimatymo rugsėjo 10, New 
Yorke.

F.P.

DIDELIS PIKNIKAS
Rugpiūčio (August) 6 d. nuo

širdžiai kviečiame Jus ir Jūsų 
draugus atvažiuoti ir linksmai 
praleisti dieng VILA JUOZA
PO MARIJOS gražiame sode. 
Čia bus skanių valgių, gardžių 
gėrimų, gera muzika ir dovanos 
$100. Valio! Visi į NEWTOWN. 
PA. — Pikniką! Įžanga 25c.

Jus kviečia RENGĖJAI.

<

LIEPOS 30
Sodalietės. matydamos, kad 

choras turėjo gerą laiką kelios 
savaitės atgal, rengia savo pik
niką liepos 30. toj pačioj vietoj. 
“Mermaid Lake”. Kaip girdėti, 
visos mergaitės rengiasi lauk
damos sekmadienio. Kad tik So
dalietės turėtų gražesnę dieną, 
ir kad tik ta saulutė būtų karš
tesnė, nes visos nor i gauti gerą 
“sunburn”.

BAZARAI
Nors ir vasara, bet šv. Kazi

miero parapijiečiai neatostogau
ja. Visi darbuojasi savo parapi
jos naudai. Jau prasidėjo baza- 
rai. vadovybėje parapijos darb
štaus vikaro 
tusevičiaus. 
Breeze. kaip 
sėkmingas, 
vyks liepos
Mifflin St. Po to bus dar Fer- 
non St.. Earp St. ir West Phi- 
ladelphijoje. Kiekvienas para
pijietis turėtų paremti šiuos ba- 
zarus.

kun. Dr. V. Mar-
Bazaras Point 

girdėti buvo labai 
Bazaro tęsinys į-

27. 28 ir 29 ~d.d..

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
į Liepos 21 atvyko iš Lietuvos 
| seniai laukiamas svečias, kun. 
I S. Raila. Kauno Gimnazijos ka
pelionas. Kun. S. Raila atvyko 

; aplankyti savo sesutę 
Rimgailienę ir kitas 
Tėvelis žada aplankyti 
sias lietuvių kolonijas
pažinti su Amerikos lietuvių gy
venimu. Sveikiname kun. S. 
Railą ir linkime jam linksmai 
praleisti atostogas toje šalyje, 
kurią jis taip daug kartų troško 
pamatyti. Parapijietė.

Šiais metais "Lietuvių Die
nos” piknikas, galime sakyti, 
buvo sėkmingiausias. Žmonės 
atvyko iš visur, ne vien iš šios 
mūsų apylinkės, bet taip pat ir 
iš tolimų miestų, tolimų valsty-] 
bių. Visiems rūpėjo kiek galint. • 

j Sesutėms pelno atnešti. Tuo pa- 
| čiu. džiugu buvo pamatyti visus 
i mūsų Gerbiamus Klebonus da
lyvaujant. Ačiū visiems tiems, 
kurie darbu prisidėjo ir taip pat 
tiems, kurie savo dalyvavimu ir 
auka prisidėjo.

Pranešam visiems, kad rug
piūčio mėn. Šv. Pranciškaus 
Seserų Rėmėjai ruošiasi prie di- 

I delio kortavimo vakaro. Tikrą 
Į datą paskelbsime vėliau. Nuo- 
I širdžiai prašome Gerbiamų Kle- 
jbonų prisidėti prie šio mūsų 
I darbo. Padedam Jumyse daug 
vilties, nes tik per Jus galime 
tikėtis didelio pelno.

1939 m. rugsėjo mėn. 24 die
ną prasidės Šv. Pranciškaus Se
serų Rėmėjų Seimas. Seserų 

> Vienuolyne. Pittsburgh. Pa. 
.1 Prašome visų skyrių atsiust sa- 

i vo atstovus. Ir taip pat tie. ku- 
- rie įdomaujasi ir kurie norėtų 
atvažiuot ir prisidėt prie mūsų 

J darbų, gali ir turi teisę atva
žiuot. Lauksime atstovų iš Či
kagos. Cleveland. Detroit. Van- 
dergrift. Youngstown, Mahanoy 

’ City. Philadelphia. Hartford ir 
’ iš visų kitų miestu, kur tik mū- 
! sų Seselės darbuojasi. Kuo dau- 
■ giau atstovų, tuo daugiau balsų 
, ir aiškus faktas, didesnį darbą

kydamas šv. mišias kated
roje žiemos metu. Yra taip 
pat raudoni kardinolų ne
šioti batai.

Vilniaus naujamiesty,'
1. Koki yra antra moterystės gėrybė? Ką mote- Antkainy, yra visoje Euro- 

rystės ištikimybė įpareigoja?
2. Koki yra meilės ženklai?
3. Ko vyras ir žmona turi gyvenime siekti?
4. Ar svarbus yra moterystės luomas beįidruome- lų: vienos prie lubų, kitos

nei? • z
5. Ar moterystė yra tik vyro ir moters sutartis ?
6. Ar moterystė yra Kristaus įsteigtas Sakramen- šoninio altoriaus yra ken-

tas? ............... .. kiančio Kristaus statula,

Klausimai Apsvarstymui

poje išgarsėjusi šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia. Joje y- 
ra keli tūkstančiai statu-

i ? atskirai stovi. Statulos 
meniškai padirbtos. Prie

SHEHANDOAH, PA.
SĄJUNGIEČIŲ BALIUS

Pereitą trečiadienio vakarą, 
liepos 26 d., mūsų par. bažny
čios svetainėje įvyko Sąjungie- 
čių surengtas Ice Cream’o ba
lius. Labai daug žmonių susirin
ko į šaltos košės vakarienę. Sve
tainė buvo gražiai išpuošta, sta
lai gėlėmis puikiai išrėdyti. A- 
part kupinos lėkštės Ice Crea
m’o ir didelio gabalo pyrago, 
taipgi ir bonkutės sodės: (Są-
jungietės moka sočiai pavaišin
ti!). visi pasiklausė gražios mu
zikos. Šį dalį vakarėlio progra
mos labai artistiškai atliko mu
zikė panelė Ieva Jurkevičiūtė su 
savo orkestrą.

Sąjungietės dėkuoja visiems 
už atsilankymą, o visi svečiai, 
netik vieni mūs parapijonai. bet 
ir iš toliau atvažiavusieji gyrė 

• mūsų sąjungietes. kad mokėjo 
'gražiai pavaišinti — palinks
minti.

>

i

IR DAR ŠIS TAS —
Gimė: — Pp. Pranciškui Pu

žams. duktė — Marė Ona. Pp. 
Ernestui Nanertavičiam. sūnus- 
Emestas.

Vedė: — Edvardas Dauka ir 
Ona Jusinskaitė.

Serga: — Jonas Kvetkauskas 
(Kentuskv). Adomas Kielius. 
Kazys Gaudinskas. Stanis Ci
bulskis. Juozas Vaičiulis. Juozas 
Diskevičius. Adelė Petrauskai
tė. Marė Valentienė. Ona Bras-

SOUTH PHILADELPHIA
Parapijos choras turėjo savo 

metinį išvažiavimą liepos 16. i 
“Mermaid Lake”. Vieta puiki, 
yra gražus miškelis, kur galima 
pasislėpti nuo kaitrios saulutės, 
platus ežeras, o vakarui atėjus 
yra graži vieta pašokti. Viskas 
būtų buvę kaip tik norėta, tik 
diena pasitaikė gana vėsi. Nors

ponią J. 
gimines, 
didesne- 
ir susi-

Metinis Piknikas
Rengia Nukryžiuoto Jėzaus Seserys

Šv. Marijos Vilos Parke 
Elmhurst, Pa.

