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DABARTIES 
BILDESIUOS

GERB. LDS. NARIŲ IR 
“DARBININKO” SKAI

TYTOJŲ DĖMESIUI

Pereitą ir šią savaitę 
“Darbininkas” išėjo tik 
penktadieniais. Pere i t ą 
savaitę neišleidome antra
dienio numerio,- nes pir
madienį ir antradienį į- 
vvko LDS Seimas, bet at
silyginome skaitytojams 
išleisdami penktadien i o 
numerį 16 puslapių. Šią 
savaitę neišleidome antra
dienio numerio dėl įvyku
sios tautinės šventės, lie
pos ketvirtos. Tikimės, 
kad Gerb. Skaitytojai 
mums už neišleidimą ne- 
įšmetinės, nes kitaip ne
buvo galima padaryti.
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LIETUVOS SPORTI
NINKAI JAU ČIA

1

New York — Liepos 6 
d. laivu “Ile de France” 
atvyko 13 asmenų Lietu
vos sportininkų grupė, 
kuriai vadovauja p. Au- 
gustauskas. Sportininkus 
uoste sutiko kelioliką as
menų su Lietuvos Konsu
lu p. Budriu priešakyje.

Sportininkai iš New 
Yorko tą pačią dieną iš
vyko į Washington, D. C.

Tuo pačiu laivu kartu 
su sportininkais atvyko 
ir du Lietuvos Seimo ats
tovai, pasižymėję Lietu
vos Seimo atstovai, pasi
žymėję Lietuvos katalikų 
priešai, būtent, Gilvydis ir 
Kvyklys. Jiedu atstovauja 
tautininkų liberalų laik
raščius, būtent, “Lietuvos 
Aidą” ir ‘Lietuvos Žinias’. 
Kaip jau žinome iš Lietu
vos laikraščių ir prisiųstų 
žinių Seimo atstovai atvy
ko mums aiškinti Lietu
vos tautininkų liberalų i- 
dėjas.
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Franco Nori Baigti Karą
NEBUS KATALIKIŠKŲ 
MOKYKLŲ VOKIETIJO

JE 1939 METAIS?

Londonas, Liepos 7 d.—
Iš dabartinių įvykių spė- ___  __ ___
jama, kad už vienų metų 1 keliu. Tokios derybos ga- 
laįko, Vokietijoje nebebus lėtų būti pradėtos kuriai 

katalikiškos nors svetimai valstybei 
padarius atitinkamų žy- 
“*■ Jis pareiškė norą

M. K. Čiurlionies vardo galerija Kaune. Viršuje iš kairės Vytauto D. Kultū
ros Muziejaus rūmai, kuriuose yra galerijos patalpos; iš dešinės — galerijoje V4, “ pi

SUDUŽO LEIT. OŽKINIO 
SKLANDYTUVAS

Elmira, N. Y. — Liepos 
6 d. Lietuvos sklandytojas 
Įeit. Bronius Oškinis buvo 
iškilęs savo sklandytuvu, 
atsivežtu iš Lietuvos ir 
norėjo pademonst r u o t i 
savo gabumus. Orlaiviu 
išvilktas ir paleistas ore 
skraidė apie 2 valandas, 
bet buvo priverstas nusi
leisti. Nusileidžiant sklan
dytuvas atsimušė i žemę 
ir sudužo. Leit. Oškinis 
išliko nesužeistas.

INŽINIERIUS PALIKO 
MILIJONĄ

Concord, Mass. —Šildy
mo inžinierius, turtuolis, 
Alf. Sawyer, kuris pasi
mirė birželio 14, paliko 
artimoms ir tolimoms gi
minėms visą savo turtą, 
kuris siekia virš milijoną 
dolerių. Jisai jiems suda
rė fondą iš kurio plau
kiančius nuošimčius kas 
metą giminės gaus. Jiems 
pasimirus inž. Sawyer į- 
sako savo testamentu pa
skirti principalę sumą 
labdaringoms įstaigoms.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL.OOJTOH 2680.
----------- *------------

LAIVAI

Londonas,
“Times” 
Gen. Franco suteikė pasi- ju. Po užėmimu 
kalbėjimą, ir 
kad Ispanijos karas gale- kais ir minia ėjo į Begoną 
tų būti baigtas derybų Katedrą ir padėkos mal

dos buvo laikomos. Taigi 
maldos už žuvusius kovo
je buvo visų kalbamos. 
Radikalai skelbė, kad na
cionalistai iš lėktuvų šau
dė iš bėgančius 
žmones prieš 
bet tai ne tiesa, 
ca praneša, kad 
dienas prieš užėmimą na
cionalistų lėktuvai virs 
miesto neskraidė.

Laikraščio Croix”, Franco yra žmo- 
koręspondentui! nių laikomas išlaisvinto- 

Bilbao 
pareiškė, Franco su kitais karinin-

ne vienos 
mokyklos.

Herr Wagner, Bavari- f11!' . , , .
jos Švietimo ministeris, i ^a1?^ karą kaip galima 
pranešė, kad Bavarijoje,! greičiaus, nes tik tuo bu- 
kur yra 1,500.000 katali- . du butų išvengta naujų 
kų visos mokyklos jau su- aukų ir naujų sunaikini- 
valstybintos. Žinoma, jis mU.- Toliau jis pridūrė, 
sako, kad 95 nuošimtis tė- kad Ispanų radikalai yra 
vų reikalavo tokios per- atsakomingi už zizutui 
mainos. ' 
nimas. Kardinolas 
haber pasakė:

_____ _ l už šimtus
Tai tik pasiteisi- tūkstančius nusikaltimų, i 

■_3 Faul- kurie buvo padaryti nuo 
Prieš Die-' Hraėmetų liepos 18

pranešimų iš
vą ir prieš istoriją mes dieną.

kad tie balsavi- Pagal
M. K. Čiurlionies kūrinių skyrius; apačioje iš kairės Lietuvos menininkų kuri- mai neįuvo laisvi Daugp- Prancūzijos nacionalistai 
nių skyrius; iš dešinės — liaudies meno skyrius. Savo pavyzdingu sutvarkymu lis jarbininkų buvo pri-» žygiuoja link Santander,
ir savo kūriniais M. K. Čiurlionies galerija prilygsta geriausioms užsienio meno 
galerijoms.

Plieno Darbininkų Streikas Nepavyko
Cleveland, Ohio, Liepos laikomos. Plieno darbinin- 

7 d.- _ ........J* ’ ‘ ' -------
fabrikai po sargybos prie
žiūra atsidarė ir daug: 
darbininkų, kurie buvo iš-! 
vesti į streiką, grįžo prie 
darbų. Plieno kompanija 
sako, kad iš 5000 darbi
ninkų 3087 sugrįžo į dar
bą. Apie 1000 kareivių 
prie fabrikų palaikė tvar
ką, kad norį dirbti darbi- : 
ninkai galėtų laisvai eiti! 
į fabrikus. Upson plieno 
kompanijos viršinink a s 
pasakė: “Tai yra užbaiga 
John L. Lewis. Tų darbi
ninkų dabar niekas į i 
streiką neišves daugiau”, j

CIO vadai sako, kad tik 
mažas skaičius darbinin
kų sugrįžo. Jie taip pat; 
buvo nutarę eiti į Ford’o 
Co. ir darbininkams išda
linti lapelius apie unijos 
reikalą, bet tą nutarimą 
atšaukė.

Darbininkų streikui di
džiai pakenkė vadai, kurie 
komunistinių pažiūrų bu
vo įsiveržę į unijos vadus. 
Jie išvedė darbininkus į 
streikus ėmėsi nelegalių 
ir žiaurių priemonių, kai 
tai, riaušių, užpuolimų, 
dinamitu sprogd i n i m ų 
etc., ir šaudymų. Pats vy
riausias unijos vadas 
John L. Lewis nebegalėjo 
jų suvaldyti. Jie elgėsi ___ __ ______ ____
sauvalingai. Nekurie iš jų gavo sovietų spaudos. Ši- 
dabar sėdi kalėjimuose,: įas Dašto nutraukimas ro- 
kitus pasalina is unijos, I blogą padėtį Rusijoje, 
bet kiek jie padarė nuos- j 
tolių darbininkams, f 
niekas atlyginti negalės. 
Jei darbininkai ieško savo 
būklę pagerinti žiaurumų 
ir riaušėmis, savo tikslo

— Trys dideli plieno kų streike ir kituose strei
kuose tas buvo užmiršta.

SOVIETŲ MŪŠIAI SU 
JAPONAIS

' versti siųsti vaikus į vai-1 kur pasitraukė iš Bilbao 
stybines mokyklas. Mes Baskijos vyriausybinin- 
jų nekaltiname, bet mes 
kaltiname tuos, kurie da
ro neteisingą prievartą”.

Naciai žino, kad jauni
mas yra tautos ateitis, už 
tai ir nori paimti vaikus į

( savo auklėjima. tada jie 
’ bus ju visada. Ir su kokiu 

smarkumu tos mokvklos

iš mieste 
užėmimą 
Salaman- 

per tris

FRANCO PALEIDO 
SVETIMŠALIUS BE

LAISVIUS

Salamanca, Ispanija — 
Pranešama, kad svetim
šalius savanorius, kuri* 
kariavo radikalų karino 
menėje ir pateko į nacio
nalistų nelaisvę, gen. 
Franco įsakė paleisti. Nes

i vyriausybinin
kai. Iš vakarų pusės nuo 
Madrido jie sumušė radi
kalų valdžios kariuomene.

Ispanijos radikalų vai- sako, jie buvo suklaidinti 
džios “Agence Espagne”, “Jūs darbinikai iš įvairiv 
sako susekusi Franco raš-; kraštu buvote suklaidinti 
tą, kuriuo jis prašo Hit-| jums buvo pažadėtas dar 
lerio ir Mussolini pagal-' bas, bet kada atvažiavot* 
bos. Jie sako, kad Franco į Ispaniją valdomą radi 
prašo Vokietijos ir Itab- I ’ ’ ’ ’ ♦ - *" ’ I
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CIO PRALAIMĖJO 
PROVIDENCE

---------Į------
Providence, Birželio 30, 

— Hope Webbing kompa
nija vėl atsidarė po dviejų 
mėnesių streiko ~ 
ninkai, < 
kovojo už tos unijos pri
pažinimą. Balsavimuose t 
pasirodė, kad darbininkai so gyventojų yra 1,685, 
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kalu, jums buvo įduotai 
šautuvas į rankas ir isa 
kyta stoti į mūšių eiles 
Jums buvo sakyta, kac 
jūs kovojate už demokra 
ti ją, bet jūs savo prityri 
mu sužinojote, kad jū: 
buvote priversti kovot 
už Sovietų idealus, kurie 
vra visai skirtingi nuo ti 
krosios Ispanijos”.

\rav.1I?lsty“n.am'>.? raik‘.a jos vadų atsiusti jam 125 ran stebėtis. Štai tik kelių-----  -CIO vadovybėje, provincijų apžvaiga:
j Aukštoje Bavarijoje, vi-

Darbi-
Hsinking, Manchukuo— 

Liepos 7 d. — Pranešama, 
kad nauji mūšiai įvyko 
prie Sibiro ir šiaurių-rytų 
Manchukuo lipijos, kur 2 
sovietų rusų kareiviai bu
vo užmušti ir keletas su
žeista. Sovietų armija di- LAUŽIA GEN. FRANCO 
dinama prie upės kranto: 
ir Japonai sako, kad ru.-, 
sai jau du sykiu šaudė į 
juos. Iš Maskvos prane
šama, kad mūšiuose abi 
pusės turėjo didelius nuo
stolius. Tačiau, nemano
ma, kad bus smarkių susi
rėmimų. Rusai bijo karo, 
nes jaučia, kad kilus ka
rui, pačioje Rusijoje įvyk
tų revoliucija prieš Stali- 

į no valdžią.
-

CIO. nenorėją, 600 darbi
ninkų grįžo į darbą.

EILES

MASKVA NUTRAUKĖ 
PAŠTO RYŠIUS SU 

LENKIJA
Kaimas, Lieiitva — So-

Hendaye, Prancūzija — 
Ispanijos Rubežius, Lie
pos 7 — Pranešama, kad 
lojalistų kariuomenė pra
dėjo smarkią ataką prieš 
gen.* Franco vakaruose 
nuO Madrido ir užėmė du 
miesteliu. Sakoma, kad 
esą stipriausia lojalistų a- 
taka nuo karo pradžios. 
Sukilėliai neigia praneši
mus, kad Brunete mieste
lis buvo lojalistų ranko
se. Pranešimai sako, kad 
25,000 kareivių staiga už
puolė Villanueva de la Ca- 
nada ir užėmė. Dabar su-

vietai nenorėdami išleisti į kilėliv vadai planuoja ati- 
į užsienį platesnių žinių a- traukti kareivių iš San- 
pie žiaurius žudymus Ru- ! tander apylinkės, kad čia 

—'savo poziciją Sustiprintų.sijoje, sulaikė iš Maskvos; 
į Lenkiją laiškus ir nu-| 
traukė telefono ryšius. 
Vilniaus kraštas visai ne-

000, Kataliku 1,550.000, 
nebėra nė vienos katali
kiškos mokyklos.

Wuttemberg, gyventojų 
2.625,000, Katalikų 810, 
000, nebėra nė vienos ka
talikiškos mokyklos.

Baden, gyventojų 2,380. 
000, Katalikų 1,400.000. 
nebėra nė vienos katali
kiškos mokyklos.

Palatinate, gvventoiu 
1.000,000. Katalikų 500, 
000, nebėra nė vienos ka
talikiškos mokyklos.

Saar teritorija, vvvento- 
iu 780,000, Kataliku 570, 
000, nebėra nė vienos ka
talikiškos mokyklos.

Ir tokiu provincijų yra 
daug. Taip nereikia pesi
misto sakyti, kad 1939 m. 
Vokietijoje 
vienos katalikiškos moky
klos. Taigi mokyklų .klau
simas Vokietijoje tikrai 
yra blogas.

000 kareiviu. 500 lėktuvų 
ir daug ginklų ir karo me
džiagą. Kiek toje žinioje 
yra tiesos, negalima pasa
kyti.^ Radikalai yra pasi
žymėję klaidingomis ži
niomis.

Gi Bilbao mieste, sulig 
prancūzų laikraščio “La

Lietuvos Derybos Su Vatikanu?
Ženeva — Laikraštis cijai plėtotis. Ir tikrai da 

. B’Amieo della Famiglia” ■ bartinės valdžios darbai 
įdėjo žinią, antrašte “De- Į rodos, tai ir rodo, 
rvbos tarp Lietuvos ir šv.l 
Sosto”. Esą paskutiniu 

mas Lietuvos ir Šv. Sosto 
santykiu klausimu. Čia 
pažvmėtinas ilgas pasikal
bėjimas dėl konkordato, 
kuris jvvkes tarp arkivy- užtraukti įidel vidau 
skupo Skvirecko ir uzsie- —
niu reikalų ministerio Lo
zoraičio prieš jo išvažiavi- ;al^fo7’ įstaigose vv^o i I nndAnn (lomi “

__  ............. STALINAS VADINA-
laiku didelis susidomėji- MAS “MUSŲ SAULE”

Londonas, — Laikrašti 
j “Daily Telegraph” rase 
kad sovietų vyriausyb 
nutarė armijos reikalams

paskolą, 
brikuose,

tai KATALIKAI RAGINA- 
,s“ ’ MI Į KOVĄ PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ

Bretton Woods, N. H. —

AIRIJOJE SVARBUS 
RINKIMAI_______

Dublin, — Liepos 1 — 
Po ramios rinkimų kam
panijos, Airijos politikai 
spėja, kad vėl E. de Vale
rą bus išrinktas preziden
tu antram penkių metų 
terminui. r~

KOPTAI GRĮŽTA 
KATALIKYBEN

nebebus nė mą į Londoną. Gerai na- 
informuot u o s e sluoks
niuose tvirtinama. kad 
netrukus salėsiąs būti pa
siektas abipusis patenki-i 
nantis klausimo išspren
dimas. Tuo atveju esą 
Kaune būtu įsteigta nun
ciatūra. Tik keista, kad 
Romos spauda apie tai 
nieko nerašo.

Tuo reikalu fa 
kolchozuose i 

s priim 
tos rezoliucijos (žinom 
priverstinai, darbininką 
neturi laisvės žodžoi), ku 
riose Stalinas vadinama 

i “didžiuoju”, “mylimuoj 
mokytoju”, “išmintingiau 
siuoju”, “didžiausiu epe 
chos žmogumi”, o Osetijc 
je vienoje priimtoje rezo 
liucijoje jis vadinama 
“mūsų saule”. PaskoliRoma, — Pranešama,

bažnyčiosag^h^a^°S planuok! Toks Lietuvos valdžios užtraukiama pusketvirt 
ja su visa savo’ bažnyčia nesilaikymas sudarytos ; milijardo rublių sumai. 

vęuB.ių na^iduoti šv Tėvui ir eri- su Vatikanu sutarties, Ir toki paskola bus reiks
Taipgi siuose į Tikrąją Bažnyčią. I varžymas katahku^ veiki- laujama iš darbinink• v

ir riaušėmis, savo uksio JSretton vvooas, m. ii.— zti į Tikrąją Bažnyčią. |
niekada neatsieks. Tokio Liepos 7 d., — Amerikos £nnqtiturH^^ė tai įwks, tai Kata-; mo, ypač
darbininkų žygio niekas Katalikų Dukterų tauti- J™*J P liku Bažnyčia padidės 3 ganizacijų
negali remti. Į niame suvažiavime, kur iš ______ 1_ milijonais narių. Abuna ne?a _Pe£a

rinkimuose bus išspręstas . . . . .. . . . Kat ‘ mo, ypač katalikiškų or- menko, badaujančio ui
■naiiins lrnnstitiiniTOR nnp- r.T S _ t 4 ’. ’ ______ t_____________________________________________

Jei neleistina kompani
joms versti darbininkus į 
savo unijas, taiD pat ne
leistina darbininkų uni
joms prievarta ir žiauru
mu versti darbininkus į 
jas dėtis. Darbininkams 
turėtu būti leista balsuoti. 
Kai didžiuma nubalsuos, 
taip turėtų visi sutikti.

Per vadų kvailystę, 
plieno darbininkai neap
sakomai daug nukentėjo, 
daug darbininkų žuvo ir 
streikas pralaimėtas. Po
piežius Leonas XIII pasa
kė, kad visų žmonių teisės 
turi būti gerbiamos ir už

t visų valstybių suvažiavo 
apie 200 atstovių, daug 
naudingų sumanymų buvo 
įnešta ir aptarta apie pla
tesnį ir aktyvesnį katali
kišką .veikimą. Moterys 
buvo raginamos į kovą 
prieš komunizmą, kuris 
kęsinasi užvesti savo pra
gaištingą režimą. Tos ko
vos ginklai katalikių mo
terų rankose; jos privalo 
kiekvieną dieną savo gy
venime rodyti Katalikų 
Tikėjimo gražumu ir mel
stis, kad Dievas apsaugo
tų pasaulį nuo baisios ko
munizmo bangos.

i ir draugijų, darbio. Ir paskola daromi
Abuna neaa negarbę mūsų tėvy- ne darbininkų žmonių gj

UNIVERSITE- lankėsi Romoje ir ilgą lai- ne*' Yra kad
m • v ____ v « t . man hnlopvikai mrm oii-YALE 1

TAS GAUSIAI APDOVA- ką praleidęs maldoje prie 
NOTAS Šv. Morkaus kapo.