Sekmadienį, Liepos 30 d., 1939

ta

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

antklodė.

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



Penktadienis, Liepos 28 d.. 1939 darbininkas e
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METINIS“DARBININKO”
1

A
Rengiamas Naujos Anglijos LDS Apskrities Kęstučio Darže, East Dedham, Mass.

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 6 d., 1939
BUS IŠDALYTA DOVANŲ £105.00 VERTES GROS LONGIN BUINIO ORKESTRĄ

ĮVAIRI SPORTO PROGRAMA:
PROGRAMOJE-Virvės traukimas, Bėgimas, Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Centų rinkimas ir kiti da 

tykai, vadovybėje ALEKSANDRO IVAŠKOS.

Tautiškai pasipuošę vaikučiai su vėliavėlėmis išpildys gražių programa vadovybėje p. ONOS IVAŠKIENĖS.

Bus skanūs valgiai ir gėrimai. BUŠAI išeis nuo “
Pikniko pradžia 1 vai. po pietų.

Darbininko” namo 1 vai. po pietų. Tikietas ten ir atgal 40c.
VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA- RENGEJEI

T

Į kas girdėti lietuvių
KOLONIJOSE

Liepos 20 d. Marijos Vaikelių Į 
draugijos nariai specialiu au- 
tobusu buvo nuvažiavę į Nan- į 

tasket Bcach. kur labai linksmai 
praleido dieną.

Worcester, Mass.
Užkvietimas

kime. nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Kaip žinote pas 
mus įvyksta Naujos Anglijos 

LDS 113 kp. mėnesinis susi-j apskričio suvažiavimas. Tai tu- 
rinkimas įvyksta liepos 30 d.. 2 
vai. po pietų pas ponus Kastan- 
tinus Dėdinus. Fairview St.. 
gražiame sode. Tuoj po susirin
kimo bus užkandžiai ir žaidimai 
visiems nariams dovanai. Jeigu 
kas nori prisirašyti prie mūsų 
kuopos, tai kviečiame į susirin
kimą. Būtinai kviečiame visus. 
narius dalyvauti šiame susirin- j

GREENFIELD, MASS
i

l i
rime būti prisirengę priimti sve
čius atstovus. Dar kartą kvie
čiame visus narius būtinai daly
vauti susirinkime, kur praleisi
te laiką smagiai: aptarsime 

! svarbius reikalus ir užsimokėsi
me už “Darbininką".

.4. Didinas.

pp. A. ir M. Kavaliauskų, biz
nierių. sūnus Edvardas išvyko 
į Maspeth. N. Y. pas gimines 
praleisti atostogas, p. M. Kava
liauskienė yra darbšti sąjungie- 
tė.

p. Valerija Rakauskienė su sa
vo naujagimiu sūneliu grįžo iš 
ligoninės į namus liepos 27 d. 
pp. Petras ir Valerija Rakaus
kai gyvena 46 Tremont St.

NORVOOD, MASS

Šiuomi kviečiu visas a- 
pylinkės sąjungietės ir są-

: Sykes & Sykes
> P A. SYKES ir B. G. SYKES Į 

j LIETUVIAI ADVOKATAI !

i Ofisas: Sanborn Block
i Washington St.. Norvvood. Mass. j 
Į Tel. Norwood 0330

i Gyvenimo Vieta:
; 32 WALNUT AVĖ.
1 Tel. Norwood 1020

Liepos 15 d.. Šv. Jurgio lietu
sių par. bažnyčioje priėmė mo- 
jtervstes sakramentą pp. I^eoka- 
dija Damulevičiūtė su Antanu 
Malčinsku. abu gyv. Norwoode.

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

i Sąjungietės žada visiems links
mą vakarą. Kad visiems būtų 
galima dalyvauti, įžanga žymiai 
sumažinta, tik 35c.

jungiečių prietelius daly- Į širdingai kviečiame savo kai- 
vauti Moterų Sąjungos 25 mynus iš Boston. Athol, Gard- 
metų Jubiliejinio seimo ner- Hudson. Providence. Cam- 
koncerte 7 d. rugp. (Aug.),:brid«e- Norwood- Nashua. 
8 valandą vakare Aušros j Brockton ir kitų kolonijų daly- 
,T , .. . - - vauti šiame gražiame parengi-Vartų parapijos svetaine- me Kviečia Rengėjas.
je, Hignfield Rd., vVorces-, __________
ter, Mass., taipgi į šeiminį į Liepos 30 d x val po pietų 
bankietą 9 rugp. (Aug.), , įvyks Federacijos 33 skyriaus

i

Keliaukite į Lietuvą
PER

ROTTERDAMĄ

HOLLAND- AMERICA LIHE

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš

NEW YORKO

Sekančiomis dienomis:

gos Marianapolio Kolegijos, ku
rioje ir leido mokintis savo sū
nų. Jis kasmet darbavosi Lietu
vių dienoje liepos 4. ir dirbo 
prie Kmitvilės vartų įžangos 

, kontrolės darbą. Dirbo ne vie
nas. bet su savo sūnumis, ir k.
Jis buvo ir “Darbininko" ilga
metis skaitytojas.

Laidotuvėse patarnavo p. Edv. 
Warabow. lietuvis laidotuvių 
direktorius.

7:30 vakare Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje, Wa- 
verly St., Worcester, Mass.

Įžanga į koncertą ir šo
kius 35 centai, ir bankietą 
S1.00.

piknikas. Aušros Vartų par. 
parke. Highfield Rd.

Pikniko pelnas skiriamas Lie
tuvos ginklų fondui. Taipgi bus 
rinkliava po visų ketverių šv. 
mišių prie bažnyčios. Jauna 
mergaitė įteiks lietuviškas vė
liavėles aukotojams.

Tikimės, kad visi lietuviai su
važiuos į pikniką ir tuo parems 
savo tėvynę Lietuvą.

Pasimatysime liepos 30 d.
L. Volungevičius, rašt.;

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos Sąjungietės — p. Naujokai- 
tienė. B. Adomaitienė. J. Tvas- 
kienė. M. Kavaliauskienė, A. 
Kudirkienė ir A. Kneižienė bu
vo nuvažiavusios į So. Boston. 
Mass.. aplankyti sergančios są- 

ijungietės p. O. Jankienės ir pa- 
I sveikinti ją jos varduvių dieno
je liepos 26 d. Jas vežė p. P. 
Naujokaitienė savo automobi
liu.

DAYTON, OHIO
Rap.

I

V. Liutkiene,
Seimo reng. kom. pirm.

Liepos 22 d. Moterystės Sa
kramentą priėmė p. Stasys Šliu
žas iš Dorchester ir Aldona 
Zimlickaitė. Liudytojais buvo p. 
Ričardas Šliužas ir Ona Zimlic
kaitė.

Lapkričio 23 d. labai daug 
Nonvoodiečių dalyvavo Sodalie- 
čių apskričio piknike. Važiavo 
autobusu ir automobiliais, p. 
Gaidulytė, Sodaliečių pirm., lai
mėjo 85.00 dovaną.

Šiomis dienomis p. 
Rukštelis. gyv. su savo tėveliais 
Austin St.. išmainė automobilį 
į naują. Geriausių sėkmių!

Juozas

Liepos 25 d. vakare įvyko spe
cialus Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas.

p. Kazys Naujokaitis. Wins- 
low Garage savininkas, sako, 
kad šiais metais pardavęs du 
kart daugiau automobilių. — 
gu pereitais metais. Iš 
galima spręsti, kad su 
nėra taip bloga.

ne
to jau 
darbais 

cs.v.