New Haven, — Yale u-; Ispanija _BI 
niversiteto 236-tose Akto Franco, rašydamas strai- 
Iškilmėse, univ. Preziden- psnį į vieną prancūzu žur- 
tas Angell pranešė, kad nalą rašo, kad “Laisvoji 
vionaa lrnlpcnina erot-arla. MaSOnerija” VTa SVar- 

biausia priežastis dabarti
nio Ispanijos karo. Tarp
tautinių Masonu vadu įsa
kymais Calvo Sotela buvo 
nužudytas. Ispanijos mi- 
nisterip Barcia, asmeniš- 
kai tuos įsakymus perda-

vienas kolegijos gerada
rių paskyrė fondą 10 mili
jonų dolerių Yale univer
sitetui moksliškam tyri
nėjimui, ypač vėžio ligos. 
Tai yra didžiausia vien
kartinė dovana, kurią Ya
le yra ;. apturėjusi. Prez.

Gen. Fr.

rašų bolševikai, pirm su
darymo sutarties su Lie
tuva, pastatė sąlygas, bū

tent, kad Lietuva nesis
kaitytu su Vatikanu ir ne
leistų Katalikiškajai Ak-

venimo palengvini m u 
bet armijos užlaikymui i 
karo ginklų gaminimu 
Ta “mūsų saulė”į vargši 
darbininkų gyvenimą i< 
kio šviesesnio spindulėli* 
neleidžia.

Darbininkų Radio

A n geli nepranešė gerada- vė iš Masonų centro Gene- 
--- . _2_. vojė Ispanijos Masonams.rio vardo.

Programi
1:30 Valandą po Pietų

Šeštadienį, liepos 10 d., 1:30 vai. po pietų įvyk 
Darbininkų Radio muzikos, dainų ir kalbų programa 
Prašome pasukti savo radio rodykles ant 1120 kilc 
cyęles ir klausytis lietuviškos programos iš WCOI 
Boston stoties.
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Penktadienis, Liepos 9 d., 193? DXRBININKX3 Ž

VIETINES ŽINIOS
—11 ■" 11 y; ■ 1
-PARAPIJOS -VAffiU vtkitiokau. - A. ■ Rapolas,— A. - Raš-

LANKĖSI REDAKCI
JOJE

Pasibaigus 26-tam me
tiniam Vargonininkų Są
jungos Seimui, vietinio 
vargonininko Rapolo Juš
kos lydimi, “Darbininko” 
redakciją lankė beveik vi
si Seimo dalyviai vargo-! 
nininkai. Vargonininkų! 
Seimo sekretorius pridavė' 
naujosios valdybos var
dus. Kadangi Kunigų Vie
nybė skiria Dvasios Vadą 
tai Seimas tą vietą paliko 
neužpildytą, bet Seimo 
pageidavimas buvo, kad 
Kunigų Vienybė skirtų 
kun. J. Čižauską, Dvasios! 
Vadu. Seimas kun. Čižau-i 
ską išrinko Garbės Nariu. į 
Pirmininku išrinko muzi-j 
ką Juoz. Kudirką iš Pitts- 
ton. Pa., Vice-pirm. —An
taną Visminą iš Maspeth, 
N. Y.; Sekretorium ir Mu
zikos Žinių administrato
rium N. Kulį iš Chicagos; 
iždininku Anicetą Šlapelį 
iš Norwood, Mass. ir Vy
riausiuoju Muzikos Žinių 
Redaktorium komp. A. 
Pocių iš Chicagos. Seimas

praėjo kuogražiausio j e 
nuotaikoje ir ypatingai 
atmintinas ir garbingas 
tuomi, kad jame dalyva
vo Garbingasis Ganytojas 
iš Lietuvos, J. E. Vysku
pas M. Reinys.

Iš Seimo nutarimų svar
biausias, tai nutarimas 
prisidėti prie Visuotinos 
Amerikos Dainų Šventės 
New Yorke 1939 m. laike 
Pasaulinės Parodos. Į šią 
komisiją išrinkta: komp. 
J. Žilevičius, komp. J. Či- 
žauskas ir muz. A. Vismi
nas, taipgi po vieną kitą 
narį iš kiekvieno Vargo
nininkų Sąjungos Apskri
čio, kurių yra septyni. Ki
tais metais Seimas įvyks 
Chicago je.

• v

SUNKIAI SERGA SIMO
NAS KAVOLIS

DAKTARAI
TeL S. B. 2805-R

LIETUVIS

ĮOPTOM ET RISTAS
f

Išegzaminuojn akis: 
priskiriu akinius: 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir ambiijoniš-: 

| koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
I šviesą tinkamu laiku. |
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į 
j 447 Broadvvay, South Boston j Į

Šv. Petro lietuvių para
pijos vaikučiai turėjo 
garbę pirmieji pasveikin
ti Jo Ekscelenciją Vysku
pą M. Reinį, lienos 6 die
ną, atvykusį į So. Bosto-

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

Concord Rd. Billerica, Mass. 
Tel. Bill. 619.

534 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712. ’

įlttltlftlllll •€
Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER I
Arti Municipal Building |

5Ž5 E. Broadway, S. Boston Į
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 ik) š 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi i 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedčldlenials. taipgi seredomis nno j 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimti ir X-Ray

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston 

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 8 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, 8o. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sobatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
NedfiUomls nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS....

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street, r: 
karnj). Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

I ka.rr._p

Lj

Prieš porą savaičių sun
kiai susirgo So. Bostono 
kolonijos veikėjas Simo
nas Kavolis. Jis randasi 
miesto ligoninėje.

Reikia pastebėti, kad p. 
Kavolis kol buvo sveikas 
ir dar sirginėdamas visuo
met nuoširdžiai dirbo į- 
vairiose kataliki š k o s e 
draugijose, o ypač buvo 
atsidavęs Šv. Vincento 
Pauliečio draugijai, kuri 
globoja našlaičius ir var
guolius. Linkime p. Kavo- 
liui greitai išsveikti ir vėl 
dirbti visuomenės labui.

• V •

DR. P. JAKIMAVIČIAUS 
JUBILIEJINIS BAN- 

KIETAS

Jau buvo rašyta, kad 
So. Bostono lietuviai pro- 
fesijonalai surengė šaunų 
bankietą, parapijos sve
tainėje, Dr. Povilą Jaki
mavičių (Jakmauh) pa
gerbti, jo 25 metų gydyto- 
javimo sukaktuvių proga. 
Dalyvavo apie 300 svečių. 
Jubiliejatas Dr. Jakimavi
čius atvyko su savo žmo
na, sūnumi ir motinėle, ly
dimi kun. K. Urbonavi
čiaus, kun. P. Virmauskio 
ir gydytojų, daktaro 
draugų.

Jubiliejatą sveikino pro- 
fesijonalai lietuviai ir sve
timtaučiai. Dr. Jakimavi
čius gavo daugybę sveiki
nimų laiškais ir telegra
momis. Vienas iš gražiau
sių ir įspūdingiausių svei* 
kinimų buvo tai jauno 
vaikinuko, A. Ivaškos. Jis 
sveikino Dr. Jakimavičių 
eilėmis vaikelių vardu 
Štai tos sveikinimo eilės:

Minėdami šią linksmą dieną, 
Kupini linkėjimą jautrią. 
Ir man daleiskit žodį vieną, 
Visą mažą vaiki? vardu, 
Kaip nors pridėt, prie šias pro- 

/gos.

Liepos 6 dieną šv. Pet
ro lietuvių parapijos Va
sarinė Mokykla atsidarė 
iškilmingai. Tur būti tai 
pirmas kartas mokyklos 
istorijoje, kad Vyskupas __ ____ * e _______
šv. Mišiomis atidarė mo- ną. Gražus būrelis vaiku- 
kyklos sezoną, nes ątsi- čių ir mergaičių susirinko 
lankęs vyskupas Mečislo- į bažnytinę salę ir suširi- 
vas Reinys 7:30 valandą kiavę eilėmis. Seselių glo- 
vaikučiams atskaitė šv. boję, atmaršavo j bažny- 
mišias.^ , čią ir įlydė jo Jo Eksce-

Po mišių 9 valandą vai- lenciją. Eisenoje dalyvavo 
kučiai suėjo į mokyklą ša- Marijos Vaikelių draugi- 
lia bažnyčios ir po pakeli- jėlės nariai su ženkleliais, 
mų į aukštesnius skyrius ‘ altaristai ir-kiti vaikučiai, 
tuojau pradėjo pamokas. 
Labai gražu, kad į pradinį 
skyrių užsirašė virš 30 
berniukų - mergaičių. Iš 
viso mokinių susirinko 
132.

Dar galima užsirašyti— 
bet jau paskutinė proga, priėmė šv. Komuniją. Per 
Po pirmadienio liepos 12 mišias visi vaikučiai gie- 

ne bus dojo, vadovybėje muz. Ra- 
\ tat, polo Juškos.

Po mišių Jo Ekscelenci- 
! ja pasakė pamokslėlį vai- 

METINIS kučiams ir tėveliams.
A.. J. J.

Pas. i
l

COMMERCE H. S.
Šeši- jaunikaičiai gavo iš šios 

mokyklos diplomus: vienas su 
aukštu pagyrimu, būtent, A. 
Versiackas ir vienas^su pagyri
mu -— J. Mickevičius, o keturi 
su pilnu kreditu: J. Barkus, A. 
Cunys, V. Kasperas, A. Markū
nas.

į

ROKBURY MEMORIAL H. S.
Šią amatų mokyklą užbaigė ir 

gąvo paliudijimus trys lietuviai 
bernaičiai — T. Likas, J. Rakau
skas ir V. Žukauskas.

dienos vaikučiai i 
priimami. Tėveliai, 
pasiskubinkite.

Nešė gražias puokštes 
raudonų rožių. _ Šalia Jo 
Ekscelencijos ėjo klebo
nas kun. P. A. Virmaus- 
kis, kuris patarnavo Gar
bingam Ganytojui šv. mi
šiose. Daugelis vaikučių

LAIŠKAS ‘DARBININKUI*

-t-erų -Rekolekcijų - Sąjūdžio 
Seimą, kuris įvyks liepos 
3 ir 4 dienas, £Hotel So- 
merset. J. E. Kardinolas 
O’Connell širdingai užgy- 
rė šį sąjūdį. Dalyvaus žy
mūs kunigai ir pasaulio- 
nys. Į sesijas gali ateiti 
visos moterys ir mergi
nos. • >

HARVARD UNIVERSI
TETO KLASES DIENA

į JUOZAS m. mus
laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius* ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

JONINĖS
PIKNIKAS

Šv. Jono Ev. BĮ.
draugijos metinis pikni-' Birž. 27 d., ėmė šliuba 
kas įvyksta sekmadienį,: k. E. Urbonavičius su E. 
liepos-11,1937 meteis, Kę- m. Caulfield, gyv. 264 A- 
stučio darže, Dedham, thens St.
Mass. Šiuomi kviečiame; po to sekė šliūbas Izido- 
visus Bostono lietuvius rįaus Ruko su Barbora 
dalyvauti. Nariai turi su Rukiene-Stukaite. gyv. 29 
privalumu dalyvauti savo! jenkins St. Liudijo Kazi- 
draugijos parengimuose, mieras Katiliavas ir Eme- 
Bus visokių pamarginimų.; lijaKatiliavienė.
Šokiams gros Al Stevens; Dar susišliubavo I. S. 
orkestras. Užkandžių ir c0ro su Bronislava Paša- 
gėrimėlių tai bus tiek ir kamyte, gyv. 27 Story St. 
tiek. Jūs tiktai atvažiuo- Liudijo V. Coro. Barbora

Gerbiamieji,
Noriu Jums pranešti a- 

pie savo kelionę nors ke
liais žodeliais. Keliauju 
jau trečia diena per jura$,Į 
o, rodos, tik trečia valan
da. Džiaugiuos mandagiu 
patarnavimu ir maloniu 
laivu. Aš dar nesu matęs 
tokio gražaus laivo kaip 
“Berengaria”. Žmonės vi
si sveiki, linksmi, o la
biausiai tie, kurie važiuo
ja per “Darbininko” agen
tūrą. Laivas labai tykiai 
ir ramiai plaukia, kaip 
antis. Bangų nėra. Sekma
dienio rytą išklausėme šv. 
mišių, kurias atlaikė vie
nas keleivis kunigas, žmo
nų atsilankė apie 200. Iš 
laivo išlipame birželio 25, 
tai yra penktadienio rytą.

Viso gero vėlindamas, 
Jūsų Draugas, 

J. Glavickas.

Cambridge, Mass. —
Harvardo universi t e t o 
Stadiume 4000 alumnų 
susirinkę iš visų J. Vals
tybių turėjo linksmą ‘Kla
sės Dieną’. Alumnai apsi
rėdę įvairiais kostiumais 
sudarė parodą virš mylios 
ilgumo. 1931 klasė turėjo 
grupę alumnų apsirengę 
darbininkų drapanomis ir 
ant rankos nešė dėžutės 
su pietais, kaip kad daro 
mainieriai.. Juos vedė ap
sirengęs ir veidus išsima- 
liavojęs alumnas, atvaiz
duojantis J. L. Lewis, CIO 
vadą.

STATYS KONGR. CON- 
NĘRY PAMINKLU

kitę, o mes Jums patar
nausime.

Rašt. J. Glineckis.

SUSIRINKIMAS
Liepos 15 d. 

vakare, 376 _
Stepono Dariaus* 
nėję įvyks Stepono Da
riaus Auxilliary moterų 
susirinkimas. Prašome vi
sų skaitlingai dalyvauti. 
Primename, kad veteranų 
žmonos, motinos ir sese
rys gali prie šio skyriaus 
prisirašyti.

Ona Voverienė, Sekr.

Pašakarnienė ir Dr. J. L. 
Pašakarnis.

, 4 vai. po pietų apsivedė
j adv. Kazimieras A. Kali- 
Į nauskas su Ona Gabriu-

REKOLEKCIJŲ SĄJŪ
DŽIO SEIMAS

Lynn, Birželio 20 — Ly
nn’o Centrai Labor Union 
neužilgo pradės rinkti au
kas pastatymui paminklo 
kongr. W. Connery, kuris 
neseniai pasimirė. Komisi
ja pradės savo darbą bir
želio 27 dieną iškilmingose 
paminėjimo iškilmėse. Pa
kvietimai bus siunčiami 
visoms darbininkų organi- 
nors jis pats nėra paliti- 
zacijoms, valdžiai ir Dar
bo departmentui.

LSt. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius Įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Vist? U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

Jeigu mažutėlis, 
Ligos surakintas 
Skausmų nuslopintas, 
Žado neturėjo... 
Verkė ir kentėjo./ 
Kas-gi jam padėjo! 
Daktaras geriausis! 
Skausmus numalšina, 
Džiaugsmą mums gamina.
Į pareikalavimą: 
Dieną ar tai naktį, 
Lietus ar tai sniegas, 
Speigai ar tai karščiai 
Jis vis vien pribūna, 
Nors priešingi vėjai būna. 
Todėl ir geidžiame x 
Garbingui Daktarui, šiandien, 

sulaukti 
Daug, daug reikšmingų, 
Kaip ši, dieną.
O, Daktare, gyvuok, sveikasis! 
Metus ilgiausius ir laimingiau

sius!..

Bankietas užsibaigė di
džiulio torto piaustymu ir 
dalinimu, kuru Dr. Jaki
mavičiui įteikė bankieto 
rengėjai. Bankieto re: 
jų pirmininku v buvo 
Dusevičius. T‘ 
Dr. Jakimavičius, daug 
pasitarnavęs lietuviams ii 
Lietuvai. Rap.

sngė- 
l v Dr.
Lai gyvuoja

IRRUSIJA, BAVARAS 
SKOTASBoston — Laukiama 

daugiau kaip 1000 delega
čių iš J. Valstybių ir Ka
nados į/Pš$^e$ųAMo-

Rusijoje veda sušaudyti 
trylika kareivių, nusižen
gusių įstatymams.

Į bausmės vykdymo vie
tą, tą būrelį veda karinin
kas bavaras, kuris laiky
damasis papročių — prie
tarų. sako puskarininkiui:
— Trylika — neleistinas 

skaičius, reik vienas pa
leisti.

Vieną kareivį tuoj ima ir 
paleidžia; atsitiktinai ta
sai buvo skotas. Kai kiti 
buvo šaudomi, skotas, už
uot bėgęs, ramiai stovi ir v • * •ziun.
— Ko tu čia stovi? — rė

kia įširdęs bavaras.
— Atsiprašau, p. karinin

ke, — atsako skotas, —aš 
norėčiau pirkt sušaudytų 
kareivių drabužius.

7:30 vai. i naite, gyv. 1- Uarrison 
park, Liudijo
teisėjas BoIesioYaš Dege- 
svs'ir jaunojo sesuo Anie- 
lė. Bažnyčion atsilankė 
daug advokatu ir dakta
rų. Vestuvių bankietas į- 
vyko Beacon viešbuty. 
Papietavę jaunieji išva
žiavo į Bermudą.

Liepos 3 d., Julius Stan- 
kauskas susituokė su Bro- 

I nislava Virmauskyte, gyv. 
40 Green St., Stoughton, 
Mass. Liudytojais užsira
šė Kazys Virmauskis ir 
E. Malinauskaitė.

Liepos 4 d., apsivedė se
kančios porelės: Antanas 

Į Molis su Bronislava Valy
te, gyv. 16 Hubbardston 
Rd., Dorchester, Mass.; 
Jonas F. Hogan su Zofi
ja Gintalaite, gyv. 95 W. 
6th St., So. Boston. Mass.; 
ir Albinas Zardeckas su 
Rože Miciehe, gyv. 269 W. 
2nd St. So. Boston, Mass.

Tą pačią dieną kun. J. 
Vosylius pakrikštino duk
relę ponų Bernardo ir O- 
nos (Kavolytės) Koraičių 
vardais Barbora - Ona.

wąy, 
etai- ■

EUGjŠAyiNcT^^

ADVOKATAI

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FU RN IT UIIE CO. 
326-328 W. Broadvvay, So. Boston'

Tel. SOUth Boston 4618

MEMORIAL GRANITE CO.-

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS 
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

(GRIGALIŪNAS) 
ADVOKATAS

598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 

TeL 1761 Room 3
Rmdenee:

16 Thomas Pk., TeL S. B. 1046

l'elephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKEB
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčlų auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

■v • •

v •

NANTASKET 6EAGH

DORCHESTER HIGH SCHOOL
Šią mergaičių mokyklą užbai

gė trys lietuvaitės: S. Kuprytė, 
F. Matulytė, su pagyrimais ir A. 
Valulytė.

riet*:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas

savininkai

Gražiausia vieta vakaci- 
joms. Gražiausi kambariai 
pigiausiomis kaino mis 
Praleiskite vakacijas pas 
lietuvį Igną Kodį, arti 
beach, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė.

(15-15)

SIUVĖJAS
Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAMU

866 Broadvvay, 
South Boston, Mase

t

ENGLISH H. S.
English H. S. graduaptą 

pe yra 15 lietuvių jaunuolių: J. 
Antanavičius, 
J. Bernatonis, 
V. Kazlauskas,
Nameika, J. Petkauskas, J. Po-

tar-

A. Adomavičius,
E. Kavaliauskas,
H. Margolis, J.

Siuvame naujus ir pataisome 
senus drabužius kaip vynams 
taip ir moterims. Taipgi par
duodame naujus vyriškus dra

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

NAUJA BARBERNfi
Paul Lapenas atidarė naują 

barbernę, kurioje kerpa plaukus 
kaip vyrams, moterims ir vai
kams pagal naujausios mados.

PAUL’S BARBER SHOP,
212 W. Broadway prie O St., 

So. Boston, Mass. (2-8)

PIKNIKAS
Rengia šv. Kazimiero R. K. Draugija 

LIEPOS-JULY 18 d., KĘSTUČIO D-JOS DARŽE 
Oakland Grove, East Dedham, Mass.

Gros LEON KRAUSS orkestras, prie kurios 
galėsite puikiai pasišokti 

Bušai išeis nuo Lietuvi * ~ --------
po pietų. Tikie

Rengimo Komitetas. \

Salės, E St., 12:30 Va!.f 
. .. t j abį pušį 40c.'

Visus nuoširdhąį,įįvieČia

*

REIKALINGA lietuvė mote
riuke ar mergina tarp 20—35 m. 
amžiaus prie nftmą ruošos. Va
landos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai 
vakare. Alga $8.00 į savaitę. At
sišaukite i “Darbininką”. (9-13)

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. Columbia 2587

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadv&y 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3900

Patarnavimas Dieną ir

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home įr Res.
564 East Broadvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
-

J. AKUNEVICH IR SUKUS
GRABORIUS r UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tek Brockton 4110
16-18 Intervale Street, ų Montello, Mass.

• * ■ > ~ -
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tautinėje Šventeje Dalyvavo 

Tūkstančiai Žmonių
PROGRAMA PRADĖTA 

IŠKILMINGOMIS 
MIŠIOMIS

ŠV.
giono Stepono Dariaus 
Posto 317 atstovai, para
pijų chorai, skautai. Va
dovavo Waterburio lietu
vių parapijos vaikelių be- 
nas, vadovaujant p. Sto- 
kes. Parado maršalu buvo 
p. Dirsa iš Worcester. 
Tuoj po parado prasidėjo 
Dainų Šventės programa. 
Dalyvavo šių parapijų 
chorai: So. Bostono, vad. 
muzikui Rapolui Juškai; 
Worcesterio šv. Kazimie
ro par., vad. muzikui J. 
Žemaičiui; Lowell šv. 
Juozapo par., vad. poniai 
O’Neil; Norwood šv. Jur
gio par., vad. muzikui A. 
Šlapeliui; Providence šv. 

j Kazimiero par., vad. mu-

PICKWICK
Liepos 5 d., Marianapo

lio Kolegijos (Thompson, 
Conn.) parke įvyko Lietu
vių Diena. Suvažiavo tūk
stančiai žmonių. Kaikurie 
sako, kad buvo apie 10, 
000 žmonių. Kiek tikrai 
buvo negalima pasakyti, 
bet buvo daugiau negu 
pereitais metais. Lietuvių 
Diena tai tautinė Naujos 
Anglijos lietuviu šventė. 
Programa prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis, 
kurias celebravo Jo Eks
celencija vyskupas M. 
Reinys su asista. Taipgi 
pasakė turiningą pamoks-] zikui A. Giedraičiui; A-| 
lą temoje: Palaiminta tau-'thol Šv. Pranciškaus par., 
ta, kurios viešpats yra vad. muz. J. Stačiokui;] 
Dievas. Po pamaldų JoįWestfield šv. Kazimiero 
Ekscelencija suteikė pa-] par., vad. muzikui Januš- 
laiminimą Švč. Sakramen-] kevičiui; Nashua Šv. Ka- l 
tu ir Ganytojišką. Gausi zimiejjo par., vad. muzi- 
minia klausė šv. mišių ir kui S. Virkauskui. Taipgi, 
pamokslo. dalyvavo kaikurių parani-;

Visą dieną nuo ankstv- 1 iu chorai be savo vadu, i 
vo ryto iki vakaro Maria- Kada choristai sustojo 
napolio Kolegijos keliai ant naujai pastatytų laip- 
buvo užsigrūdę automobi- į tų, tai gražus vaizdas, nes 
liais ir autobusais. Prie stovėjo gražiausias mūsų 
vartų stovintieji nesusnė-I jaunimas. Dainavimas bu- 
jo aptarnauti įžangos bi-į vo gražus ir įspūdingas, 
lietais, taip kad daug iva- Mūsų muzikai užsitarna- 
žiavo ir nesumokėię įžan- Yo nuoširdaus pagyrimo; 
gos. Todėl ir negalima pa- įr padėkos. Valio, muzikai; 
sakyti kiek tikrai buvo ir mūsų chorai! 
žmonių Lietuvių Dienoje. į p---- *■ - ----------- - - * •

Po pamaldų Lietuviu 
Dienos programos prane
šėjas kun. P. Strakauskas 
paskelbė dienos tvarka ir 
pakvietė kun. J. BaTkūną. 
Kunigu Vienybės Centro 
Pirmininką pasveiki n t i 
Lietuvių Dienos dalyvius. 
Taipgi sveikino Lietuvei 
skautu vadas p. Laucius 
skautų vardu.

Pietai. Po pietų anie 1 
valandą prasidėjo basp- 
ball žaidimas. Grūmėsi, nois ir kitu valstybių- U|Dr DCnAPAPAC 
Marianapolio Kolegijos i Daugiausia iš Connecticut nllnt rLUAUUuAv 
ratelis su Šv. Kazimiero ir Massachusetts. - Beveik i 1110710 |f AIDIiilfČTR 
par. (Worcester. Mass ), visu Naujos Anglijos lie- JUULnd KnlhlulvoI lu

I
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Galfpirmutiių PICKWICK 
stiklą parduos jums musų 

pasiuntinys• •

❖

bet čia yra produktas,
kuris kalba už save ir verčia

Sporto programa taip 
pat buvo įvairi ir įdomi. 
Svečius ir viešnias vaiši
no nuoširdus So. Bostono, 
Waterbury, Worcesterio 
ir kitu kolonijų darbinin
kai. Jie visi parodė dideli i nors buvo daroma. Vadi- 
pasišventimą 
kaitroje per visa 
Žmonių buvo privažiavu- namus prietemoje labai 
siu iš Massachusetts, Con- nenoromis, 
neetieut, New Hampshire, į Lietuvių Dienos gražiais

Iš Krano
PARODYK J KRANĄ

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

jus jo reikalauti

I

dirbd a m i naši, žmonės visą laiką 
’~~į dieną, buvo užimti, f' ’Skirstėsi į

dalindamies

Maine, New York, New įspūdžiais. 
Jersey, Pennsylvania, Illi- 

,nois ir kitu valstybių

Seniausias Lietuvos pedagogas 
ir tautinio atgimimo kovotojas 
Kairiūkštis gimė 1855 m. kovo 5 
d. Girininkų k., Pakuonio v. Mo
kytoju išbuvo 54 metus. Nors 
buvo rusų persekiojamas, krato
mas ir net iš tarnybos atleistas, 
tačiau savo įsitikinimti neišsiža
dėjo ir nesiliovė kovojęs dėl lie
tuviškosios mokyklos. Buvo tau
rus žmogus, Nuoširdūs patriotas.

KATALIKŲ PASAULIS

rateliu. Pastarieji laimė- tuvių parapijų kunigai 
jo. Prie Kolegijos rūmu vi- dalyvavo Lietuviu Dieno

je. Buvo ir iš toliau.
Taigi Lietuvių Diena šį

met buvo gausi, turininga 
ir jauki. Visi įuvo paten
kinti programa, nes per 
visą dieną tai vienoje par
ko dalyje, tai kitoje kas

są laiką grojo orkestras, 
dainavo žvmūs daininin
kai. Apie 5 vai. po Dietų į- 
vvko paradas, kuriame 
dalyvavo Worcesterio šv. 
Kazimiero par. draugi ios. 
So. Bostono Amerikos Le-

i

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvay, Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiem; 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

•V. JONO EV. BL. PAiALHEB 
DRAUGUOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA M0TIN08 1VO.

(Pirmininkė — Eva M ar kaleni,
625 E. 8th St., So. Boston, Mana. 

Tel. So. Boston 1286
Vice-pirm. — Ona Janklenč,

1428 Colnmbla H<L, 8. Boston, Mana. 
Prot. Raut. — Bronė Cnnlenė,

28 GouM St., W. Rozbnry, Mana. 
Tel. PAR 1«M-W.

Fln. Raėt. — Marijona Markonlntė. 
4115 VVaahlngton 8t. Roallndala, Maaa.

Tel. Parkway 0658-W
Ifclfnfnkė — Ona Stanlnllntė,

106 West 6th St, So. Boston, Maaa 
Tvarkdarė — Ona Mlzeirdienė,

1512 Columbia Rd, So. Boston, Masa.
Kanos Globėja — Ona Slanrienė,

448 E. 7th St, So. Boston, Mana.
Draugija mve analrlnklms laiko ku 

šatrą otarnlnką ■ tania.

Pirmininkas Juozas Svaidys,
601 6th SL, So. Boston, Masa. 

Vice-Pirm. Albinas Nevlera,
16 Winfield St., So. Boston, Masa. 

Prot. RaM. Jonas Gliaeckia,
5 Thomas Pk, So. Boston. Masa 

Fln. Raėt. Aleksandras TvaSka,
1514 Colnmbla Rd, S. Boston. Masa 

Iždininkai Pranas Tulelkfs.
I 100 Bowen SL. 8o. Boston, Masa 
Maršalka Jonas Zaikla

7 Wlnfleld 8l. So. Boston, Masa 
Draugija laiko snalrlnklmos kas tre

čią Mdėldienl kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 402

E. 7tb SL, So. Boston, Masa—

Kaunas, Lietuva — Birželio 14 
d. mirė vienas iš seniausių prieš
karinės kartos veikėjas - peda
gogas, tai vilnietis Juozas Kai
riūkštis, 82 metų amžiaus. Ve
lionis buvo susipratęs lietuvis, 
nuoširdus patriotas, didžiai reli
gingas žmogus. Dažnai eidavo 
prie Sakramentų; katalikų vei
kėjai ne kartą jį matydavo KVC 
ir kitų organizacijų garbės pre
zidiumuose.

Susirgo grįžęs iš kelionės į O- 
kupuotą Lietuvą. Mirė savo bute 
p. Tumėnų namuose. Jo kūnas 
buvo atlydėtas į Karmelitų baž
nyčią, kur už jį atlaikytos iškil
mingos gedimosios pamaldos.

Palaidotas birželio 15 d. iš 
Karmelitų bažnyčios Kauno ka
puose netoli Jablonskio ir kitų 
didžiųjų tautos vyrų.

Palydėjo prel. Laukaitis ir k. 
kunigai. Be velionies artimųjų 
ir šeimos narių, laidotuvėse daly
vavo nemaža jo būt. mokinių, 
gerbėjų ir draugų, tarp jų mi- 
nisteris St. Šilingas, profesoriai 
Pr. Dovydaitis, M. Biržiška, Z. 
Žemaitis, Ign. Jonynas, Venckus; 
Seimo pirm. inž. Šakenis, Apel. 
Rūmų pirm. Gudauskas. Vyr. 
Trib. viee-pirm. Čepas, dr. P. 
Bielskus, šaulių S-gos vadas 
pulk. Saladžius; direktoriai Z. 
Starkus, D. Zaunius, B. Galaunė, 
K. Lapinas ir k. “Vilnijos” kor
poracija dalyvavo su vėliava, o 
velionies artimieji ir anūkai ant 
naujai supilto kapo sudėjo daug 
gyvų gėlių.

Prie kapo pirmasis žodi tarė 
prof. Pr. Dovydaitis, 

trumpai nupasakodamas velio
nies gyvenimą, darbus ir nuo
pelnus lietuvių mokyklai ir visai 
tautai.

.. —- ■ 9 ■* >4 y •
į Kauną. Josifas Sapiras 
pasakoja, kad ispanai ne
žinoję, kad jis žydas, ir jį 
laikę lietuviu. Apskritai 
jis pasakoja labai įdomių
dalykų apie Ispanijos pi- * 
lietinį karą. Į Ispaniją jis 
nežada grįžti, nes ten la
bai sunku esą gyventi. Jo
sifas Sapiras tebėra Lietu
vos pilietis.

f j- ----- y - r >7,

VARGONININKU SEIMAS]
Liepos 6 ir 7 d.d., So. 

Bostone Šv. Petro parapi
joj i vyko A.L.R.K. Vargo
nininkų Sąjungos Seimas. 
Prasidėjo iškilmingomis 
šv. mišiomis, kurias atna
šavo kleb. kun. P. Vir
mauskis. Dalyvavo J. E. 
vysĮrirpas Reinys ir pasa
kė gražų pamokslą apie 
bažnytinę muziką ir tiky
bą. Jo Ekscelenciją baž
nyčioje sutiko katalikiš
kų draugijų atstovai su 
vėliavomis • ir Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus 
posto No. 317 atstovai.

Po pamaldų, Municipal 
salėje prasidėjo sesijos. 
Prezidiume buvo muzikai 
Anicetas Šlapelis, vedėjas 
ir Antanas Visminas, raš- 

Seimą gausiai 
laiškais

tininkas. 
sveikino žodžiu, 
ir telegramomis. Ypatin
gai gražią sveikinimo kal- 
bš pasakė J. E. vyskupas 
Reinys.

Pirmos dienos vakare į- 
vyko koncertas. Progra
moje dalyvavo ižymūs ar- 

: tistai ir vietinis choras, 
vadovaujamas mu z i k o 
Rapolo Juškos. Apie šį 
koncertą gal kas parašys 
plačiau.

Antra seimo diena. Pa
daryta daug gražių nuta
rimų. Išrinkta Centro val
dyba, kurion įėjo šie mu
zikai: pirm. J. Kudirka, 
Pittston, Pa.; vice-pirm. 
A. Visminas, Maspeth, L. 
I., N. Y.; sekr. N. Kulys, 
Chicago, III.; iždininkas 
Anicetas Šlapelis, Nor- 
wood, Mass.

Antros dienos vakare, 
vietinis choras, muzikui 
Juškai vadovaujant, su
ruošė privatišką vakarėli 
svečius muzikus pagerbti. 
Visas seimas ir šeiminės 
pramogos praėjo didžiau
siu pasisekimu. Rap.

New York — Tėvų Pau- 
listų kongregacijos vy
riausybė paskvrė du kuni
gu ištirti praktiškumą ir 
galimumą platinti jų misi
jų dirvą pietinėse ir vaka
rinėse valstybėse, voač 

i automobilius

NUBAUSTAS BENDRA
BUČIO VEDĖJAS B. 

LESKAVIČIUS

RUSIJOJ BRUZDA 
DARBININKAI

DARBININKAI GRIAUJA 
FABRIKUS IR PUOLA GPU 

ĮSTAIGAS

“Daily Mail” rašo, kad Sovie
tų Rusijoje daugely vietų dar
bininkai suruošę visą eilę demon
stracijų, kuriomis reiškia pro
testą prieš generolų sušaudymą. 
Rostove ir Gorky

darbininkų minios puolė 
GPU įstaigas.

Kai kurie plieno ir žibalo apdir
bimo fabrikai beveik visiškai su
naikinti darbininkij minių. Tūk- 
stančai darbininkų esą suimti. 
Ryšium su šiais neramumais So
vietų vyriausybė davė įsakymą 
inturistui, kad ligi atskiro parė
dymo joks svetimšalis į Sovietų 
Rusiją nebus įleidžiamas. Esą 
Stalinas įsakęs iš Tolimųjįj Rvtų.

Maskvos apsaugai patraukti 
300.000 Sibiro kariuomenės.

‘ARTINASI STALINO 
VIEŠPATAVIMO GA

LAS’-
SAKO TROCKIS

tikras darbo pelė. Apie 20 metų. vartodami 
išdirbo Seinuose; 1903 m. buvo įr “bažnyčias ant ratų”, 
atkeltas vietoj Tomo F. Žilinsko 
į Veiverius. Visą savo gausią šei
mą išleido į aukštuosius mokslus. 
Kalbą baigė senelio paties para
šytais “Liet. Mokykloje” žo
džiais iš savo autobiografijos.

Paskum su velioniu atsisveiki
no Šaulių S-gos vardu V. Sidzi
kauskas, Vilniečių tremtiniij ir 
“Vilnijos” korp. — prof. Z. Že
maitis ir galiausiai žodį tarė 
Vilniaus skautų atstovas, vienas 
iš jo jauniausių mokinių. Prof. 
Žemaitis pabrėžė, kad a. a. J.-j 
Kairiūkščio visas gyvenimas bu- i 
vo didelis, nenuilstamas, nuolati
nis žygis.

Jis su T. Žilinsku yra lietu- 
▼iškosios mokyklos kūrėjai, 

jos tėvai.
Vilniaus skautų atstovas prisi

minė, kaip velionis, kurį moki
niai vadino šventuoju seneliu, 
verkė, kai lenkai uždarė jo va
dovautą liet, mokyt, seminariją 
Vilniuje, ir savo žodį baigė pra
šymu, jog išmelstų Aukščiausią
jį, kad Vilniaus tremtiniai vėl 
galėtų grįžti į gimtąją, bet jau 
laisvą tėvų žemę.

Velionis buvo ne tiktai pa
vyzdingas pedagogas, apie kurį 
kažin ar atsirastų toks mokinys, 
kuris pasakytų blogą žodį, bet ir 
nuostabiai rūpestingas šeimos tė
vas, išauki ėjęs ir išmokslinęs sa
vo vaikus. Iš jų vienas mirė (inž. 
Kazimieras) Vilniuje, o kiti, gra 
žiu tėvo pavyzdžiu sekdami, te
bedirba Lietuvoje, būtent: me
dicinos daktarai Vladas ir Jonas 
yra plačiai ’ žinomi gydytojai. 
Stanislovas — pedagogas, vidur, 
m-lų inspektorius; Vytautas — 
menininkas; Janina ir Aldona-— 
gimn. mokytojos, Alina — meno 
istorijos daktarė.