MONTELLO, MASS

PARAPIJOS BAZARAS
Nuo birželio 30 d. š. m„ 

liepos 9 d. š. m. įvyko Šv. Kry
žiaus parapijos bazaras. kuris į

iki
I1

i

davė labai gražų pelną. Didžiau-1 Ju ie jinis
šia garbė priklauso kelbonui 
kun. L. Praspaliui. Pr. Gudeliui.
L. Ražanskui ir kitiems, kurie 
ir kurios dirbo labai sunkiai.

PARAPIJIEČIŲ SUSIRINKI
MAS

Liepos 16 d. š. m. Šv. Kryžiaus 
par. svetainėje įvyko parapijie
čių susirinkimas svetainės ir 
mokyklos statymo reikalu.

JUBILIEJINIS SEIMO KON
CERTAS IR ŠOKIAI 

Štai už savaitės laiko, būtent, 
rugp. 7, 8. 9, 10 d.d., Worcester. 
Mass. įvyks ALRK Mot. S-gos 
............... ; seimas. 25 metai 
nuo įsteigimo vienatinės Ameri
koj lietuvių Moterų organizaci
jos.

Numatoma, kad į šį seimą1 
suvažiuos atstovių iš visų lietu
vių kolonijų. Vietinės sąjungie
tės nemažai susirūpino, kaip bū
tų geriausiai ir gražiausiai po 
sesijų palinksminti ir pavaišin
ti viešnias delegates.

Tat, po pirmos dienos sesijų, 
būtent, rugp. 7 d., lygiai 8 vai. 
vakare, erdvioj Aušros Vartų 
parapijos svetainėje yra rengia-

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

i

I

I
I

p. Makvėnas, lietuvis biznie- ■ 
rius. turįs duonos ir pyragaičių 
kepyklą Austin St.. persikėlė ir 
gyventi arti kepyklos. Austin 
St.

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., VVebster, Mass.

Liepos 18 d. mirė Ignas A. Sa
vickas. 58 m. amžiaus, gyv. 236 
Market St.. Campello, Mass.

Palaidotas liepos 22 d. iš Šv. 
Roko lietuvių par. bažnyčios su 
trejomis šv. mišiomis Kalvari
jos kapuose.

Velionis paėjo iš Alytaus par. 
Amerikoje pragyveno 41 metus.

Paliko nuliūdime žmoną Ste
faniją, dvi dukteris ir tris sū
nus.

A. a. Ignas Savickas buvo 
nuoširdus ir veiklus Šv. Roko 

! par. rėmėjas ir katalikiškų or- 
Įganizacijų. o ypač mokslo įstai-Į

i

IŠVAŽIAVIMAI

MINĖS 25 M.
Moterų draugija nutarė minė

ti dr-jos gyvavimo 25 m. sukak- mas didelis koncertas ir šokiai, 
tį. I Koncerte dalyvaus chorai,

------------- viešnios ir vietiniai geriausi so
listai - solistės, šokiams gros

Liepos 22 d. š. m. daug jauni- Kaveckų orkestras.
mo išvažiavo į Detroitą, kiti į Virš minėtoj svetainėj grin- 
Clevelandą praleisti gerus lai- dys yra vienos geriausių visam 
kus, ypač mūsų L. Vyčiai nori Į Worcesteryj. Kadangi Aušros 
aplankyti Detroitą ir pasimaty- Vartų svetainė randasi ant kai

šu lietuviais.ti

I

no, kur visuomet malonus vėje
lis pučia ir karščiausiame ore 
yra vėsu. Visiems bus proga su
sipažinti ir pasišokti su tolimų 

Šv. kolonijų viešniomis. Bus ir ska-
šv. Petro nių gėrimų bei užkandžių.

Retas žmogus, kuris nebūtų 
bet nežine dėl skaitęs, girdėjęs arba asmeniai 

svetin-Į

ŠV. PETRO DR-JOS 
PIKNIKAS

Liepos 23 d. š. m. prie
Kryžiaus par. įvyko
dr-jos piknikas. Žmonių prisi
rinko nemažai, 
ko dr-jos ne visi nariai atsilan- patyręs Worcesteriečių 
kė? Jurgis Spurgis. gumą. Tat ir i

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

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

Peter F. Carroll
(KARALIUS) 

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
Worcester, Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757

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

William J. Chisholm :
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas” Į

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

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 ii

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkvvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

ŠV. JONO EV. BL. PATALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

... , . ,. - Visais draugijos reikalais kreipkitesj kartą vietines i pM protokolų raštininkę.

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldien) kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mum.
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Penktadienis, Liepos 2b d., 1939

{vietines ŽINIOsi

DSRBININKKS
T

■r*

I

ŽINUTĖS

PARENGIMAS

Penktadienį. 7:30 vai. vak.,

Į 'Žinios Iš Lietuvos
į Degė Kulių Miestelis įvo dar labai menka. Nor-

■ mali ganiava teprasidėjo 
Naktį iš birželio 28 į 29 aPie gegužės mėn. vidurį.

„ ... d. apie 1 vai. buvo užside-Pereitą pirmadienj pas pp., T_
Peldžius svečiavosi iš Chicagos KuhlJ miestelis Kre- 
(Marųuette Park) pp. Bagdo- itinSos apskrityje. Sudege 
nai, p-nia B. Bartkienė ir iš In- 10 gyvenamų ir 10 negyve-

LANKĖSI

i, p-nia B. Bartkienė ir iš ln-jlO gyvenamų ir 10 negyve-
bažnytinėje salėje, įvyksta va- diana Harbor, Ind. p. B. Ešmin- namų namų. Apytikriais 
sarinės mokyklos baigimo pa- skis. Ta proga i 
rengimas. Mokiniai linksmins “Darbininką”. Svečiai jau buvo migyvenami 
susirinkusius ištisą valandą. Ki-i aplankę Washingtoną. New tinti 67,000 Lt, negyvena
te valandą užims kun. S. Knei- • Yorko Pasaulinę Parodą ir da-^pj — namai įvertinti —9, 
zis su įdomia judamų paveikslų. bar per Niagara Falls, N. Y. ir 599 prekės ir kitas SU- 
programa. 7" 
rodys mūsų parapijos išvažiavi
mą ir vasarinės mokyklos moki
nius.

atsilankė ir į apskaičiavimais sudegę 
namai įver-

Norwoodo klebonas Kanados pase grįžta namo. Lin-
' kime svečiams laimingos kelio-1 
■nes.

DAKTARAI

I

KRIKŠTAS

Liepos 26 d., tapo pakrikštyta 
Stefanija Jono - Onos (Rudzin- 

Kūmai
DR. J. REPSHIS, _____ ___

išvyksta atostogų į New Yorką,1 skaitės) Vyšniauskų, 
šeštadienį, liepos 29 d. ir grįš ! buvo Dominikas Norvilas ir Te- 
Rugp. - Aug. 4 d. i kiė Vyšniauskaitė.

f I
X >

Ę...........................
I Tel. ŠOU 2712

s
=

£
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i
i
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Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

BUŠAI I MAIRONIO 
PARKĄ

GRABORIAI

karščiai, 
pavėsyje

Kaunas — Maždaug nuo 
15 birželio visoje Lietuvo
je tęsiasi dideli 
Temperatūra 
kasdien svyruoją nuo 30 i-
ki 35 laipsnių Celsijaus. 
Kadangi karts nuo karto 
užeina ir šilto lietaus, tai 

.pasėliai, kurie iš pavasa
rio buvo kiek pageltę, yra 
visiškai pasitaisę ir ūki
ninkai tikisi gerų metų. 