I

Pilot Grove, Mo. — Ku
nigas R. Felix, benedikti
nas, šiomis dienomis išlei
do knygelę, kurioje jisai 
irodo, kad pagarsėjęs 
Bažnyčios šmeižėjas, ‘Tei
sėjas’ Rutherford nėra 
teisėjas ir neturi jokios 
teisės tuo vardu vadintis. 
Rutherford niekuomet ne
buvo išrinktas į tą vieta. 
Du kartu tiktai jisai sėdė
jo teisėjo kedėje, kada a- 
nvlinkės teisėjas nebuvo. 
“Jeigu Rutherford yra 
“teisėjas” tai taipgi ir 
kiekvienas kitas advoka
tas Missouri valstybėje v- 
ra teisėjas, sako kun. Fe- 
lix.

Berlynas — Oficialė vo
kiečių spauda kaltina 
Vysk. L. Speyer už iš
siuntinėjimą savo ganyto
jišku laiškų pas Kard. 
Faulhaber. ir kad jisai ne
tiksliai išdėstęs Vokieti
jos naminius dalykus 
Šventajam Tėvui. Vysk. 
Speyer paneigia tuos kal
tinimus.

Atlantic City
Gydytojų Gildų Federaci
ja tautiniame suvažiavime 
griežtai pasmerkė Ameri
kos Medikų draugijos nu
sistatymą pripažinti gim
dymo kontrolę. Federaci
ja pareiškė, kad “sveika
tos ieškojime vra daug 
svarbesnių dalykų kain 
tai: garbė, šeima, tauta ir 
pasiekimas antgamtiško 
žmogaus tikslo”.

Stud. A. J. J

Vilnius — Basanavi
čiaus bendrabučio vedėjas 
Br. Leskevičius, Vilniaus 
miesto storastijos nutari
mu, nubaustas už klaidin
gą meldavimą 50 auks. 
arba 5 dienų areštu. Klai
dingas meldavimas pasi
reiškė tuo, kad vienas as
muo buvo užrašytas “Wi- 
sokowicz” užuot “Wyso- 
kowicz”, kitas buvo už- 
melduotas “Latwis” užuot 
“Lacwis” ir t. t.

Savo sprendimą storas- 
tija žodžiu motyvuodama 
pareiškė, kad Leskevičius 
veiksmuose įžiūrėta pa
vardžių lietuvinimas.

Be to, p. Leskevičius 
birželio 4 d. buvo storas
tijos teisiamas už peilį, 
kurį rado kratos metu ba
landžio 27 d. Tas peilis, 
kaip pripažįsta ir patys 
tardytojai, yra padarytas 
dar 18 šimtmetyje iš Dan
cigo plieno. Storastija į- 
žiūrėjo, kad tai yra gin
klas, ir nubaudė 3 dieno
mis arešto arba 10 auks. 
Nubaustasis buvo įsitiki
nęs, kad peilis yra senie
na, istorinė retenybė.

Ryšium su paskutiniais SSSR 
įvykiais Havaso korespondentas 
lankėsi pas gyvenantį Meksiko
je Trockį, kuris pareiškė didelį 
nusistebėjimą dėl generolų su
šaudymo.

“Aš. — kalbėjo Trockis, — 
be Budionnyj, nežinau nė vieno 
kito tokio populiaraus karininko, 
koki buvo populiarūs visi sušau
dytieji. Visi jiems mesti kaltini
mai yra nieku nepagrįsti. Čia 
greičiau yra

konkurencijos tarp Voroši- 
lovo ir Tuchačevskio pada

rinys.
Dabartinis raudonosios armijos 
vadas karo atveju būtų labai 
silpnas, bet jis yra labai klusnus 
Stalinui. Kai biurokratija iš vi
so yra nepriklausoma nuo tautas, 
tai

karinė biurokratija nori būti 
nepriklausoma nuo civilinės 

biurokratijos.
Štai kodėl kilo konfliktas tarp 
politbiuro ir Vorošilovo iš vienos 
pusės ir armijos vadovybės iš ki
tos. To konflikto rezultate ir bu
vo iškelta karininkams byla. 
Stalinas šiuo procesu

raudonajai armijai sudavė 
tokį skaudų smūgį kuris 

ją sukrėtė ligi pačių pamatų.
Valdančioji klika dėl savo asme
ninių interesų paaukojo krašto 
saugumo interesus. Po Zinovje- 
vo, Kamenevo, Radeko ir Petn- 
kovo bylų Tuchačevskio byla y- 
ra Stalino viešpatavimo pabaigos 
pradžia”. (Taimps).

RAKAUSKAITĖ į AMERIKĄ

Kat.

GEN. FRANCO KARIUO
MENĖS KARYS ATBĖGO 

Į LIETUVĄ

KAUNAS — Operos solistė M. 
Rakauskaitė birželio 15 d. išvy
ko j Š. Amerikos Jung. Valsty
bes. Čia išbus iki Naujų Metų. 
Turės ir gastrolių.

Prieš 8 metus iš Rietavo 
i Ispaniją buvo išvykęs 
Lietuvos pilietis, 17 metų 
Josifas Sapiras. Kurį lai
ką jis dirbo Maroko ligo
ninėje ir vėliau buvo įsto- 
ięs į svetimšalių legiioną 
kur tarnavo per 5 metus. 
Tarnaudamas svetimšalių 
legijone, jis dalyvavo suki
lėliu eilėse prieš Ispanijos 
vyriausybininkus.

Pagaliau Sapiras pas
pruko j Marselį (Prancūzi
joje), iš kur dabar atvyko

Amsterdam — Hitlerio 
Jaunimo org. viešos masi
nės demonstracijos Frei- 
burge, kurias suruošė 
prieš Chicagos Kard. Mun- 
delein, dalyvavo suvarytų 
6000 jaunuolių. Toks Hit
lerio darbas kain tik paro
do, kad Vokietiioie kata
likai vra persekiojami b* 
kad dėlto Hitleris bijosiu 
viešumos.

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoj? paraaaoa

Visi skelbkite “Darbininke”.
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR

Generolas Franco
Masonerijos Priešas

Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime
TĖVO RUDAMINOS

KLAUSIMAS
Kiek laiko atgal radikalinė spauda buvo paskel

busi, kad Ispanijos sukilėlių vadas, gen. Franco, e- 
< sąs masonas. Tas dalykas buvo išpūstas į dideliausią 
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ynerikoje metams .............  $4.oo ta viešumon bolševikiškos propagandos naudai, bet
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DARBININKAS

I. jo beveik pirmoje vietoje.
KaiP “S“ k,rfme InetTolitat taap apatiešak- 

didelis JUtojas • ir priedo «

Lietuva kauniečių, ūki-vasarai atėjus — karvės 
ninku, žemdirbių šalis, ganomos geriausioj gany- 
Kai gimę ir išaugę, daž- kloj įr ant dobilienų. Bui- 
niausia didesnio miesto zos taip pat gauna.

Liuoba , ir gano Ubai 
^sklypeliu. Visas platesnis

gramų sviesto per savai
tę. O jei kuri karvė neuž- 

gero, pieningos 
— tokios 

nelai-

Užsieny metams ......................  $5.00 tai reaguoti.
366 West Broadway, South Boston, Mass. ! . ,Bet dabar gen- Franco štai kaip tame dalyke pa-: paSauHs atsiskleidžia jam

Telephone SOUth Boston 2680 sisako: skaitant laikraštį.
------------------------------------------------------------------- “Tarptautiniai išsišakojusi masonerija yra pilnai Tiesa iš vyresnių vyrų r

1 • g • 1 ’ g • A * * atsakominga už dabartinę Ispanijos nelaimę. Calvo yra tarnavę kariuomenė- ^Pe^° _
Politikuojanti Armija !1Sa\el° (katalikų vadas) buvo nužudytas Genevoje iš- je kiti per Didįjį karą pa-ūkūūnkas 

J J leistu masonerijos įsakymu, kurj asmeniškai atsiga- sitrankę po platųjį pašau- -
, beno Ispanijos vidaus ministeris Senor Barcia. Nuo U- Dar kiti yra buvę net A - ’ “į _
tos žmogžudystės prasidėjo visa eilė žiaurių nuode- Amerikoje.tos žmogžudystės prasidėjo visa
mių, kurios buvo įžanga paskelbimo sovietiškos tvar
kom Ispanijoj. Tada tai mes supratome, kad nebegali
ma ilgiau laukti, jei norime išgelbėti kas dar gelbė- 
tina. Tikrumoje, mūsų karas tai pasaulinė kova ko
munizmo su anti-komunizmu. Trumpai kalbant, Ispa
nijos žemėje mes mėginame išrišti tas problemas, ku
rios, jei čia nebus išspręstos, gali pražudyti Europą”.

Komentarai čia nereikalingi. Iš tų žodžiu aišku, 
kad komunizmas yra stambiausias masonerijos įran
kis, ir generolas Franco, vedąs žūtbūtinę kovą prieš 
komunizmą, yra mirtinas masonerijos priešas. K.

Aštuoni generolai sušaudyti, maršalas Bliuche- 
ris įtartas, beveik areštuotas, iš vyriausio vado Voro- 
šilovo pareikalauta ištikimybės- pareiškimo — žodžiu, 
raudonosios armijos viršūnės gerokai pakratvtcs. Ką 
tai reikštų? Raudonoji armija neištikima?

Bolševikai į tai griežtai atsakytų, kad jų armijoj 
yra pavyzdinga tvarka, tik atsirado keli niekšai 
“izmiennikai” (išdavikai). Bet vis dėlto “izmienni- 
kų” atsirado, ir tai ne kokių ten karininkėlių, o pa
čių stambiausiųjų generolų. Reiškia, žuvis nuo gal
vos ima dvokti. Negeras tai reiškinys, nesveikas 
simptomas. “Darbininkiškoji” kariuomenė, kuri ture- j 
jo palaikyti “revoliucijos laimėjimus”, pati užsikrėtė ; r - n v n j

kontr-revoliucijos perais. Nestebėtina, kad Stalino TclScl tllinC _L cLTyZlčltlS rd.rOCiH 
galvosena pradėjo krikti. Kontr-revoliucijos baubas • 
išvarė jį iš pusiausvyros ir pastatė buvusiųjų caro ! 
valdininkų rolėje, apie kuriuos Dostojevskis kartą iš- 1 
sireiškė: “valdžia, užsimerkusi, mostaguoja su buože 
ir muša saviškius”. Tai jau panikos ženklas.

Bet kodėl gi bolševikų armija, taip rūpestingai 
auklėjama komunistinėj dvasioj, tiek jau nuo koto 
nusiauklėjo, kad komunistams jau tenka nuo jos ap- 
sidrausdinėti? Dėlto, kad jų kariuomenės lavinimo 
principas yra kiaurai klaidingas. Komunistai sten
giasi išauklėti kareivius ir politiškus agitatorius drau 
ge. Tas ir pakasė jų kariuomenės pamatus. Andai 
generolas Frunze, paskirtas po Trockio vyriausiuoju 
armijos vadu, ne tiek skiepino kareivišką dvasią, 
kiek ragino kareivius hūti gerais komunistais ir be
dievybės platintojais. Karo mokykloje jis su pasigė
rėjimu perskaitė vieno kareivio laišką, kurs parvy
kęs namon į ūkį, pradėjo įtikinėti savo tėvus ir kitus 
šeimos narius, kad pamestų tikėjimą. Nors ta propa
ganda ne kaip jam sekėsi, bet jis vis vien buvo pasi
ryžę^ darbuotis ir sukomunistinti bei sube dievinti 
visą savo šeimą. Tai, anot gen. Frunze, esąs puikus 
pavyzdis kitiems kareiviams pasekti. Tačiau Frunze 
taip pat lyg apgailestaudamas pareiškė, kad didelė 
armijos didžiuma susidaro iš bepartyvių, ne komu
nistų. Be jų, girdi, mes kol kas negalime apseiti. Tai 
buvo 1925 metais. Bet ir dabar pasirodo, kad dvyli
kai metų praslinkus, bepartyvinis elementas kariuo
menėj nėkiek nesumažėjo, ir komunistinė agitacija 
eina labai sunkiai. Tai pilnai suprantama. Didelė ka
reivių didžiuma yra ūkininkų vaikai. Jie atėję iš su
valstybintų ūkių — “kolchozų”, kuriuose jų tėvai lai
komi ekonominėj vergijoj ir nepakenčiamame skur
de. Kaip gi toks ūkininko sūnus gali būti geru komu
nistu, kai jis mato, kad jo tėvai yra skriaudžiami ir 
kad jam pačiam, atlikus kareiviavimo laiką ir sugrį
žus į ūkį, reikės vilkti tokį pat vergijos jungą? Politi
kuoti, jį komunistai išmokino, bet jis tą mokslą ne
panaudos “revoliucijos pagilinimui, nes mato, kad pas 
komunistus nėra teisybės nei pasigailėjimo.

Politikuojanti armįja yra stipri, bet drauge ir 
pavojinga mašina. Jau ji išsiveržia iš po komunistų 
kontrolės ir, taikoma pasaulinei reroliucijai; gali su
kelti naminę kontr-revoliuciją. K.

Vykdamas iš Amerikos kito. Ypatingai charakte 
į Lietuvą užsukau į Pary- ringi Rusijos 
žiaus Pasaulinę Parodą, jos pavilijonai,v •

Dabar pieno kaime tiek 
nie' daug, kad, jei būt toks 
t0’ nuotikis ir kurią dieną su

gestų pieninių mašinos — 
J . LL ‘.Y-i ir kito-

' ginti nemaža gyvulių. Ži- galėtų sugerti, o sviesto I _   * X X -X* 1 J   • —. - X*1 - - ? _ S 1

Tačiau daugumas 
kad ir nebuvo nutolę 
liau savo apskrities.

Didžiausias rūpesn i s tai jokie bekonai 
gauti gerą derlių, prisiau- kie gyvuliai ūkyje nebe- 

noma pasistatyti, kad ne ne tik niekas nebesuval- 
gražius, tai bent padorius gytų — bet ir kaip žmo- 
namus. Pasisodinti vaisi- nes sako.

, nį sodnelį, kad ne pelnin-, 
gam bizniui, tai nors ša

rvo šeimos malonumui, y- 
pač, kad būtų ir vaikams 
kai kada pasmaliauti.

Dabar žalmargė atsisto-

ir Vokieti- 
jie atsi-

tiškai įrengti. Lietuvos 
skyriuj yra išdėta daug 
rankų darbelių, piešinių ir

Bemaž, pusė darbų dar gręžę vienas i kitą ir, ro- audeklų. Lankytojai labai 
neatlikta tos parodos į- dos, kad Rusijos stoviu- domėsi medinėmis klum- 
rengime. Amerikos Jung. čios dvi milžiniškos žmo- pėmis, velykų margučiais 
Valstybių pavilijonas dar nių figūros puls Vokiet. ir kitais medžio išdirbi-,---- ;----- - ir kitais medžio įšdirbi-

Vokietijos gi niais; tuos dalykus, tauti-

ne ratams 
tepti neišnaudotų.

Tas pat būtų ir su kiau
lėmis. Mėsos niekas nesu
valgytų, kad ir dvigubai 
Lietuvoje būtų gyventojų. 

I Lietuvos ūkininkai to- 
I kiu būdu tųr būt išmaiti
na kokį milijoną anglijos 
gyventojų savo ūkio pro
duktais.

Lietuva dar išveža ūkio 
produktų į 
Prancūziją, 
kiją, Palestiną ir net į

Vokietiją, 
Čekoslova-

tebestatomas ir jį baigs pavilijoną;
apie lieposmėn. pabaigą:1 aras stovintis ant jų pa vi- niais rūbais pasinuošusios Jungtines Amerikos Vąls- 
kiti įvairūs pavilijonai lijono viršaus sparnus iš- merginos pardavinėja pu- tybes.
bus įrengta neankščiau skėtęs irgi atrodo, kad blikai ir labai juos perka WT“
rugp., o gal rugsėjo mėn. , pasirengęs pulti Rusijos atminčiai. Tūla prancūzė— - . . . . i ... . • -jParoda, pagal nustatytą ! pavilijoną. Ar tas padary- įau buvo nusipirkusi ma- 

■ planą, turi užsibaigti spa- ta sąmoningai, ar ne, bet žydę medinę kultuvėlę, 
■lių mėn. pradžioj; mato- labai tas vaizdas labai a- manydama, kad tai svies- 

tatinka dabartinei tij vai- tui tepti! paaiškino sky- 
stybių politikai. i riaus vedėja, kad tai at-

LIETUVOS SKYRIUS vaizduoją kultuvę drabu
žiams skalbti. Nuo pirki- 

Visos tris Pabaltės Val- nįo atsisakė. Viduj skv-l 
stybės— Lietuvą, Latvi- rįaus stOvi milžinišką iš 
ja ir Estija turi bendrą medžio išdrošta Kristaus 
pavilijona žymioj vietoj stovylą ir užrašyta nran- 
prie pat Trokodero. Prieš cūzu ir lietuvių kalbomis 
pavilijoną plevėsuoja di- — Išganyto jas. Ant sie- 
delės vėliavos— Lietuvos, nos iškabintas Kauno vai- 
Latvijos ir Es'ctjos; kitoj zdas ir užrašas, kad tai 
pusėj vėliavų stovi milži- Lietuvos laikina sostinė, ■ 

mv 13 mansiai i hkis me- niška fi^ūra atvaizduo-. daug publikos mačiau vis* mi, įaoiau. lai j aitib me . motjn^ su kudikiu klau^inėia kodėl laikinoji 
tąsi Rusijos dabartinių!" . • n9riiiW v - 3 « •valdam navpikcdai ir <4ta- ant ranky- Ant pavihjono sostine, skyriaus vedeja valdovų paveikslai ir sta sjenos į§ iauko pusės, is- vjs paaiškina kad tikroji 
tistmes žinios apie Rusi- vnRtv- t-- iri linc inrimtf-riio® ir nramo- PĮestvas Y}su. tri_LŲ. va!stY Į Lietuvos satine yra Vil- nrmrrpsa P bių žemėlapis. Įėjus i pa-nius> ku^ yra Lenkijos

I 
i

1

1

planą, turi užsibaigti spa- ta sąmoningai, ar ne, bet žytę 
lių men. pradžioj; r* ~~ — -
mai tą parodą pratęs bent 
pusmečiui ar ilgesniam 
laikui.

Kaikurių valstybių sky
riai jau užbaigti statyti 
ir jau įrengti. Visiems 
puola į akis trįs žymūs 
pavilijonai prie Trokode
ro: Rusijos, Vokietijos ir 
Vatikano. Savo didingu
mu žymiausis pavilijonas 
yra Rusijos; jo įrengimas 
nieku ipatingu neatsižy- i įlix1-a 
mi; labiausiai į akis me
tasi ‘

I

nės progresą.
Vokietijos 

puikiai įrengtas gražiau- , darbo, kurie susijungę pe- 
siais Vokietijos pramonės tys į petį laikosi sienos, 
išdįrbinįas. Apie Vatika- tai išreiškia tų trijų vals- 
no (Katal. Bažnyčios) pa- tybių solidarumą ir pasi- 
vilijoną nieko negalime' ryžimą ginti savo valsty- 
parašyti, nes dar jis neį- b’ių sienas. Iš kairės pavi- 
rengtas. Paminėjau tuos lijono pusės yra Lietuvos 
3 pa vili jonus todėl, kad skyrius, per vidurį Latvi- 
jie visi vienas prie kito, o] jos skyrius ir iš dešinės 
jų įdėjų skirtumas labai pusės Estijos. Visi sky- 
žymiai skiriasi vienas nuo riai gražiai ir labai savo-

vili joną metasi į akis 3 
pavilijonas milžinai vyrai, skulptūros

kuris yra Lenkijos 
pavergtas. Girdėjau, pub- i 
likai labai patinka Pabal- ‘ 
tijos valstybių pavilijo- j 
nas ir daug kas savo tar
pe vis kalba apie Lietuvos 
skyrių ir labai jiems pa
tinka. Malonu ir gražu, 
kad mūsų tėvynė Lietuva 
gražiai pasirodė pasauli-' 
nė j parodoj ir pilnai susi
lygino su kultūringomis 
tautomis.

Kun. Dr. J. B. Končius.

Anti - Religija Ispanijoje
■ ■ I ■

vės statulai”.Parašė: James Q. Murphy 
Vertė: Kun. A. T. (Samata) 

Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 
premijuotas vertimas

šio straipsnio autorius per keletą 
mėnesiu buvo liudytojas žvėrišku* 
mui ir kartiems žiaurumams Ispa
nijoje. Jis apibudina tai, ką matė 
Madride.

KAI KURIE RELIGIŠKI RAUDONIEJI
Net neabejotinai raudonieji industriniai 

darbininkai ir kiti organizuoti darbininkai 
Sevilėje taip atsidavusiai ėmė dalyvumą to
se šventose ceremonijose kaip visada būda
vę. Reikią tik prisiminti, kad vienas auga- 
hiotas Flemenko laivo darbininkas, kurs pa
dėjo gatvėmis nešti Makarėnos švenč. Pane
lės statulą, atsiliepė į žiauriai atrodančią vy
rų grupę, kuriai nepasitikėjo, reikšdamas: 
“Aš pats esu komunistas, bet aš pirmasis 
nukausiu tą, kurs kėsinsis šiai mūsų Valdo-

Huelvoje, netoli nuo Sevilės, ūkininkai ir 
! darbininkai visi yra socialistai ar komunis
tai, ir socialistų revoliucijonierių vadas, 
Gonzalės Peną, kurs, spalių mėn. 1934 me
tais, veikliai dalyvavo Asturijos apskričio 

| mainierių sukilime, buvo ramiai išrinktas, 
kad Huelvą, kaip atstovas, atstovautų Kor
tese. Jis buvo dar kalėjime, kuomet visuoti- 
nas balsavimas buvo vykdomas praėjusių 
metų vasario mėnesį, ir kuomet demonstra
cijos buvo organizuojamos, kad prispirti 
valdžią paleisti visus politinius kalinius, at
sitiko, kad kas ten padegė bažnyčią Huelvo- 
je, kaip kad buvo paprastai daroma visose 
Ispanijos dalyse. Pirma nekaip gaisras ėmė 
viršų, ūkininkai ir darbininkai, kurie visi 
balsavo už Gonzalesą Peną, bėgo į bažnyčią 
ir pirmiausiai išgelbėjo visas statulas ir 
brangenybes. Tada jie užgesino pradėtą gai
srą ir ryžosi ieškoti padegėjo, kurs pradėjo 
gaisrą, jei jie būtų ji sugavę, nėra abejonės, 
kad būtų jį nulinčiavę.

Ispanai marksistai (ir socialistai ir ko-

Įmunistai) atmeta religiją, nes ji neturi vie- 
! tos socialinėje revoliucijoje, kurią jie remia. 
Čia jie skiriasi nuo fašistų, kurie būtinai rei
kalauja religijos, ir kurie taip pat reikalauja 
pagarbos religijai, namams ir šeimyniam su
gyvenimui. Fašistai tvirtina, kad tie princi
pai yra gyvai reikalingi tautos ir savo tradi
cijų išlaikymui ir gerovei; ir tam fašizmas 
viršum visa ko yra atsidavęs.

Generolas Franko aiškiai yra prižadė
jęs, kad bus tikėjimo laisvė Ispanijoje, ir kad 
žydai ar protestantai nebus persekiojami, 
kuomet nacijonalistai laimės ir valdys kraš
tą. Prisiimdamas pareigas, kaipo nacijona- 

į lietų valdžios egzekutyyas, spalių 1 dieną, 
Burgos mieste, jis pareiškė:

“Nacijonalistai yra definityviaį atsidavę 
Bažnyčios ir Valstybės atskirimo principui. 
Ispanai yra laisvi garbinti arba negarbinti, 
kaip jiems patinka. Mes gerbsime sąžinės 
laisvę. Mes dėsime pastangas, kuomet bus 

1 proga ateityje, kad užtikrinti teisumą ir lai- 
• svę visiems kultams. Mes aptarsime konkor
datą su Romos Katalikų Bažnyčia laikantis 
Ispanijos tradicijų. Tačiau, mes netoleruosi
me įsimaišymo su (dabartinės) valdžios au
toritetu ar funkcijomis”.

(Bus Daugiau)

Nežiūrint to, Lietuvos 
ūkininkas neriasi iš kai
lio, kad dar daugiau pa
gaminus užsieniams svie
sto ir kiaušiniu, nes jų 
galima parduoti dar dau
giau, kiek ūkininkai pa
gamino.

Ūkininkai gamina pro
duktų daug, kad sukrauti 
daug pinigų. Tiesa kai
mietis retas kuris mėgsta 
taupyti. Jie sako: “kam 
taupyti? — numirsi ir pa
liks...”

Tas tai tiesa. I bankus 
krauti nėra mados, bet 
pinigų visgi labai reikia, 
ir daug reikia: pavyz
džiui : pirmiausia senom 
krizės laikų skolom likvi
duoti. O tų skolų dar labai 
daug yra. Toliau kam au
ga dukterys — tas turi 
galvoti apie nasogas. Į 
mokslą gabesnį sūnų ar 
dukteri taip pat reikia 
leisti. Šiaudinėje pastogėj 
pasilikti nebemadna. o ir 
kartais pavojinga. Jei jau 
ne erdvesnį rūmą statyti, 
tai bent seną atnaujinti; 
nedegamu stogu perdeng
ti.

Ir taip kaimietis begal
vodamas apie geresnį, 
turtingesnį gyv e n i m ą, 
kartais perdaug įklimps
ta į grinąjį materializmą. 
Taip iis nervuoiasi ir nyk
sta, kad atsitinka koki 
nors gaišatis: lietus kurią 
dieną lyja, netikėtas rei
kalas verčia kur nuva
žiuoti arba pasitaiko vj- 
dusavaity šventė, Ūkinin
kas tik dėl sekmadienio 
dar nesinervuoia, nors 
retkarčiais lietingai va
sarai esant ir sekmadie
nio popietį kokį vežimą 
javų parveža pastogėn.

Bažnyčion nuvykti kai
mietis netingi, jei nepa
vargęs, bet, darbimečiu 
metu vvru daug pasilie
ka namie ilsėtis.

Ir triūsia žmogus, retai 
pagalvodamas, kad gali 
susirgti, ir tuomet sugaiš 
keleriopai.

Prieš išvažiuodamas į 
Lietuvą, norėčiau sutvar
kyti visas žinias, kas lie
čia Tėyo Rudaminos bea
tifikacijos klausimą. Daug 
žmonių yra apturėjusių 
įvairių malonių per T. An
driaus Rudamino užtari
mą, bet daugelis, nežinau 
dėl kokių priežasčių, gal 
dėl nenorėjimo garsintis. 
tyli ir neduoda apie tai ži
noti. Beveik kiekvienoj 
parapijoj, kur tik teko 
duoti misijas keletas as
menų ateidavo pasisakyti, 
ką yra apturėję.

keliolika yra stambes
nių pagijimų iš įsisenėju
sių ligų, bet tik vienas pa- 
gijėlis pasirūpino atsiųsti 
gydytojo paliudymą, jog 
yra visai sveikas, nors ke
letą metų sirgo, be opera
cijos sunkiai pagydoma 
liga, . ir dėl tos ligos per 
daugelį metų buvo atleis
tas nuo darbo.

Taigi šiuo rašteliu labai 
prašau visų, kurie yra ga
vę kokias malones per 
Dievo Tarno Andriejaus 
užtarymą, skubiai man 
atsiųsti visas žinias, o jei
gu yra pagiję iš ligų, ma
loniai prašau, paimti iš 
gydvtojo liudijimą, kuria
me būtų nurodytas ligos 
stovis prieš pagijimą ir 
po pagijimo.

Knygelių apie T. Ruda
minos gyvenimą dar tu
riu, bet lapelius su vysku
po patvirtinta maldele jau 
seniai išbaigiau, bet mel
džiantis galima . kurią 
nors litaniją, ar atkalbėti 
keletą poterių per 9 die
nas.

Rugp. 6 d. apleisiu A- 
meriką. Iki to laiko pra
šau siųsti visus laiškus: 
259 N. 5th Str., Brooklyn, 
N. Y., o po to: Jėzuitų 
Namai, Kaunas, Lithua- 
nia. Rudeni mano vieton 
atvažiuos Tėvas Jonas Ki
dykas, S. J., į kurį pra
šysiu kreiptis visais, ma
no paliekamais reikalais 
šiuo adresu: 1076 W. Roo
sevelt Rd.. Chicago, III. 
Šia proga atsisveikinu su 
visais ir išreiškiu didžiau
sią visiems padėką. Neuž
miršiu visus savo maldo
se. o Jūs mane!

Kun. Jonas Bružikas S.J.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

Lietuvių radikalų (so
cialistų ir komunistų) 
spauda, besigretinda m a 
prie lietuvių patriotų dar
bininkų, labai dažnai ra
šo, kad jiems (radika
lams) rūpi Lietuvių ir jos 
vidujinė tvarka, kad jie 
gerbią Lietuvos nepri
klausomybę ir trokšta jos 
piliečiams laisvės ir de
mokratinės tvarkos.

Daug kartų buvo rašy
ta, kad socialistai ir ko
munistai veidmainiauja, 
kad jie yra vilkai avių 
kailiuose.

Šiomis dienomis iš Lie
tuvos yra atvykę sporti
ninkai ir skautai. Bet so
cialistai ir komunistai jų 
į savo, parengimus nekvie
čia, bet kviečia rusus. Jei
gu jau komunistams “pa
triotams” reikalingi spor
tininkai, tai turėtų pasi
kviesti savuosius, o ne 
svetimus, rusus.

Sovietų Rusijos kruvi
nasis Stalinas šaudo žy
miuosius lietuvius komu
nistus Rusijoj. Taigi lie
tuviai komunistai turėtų 
pasiųsti Stalinui griežtą 
protestą už sušaudymą 
lietuvių, ir prie protesto 
pridėti pareiškimą, kad 
jie nieko bendra nenori 
turėti su Stalinu. Bet jie 
to nepadarė ir nepadarys, 
nes jiems Lietuva ir lie
tuviai yra svetimi; lietu
viškas jausmas juose yra



Penkt*di«nis, Liepos 9 S., 1937

• v

A
r9

Birželio 28 ir 29 d.d., š. dingus ir įdomius patari- 
m. (Nashua, N. H.) lietu- mus ir už pareikštus svei- 
viams darbininkams bus kinimus iš Lietuvos, 
ilgai atmintinos dienos, | ---- ------
nes tomis dienomis įvyko Seimas dėkoja N. 
Lietuvių Darbininkų Są- Lietuvių Katalikų Seime 
jungos (LDS.) seimas, 
kuris praėjo labai entu
ziastingoje nuotaik oje. 
Tiesa, atstovais neper- 
gausiausias. Iš toliau at
stovų, būtent iš Connecti- 
eut valstybės buvo tik 
vienas atstovas, bet Nau
joji Anglija buvo gausiai kričių, kuopų ir visų ka- 
reprezentuojama. Toli- talikiškų draugijų skirti 
mesnįų valstybių kuopos aukų į tą fondą, 
sveikino seimą telegramo- -----------
mis ir laiškais, kuriuose Seimas užgiria N. A. 
buvo ir piniginių dovanė- į LDS. apskričio ir Centro 
lių. Be agitacijos ir pra-: valdybos vykdomą pra
šymo prisiuntė seimui pi- kalbų ir paskaitų marš- 
nigines dovanas šie: $50. rūtą.
00 prisiuntė LDS. Dvasios -----------
Vadas kun. P. Virmaus-į Seimas užgiria Centro 
kis; $10.00 LDS. Conn. Valdybos nutarimą išleis- 
Apskritįs; $5.00 LDS. 5 ti sieninį kalendorių, jeį-

liui už susirūpinimą “Dar
bininko” bendradar b i ų 
reikalais; už L. K. Spau
dos Fondo įsteigimą ir su
darymą komisijos, kuri 
to fondo ugdymu labai 
gražiai pradėjo darbą. 
Seimas prašo LDS aps-

Vadinamoji “mažoji” salė. Karininkų Ramovėje Kaune.

' LIETUVOS VAIZDUS RODYS 
15.000 KINO TEATRU

nuoširdžiai gą pamokslą.
Seimo užbaigoje Jo Eks- 

Rei-

SPECIALIAI ATVYKO Į LIE
TUVA SUSIPAŽINTI SU JOS 

SPORTU

t

Paskutiniuoju laiku vis dau
giau į Lietuvą atvyksta ir tokių 
užsienio lietuvių, kurie apie Lie
tuvą beveik tik iš laikraščių te
žino. Dabar neseniai, pąv., atvy
ko vienas Anglijos lietuvis, iš 
Mančesterio, kuris yra profesio
nalas sportininkas ir Anglijos 
laikraščiuose užtiko žinelę, kad 
Lietuvoje aukštai esąs pastatytas 
sportas. Sportu lies įdomaudamas, 
tad jis nutaręs atvykti Į Lietu
vą. Lietuviškai kalba gana silp
nai, .tačiau kiek pabuvęs Lietuvo
je mano gerokai lietuviškai pra
mokti. Jo tėvai yra kilę iš Kar- 
klupėnų. pats yra dar tik 22 me
tų amžiaus, rašosi Jurgis Bųi- 
čev. TSB.

UKMERGĖJE PER GAISRA 
APDEGS 5 ŽMONĖS

tovus labai 
priėmė, vaišino ir globojo 
p. K. Nadzeika, p. T. Mi- celencija vyskupas

I

Sudegė Vienuolyno Klebonija, 
Sinagoga ir 8 Namai

kučionienė ir kiti. Visi bu- nys, kuris sekė seimo ei-; 
kp. (Waterbury, Conn.) ir gu finansinės galimybės vo patenkinti ir nuošir-gą, pasakė gražią kalbą 
tos kuopos Dvasios Vadas leis, 
kun. J. Valantiejus taip -----------

v •

presuotų durpių bus siunčiama i 
Vokietiją- Prie šios gjnpyboe a- 
pylinkėję dirba per 200 darbi- 
nįpkų, kurįe gauna po 4—9 litus 
į dieną. Taip pat daug durpių 
gaipinajpa Klaipėdos apskr. pel
kėse.

PARUOŠTAS PAVARDŽIŲ 
ĮSTATYMO projektas 

1

pat įteikė $5.00; $2.00 Dri- 
siuntė LDS. 36 kp., New 
Britain, Conn.

Seimo nutarimai tilps 
protokole. Čia tik paduo
sime kaikurias seimo pri
imtas rezoliucijas:
LDS. XXI — XXII SEI

MO REZOLIUCIJOS

Nutaria naują raidžių 
rinkimui mašiną pirkti. 
Fondą kelti paveda Cen
tro Valdybai. Turi būti 
atskira šio fondo sąskai
ta. Centro Valdyba 
kooptuoti tinkamus 
menis į pagelbą tam 
dui sukelti.

gali 
as- 

fon-

džiai dėkoja N^shuaie- 
čiams.

Antra seimo diena pra
dėta šv. mišiomis, kurias 
celebravo J. E. vyskupas 
Reinys už mirusius LDS. 
narius ir pasakė turinin-

KAUNAS — Didžioji Ameri
kos “Metro-Goldrvyn-Mayer” fil- 

ir patiekė keletą svarbių mų bendrovė įsteigė turistinėms 
patarimų katalikams dar- filmoms gaminti skyrių, jos sep- 

birfinkams. .... . ....:—
Atstovai ir svečiai skir

stėsi į namus dideliu pa
siryžimu dirbti LDS. or
ganizacijos gerovei. Rap.

Seimas giliai įvertinęs 
kun. Kazimiero Urbona
vičiaus, Vyriausio redak
toriaus darbą, kuris be 
atlyginimo puošia “Dar
bininką” savo gražiais ir 
turiningais straipsniais, 
nuoširdžiai jam dėkoja ir 
prašo Aukščiausiojo svei
katos mūsų Garbingam 
Vadui, kad jis dar ilgus 
metus mums vadovautų ir 
savo raštais rodytų kelią 
į gerovę.

| Žinios' Iš Lietuvos
Seimo pirmos dienos va

kare įvyko koncertas J. E. 
vyskupą M. Reinį pagerb
ti. Koncertą surengė vieti
nis Šv. Kazimiero parapi
jos choras ir LDS. Seimo 
Rengimo komisija, kurią 
sudarė kun. Dr. A. Bru
žas, p. K. Nadzeika ir p. 
T. Mikueionienė. Koncer
to programą išpildė Šv. 
Kazimiero par. didvsis ir 
mažasis choru, vadovau
jant muzikui p. S. Virkau- 
skui. Chorai labai gražiai 
dainavo. Programa pai-

, vairino artistai daininin
kai svečiai, muzikas Ra
polas Juška iš So. Bosto
no ir dainininkė ir varg. 
p. Marijona Mitrulytė iš 
Chester, Pa. Abu daini
ninkai yra žymūs pilnoje 
žodžio prasmėje. Beje, 
“Trumpeter” sudaina v o 
choras. Trimito Obligato 
dalį išpildė muzikas S. 
Virkauskas.

Xylophonu solo skambi
no jaunutis artistas Al
bertas Laflamme.