■Audros ir tanki perkūnija 
' krašte pridarė daug nuos
tolių, o ne vienoje vietoje 
užmušė gyvulių ir net 

J žmonių.

J

Prisiruošimas Eina Visu Tempu

Lietuvis Dantistas
A.L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1130 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

nu

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

ADVOKATAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

»

Prisiruošimo darbai prie Naujosios Anglijos Lie
tuvių Sąskrydžio — metinio “Darbininko” pikniko, 
kuris įvyks rugp. 6 d., Kęstučio Parke, E. Dedham. 
Mass. eina visu tempu: p-nia Ona Ivaškienė su savo 
talkininkėmis pasiuvo savo vaikučių grupei speciales 
sukneles, pritaikintas programai. Kas matė naujas 
sukneles, tai tikrai stebėjosi gražiu spalvų suderinimu, 
reiškiančiu gėlyną. Vyriausias šeimininkas p. Vincas 
T. Savickas jau riktuoja darbininkus, kurie aptarnaus 
svečius, gi vyriausia šeimininkė p. Ieva Marksienė su 
savo pagelbininkėms ruošiasi prie pagaminimo skanių 
valgių. Kaip girdėti, į šį pikniką daug svečių ruošiasi 
atvykti ir iš Conn. valstybės. P-nas A. P. Kriščiūnas 
prisiuntė už tikietus $1.00 ir rašo: “Nors man ir nevi
sai arti Kęstučio Parkas, bet piknike tikrai būsiu, nes 
tikiuosi, kad iš skiriamų S105.00 brangių dovanų gal 
ir man viena teks. Taigi iki pasimatymo”.

Šią savaitę labai padidėjo pikniko rėmėjų skai
čius, kurie nevien, kad prisiuntė po dolerinę, bet dau
gelis iš jų žadėjo atvykti, nežiūrint, kad ir iš tolimų 
Bostono apylinkių.

f

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

degęs turtas apie 50,000 
;Lt. Viso nuostolių padary
ta apie 126,000 Lt. Liko be 

į pastogės apie 70 žmonių.
Spėjama, kad gaisras ki

lo dėl padegimo. Nukentė
jusiems pagalbą organi
zuoti į Kulius buvo atvy-!^iiW“i‘i*_________
kęs Kretingos apskr. virši-i Kaunas _ Liepos 7 d. 
mnkas Vaisnys. Lietuvos Jūrininkų Sąjun-

Silales miestelyje, ^au_ gOS iniciatyva buvo su- 
kviestas pasitarimas įvai
rių organizacijų atstovų 
jūros savaitės rengimo rei
kalu. Nutarta šiemet rug
piūčio 8—14 d. visoje Lie
tuvoje surengti jūros sa
vaitę.

Kaunas — Šių metų ge- — “ 
gūžės mėnuo buvo gana 
šaltas, sausas ir su stip- __
riais, dažniausiai šiaurės 
vėjais. Mėnesio būvyje bu
vo dažnų naktinių šalnų. į 
Paskutinė šalna buvo net 
gegužės mėn. 28—29 d. A- 
pie gegužės mėn. vidurį 
oras truputį sušilo, tačiau 
vėjai vis dar buvo stiproki.' 
Iškrito vidutinis kiekis, 
lietaus. Oro sušilimas ir j_
iškritęs lietus labai patai-■ 
sė žiemkenčius javus, be. 
to, žymiai pagerino vasa-' 
rojaus dygimo sąlygas. Į 
Lauko darbams gegužės • 

' mėn. oras buvo palankus. ■ 
Vasarojaus sėjai sąlygosi 
buvo patogios, tik dėl šalto 
oro ūkininkai nesiskubino 
sėti, nors žemė buvo pa
ruošta, ir užtruko su sėja 
iki gegužės mėn. pabaigos. 

Sodai pradėjo žydėti a- 
pie gegužės mėn. vidurį. 
Visų rūšių medžiai šiais 
metais turėjo gausiai žie
dų, o ypatingai gausiai 
žydėjo kriaušės. Žydėjimo 
metu stiprių naktinių šal
nų nebuvo, ir jos žiedams 
pakenkti negalėjo, bet ir 
visai palankių dienų žie
dams apsivaisinti dėl stip
rių vėjų buvo mažoka.

Iš piktžolių gegužės mė
nesy žymiai pasireiškė rė- 
munės dobiluose ir rugia
gėlės kviečiuose. Iš sodo 
gadintojų smarkiai puola 
vaismedžius šarvuotis ka- 
blelinis ir verpikas žieduo
tasis. Gana gausiai pasi
reiškė spragės.

Dėl pašarų ir 
i stokos, nežiūrint 
lankų pavasarį, 
daugumas ūkininkų išlei
do savo gyvulius į ganyk
las jau apie balandžio 20 
d., nors žolė ganyklose bu-

venami ir 25 negyvenami 
namai. Nuostoliai Šilalėje • 
dar neapskaičiuoti. DėlPirmas busas į Maironio par

ką, Worcester. Mass. išeis 10 gaisro Šilalėje liko be pa- 
val. iš ryto liepos 30, tuoj po stogės 45 šeimos.
trečiųjų šv. mišių, nuo Šv. Pet- 

Į ro lietuvių bažnyčios. Tą dieną 
i (Liepos 30), kaip žinote įvyks- 
Į ta didelis Marijonų Kolegijos 
Ė ' Rėmėjų piknikas, Maironio par- 
“1 ke prie ežero. (Galėsite ir pasi

maudyti ). Jame dalyvaus ir 
svečių iš Lietuvos. Bušų tikietus 
įsigykite tuojaus pas M. Kilmo- 
niūtę ir kitus Kolegijos Rėmėjų 
sk. narius. Kaina į abi pusi 
$1.00. Visi važiuokime.

Kolegijos Rėmėjai.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

ARBATĖLĖ PAVYKO

■ Šiuomi pranešame, kad The 
South Bay Supply Hardware 
Store iš 517 E. 8th St., persikė
lė 675 E. 8th St. tarpe L ir M 
gatvių. So. Bostone. Šioje krau- 

įtuvėje galima gauti pilną Hard- 
ware pasirinkimą labai prieina
momis kainomis. (24-28-1).

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Įsirašė į rėmėjų eiles sekami:
%