Lietuvis Prancūzų Literatūroj

LDS Seimas nuoširdžiai 
dėkoja “Darbininko” ben
dradarbiams, ypač kun. j 
A. Tamoliunui, p. M. Ma
žeikai (Lietuvoje), deako- 
nui Neverauskui, kun. S. 
P. Kneižiui, kun. P. Juš- 
kaičiui ir kitiems už ben
dradarbiavimą Darbinin
kui.

Vidaus reikalų ministe
rija jau galutinai parengė 
pavardžių įstatymo pro
jektą ir pasiuntė Ministe- 
rių Kabinetui.

Įstatymas susideda iš 
trijų pagrindinių dalių: 1) 

i lietuvių nutaųtįntų pavar
džių atlietuyįnimas ir iš
taisymas, 2) pavardžių 
keitimas ir 3) pavardžių 
davimas.

Pirmuoju įstatymo strip- 
į sniu numatoma atlietuvin- 
i ti ir ištaisyti tik lietuvių 
pavardes. Lenkų, rusų, vo
kiečių, žydų ir įt. tauty
bių pavardžių įstatymo 
projektas neliečia. Ištai
somos bus visos tos pavar
dės, kurios yra sugadin
tos, tarmiškos, netaisyk
lingai rasomis ir negra
žios reikšmės. Visą pavar
džių atlietuvinimo ir ištai
symo prisilaikant Ministe- 
rių Kabineto patvirtinto 
pavardžių žodyno, mano
ma pavesti atlikti vidaus 
pasus duodančioms įstai
goms. Įstaiga atlietuvinu
si nutautintą pavardę, tu
rės'surašyti tam tikrą pa- 

: varcįės atlietuvinimo aktą 
kurio vienas egzemplioris 
bus duodamas paso savi
ninkui, kaip jo buvusios ii 
naujosios pavardės įrody
mas, antras paliekamas 
pasą davusioje įstaigoje 
o trečias siunčiamas met
rikus surašiusiai įstaigai 
Pašą duodanti įstaiga lie 
tuvintina pavarde asme 

! niui turės pasiūlyti pasi 
rinkti lietuvišką pavardę 
ir jo pavardės atlietuvina 
mųjų lyčių, kurios bus pa 
žymėtos pavardžių žodyne 
Jei asmuo, kuriam buv< 
pasiūlyta, per tris mene 
sius nepasirenka atlietu 
viptos pavardės, tai ją ii 
pavardžių žodyno parenk? 
pasą duodanti įstaiga. Su 
interesuotas asmuo, nė su 
tikdamas su pasą duodan 
čios įstaigos parinkta pa 
varde, gali per vieną mė 
nesį paduoti protestą.

Vadinasi, pavardės at 
lietuvinimas paliekama: 
asmens laisvam apsispren 

} dimui. Taip pat turės būt 
ištaisomos sugadi n t o s 
tarmiškos ir netaisyklin 
gai rašomos pavardės ti 
asmenų, kurie savo pavar 
džių nesutiks atlietuvinti 
Suinteresuoto asmens pra 
šymu, greta atlietuvinto: 
pavardės galės būti įrašy 
ta ir jo senoji pavardė. To 
kią pavardę gaus ir j< 
žmona. Bet tokių asmenį 
vaikai gaus tik vieną atlie 
tuvintą pavardę.

Kad būtų viešai žinoma 
kurie asmenys kokias sai 
pavardes pasirinko, atlie- 
tuyintos pavardės bu 
skelbiamos “Vyriausybe 
žiniose”. Visoki raštai, ak 
tai, bei skelbimai pavar 
džių atlietuvinimo reika 
lais nuo žyminio mokeaei 
ir kitų mokesčių laisvi.

Lietuvoje, kaip ir kitu 
pasitaiko asmenų, kuri 
pavardžių visai neturi. Ta 
rastiniai. Pavardžių įsta 
tymo projektas numatė 
kad asmuo, neturįs pavar 
dės, sulaukęs 17 metų am 
žiaus, paduodamas pareis 
kimą, vidaus pasui gaut 
kartu turi pareikšti nori 
mą įsigyti pavardę. . r_ 

paskelbus pa 
vardžių reikalus spręs vi 
dąps reikalų ministeris. 1 
ki šiol t^ darbą atlikdav 
Ministenų Kabinetas.

_______ 4__ i Tsi

Birželio 12 d. Ukmergėje apie] 
12 vai. iš vienuolyno klebonijos} 
kilo gaisras. Ugnis tuojau per-l 
simetė i vienuolyną, bažnyčios!\ i
bokštą, o iš jo, nors ir .mažas,} 
vėjas žiežirbas nunešė ant ''greti
mų namų. Vienuolyno klebonija 
visai sudegė. Dalį turto spėjo iš
gelbėti. Be to. sudegė sena, dvie-j 
jų aukštų medinė žydų sinagoga į 
6 mediniai privačių gyventojų 
namai ir 2 negyvenami. Kai ku
riuos namus dar bus galima at
remontuoti. bet 4 sudegė ligi pa
matų. Bažnyčios bokštą pavyko 
užgesinti. Galutinai gaisras? bk- 
\iduotas 1S valau. Apskaičiuo
jama. kad ugnis-*-“padarė apie 
60.000 litų nuostolių.

Tačiau yra

tynių žmonių ekspedicija išsiųsta 
keliaut po pasaulį ir kiekviena
me krašte — kiekvienoje valsty
bėje pagaminti spalvotą filmą.

Filmų bendrovė ir Lietuvoje 
pagamins apie 500—600 
spalvotą filmą. Mūsų 
turės parengti filmavimo 
mą — scenarijų. Reikės 
ti bendrovės filminę ekspediėiją. 
duoti susisiekimo priemones. Jų 
aparatūra sveria apie vieną to
ną. šiuo jm et u filminė ekspedici
ja yra Rytuose. Į Baltijos vals
tybes. taigi ir Į Lietuvą rengiasi 
atvykti liepos mėn. antroje pu
sėje. Filmos gaminimu mūsų a- 
tįtinkamos Įstaigos labai susido
mėjo ir šiuo metu atlieka paren
giamuosius darbus, aptaria fil
mavimo planą.

metrų 
Įstaigos 
pro gra- 
išlaikv.

O. V. MILAŠIAUS 60 METŲ j pasireiškiančią, viską kurenčią ir 
SUKAKTTF.S PROGA įamžinai trunkančią Meilę. Silps- 

___________ tant erotiniam jos atspalviui.
Gegužės 15 d., suėjo lygiai 60 Meilė O. Milašiui lieka kaip pir- 

metų. kaip gimė prancūziškai ra
šąs poetas 0. V. de Milosz - 
lasius. Gimė jis istorinėj Lietu- Jinimo priemonė, meilė kaip auk- 
voj, kaip A. Mickevičius, Gudijoj, ščiausioji dorybė ir tikroji išmin- 
Čerėjos dvare, nors jo senelių se- tis. Ir galop, kadangi kiekviena 
neliai yra.kilę iš etnografinės meilė siekia abeoJūitingumo, Mei- 
Lietuvos. Labūnavos ir Serhinų ]ė ir Absoliutas yra tas pats, 
dvarų netoli Babtų. Čia, etnogra
finėj Lietuvoj tebegyvena ir toli
mieji Milašiaus giminės.

Pats poetas, kaip ir daugelis 
Lietuvos didikų, pirmiausia iš
moko lenkų kalbos, nors tėvas sū
nui nekartą primindavo, kad Mi- 
lašiai yra lietuviai. Tačiau tikroji 
Lietuva buvo toli, o sūnui reikėjo 
duoti pirmos rūšies išmokslinimą. 
Todėl tėvas vos 12 metų Oskarą 
išveža į Prancūziją, Į Paryžių, 
yors retkarčiais būsimas poetas 

I ir parvažiuodavo į savo dvarus 
Gudijoj, tačiau anksti jis pamilo 
Prancūziją, ją laikė savo antrąja 

; tėvyne ir visus savo poezijos ir 

~~Kun. Tlvagždys, LDSjfi_,o?fijos kūrinius parašė pran‘! 
Centro Pirmininkas, paJcuziskai.
Sakęs trumpą kalbelę ir Prancūzijoj baigęs licėjų, Mi- 
SUpaŽindinęS gausią publi- lasius ėmėsi studijuoti archeologi- 
ką SU Jo Ekscelencija ją ir orientalistiką (asiriologiją 
Vyskupu Reiniu, pakvietė įr hehraistiką). šitų jaunystėj į- ___  o_.____  __ r
Garbingąjį Ganytoja kai- gytų žinių jis ilgai nepanaudojo, t i. Pagaliau susipažįsta 
bėti. < . .......................

moji kurianti ir viską palaikanti : 
— Mi- priežastis, meilė kaip tikroji pa

lis. Ir galop, kadangi kiekviena

Steponavičius.
i

kitų nuostolių: 
sunkiai apdegė vienuolis Juozas

27 m. amžiaus. 
Jis buvo išsitepęs terpentinu ir
prieš saulę kaitinosi. Liepsnos 
pasiekė jo kūną, užsidegė ter
pentinas ir vienuolis sunkiai ap
degė. Be sąmonės nugabentas į 
ligonine. Sunkiai apdegė ir vie
nuolyno virėja. Be to. gesindami 
degančius namus susižeidė ir 
sunkiai apdegė trys ugniagesiai. 
Visi penki per gaisrą nukentėję 
žmonės nugabenti Į Ukmergės li
goninę.

Dėl ko kilo gaisras tuo tarpu 
nežinoma. Gaisro kilimo priežas
tį tiria vietos kriminalinė ir vie
šoji policija. Gaisrą gesinti buvo 
atvykę Ukmergės. Širvintų. Jo
navos. Kauno savanorių ir Vili
jampolės savanorių ugniagesių 
komandos. TSB.

DIDELIS GAISRAS KAIŠIA
DORYSEir Absoliutas yra tas pats.

Kada šita linkme persitransfor- 
muojant Milašiaus pasaulėžiūrai, 
jis parašo ir meniškai geriausius 
savo kūrinius. 1910 — 1915 m. 
parašyti L’Amoureuse Initiation 
(romanas), Les Elements. Sym- 
phonies (eilėraščiai), Miguel Ma- 
nara, Mephiboseth (dramatinės 
poemos). Nepaisydamas karo, ku
ris rodė
Milašius su draugais steigia Ide
alistinio Teatro draugiją. įkuria 
idealistinės — spirituąlistinės 
krypties laikrašti I/Affranohi ir 

Lietu- 
reika-

Birž. 15 d. vakare apie 2! vai. 
’ užsidegė Zilberkveido gyvenama
sis namas. Ugnis tuoj persimetė 
į gazuoti] vandenų dirbtuvės ir 
alaus pilstytuvės pastatus, kurie 
taip pat bematant paskendo ug
nyje. Paskui nepaprastai greitai 
užsidegė ir alaus sandėlis. Be
matant degė visi trys pastatai.

I

LDS Seimas už ypatin
gą pasidarbavimą organi
zacijoje pakelia sekančius 
narius į Garbės Narius:— 
Kun. Pranciškų Virmaus- 
kį, kun. P. M. Jurą, ponią 
B. Mičiunienę, p. Vincą 
Valatką, p. Tarną Ver- 
siacką.

Seimas pareiškia širdin
gą padėką N. Angį. Fed. 
Apskričio Seimeliui įr y- 
patingai Marianapolio’Ko- 
legijai, kurių pastango
mis suruošta Lietuvių 
Diena liepos 4, 1936, iš 
kurios “Darbininkas” ga
vo stambią materialę pa
ramą.

I

Nutarta, kad “Darbinin
ko” prenumeratų ir LDS 
narių vajus nesitęstų il
giau kaip du mėnesiu. 
Vajaus metu prenumera
tos kaina $3.00. Pasibai
gus vajui, prenumeratos 
kaina $4.00.

LDS. Seimas, įšklausęs 
J. E. Vyskupo M. Reinio 
patarimų instruktoriaus 
arba instruktorių klausi
mu, pageidauja, kad Ceų- 
tras atgaivintų grupę kal
bėtojų, kurie prie progos 
lankytųsi kuopu parengi
muose įr susirinkimuose, 
tikslu pagyvinti LDS kp. 
veikimą. ,

LDS. Seimas nuošir
džiai dėkoja Gerajam Ga
nytojui, J. E. Vyskupui 
Mečislovui Reiniui už at
vykimą i Seimą, už nau-

t

žmogaus sužvėrėjimų

čia ima rašyti straipsnius 
vos ir Pabaltijo valstybių 
lais.

KAIP ŪKININKAS KEITĖ 
SAVO PAVARDE

Aukštadvario valse.. Rangavos 
k.-ūkininkas Donatas Banasickas 
savo gimimo metrikų ištraukoje 
pavardę perdirbo Į “Baehanavi- 
čiaus” pavardę ir pagal tokią

Nepažindamas nė vieno to lai
ko lietuvių veikėjo, tik girdėda
mas. kad čia ir Ten lietuviai šau- pavardę gavo pasą. Kai pavardės 
kia savo konferencijas ir reika
lauja nepriklausomybės, Milašius tarjOmas aiškino, 
ima galvoti, kaip Lietuvai padė-

i su Jiętu-

PIRMASIS JAPONIJOS MINIS- 
TERIS LIETUVAI PRADĖJO 

EITI PAREIGAS
klastojimas buvo

Jo Ekscelencija la- Tik pastaraisiais metais pradėjęs v jais, lieka Lietuvos delegacijos . 
bai vaizdžiai kalbėjo apie studijuoti Šv. Rašto Senąjį Įsta- sekretorium Versalio taikos kon- s 
Lietuvą ir jos nepriklau- tymą, poetas jaučiasi neblogą pa- fereneijoj, vėliau — Lietuvos at- 
SOmą gyvenimą, katalikų grindą ir imasi įrodyti žydus ki- stovu Paryžiuje. Kada Milašius ir 

žodžiu ir raštu kovoja už mūsų 
Studentaudamas, neturėdamas krašto reikalus, lenkai pyksta, 

reikalo rūpintis duonos kąsniu. 1919 m. išsiversdama kai kuriuos 
jaunasis Milašius buvo pamėgęs poeto kūrinius į lenkų kalbą, 

’iir bohemos gyvenimą. Ir jame knygos įžangoj, lyg kerštui įra- 
net visos gyvenimo prasmės. iri-jšo .kad Milašius esąs lenkas ne 

• kilme, bet ir dvasia, 
pasitraukęs iš 

veikimo, vis 
dėlto didžiąją atliekamo laiko da
lį paskiria Lietuvai ir lituanisti
kai. bet nieko Lenkijai. Beveik 
visi nefilosofiški jo straipsniai 
lig šių dienų yra susiję su Lietn- 
va, o didžioji literatūrinės veik
los dalis yra paskirta lietuvių 
tautosakai. Lietuvių dainos, ypač 
lietuvių pasakos lig šiol neturėjo 
uolesnio vertėjo į prancūzų kal

iką. kaip Milašius. Tiesa, pačiais 
. paskutiniaisiai metais Milašius 
■ stipriai yra įsigilinęs į mistikos ir 
’egzegetikos problemas, tačiau ne
užmiršta nė Lietuvos. Vienas jo 
didžiausių norų buvo atvažiuoti 
šiemet į Lietuvą,, čia susipažint i 

įsu jaunimu'.' pasigrožėti’ gamta 
(jis didelis gyvūnijos ir augme
nijos bičiulis), tačiau pasilpnėju- 
gi sveikata neleido. ■

, * Dr. J. Grinius.

Organizacijas ir ju veiklą įUs jj senovės iberų — baskų. 
Bažnyčios ir tėvynės nau
dai.

Koncerto programa bu
vo turininga ir gražiai, 
artistiškai prirengta.

Garbė muzikui p. S.^Vir- j-ojo? nes jj auklėjusieji mokyto-įtik savo ...........
kauskui. AkompaniStemiS tjai tepajėgė įkvėpti tik materia-iTik tas “lenkas", 
buvo p. Genovaite UtklU- |iz ir skepticizmą. pagal kuri viešo diplomatinio 
te ir ponia Elmer Wilson.

Seimo aprašymas nebū
tų pilnas nepaminėjus Na- 
shųaiečių nuoširdumo ir 
vaišingumo, kurį jie paro
dė Seimo atstovams ir 
svečiams per tas dvi die
ni. Ypatingai daug nucn 
širdumo, darbo ir rūpes
čio parodė kyn. Dr. Anta* 
nas Bružas, tos kolonijos 
lietuviu parapijos klebo- 
na». Jam pagelbėjo seimą iranka Ilžl)ai , 
surengti vikaras kun. Bu- „ 
cevicius, p. K. Nadzeika, 
p. T. Mikuėioniepė ir kiti.! 27 metų Milašius po tėvo mir- 
Seimo pamaldos buvo ne- ties lieka didelių turtų pevcldė- 
paprastai iškilmingos. Jo- to jas. Jis dabar ima keliauti. & 
se dalyvavo Manchesterio važinėja Europą skersai ir išilgai, 
vyskupas J. paterson, vy- pamato visą pasaulio įvairumą ir 
skupas Reinys iš Lietuvos groži — w i° žvilgsnis iš siaurų 
ir apie 20 svečių kunigu, asmens troškimų nukrypsta į pa-

Seimo pasaulionius ąts-‘saulj. Jame poetas pastebi įvairiai

•V v • •is viso nežinia, ar gyvenimas bi
ri kokios prasmės. Jos beieškoda
mas ir iš mažystės poeziją mėg
damas, Milašius ir pats ima kur
ti. Gyvenimo beprasmiškumas 
karčia ironija pridengtas aidi 
simbolistiniuose— dekadentiniuo
se jo raštuose. Net dvi poezijų 
knygas parašo, bet ir čia surami
nimo neranda. Vidiniai konflik
tai pasidaro tokie nepakeliami, 
kad net jaunas poetas pats savo 

i gyvenimo

j

I

susektas jis 
kad Bango

ms kaime ir apylinkėje žmonės 
ji vadina Baehanavičium. Dėlto 
jis norėjęs, kad ta pavarde ir pa
są turėtų. Pagaliau tokia pavar
dė jam geriau tinkanti, poniš- 
kesnė... Apygardos teismas už 
sauvališką ir dar klastos būdu 
pavardės keitimą Banasieką nu
baudė trims mėnesiais papr. ka
lėjimo, bet. lygtinai nuo bausmės 
atleido.

KAUNAS — Birželio 14 d. Ja
ponijos nepaprastas pasiuntinys 
ir Įgaliotas ministeris Šakuma j- 
teikė valstybės Prezidentui savo 
skiriamuosius raštus, 
pirmasis Japonijos
Lietuvai pasakė kalbą Į 
atsakė, Valstybės 
Antanas Smetona.

Ta proga 
ministeris 

kurią 
Prezidentas 

TSB.

DARBININRAI Į PANEVĖŽIO 
EUCHARISTINĮ KONGRESĄ

ŠEDUVA
i

kiaurus
Birželio 12 d. 

tauto g-je. kilo 
liepsnose žuvo 
amž.

Gaisras 
Šeduvoje, 
gaisras, 
apie 60

Vy
ku rio 
metų 

Kazanauskienė. Brenerio
gyvenamas namas ir daržinė su 
tvartu. Bėro gyvenamas narna* 
ir linų supirkimo punkto sande 
lis su linais. Be to. serokai ande- 
gė Kazanauskienės sūnus h- gre
timų pastatų sienos.

Gaisras prasidėjo iš Brenerio 
daržinės, kuris taip greit plito, 
jog po 15—20 minučių visi tro
besiai jau buvo paskendę lieps
nose. Netrukus į nelaimės vietų 
atvyko miesto savanorių ugnia
gesių k-d a ir daug žomnių. 
tie spėjo pro langus išnešti 
kuriuos nelaimingųjų šeimų 
rhis, nes jie buvo ugnies
klupti tebemiegant. Jųjų jodo
mas turtas irgi visas sudegė.

Birželio 19 ir 20 dienomis 
Kauno Krikšč. darbininkai ruo
šia ekskursiją į Panevėžio Vyrų 
Eucharistinį Kongresą. Ekskursi
jai vadovauja Kauno centro sky
rius. Pažymėtina, kad šis skyrius 
ruošia jau kelintą ekskursiją. 
Veikimu daugiausia rūpinasi 
kun. Z. Ignatavičius, už ką dar
bininkai jam labai dėkingi.

Taip pat teko patirti, kati 
Kauno Krikščionių darbininkų; 
Aleksoto ir Vil^ampolės skyriai 
birželio 13 d. ruošia ekskursiją 

Suvalkų kraštą.i

ku
kai 
na- 
už-

kelios

' RUSNĖ
Kasa Daug Durpių

Apylinkės pelkėse jau 
savaitės eina smarki durpių ga
myba. Dirba. ;aftię. lDim0s^i«jų 
presų, kurių kiekvienas pagami
na po 350—450 centnerių durpių 
į dieną. Be stambių užsakymų 
iš Klaipėdos. Šilutės ir kitų kra
što vietų, apie 50.000 centnerių
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gia gražius ir įdomius 
piknikus, bet šis tikimąsi 
pralenks visus kitūs. Bū
kite visi pasirengę daly
vauti šiame piknike.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

pasiliktų namie, bet visi 
ateitų į Palangą, į metinį 
parapijos pikniką. Va
žiuosiu ir aš kad salėčiau 
paduoti į laikraštį žinu-

r
8 \ 
” f

AUŠROS VARTŲ PAR.
Ketvirtadienio rytą, lie

pos 1 dieną, atvyko iš Lie-1 
tuvos svečias kun. Boles- I 
lovas Liubauskas. Gerbia
masis svečias apsistojo 
pas mūsų kleboną kun. K. 
A. Vasį ir eis laikinai vi
karo pareigas ligi kol su
grįš mūsų vikaras kun. J. 
Bakanas, dabar einąs kle
bono pareigas šv. Kazi
miero parapijoje. Kun. B. 
Liubauskas jau keturi 
metai kaip įsišventinęs į 
kunigus; paskutiniu lai
ku vikaravo Čekiškėje 
Lietuvoje. Atvyko Ameri
kon paatostogauti ir ap
lankyti savo gimines ge-į 
radėjus. Čia Worcestervje 
jo giminės vra žymūs ka- 
talikai ir darbuotojai, Sla is klebonijos į bazny- 
kaip tai: Debeikiai, Džiau- C1 '̂ 
giai, Kazilevičiai, Lozo- 
raičiai ir kiti. Lnkime 
brangiam svečiui malonių 
atostogų.

v •
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Domestic nnd 
J m porteri Branda

Tel. 2*3381
Delivery

POPE OPTICAL CO
Albert R. Barker

i I i

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Aly.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

Aušros Vartų parapijos 
didysis piknikas šiais me
tais ivvksta liepos 18 die
ną, Maironio ‘Parke. Pa
prastai aušriečiai suren-

VISŲ BANGŲ 
Naujos Rūšies Radio 

MAGIŠKA AKIS 
METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S 
20 Trumbull St 
Worcester, Mass.

RCAVICTOR

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Noruvood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

Aušros Vartų parapijo
je įvyko vargonininkų at
mainos. Ponas J. Balsis, 
čia vargonininkavęs pus
penktų metų išvyko į 
Hartfordą, o jo vieta ūžė-Į 
mė p. Jonas čižauskas.' 
Mums yra labai gerai ži
nomi pp. Čižauskai. p. Jo
nas ir ponia Marijona, nes 
jie seniau darbavosi 
Kazimiero parapijoje, o 
dabar Aušros Vartų para
pijoje. Tai garsiausi Ame
rikoje muzikai. Abudu žy
mūs dainininkai, chorve
džiai ir gerai suprantą 
bažnvtinę ir tautinę muzi
ką. Dabar bus kuomi nas 
mus pasigerėti. Linkime 
pp. Čižauskams geriausios 
kloties naujoje vietoje.

Kada Jnms reikalingi aki 
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Studentų Organizacijos 
kuopa mūsų parapijoje -šį 
antradienį turėjo puošnų 
pokylį: vaišės, užkandžiai, 
kalbos, dainos, muziką ir 
šokiai. Pokylio tikslas bu
vo pagerbti seimo delega
tus ir pajudinti visą kuo
pos veikimą. Labai gra
žiai pavyko ir tikrai visi I 
buvo puikiai pasirenge. 
Visos iškilmės įvyko Auš
ros Vartų bažnytinėje sa
lėje.

Ketvirtadienį, liepos 8 
dieną, pas mus atsilankė 
J. E. Vyskupas M. Reinys. 
Aukštai Gerbiamąjį Sve-

pasirėdžiusiii mergaičių, 
mišių tarnautojai su kry
žiumi, žvakėmis ir vėlia
vomis. Procesijoje ir pa
tarnavime dalvvavo mūsų 
klebonas kun. K. A. Vasvs 
ir svečiai kunigai: P. Ju- 
raitis, J. Bakanas, P. 
Skruodenis, P. Juškaitis, 
B. Liubauskas. Jo Eksce
lencija bažnyčioje pasakė 
gražu tikyboje stiprinantį 
pamokslą ir suteikė palai
minimą.

— Klebonas pran esė, 
kad per visa liepos mėne
si pas mus darbuosis kun. 
F. Aukštikalnis, jėzuitas.
— Labai sunkiai serga 

Lawrence General Hospi- 
tal ponia Kasiulionienė. 
Dar nenasveiko iš seniau, 
Serganti ponia V. Bulovie- 
nė.
— Federacijos Kongreso 

rengimo komisija ne juo
kais imasi darbo. Sodalie- 
tės kviečia kitu miestų 
sodalietes atvykti į Palan
gos vasarnamį, nors vie
nai savaitei. Dideliame 
name gali nakvoti apie 
trisdešimts merginų.

— Birželio 27 dieną įvy
ko šv. Elzbietos draugijos 
piknikas. Grasinančio oro 
dėlei, nedaug žmonių susi
rinko. Vis vien pelno liko, 
o ne skolos.

x vargonininkas
Mass. (Methuen) įvyksta P. Sakas su šeima persi- 
Cambridge lietuviu para- kėlė atgal į Lawrence ir 

šiomis dienomis tano pi'os Panikas. Palangos ansigvveno 16 Jackson
nakrikitvti- Cerard "ir girios, nievos ir maudinės St. Dabar entuziastin-
Stanislavos Boudreau du- Y‘sus vilioja. Tok,los, ?ra- 
krelė Barbora Liudvisė. zl.°?’ Patogįos Ir hnksmos 
Krikštatėviais buvo Liu- ™*°? ™k,}lka,?s, VISO1 a7 
dvikas ir Andronioue Pylmke.l nera- P.alanaa v1' 
Boudreau mėgiama. Visi Palan-

Antano ir Marijonos Ur-; J°V°ri važiuott C1arp‘ 
-------------- ,, — belionių sūnelis Juozapas brid»e -*> parapijos pikni-

Šiomis dienomis vietos Silvestras. Krikštatėviais ^ai visuomet pasižymi ne- 
klebonas deda pastangas buvo Silvestras Bielkus ir paprastu gyvumu, svetin- 
mūsų bažnyčią iš lauko Teofilija Senutienė. F11™11 . 1 vaisingumu. X1-
pagražinti. Dabar stato- Petro ir Teofilijos Kar- si ls. yis.ur suvažiavę jau- 
ma nauja zokristija. 
liau visą bažnyčią iš 
ko numaliavos.

L

Vytauto Didžiojo seklyčia naujoje Karininkų Ramovėj Kaune. Tas kam
barys įrengtas maždaug taip, kaip buvo įrengiami kambariai Vytauto Di
džiojo laikais.

Naujos Vėliavos į Naujas Reporteris
Per paskutinį mėnesinį; Lowellio lietuviai susi-Į 

Marijos Vaikelių, Mergi- laukė naują reporterį jau
nų Sodalicija ir Apaštale- nikaitį Juozapą Saulėną, 
vimo draugijos įsitaisė kuris rašys vietos lietuvių PARAPIJOS PIKNIKAS 
naujas vėliavas. Gražų iš- veiklą ’ T----" T 1
siuvinėjimo darbą atliko Kaipo 
gabi Sodalietė p-lė Teofili- porteris linkiu tau Juozai 
ja Kazlauskaitė. Vėliavų geriausio pasisekimo, 
artistišką pasiuvimo dar- -----------
bą atliko ponia Agota Nauji Bažnyčios Nariai 
Strakauskienė. Kiek teko 
girdėti, tai už kelių savai
čių Gyvojo Rožančiaus 
Brolija, Šv. Vardo Vyrų 
Draugija ir Tretininkų 
Brolija turės savo naujas 
vėliavas. Lauksime.

pasisekimo šventame vie
nuolio pašaukime.
Stud. Ant. J. Jurgelaitis.

I • v

Nauja Statyba

į Lowell Leader. 
“Darbininko” re- Liepos 11, sekmadienį, 

Palangoje, Law rence, — Mūsų

Magdalena Deli'onienė
Worcesterio kolonija tu

ri nevien darbščių, ideali
stų vyrų, bet ir moterų.

Lietuvių Dienos Rengi
mo Komiteto ji buvo fi
nansų sekretorė ir labai 
nuoširdžiai dirbo jai pa
vestą darbą.

NUOŠIRDI PADĖKA

Pastaraisiais laikais mū
sų bažnyčioje ivvko daus; 
vedybų, iš susituokusiu jų 
yra sekantieji: Juozas Pu- 
cilauskas ir Stasė Urbvtė, 
PhiVin Houston ir Emili
ja Volungiutė. Stasvs Šu- 
klis ir Julija Klokaitė. 
Juozas Arentas ir Anelė 
Baltrukaitvtė. Juozas Va- 
škelevičius ir Aldona Ak- 
stinaitė, Jurgis Tamulevi
čius ir Magdalena Vyš
niauskaite. Jonas Deltuva 
ir Marčia Viniekaitė. Po
vilas šiusas ir i__ ___
Vasiliutc. Francis Malo- 
ney ir Genovaitė Danšiū- 
tė. Viktoras Dobtas ir 
Anie^ė Baravvkaitė. Vili
mas Listavičius ir Petro
nė Budaitė.

Visiems vedvbu apeigas 
atliko klebonas kun. K. A. 
Vasvs.

Serga
P-lei Elenai Narinkaitei 

padaryta aklosios žarnos 
operacija. Sveiksta.

• v •

joiiuja oenuuene. ~ -------- .
___, Petro ir Teofilijos Kar- 1S. ™ur suvažiavę jau- 

Vė- šokų sūnelis Rikardas Po- cias.1 ^aiP namie, 
lau- vylas. Krikštatėvais buvo 

Jonas Zaleskas ir Liudvi- 
sė Steponavičiūtė.

♦ l --------------
Prisirašė Prie Parapijos

Linksma išgirsti kiek-
, vieną sekmadienį kiek 
daug parapijos jaunimo 
prisirašo į parapiją. ŠiąMoterų Surengimas

Aušros Vartų Moterų savaitę prisirašė p-lės Ur- 
draugija rengia savo me- šulė Žukauskaitė, Ona 

Čes^ava išvažiavimą liepos 18 Vyšniauskaitė ir Ona Sta-
dieną.

Sugryžo
P-lė Joanna išgulėjus li

goninėje pasidavė sunkiai 
operacijai. Pereitą savai
tę sugryžo namo 
jus ligos patale tris savai
tes. —

Petras ir Ona Švedai su
silaukė sūnaus. Birželio 
26 diena pakrikštvtas 
vardu Ričardas. Krikšto 
tėvais buvo Antanas Kat- 
kauskas ir Ona Švedaitė.

Vincas ir Valerija Vie- 
raičiai susilaukė sūnaus. 
Birželio 27 diena nakrikš- 
tvtas vardu Ronaldas- 
Juozas. Krikšto tėvais bu
vo Albinas Vieraitis ir 
Albina Rakickaitė.

Juozas ir Biruta Valins
kas susilaukė sūnaus. Bir
želio 27 dieną pakrikšty
tas vardu Edvardas - Jur
gis. Krikšto tėvais buvo 
Martinas Jankauskas 
Emilija Jankauskaitė.

Apsivedė
Sodalietė p-lė Leonora 

Česiunaitė apsivedė su 
David Paąuette iš Law-Į 
rence, Mass.

Jaunimo Piknikas

Įi

ir 
R.

LOWELL. MASS.

nevičiutė.
Katalikai Džiaugiasi

Katalikai Džiaugiasi
Vietos katalikai ir LDS

- • - v • • •išgulė- kuopos nariai džiaugiasi 
išgirdę, kad jų veiklu ir, 
parapijos uolu nari iškėlė 
Lietuvių Darbininku Są
jungos Seimas į Garbės 
narius.

Žaslių Pilypas

Šv. Juozapo parapijos 
jaunimas rengia pirmuti
nį savo pikniką, kuris į- 
vyks rugpiūčio 8-tą dieną.

CAMBRIDGE, MASS.
Išvažiavo Studentas j 

Naujokyną
N. Prasidėjimo Švč. Pa- 

—--ojr-----  ---- -z- nos Marijos parapijos jau-
Jaunimas nemaža bruzda, nuolis Petras A. šakalys. 
Nori parodyti senesniems, liepos 6 dieną išvažiavo į 
kad jie veiklūs. West Springfield. Mass.,West Springfield. Mass., 

pjądėti metu bandymą 
Pasijonistų Tėvu naujo-Sportininkų Draugija

Pereitą savaitę parapi- kyne, pirm įstojimo į tą 
jos sporto mėgėjai suor- kongregaciją, 
ganizavo savo sporto ~ • - - -
draugiją. Pirmininku iš- lonaus ir 
rinko Aleksandrą Kriau- Į jaunikaitis.

sporto

SVEIKSTA
Šiomis dienomis nuvež

ta Šv. Jono ligoninėn -So-Į 
daliet.ė P-lė Zofija Blaže- 
vičiutė. Savaitę atgal au
tomobilius pavojingai jai 
galvą sužeidė.

koncertą Feder a c i j o s 
Kongreso garbei.

— Sugrįžus atostogoms, 
panelė A. Pinaitė, 
vauja Sodaliečių vasari
nėms lietuviškos 
kursams. Susirinko 
dvidešimts narių, 
dieną svarstė 
(mandagumą) ir sportą.

Aušrelė.

vado-

kalbos
• v virs 

Pirmą 
etikietą

Liepos 11, sekmadieni 
išvažiavimas žada būti j 
tradicijinis. Apart skanių 
valgiu.- gardžiu gėrimu, 
lietuvišku kopūstu. Klai
pėdos dešrų bus daus vi
sokiu įvairenybių: lenkty
nių. įvairiu žaidimu ir ki
tokiu nrašmatnvbiu.

Nuoširdžiai visi iš visur 
prašomi šiame mūsų pik- 
ninke dalyvauti. Savo da- 
Ivvaviipu padėsite išpuoš
ti mums Dievo narna — 
bažnvčia. kuria jau pradė
jome maliavoti. Tai^i visi 
vvkime i Methuen Palan 
ga liepos 11. Autobusai 
nuo bažnvčios išeis 10 i? 
12 vai. dieną. Kvieslys

• v

LAWRENCE, MASS.
Altaristų Išvažiavimas

Šv. Pranciškaus parapi
jos altoristai liepos 1 die
na turėjo savo metini pik
niką. Klebonas kun. P. M. 
Juras prisodino pilna ma
šiną berniukų. Tain°ri mo
kytoja Adelė Pinaitė, sa
vo automobiliumi vežė de
šimts berniukų. Maši
nomis jie išdundė
jo į Canoble Lake. Čionai 
jie praleido visą dieną.

| linksmindami e s, valgy
dami, žaisdami. Atvažiavo 
apie pietus ponas K. Ven
cius. Vakare vėlai, gero
kai suvargę, bet labai lin
ksmi parvažiavo gerieji 
altoristai, dėkingi geram 
jų klebonui.

Petras Šakalys yra ma-į 
kilnaus būdo 

, „____ ____ šiais metais
čiuną.^ Raštininku Joną užbaigė antrą metą Bos- 
Belevičių. tono Kolegijoje.

Keli metai atgal, jis bu- 
Svečio Apsilankymas vo pradėjęs Pasijonistų 
Birželio 29-tą dieną šv. Į Aukštesne Mokyklą, Dun- 

Juozapo parapijos nariai kirk. N. Y., bet sveikatai 
susilaukė brangaus svečio susilpnėjus turėjo pasi- 
asmenyje Jo Ekscelenci- traukti ir užbaigti aukšt. 

► Mečislovo mokyklą No. Cambridge, 
Vakare su iškil- Mass.

I •>

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

I

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORVVOOl). MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St
TEL Brockton 2005

IR

OLSON & LEPPER, Ine.
(UEVROLET SALES & 

SEK VICE

519 Washington St., 
Norwood, Mass.

Tel. 0440

Pelningas Išvažiavimas 
.Birželio 27-tą dieną mū-, 

sų parapijos veikliausia 
Šv. Vardo vyrų draugija 
turėjo savo metinį išva
žiavimą. Visą pelną skyrė 
parapijai. Žmonių atsilan
kė rinktinis būrelis. Para
pijai pelno liko $106.85.

jos Vyskupo 
Reinio. ” 1 ‘ 
minga procesija nuo para
pijos klebonijos į bažny
čią lydėjo visos parapijos 
draugijos sveti i bažny
čia. Vyskupas Reinys pa
sakė gražų ir turiningą 
pamokslą. Žmonės begalo

I
Petro Šakalio tėveliai 

gyv. 167 Washington St., 
Cambridge ir gražiai, pa
vyzdingai gyvena. Jų du
krele, Petro jaunesnioji 
sesutė, yra vienuolė, Sese
lė Marija Berchmana. Jė- 

džiaugėsi pamatę iš savo zaus Nukryžiuotojo Sese- 
lių Vienuolyne.