J. Slanina, So. Boston, Mass.............................
P. Liutkevičius, Cohasset, Mass.....................
V. Liutkienė, VVorcester, Mass.................. ......
M. Buikas, Northampton, Mass.....................
J. Chelauski, VVorcester, Mass. .......................
Kun. K. Krusnauskas. Worcester, Mass.........
B. P. Silkauskas, Waterbury, Conn.................
J. Saparnis, Dorchester, Mass.........................
A. Jocienė, So. Boston, Mass............................
P. Šmotas, Waterbury, Conn. ......................
Kun. Ig. Albavičius, Chicago, Ii!.....................
A. Tūbinis, Hudson, N. H.................................
J. Yuknis, Newark, N. J....................................
A. Nevedonskas, Athol, Mass.........................
F. Pakuckis, Amsterdam, N. Y.....................
J. Monciūnas, Hartford, Conn........................
V. Trinkienė, So. Boston, Mass........................
Mrs. H. Balchunas, Dorchester, Mass............
E. Zabarauskienė, Dorchester, Mass............
Kun. V. Masevičius, Detroit, Mich................
J. Balčiūnas, Philadelphia, Pa........................
J. Alkovikas, Manchester, N. H....................
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y. ..............
Mary Venkūnas, Philadelphia, Pa.................
J. Aidukonis, Norvvood, Mass........................
M. Bastis, Nashua, N. H................................
B. Miciūnienė, New Britain, Conn.................
A. Stigas, Dorchester, Mass............................
J. Petrauskas, Dorchester, Mass....................
S. Markevich, Elizabeth, N. J........................
J. Slavickas, VVorcester, Mass........................
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass. ......................
Josephine Krivas. Lawrence, Mass...............
St. Kašėta, Montello, Mass.............................
E. Tamošiūnienė. Athol, Mass.......................
J. Stačiokas, Athol, Mass...............................
A. P. Krikščiun, VVashington Depot, Conn. ... 
A. Zaleckas, So. Boston, Mass.......................
M. Peldžiūtė, So. Boston, Mass.......................
Ig. Tutkus, Dorchester, Mass.......................
Mrs. A. Kalakowsky, Dorchester, Mass.
J. Karbauskienė, So. Boston, Mass. ...........
A. Chaplik, Dorchester, Mass.......................
Kun. Pr. Mockus, Coaldale, Pa. ...............
A. Spaičis, Brooklyn, N. Y...............................
Kun. L. J. Mendelis, Baltimore, Md..............
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y...................

įKun. Pr. V. Strakauskas, Lowėll, Mass. ......
Mrs. P. Lauraitienė, Waterbury, Conn. ....
S. Kalvaitis, Kearny, N. J...............................
K. Rainis, "VVorcester, Mass...........................
J. Saladonis, Montello, Mass. .....................
M. Kardokas, Dorchester, Mass....................
John Puzin, Elizabeth, N. J...........................
Mrs. Ona Baronienė, So. Boston, Mass. ......
J. Lukša, New Haven, Conn..........................

Nuoširdžiai dėkuojame visiems “Darbininko" pik
niko rėmėjams už taip gražią paramą aukomis.
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Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 V/ashington St„
NORtVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

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

Juozas M. DilisSekmadienį, liepos 23 d., pp. 
Ančiukaičių namuose įvyko ar
batėlė pagerbti Seseris mokyto
jas. kurios mokytojauja Šv. 
Petro par. vasarinėje mokyklo
je. Dalyvavo nemažai žmonių. 
Visi linksmai žaidė, pasikalbė
jo, ir turintieji tikietus laimėjo 
gražių dovanų. Seselėms moky
tojoms įteikta piniginė dovana. 
Arbatėlėje dalyvavo ir kleb. 
kun. P. Virmauskis, kun. K. Ur- 

l bonavičius ir Seselės mokytojos 
iš Cambridge. 
šino svečius ir 
užkandžiais ir 
nuoširdų ačiū
jams dovanų ir dalyviams.

M. Ančiukaitienė ir 
Marijona Karčiauskienė.

I

lĮTel. 3826 Namų Tel. 5307 j

Lucy N. Yakim
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

J

Rengėjos pavai- 
viešnias skaniais 
gėrimais. Taria 
visiems aukoto- į

I Telephone 
SO. BOSTON 

1058
v •

Lietuvis Nuginklavo 
Plėšiką

■;■ a-

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Bo3ton 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residence:

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

101

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAS:

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

NAMŲ:
Baxter St.. So. Beston, Mas;. 

TeL ŠOU 4673

Trečiadienį, liepos 26 d., 
pie 2 vai. rytą kažin kas laužėsi 
į p. Vinco Januso, gyv. 224 E 
St.. So. Bostone, namus, p. Ja
nusas. pajutęs, kad kas laužia 
duris, atsikėlė ir ėjo prie durų. 
Pamatęs žmogų namo verando
je. atsidarė duris pažiūrėti ko 
jis nori. Plėšikas, kaip tik už
girdo. kad kas nors yra prie du- 

■ rų bėgo nuo verandos, bet bėg- 
! damas smarkiai susimušė galvą 
i į stulpą ir turi būti apsvaigo, 
! kad nesuspėjo pabėgti, kaip p. 
!Janušas jį sučiupo už pakarpos. 
: Prasidėjo imtynės ir muštynės, 
i p. Janušas besigrumdamas su I 
• plėšiku pradėjo šaukti: “bur- 
i glar, burglar”. Viršuje miegoju
sios p. Janusų dukteris pp. Fre-j 

•da ir Marijona užgirdo ir atbė- 
į go tėveliui į pagelbą. Plėšikas, 
' nors ir buvo nemenkas, bet ne- 
i galėjo atsilaikyti nuo lietuvio 
' kumščio. Kada jau buvo nugin
kluotas ir nebepajėgęs muštis, 
tai pp. Janusai pašaukė polici
ją-

j Atvyko apie 20 policininkų. 
Policija areštavo plėšiką ir nu
vežė į policijos stotį, kur gydy
tojas suteikęs jam pagalbą, taip 
buvo sumuštas. Tiesa, šiek tiek 
buvo apdraskytas ir sumuštas p. 
Janušas ir pp. Janutaitės, bet 
nepavojingai. . c.

j Į Kada policija ■■ apklausinė jo

pakratų 
į nepa- 
šiemet

plėšiką, tai pasirodė esąs tūlas 
Herbert MacMillan. gyv. Broad
vvay. So. Boston. Turįs blogą re
kordą.

Ketvirtadienio rytą, liepos 27 
d. įvyko teismas. Teisėjas bylą 
atidavė į “grand jury” ir Mac- 
Millan'ui paskyrė $1.000 kauci
ja-

Sakoma, kad plėšikas žinojęs, 
kad p. Vincas Januša turi Pa- 
ckage krautuvę, kampas D ir 
6th St. ir gal būti tikėjosi įsi
laužęs pavogti pinigus. Bet ne
pavyko. Visgi lietuviai ne lep
šės. Kiek ir kur plėšikai bandė 
lietuvius apiplėšti ar apvogti, 
tai vis nepavyko. Sugauna, su
muša ir atiduoda policijai.

•? -

BayView Mofor Service
STUDEBAKER

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

ir.o vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką1
SavininkaL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furmture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

I

i

mus 

rūšies.

Charles & Chris
454 Broadvvay

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

automobiliams reikmenis.

o <

%

TT •.nu
5

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

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

i Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER. MASS.

Perkins Markei
P Baltrušiūnas ir p. Kimga, Siv.
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

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

parengimams.
. _ -------------------------------------------
i Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
Jai verti skaitytojų Baramos.

Visi skelbki tSs *'Darbuunke".I

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalui, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiami “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

QueenAnn Laundry, Ine
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

'i Jei norite, kad Jūsų drabužiai
]i būtų Svariai išplauti, J
Ji paveskite šį darbą mum*. ?

t
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Rytinių Valstybių Žinios NEW BR.'TAIN, CONN

NEW HAVEN, CONN
CONN. VALSTYBĖS TRIJŲ 

APSKRIČIŲ GEGUŽINĖ PUI
KIAI PAVYKO

Liepos 16 d.. įvyko Conn. Val
stybės Trijų katalikiškų organi
zacijų. būtent. Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienvmo Ameriko
je. Moterų Sąjungos ir Darbi
ninkų Sąjungos Apskričių ge
gužinė. Oras pasitaikė gražus. 
Po pietų saulutė savo spindu
liais apšildė vandenį ir buvo ga
lima pasimaudyti.

Žmonės iš anksto ryto pradė
jo važiuoti. Po pietų prisipildė 
daržas. Visa nuotaika maloni. 
Vieni kitus sveikina, bučiuoja, 
kalbasi ir vaišinasi gardumy
nais. Ant kalniuko stovėdama 
pamačiau, kad lietuviai žmonės 
pasižymi nepaprastu nuoširdu
mu ir draugiškumu.

Jau seniai mūsų apskričio ge-' 
gužinė buvo tokia skaitlinga. 
Per kelius metus vis pakenkė 
lietingas oras. Malonu pažymė
ti. kad mūsų gegužinės garbės 
svečias buvo Jo Malonybė Pre
latas Jonas Ambotas iš Hart
ford. Conn. ir p-lė Baronaitė iš 
Lietuvos, kuri lanko lietuvių 
kolonijas, mokindama jaunimą 
tautiškų šokių. Visų apylinkės 
parapijų dvasiškiai, profesijo- 
nalai ir biznieriai dalyvavo. Bu
vo daug jaunimo, kuris links
minosi ir šoko prie smagios or
kestras.

4 valandą po pietų prasidėjo 
sporto programa, kurioje daly
vavo visų apylinkės kolonijų 
jaunimas. Plaukimo lenktynes 
— vyrų laimėjo — Edvardas 
Kripaitis iš Waterbury, Conn.; 
mergaičių plaukime pirmenybę 
užėmė — Ona Masiulytė iš New 
Haven. Conn. Maišuose bėgime 
dėl jaunesniųjų berniukų laimė
jo Alek. Mačiulaitis. New Ha
ven. Conn. Bulvių rinkime lai
mėjo Alena Šimkiūtė iš Brid- 
peport. Conn. Knygų nešime ant 
galvos laimėjo p-nia Kaunietie- 
nė iš Hartford. Conn. Baliūnų 
pūtime laimėjo p-nia B. Mičiū- 
nienė iš New Britam. Conn.

Sporto programa buvo įvairi Į pildymo programos, ir už skait- 
ir sukėlė daug juoko žiūrėto-j Uogą atsilankymą ir prisidėji- 
jams, ypatingai virvės trauki-Imą prie šios gegužinės pasek- 
mas tarp Waterbury ir Hart- į mių. 
ford. Hartford’o vyrai yra gana , 
stiprūs. bet Waterburiečiai 
juos nutraukė ir laimėjo dova
ną.

5 valandą po pietų prasidėjo 
dainų programa. Įžanginę kalbą 
pasakė programos vedėja p. M. 
Jokubaitė. paaiškindama dienos 
reikšmę ir primindama, kad da
lį šios dienos programos pašvę- 
sime mūsų tautos sūnums, ku
rie žuvo dėl tėvynės ir jos var-

do išaukštinimo pasaulio akyse. 
Priminė, nors trumpai, paskuti
nį Dariaus ir Girėno pasiauka-. 
vimo aktą ir pakvietė komp. A. 
J. Aleksį ir jo vad. šv. Juozapo 
parapijos chorą sudainuoti Lie
tuvos himną.

šv. Juozapo parapijos choras 
šauniai padainavo kelias liau
dies daineles ir pašoko naują 
šoki, kuri p-lė Baronaitė išmo- 
kino. Šokis gana įvairus ir 
komplikuotas, bet jaunimas su- 1 
gebėjo mikliai atlikti, ir bus į- 
domu pamatyti šokėjus su tau- ' 
tiškais drabužiais šokant.

Kalba apie organizacijų svar- ‘ 
bą pasakė J. M. Prelatas Jonas 
Ambotas. | j

šv. Jurgio parapijos choras. 1 
ąerb. varg. A. Stanišauskui. iš 
Bridgeport. Conn. puikiai su
dainavo "Palankėj. Palankėj". . 
ir “Pamylėjau Vakar”.

Kalbas, pritaikintas jaunimui. 1 
pasakė kun. Ed. Gradeckis iš ' 
\Vaterbury. Conn. ir kun. Jonas 
Krioas iš Hartford. Conn. J

Šv. Trejybės parapijos choras 
iš Hartford. Conn.. vadovau
jant gerb. varg. J. Balsiui. ; 
gražiai sudainavo "Žalioj Gire
lėj” ir “Jaunimo Giesmė". Visi i 
chorai skaitlingi ir balsai pui
kiai išlavinti, kas darė malonu
mą klausytojams ir apvainika
vo šios dienos visą darbą. Gar- . 
bė priklauso gerb. choro vedė
jams ir jaunimui. i

Dr. M. J. Aukštikalnis-Colnev.. • 
Darbininkų Sąjungos apskričio 
pirm, pasveikino visus atsilan
kiusius ir taipgi kvietė tapti 
katalikiškų organizacijų nariais. 
Toliaus buvo pakviesta p-lė Ba
ronaitė. kurią programos vedėja 
pasveikino vardu vietos jauni
mo ir šio apskričio katalikių 
moterų. P-lė Baronaitė savo 
gražioj lietuviškoj kalboje pa
sveikino visus susirinkusius ir 
džiaugėsi matydama taip skait
lingai susirinkusius lietuvius.

Taipgi apskričių pirmininkai 
i pasveikino visus. Baigiant prog- 
’ ramą, rengimo komisijos rašti
ninkė p. M. Jokubaitė padėkojo 

i visiems, kurie prisidėjo prie iš-

I

I
I

nos. Noveną vedė misionierius 
Domininkonas kun. Jankauskas. 
Žmonės skaitlingai lankėsi, ėjo 
prie šv. Sakramentų. Misionie
riaus kalba labai aiški, patrau
kianti.

LDS 5 kuopos susirinkimas

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO
Mūsų kolonijoje darbininkų 

gyvenimas žymiai pablogėjo. 
Pereitą savaitę tapo atleista iš 
viešųjų darbų virš penki šimtai Marianapolio Lietuvių kolegijos 
vyrų, jaunų ir senesnių, 
skaičiuje 
lietuvių.

Tarpe atleistųjų buvo keletas! aįškino, kad Brassco sodės iš 
ex-kareivių. pasaulinio karo ve- dirbystė 
teranų. Jie kitą dieną vėl buvo dės. 
pašaukti prie 
statybai, naujų 
mų yra skirta 
nas ir pusė dol. 
statybą smarkiai priešinosi na- Maldos dr. 5 dolerius: 
mų savininkai. P“ 
įvyko balsavimai, 
dauguma balsų už statybą. Ti
kimasi vėl sulaukti daugiau dar
bų. Bet tai nereiškia, kad mies
te nebus bedarbių, nes jų ran
dasi tūkstančiai. Darbininkai y- 
ra susirašę į uniją (CIO). bet 
kadangi ji nedaro jokios pažan
gos. tai darbininkai ir iš unijos 
išsitraukia. Patartina iš kitur 
darbininkams nevažiuoti į šią 
koloniją. nes darbas sunku 
gauti.

RED. PASTABA. — Darbi
ninkai daro klaidą išsitraukda
mi iš unijos, nes uniją sudaro 
ne kas kitas, kaip tik patys dar
bininkai.

šiame rėmėjų komitetas išdavė rapor- 
nemažai randasi ir tą, kad Waterbury stalas davė 

gryno pelno 320 dolerių, ir pa-

aukavo 40 case’ų so-' 
Markevičių ir Kalinauskų 

darbų. Miesto, šeimynos daugiausiai pasidar- 
gyvenimui na- bavo, bet ir kiti dirbo nuošir- 

valdžios milijo- džiai. Aukomis prisidėjo Fed. 22 
Bet prieš šią i skyrius 5 dolerius; Apaštalystės 

Gyvojo 
Pereitą savaitę Rožančiaus dr. 5 doleriu-; LDS: 

Nubalsuota 5 kp. 5 dolerius, ir LDS 5 kp. ir 
visas komitetas. Taigi mes LDS i 
5 kp. tariame širdingą ačiū au- j 
kotojams, darbuotojams ir ■ 
tiems, kurie mūsų darbą sunau
dojo į gerą. Kuresp.

DIDELĖ SAUSRA
Kaip kitur, taip ir mūsų mies

to apylinkėje didelė sausra, ir 
išdegino daržoves. Bet pirma
dienį pusėtinai gražiai palijo, ir 
gal augalai atsigaus nors že
mesnėse vietose.

YRA DAUG LIGONIŲ
Yra daug ligonių, kurie 

ga ilgas laikas. Maža 
pasveikti. Serga šie: M. Luka-
ševičius. O. Tamuliūnienė. 
Mikodamienė, 
M. Ceskuvienė. 
kad Dievulis 
sveikatą.

ser- 
vilties

BAYONNE, N J

to piktumo, kad tam žmogui 
gyvam būnant nereikėjo nė kle
bono, nė bažnyčios.

Programai užsibaigus, prasi
dėjo šokiai. Jaunimas ir senes
nieji skirstėsi į namelius atsi
sveikinę viens su kitu ir pa- 
reikšdami. kad smagiai pralei
do dieną.

Jaunimas, išvažiuodami už
dainavo “Eisim Broleliai Namo. 
Namo”. Saulutei nusileidus už
viešpatavo tamsa ir tyla visam 
darže, tik pasiliko gražūs atsi
minimai. M.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

60 EllswGrth St. 
Worcester, Mass.

Kitą savaitę šios parapijos 
svetainėje įvyks “shower” dėl 
Anelės Juozūnaitės. p. Juozū- 
naitė šios parapijos chore ilgai 
darbavosi ir buvo solistė. Ji 
taip gi ilgą laiką priklausė prie 
jaunimo draugijos, ir daug pa
rapijai ir Detroito lietuvių ge- 

į rovei. Velijam jai koiškilmin- 
giausio vakarėlio ir laimės su 

įjos sužadėtiniu. Valio Nellie!

Kun. Vincas Ivanauskas 
iš Detroito šv. Antano parapi- 

Par- jos, neseniai įšventintas, praei- 
ke Lindene įvyko Šv. Petro ir ; tą savaitę paskirtas į Akron, O- 
Povilo draugijos piknikas. Pik-' hio. Nors ten ne lietuvių parapi- 
nikan atsilankė labai daug sve-' ja, bet jis darbuosis tarp lietu-

Liepos 23 d. Willeck’s

čių. tarpe kurių ir naujas kle
bonas kun. S. Stonis. Piknikas 
praėjo labai geroje nuotaikoje.
— Rugsėjo 3 d., sekmadienį, 

Bayonne ir Jersev City lietuvių 
parapijos turės laivu ekskursi
ją į Rye Beach. Tam tikslui pa
imtas didžiulis ir patogus laivas 
“Suąvehana”.
— Liepos 30 d., sekmadienį, 

tuoj po Sumai šaukiamas svar
bus šv. Vardo draugijos vyrų 
susirinkimas. Atsilankykite.
— Liepos 31 d., pirmadienį, 

8:00 P. M. šaukiamas extra Ro
žančiaus ir šv. Onos Draugijų 
mitingas.

vių. Jis užima kun. Andžiulai- 
čio vietą. Pastarasis perkeltas 
į Clevelandą, į kun. Karužiškio 
vietą. Dar nežine, kur bus pas
kirtas kun. Karužiškis.

Kun. Karužiškis priklauso 
prie Detroitoi Jis buvo pasko
lintas į Clevelandą, kada ten 
truko lietuvių kunigų. Sužinosi
me vėliau, ar jis apsiliks Cleve- 
lande, ar grįš į Detroitą. Cleve- 
lande yra dvi lietuvių parapijos.

Rap.

M.
V. Matulevičius. 

Pasimelsk ime. 
jiems gražintų 

M.

NEWARK,N.J

T.

WATERBURY, CONN

PARAPIJŲ CHORŲ FEDERA
CIJOS METINIS PIKNIKAS

Liepos 21 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Priduota raštu bendro komiteto 
pikniko atskaita. Piknikas davė 
pelno $113.54. Pasiųsta per Lie
tuvos Konsulą į Lietuvą. Pusę 
paskirta Klaipėdos pabėgė
liams. kita pusė Lietuvos gink- 

■ lų fondui.
Kitas raportas tai buvo liepos 

4. Lietuvių dienos, Marianapolio 
Kolegijoj. Waterburio stalas 
davęs uždarbio virš trijų šimtų 
dolerių. Pasaulinės parodos 
reikalu kalbėjo komp. A. Alek- 
sis ir prašė, kad draugijų atsto
vai paprašytų savo draugijų pa
ramos Pasaulinės parodos Lie
tuvių skyriui.

Perskaitytas laiškas nuo Lie
tuvos Konsulo, p. J. Budrio. 
Laiške užtikrina, kad Lietuvos 
Universiteto choras atvyksta, ir 
kaip VVaterburiečiai yra užsi
prašę pas save su koncertu, rug
sėjo 3 d., taip ir bus. Iš Federa
cijos išrinkta 11 atstovų. Taip
gi bus atstovai iš politikos klu
bų ir iš kitų draugijų. Nutarta 
šaukti kitą susirinkimą ir pra
dėti darbą, prisirengti prie kon
certo ir priimti svečius iš Lietu
vos. Pelnas skiriamas Lietuvos 
Universiteto chorui, padengti 
jų kelionės lėšas. Visų prašome 
tą darbą paremti darbu arba at
silankymu į koncertą rugsėjo 3 
d., šv. Juozapo parap. svetainė
je-

Nutarta surengti kortavimo 
vakarą šv. Juozapo parapijos 
kieme ant flatformos. Jeigu bū
tų lietus, tai įvyks svetainėje. 
Vakaras įvyksta rugpiūčio 4 d. 
Pelnas skiriamas nuvežti chorą 
į New Yorką rugsėjo 10 d. Ti- 
kietus važiuoti bus’u į Pasauli
nę parodą pardavinėsime iki 
rugpiūčio 25 dienos. Manantieji 
važiuoti autobus’ais įsigykite 
tikietus. Tikietas iš Waterbury 
į New Yorką ir atgal kainuoja 
$2.00.

Šv. Juozapo parapijos bažny- 
i čioj įvyko Novena prie šv. O-

Įvyks liepos 30 d., Patrylows 
Grove, Kenilvvorth. N. J. Tas 
jiknikas yra labai svarbus, nes 
yra skiriama kiek pelno dėl pa
dengimo Lietuvių dainos šven
tės lėšų. Rengimo dainos šven
tės komitetas turi labai daug 
lėšų. Užtai rengia balius, pikni
kus. kad padarius kiek pelno.

Taigi tame piknike Federaci
jos Choras, susidedantis iš tri
jų šimtų dainininkų, sudainuos 
kiek dainų, kur bus gera repe
ticija dėl pasaulinės parodos.

Gerbiamoji visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti ir 
saremti. Vieta graži ir didelė. 
Muzika gera. Komitetas skiria 
$25.00 dovanoms. Bilietai tik po 
10c. Dovanų skirimas įvyks ta
me piknike liepos 30 d. Įžanga į 
pikniką tik 25c.

Koresponden tas.

Jungtinio Choro Dirigento 
Chorų Lankymo Tvarkraštis

RUGPIŪČIO MĖN.
1 d. Baltimore. Md. “Dainos 

choras”; 4 d. Pittsburgh, Pa.: 
7 d. Chicago. III. “Birutės” cho
ras: 8 d. Chicago, III. “Pirmyn” 
choras; 9 d. Chicago. III. “Vy
čių” choras; 10 d. Chicago. III. 
Parapijinių chorų rinktinė gru
pė; 11 d. Chicago. III Generalinė 
praktika virš išvardytų chorų; 
14 d. Cleveland, Ohio; 15 d. Ro- 
chester. N. Y.; 16 d. Utica. N. 
Y.; 17 d. Amsterdam, N. Y.; 18 
d. Brooklyn. N. Y. (Angelų par. 
choras); 21 d. Brooklyn, N. Y. 
(Šv. Jurgio par.) ir New Yorko 
liet. par. choras; 22 d. Brooklyn. 
N. Y. (Apreiškimo par.) ; 23 d. 
Maspeth. L. I.; 24 d. Waterbu- 
ry, Conn. Vaizbos Buto, radio 
choras; 25 d. New Haven. Conn. 
28 d. Stamford, Conn. “Ginta
ro” choras; 29 d. Bridgeport, 
Conn., parapijos choras; 30 d. 
Bridgeport. 
choras: 31 d. 
“Operetės” ir 
Rugsėjo mėn.
Y. Generalė
Brooklyno ir New Yorko chorų

Šią savaitę šv. Petro parapijos 
klebonas gavo laišką nuo Det
roito Lietuvos žydų federacijos, 
kurios pirmininku yra Dr. J. 
Levitt. Tame laiške pasižadama 
pasidarbuoti dėl Lietuvos, kad 
Lietuva galėtų išlaikyti savo ne
priklausomybę. Geras dalykas 
žinoti, kad žydai remia Lietuvą. 
Detroito lietuvių organizacijos, 
kurios daro kokį parengimą dėl 
Lietuvos, gali kreiptis į tą orga
nizaciją, kad gauti auką.

Suprantamas dalykas kodėl 
žydai nori Lietuvą paremti. Jie 
myli Lietuvą, nes ji jiems visa
dos buvo gera. Bet turime su
prasti. kad tie žydai atsimena 
katalikišką Lietuvą ir katalikus 
lietuvius, užtat kreipiasi pas ka
talikų klebonus, siūlydami savo 
pagalbą. Jie pasitiki katali
kams. Žydai turi žinoti, kur 
kreiptis su pagelba. nes jų tau
ta yra gyvenus po visokia val
džia ir daug nukentėjo, bet ka
talikais pasitiki.

Dabar žodis kas link kito da
lyko. Neužilgo atvyks į Ameri
ką iš Lietuvos universiteto cho
ras. Norėtų koncertuoti lietu
vių kolonijose. Bet kažin kaip 
jie bus mandagūs. Mažu tokie 
pat. kaip ir Lietuvos sportinin
kai. Amerikos katalikai lietu
viai dar neužmiršo jų nemanda
gų pasielgimą. Paniekino lietu
vius katalikus ir patys save. 
Amerikos katalikai juos priėmė, 
jiems suteikė garbę, bet kaip 
negražiai atmokėjo. Gal būt ir 
tas choras taip pat padarys. 
Žydai kreipiasi prie lietuvių 
katalikų dėl Lietuvos gerovės, 
bet mūsų lietuviai, sūnūs - duk
terys gerų lietuvių katalikų tė
vų, kreipiasi prie tų, kurie yra 
priešai viso gero.

Pažiūrėkime kokius darbus tie

»----------------------------------
priešai dirba. Jie remia Ispani
jos raudonuosius. Šv. Petro pa
rapijos klebonas turi laišką nuo 
Rev. Michael de Sansti Carlat, 
M. Apost. Štai ko jis prašo: pra
šo klebono, kad pasiųstų protes- 

i tą ir reikalavimą, kad Amerikos 
prezidentas pareikalautų Mexi- 
kos aitduoti Ispanijos tėvams 
jų vaikučius, kurie ten ir į Ru
siją buvo nusiųsti karo laiku, 
prieš tėvų norą.

Ar gali būti blogesnis daly
kas, kaip išplėšti nuo tėvų jų 
vaikelius. Siuntė juos į kitas že
mes apgaulingai, ir dabar iš jų 
nori padaryti raudonuosius.Viso 
pasaulio istorijoj negirdėtas to- 
kis dalykas. Nė akliausi pago
nys to nėra padarę. Kaip mes 
katalikai galime paremti tokius, 
kurie prie tokių dalykų priside
da. Amerikos katalikai myli 
Lietuvą, bet nemyli tų, kurie 
išnaudoja 
vardu.

Pastebėjome, kad šios parapi
jos klebonas šią savaitę labai 
linksmas. Bet kodėl nebus link
smas. Šios parapijos jaunimas 
supliekė Šv. Jadvygos lenkus 6 
prieš 4. Šv. Jedvygos lenkų ra
telis pirmą kartą pralošė į tris 
metus. Tą pačią savaitę perga
lėjo šv. Gabrieliaus bolininkus 1 
prieš 0. Šv. Gabrieliaus par. ly
deriai šv. Petro parapijai gero 
niekad nevelijo. Nepatinka, kad 
svetimtaučiai skaitlingai atsi
lanko į lietuvių bažnyčią. Didy
sis ratelis šią savaitę taipgi su
mušė savo priešus 1 prieš 0. Ki
tą šeštadienį sportininkai va
žiuos į Saginaw.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

katalikus Lietuvos

sekmadienį pašaukė

Conn. Jaunuolių 
Brooklyn, N. Y.. 
“Dainos” chorai;
1 d. Brooklyn, N. 

praktika visų

Praeitą 
vietinį kleboną pas ligonį į toli
mą ligoninę. Bet sekmadienio 
vakarą klebonas negalėjo grei
tai pribūti. Ligonis mirė. Nors 
lietuvis, bet šioje parapijoje ne
girdėtas; kažin ar ir kitoje pa
rapijoje nors kada priklausė.

Kodėl lietuviai katalikai nega
li priklausyti prie vienos ar ki
tos lietuviškos parapijos. Tai 
jau apsileidimas ir tokiame atsi
tikime negali klebono kaltinti. 
Nors giminės ir pyksta, kas iš

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą., Švediją

rugp. 19 
rugp. 29

Rūgs. 8

Laivų išplaukimai iš New Yorko 
M. S. Kungsholm,
S. S. Drottningholm, 
M. S. Gripsholm,

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

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

a-

LDS Naujos Anglijos Apskričio

METINIS SUVAŽIAVIMAS

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m., 113 
kuopos rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, 
Osgood St., Greenfield, Mass.

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

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

I
PASTABA. Kai kurie chorai 

nori save įtikinti, kad bus lei
džiama dainuoti Lietuviškoje 
Dienoje iš gaidų. Šiuomi pa
reiškiu. kad joks choras, kuris 
nemokės atmintinai programoje 
esamų dainų nebus prileidžia
mas dalyvauti programoje. Apie 
tai savo laiku buvo visi chorai 
painformuoti. Dainuojant iš I 
gaidų mūsų chorai užsidengia 
jomis veidus ir tokiu būdu nėra' 
galimybės tinkamai, nors ir 
lengvutes daineles, atlikti. Lai-Į 
ko dar pakanka. Jaunime dar
ban.

Juozas Žilevičius, L. M.
Jungtinio Choro Dirigentas.

j
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