Linkiu kilniam mano bi
čiuliui Dievo palaimos ir

brangios tėvynės toki 
brangti sveti. Ilgai šis į- 
vykis žmonėse pasiliks.

Parapijos Piknikas
Ne tik senieji, bet ir 

jaunieji nekantriai laukia 
liepos 18 dienos, nes tą 
dieną įvyks šv. Pranciš
kaus parapijos piknikas. 
Gaspadoriauti apsiėmė p. 
F. Bruzgalis. Jam pagel
bės ponas K. Bauža, šei
mininkėms pirmininkaus 
ponia O. Akstinienė. Jau
nimas sudarė sporto ir 
programos komisiją, j ku
rią įeina: J. Blaževičius, 
J. Puišys, V. Butkevičius, 
O. Astravakaitė, E. But- 
kevičiutė ir O. Viličkaitė. 
Dabar, kad liepos 18 die
ną nė vienas lietuvis ne-

Baigiant šj mokslo meta ta
riame nuoširdžia padėka visiems, 
kurie žodžiu ar darbu parėmė 
mus ir padėjo atsiekti sėkmingą 
užbaigimą mūsų darbuotės. Šir
dingai dėkojame kunigui Juškai- 
<>ui. kuris taip uoliai darbavosi 
padėt visose mokyklos reikaluo
se, ir jo nuolankiems parapijie
čiams, kurie paskatinti jo pa
vyzdžiu prisidėjo 
kolektomis ir įvairiais 
mais mūši) labui.

Tariame taipgi dėkui 
tanui Jurgelaičiui už 
tantj darbą ir pasišventimą at
vykt iš So. Bostono, kad prisi
dėtų prie sėkmingo mokslo už
baigimo vakaro. Labai dėkui ir 
Peliksui Pažasiui. kuris irgi pri
sidėjo nutašydamas iškabas sce
nos papuošimui.

Dėkodamos 
ranijiečiams 
neišreiškusios

• Naujosios Anglijos 
kurios pasikvietė mus darbuotis 
jų tarpe ir gausiai mus paremia. 
Tad širdingai dėkojame kunigui 
Virmauskiui ir So. Bostonie
čiams; ir kunigui Švagždžiui ir 
Broektoniečiams; kunigui -Jurui 
ir Laurenciečiams; ir kunigui 
Kneižiui ir Nonvoodiečiams. Jū
sų darbai, kurie pasilieka mūsų 
širdyse, nebus mūsų užmiršti ir 
dažnai šauksis prie Dievo mal
daujančios atlyginimo gausiomis 
malonėmis ir Dievo palaimos.

Visuomet jums dėkingos pasi
liekam !

Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.

kurie paskatinti
darbe, apart 

parengi -

stud. An- 
jo neils-

Cambridžiaus pa- 
nesralime praleisti 

padėką ir kitoms 
pa rapijoms.

KIBART MOTOR 
SALES, INC.,

Į AI’TTIORIZED FORD SALES ;
& SERVICfe

120 Markei St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

3

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcerter, 5-4335
■A........■■■■

PHONE 
So. Boston 

2271

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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



I

Penktadienis, Liepos 9 d., 1937 DARBININKAS

'J

Žinios
r

Advokatui Algirdui Povi
laičiui Pagerbimo Bankie- 

- tas
Aną vakarą lietuviai va

dovaujant Aleksan d r u i 
Kartonui ir adv. Kubiliui 
surengė “surprise” ban
kietą advokatui Algirdui 
Povilaičiui, kuris tapo iš
rinktas miesto policijos 
teismo prokuroru. Daly
vavo beveik visas New 
Britain’o miesto oficijalis 
štabas. Vakaro vedėju bu
vo kun. Vaškelis. Po ska
nios vakarienės ir daug 
gražių kalbų, linkėjimų 
nuo lietuvių ir svetimtau
čių. Adv. Povilaitis ir an
gliškai ir lietuviškai kal
bėdamas pabrėžė savo no
rą patarnauti New Britai- 
no piliečiams teisingai ir 
sąžiningai. Lietuvis kai 
kalbėdamas jisai sakė, 
kad aš lietuvis ir noriu vi-? 
siems lietuviams padėkoti 

• už jų gerus linkėjimus ir 
paramą. Kalbėjo iš lietu
vių kunigai Vaškelis, Kar
lonas ir Kripas, o paskui 
vienas jaunas lietuvis 
šupšinskas. Daly v a v o 
miesto majoras, du buvu
sieji majorai, teisėjai, ad
vokatai, daktarai, kunigai 
ir t.t. Buvo virš 250 žmo
nių nors labai lyio. Svei
kiname pirmutinį lietuvį 
miesto policijos teismo 
kaltintoją. Lietuviai seki
te Algirdo Povilaičio pa
vyzdį. Jis sunkiai dirbo; 
mokslus baigė Fordham 
universitete, New York.

• v •

MIRTIS
Birželio 29 diena, 12 va

landą vakare, mirė a.a. 
Martinas Kavaliausk a s, 
62 metų amžiaus, gyvenęs 
447 Ellis Street, sirgęs il
gą laiką dusulio liga. P. 
Kavaliauskas pasimirė tik 
devynias valandas prieš 
jų sūnaus Kazimiero ap- 
sivedimą. Tėvo mirtis su
jaudino ne tiktai jaunuo
sius, bet ir visas gimines.; 
Paliko giliame nubudime 
savo antrąją gyvenimo 
draugę, žmoną Oną ir aš- 
tuonius sūnus, būtent 
Juozą, kuris yra Pasauli
nio Karo Veteranas ir A. 
Legionierių Komandierius, 
Vincą, Antaną, Kazimie-

t 
.. - 1 

parapij oje.! 
j a Seselės 

Patartina 
tėveliams atsiųsti 

vcmavuus, kad naudingai 
praleistų kelias savaites 
besimokindami lietuviš
kos kalbos. T. M.

ROCHESTER, N. Y.
TR A GEDI J A

Birželio 13 d. trys jaunuoliai 
besivažinėdami laiveliu po Iron- 
deųuoit Bay patiko nelaimę. Lai- ’ 
velis apvirto ir lietuvis Petras 
Yurs, 21 metų amžiaus ir tiktai 
astuoni mėnesiai iš Lietuvos nu
skendo. Kiti jo draugai Jonas 
Vilkaitis ir V. Okunewicz išsi
gelbėjo. Palaidotas su Šv. Mišio- 
mis iš lietuvių bažnyčios birželio 
16 d. Labai gaila jaunuolio.

GRAŽUS DARBAS
Švč. Marijos Panos moterų pa- 

šalpinė dr-ja savo paskutiniame ’ 
susirinkime paskyrė Statybos 
fondui Šv. Pranciškaus seselių 
vienuolynui $25.00. Labai gražus 
darbas ir patartina ir kitoms 
draugijoms pasekti moterų pa-1 
vyzdį, nes sesutės dirba labai 
gražų darbą. Taipgi tame pačia-1 
me susirinkime moteris nutarė 
prisidėti prie National Council of 
Catholie Women. Labai geras ir 
pagirtinas darbas, bet visgi būtų 
buvę geriau, kad moteris būtų ė-l 
*musios iniciatyvą sutverti Ame-1 
rikos Lietuvių Romos Kataliku 
Federacijos skyrių, nes Federaci-j 
ja turi artimus ryšius su virsmi-i 
nėta moterų taryba ir taipgi su, 
National Council of Catholie! 
Men. Būtų jau labai laikas pasi
rūpinti įsteigti Federacijos sky-j 
rių, nes sujungtomis visų drau
gijų spėkomis būtų sėkmingesnis 
darbas. Visoki izmai. bendrafron- 
tieeiai ir kiti skleidžia propa
gandą. kuri daro didelę skriau
dą lietuviams, o Federacijos sky-! 
rius kaip tiktai būtų priemonė 
atsikirsti tam pražūtingam dar
bui kelią. Lietuvių katalikų drau
gijų valdybos turėtų apie šitą 
pagalvoti ir dabar artinantis pus
metiniams susirinkiamms tinka-! 
mai tą klausimą apsvarstyti.

KEARNEY, N. J.
Mokyklos Užbaigimo 

Puotelė
Aukštesnės mokyklos i 

užbaigtuvių proga ponia 
Kauklienė surengė gražią
puotelę savo sūn“> S Kau-! 

"i u*., į kurią nemažasOnutę. Vėlioms palaido- skaįčįus SVečių atsilankė.
Joną, ir jaunutę dukrelę £liui Jr" j kurią nemažas
tas. iškilmingai su trejo
mis šv. mišiomis, kurias' 
atnašavo kleb. kun. Vaš
kelis, kun. Karlonas ir 
kun. Gradeckis. Skaitlin
gas būrys giminių ir pa- 
zĮStamų palydėjo vehonj j- tyra>i lietuviškoje dvas. 
sv. Marijos kapus. Pasku- sjoje jr matytis tas pati- 
tmes ąmano atilsio apei- koJ ne vieJį ^^„3 
gas atlaike kun. Vaškelis. sveįjams bet ir jaunimui.

S. Kauklys užima L.R.K.

i Buvo užkandžių ir muzi
kos ir dainelių. S. Kau- 

! klys gavo sveikinimų ir 
dovanų ne tik iš atsilan- 
kusių, bet ir telegramo
mis. Puotelė buvo sureng-

Jaudinantį įspūdį darė 
tas, kad šeši sūnūs nešė 
tėyo karstą, o septintas 
rožių puokštę. Lai Sutvė
rėjas suteikia amžiną atil
sį jo vėlei.

v •

JAUNA LIETUVIŠKA 
PORELE

Liepos 3 dieną, 9 valan
dą ryte, pirm šv. šliūbinių 
mišių, kleb. kun. A. Vaš
kelis suteikė Moterystės 
Sakramentą panelei Ade
lei Janušonytei su Vincu 
Valinčiu. Abu jaunieji uo
lūs katalikiškame lietu
viškame veikime. P-lė A- 
delė yra šv. Cecilijos cho
ro barė. Liudijo jaunosios 
sesutė Julijona ir jauno
jo brolis Antanas. Vestu
vių puotoje susirinko 
daug svečių ir jaunimo. 
Laimingos kloties lietu
viškai porelei.

V.

Vasarinė Mokykla
Liepos 6 dieną praside

da vasarinė mokykla šv.

F ■■

♦

Du vyrai jau išimti. Bolės metėjas

z

Vietos užpildytos.
prisiruošia mest... entuziastai neatsikvepia dėl to drama
tiško džiaugsme, kurį tik bolės lošimas gali duot. Pažiū
rėkit aplinkui vaizduotę. Didelė dalis entuziastiškų Žiūro
vu tai moterys. Bolės lošimas pagrobė moterų entuziazmą 
Bostone!

Kas Pėtnyčia, kuomet vietos timas lošia, moters įlei
džiamos VELTUI (išskiriant valdžios, taksus 10 centų) į 
National League Field ir Fenway Parke. Ar jūs ten būsi
te? Negalėsit, būt, jeigu elektriški tarnai neduos jums 
liueso laiko. Pavyzdžiui, elektriškas valytojas sutrumpina 
sūrikias valandas valymo rankomis. Elektriškas skalbtu- 
vas išskalbia skalbinį trumpiau negu i dvi valandas.

O pietus — paprastai įdėkit į elektrikinį pečių ir nu- 
statvkit kontroles. Jie lauks jus kol sugryšit namon.

Elektriką dirba bepailsio, atsakomingai tik už kelis cen
tus. Jusli kaimyniška Edisono Krautuvė arba elektrikmis 
pardavėjas 
tarnautojai 
Dienos!

mielai parodys kaip ekonomiškai elektrikiški 
gali už jus dirbti. Nepraleiskit- kitos Moterų

» ' a

Elektrika Yra Jūsų Pigiausias ir Palankus Tarnas
14c iki 21c savaitėj 

už elektriką pro- 
symo.

• 3c iki 4c užmoka už
1 v. kepimo mo- t
derniškoj keptu-

Mažiau negulcypa- cj
L; tai už valgį elek- H ! Į
į_ trikiniam pečiuj. įj
K Mažiau negu 1c su- 

teikia pusryčiams 
šiltos, pakepintos --------------------
duonos kiek uorė- J]----n—Ti—Ir
site. «

Tos skaitlinės nu- 
statytos D. Bostone.

p
Ko Daugiau Vartojat, Tuo Žemesnė Kaina

Jums nusipigina iki 3c už kilonatt valandą kada 
sunaudojat vis daugiau elektrikos

THE EDISON COMPANY OF BOSTON

S. A. 165 kp. iždininko ti- Senelių yra 14. Jie visi pri- 
i vietą. Pagirtina, kad jau- imti be turtų. Seselės juos užlai- 
nuolis priklauso prie dide
lės lietuviškos pašalpinės 
draugijos. Svečias.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. dream).

Į Likę Vytautas, our greatest King, 
i Whose famous name and glory 

eiing 
Likę applause word, the famous: 

“bis”.
Adieu my Friend, Uždavinys!

REPORTERIS

ko ir prižiūri i 
prieteliai joms prisiunčia. Vie
nam vaikeliui išlaikyti reikalin
ga 16 dolerių į mėnesį.

(Jeigu kas norėtų padėti Sese-’ 
lems šiame gerame darbe, tai 
siųskite adresu: Sisters of Jesus 
Crucrfied, St. Mary’s Vilią, Elm- 
hurst, Penna.)

Komisija žada parką iš* 
puošti Amerikos ir Lietu- 

iš aukų, kurias vos tautiškomis spalvo- • • v* _ • X T* • J J jį • j • _•mis. Visi deda didžiausias 
pastangas, kad šisai išva
žiavimas būtų sekmin- 

ten buvusi, giausias. Bus duodamos 
- - - . dovanos, visokių pamargi- 

• - - nimų ir t. p. Kviečiami vi- 
1 si lietuviai iš Scrantono a- 

pylinkės pasilinksmi n t i 
į tyrame ore liepos 18 die
ną. Įžangos į parką nebus.

SGRANTON, PAUŽDAVINIUI IŠVAŽIAVUS
LIETUVON

Išvažiavus jau į Lietuvą Vil
niaus Vadavimo Sąjungos delega
tui, p. Vincui Uždaviniui, mūsų 
mieste — Philadelphijoje, kaip 
tai pagyvėjo kalbos apie jį ir jo 
misiją - darbuotę tarp Amerikos 
lietuvių. Jam tūlas philadelphi- 
jietis pabriežė atsisveikiniino ei
lutes net ir anglų kalboje, ve jų 
turinys:

Uždavinys! So-long!.. Adieu!!.
I sav my Friend today for yotv 
You are pen’s Knight of fhe

Liths Land.

Before you now my head I ber.d,
Becanse you worth of such eateem   -  —  -r •—j—> —_______ . ______
For Vilnius cause... (That is my ką tai pačios Seselės turi išlaiky- vadovybėje M.' Styrno.1 janti kalnai. Čionai gam-

ELMHURST, PA.
žINUTfiS

Šiame miestely yra Našlaity- 
nas, kurį veda lietuvių Nukry
žiuotojo Jėzaus Seselės, 
dinasi* Šv. Marijos Vila, 
čių yra 20. Seselės juos
kuo aprūpina. Už septynis vaiku
čius geraširdžiai žmonės bei 
draugijos apmoka, o kitus tryli-

Jis va- 
Vaiku- 

visūo

I . REAEHNG, PA.

ta labai maloni ir tikrai 
žavėjanti. Toje vietoje į- 
vyks pirmas parapijos 
piknikas. Visas pelnas 

i skyriamas bažnyčios pa
taisymui. Kad ir nėra tiek 
daug žmonių šioje apylin
kėje, bet ir mažas būrelis 
darbščių žmonių gali susi
laukti puikiausių pasek
mių.

Kviečiame lietuvius iš 
apylinkės kolonijų atva
žiuoti ir susipažinti su 
Readingiečiais ir praleis
ti dieną jų išvažiavime.

Readingietis

i

KELIONEI Į LIETUVĄ

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivą išplaukimai iš New Yorko

GRIPSHOLM ........... liepos 24
KUNGSHOLM .... rngpiflčio 19 
DROTTNINGHOLM .... rugp. 2fi 
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsą bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsą autorizuotus agentus, arba

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

mino.
Mums buvo daug džiaugsmo ir 

malonumo priimti atsilankiusią 
dvasiškija: Jo Malonybę Prelatą 
J. Miliauską, kun. V. Matulaitį, 
kun. J. Mikšį, kun. Bublį, MIC.. 
kun. I. Zimblį, kun. J. Karalių, 
kapelioną, kun. M. Brundzą, 
kun. P. Garmų, ir kun. V. Martu- 
sevičių.

Reiškiame širdingiausią padėką 
Philadelpbijos trims parapijoms 
už surengimą puikaus pikniko 
Vilos naudai. Giliausiai dėkui 
kun. V. Martusevičiui, kun. I. 
Zimbliui. ir kun. J. Mikšiui už di
dį pasidarbavimą.

Nuoširdingiausiai dėkojame Jo 
Malonybei Prelatui ir gerb. kuni
gams už malonų atsilankymą. E- 
šame didžiai dėkingos visiems 
gerb. klebonams, kurie sutrugdy- 
ti parapijos reikalais arba pcril- 
ga kelione negalėjote atvykti. 
Jūsų pastangomis susirinko ta 
graži minia, kuri savo darbu bei 
aukomis rėmė Vilos reikalus. 
Taipgi, Jūsų patarimais ir nenu
ilstančiais paraginimais sekasi 
pardavinėt knygutės. Visa žie
džia įvertinam Jūsų Tėvišką pa
ramą ir palankumą.

Dėkojame visiems atsilankiu
siems prieteliams. Žiūrint į siū
buojančią minią atrodė, kad dau
guma apylinkės lietuviai suvažia
vo piknikan. ir tas suteikė mums 
daug malonumo ir džiaugsmo. 
Nuoširdžiai kviečiame Jus vėl 
atsilankyti.

Gilią padėką tariame trijų pa
rapijų darbininkams. Nors jau 
buvote išvargę visvien Jūsų ma
lonumas, vaišingumas ir linksma 
šypsena džiugino visus. Tikrai 
puiku! kilnu!

Branginant — ‘Draugo’, ‘Gar
so’, ‘Darbininko’, ir ‘Amerikos’ 
laikraščių dažnus ir gražius pa
garsinimus. Reiškiame Jums di
džią padėką.

Begalinei dėkui visiems, kurie 
darbu, aukomis arba atsilanky
mu prisidėjo prie šio pikniko. 
Melsimės, brangieji, kad Visaga
lis laimintų gausiomis malonėmis 
kiekvieną momentą Jūsų gyveni
mo. Jums širdingiausiai dėkingos, 

Sv. Kazimiero Seserys (Viloje)

Ekskursija į Lake Ariel
Šv. Juozapo Lietuvių 

! parapijas veikėjai skait- 
I lingame susirinkime nuta
rė šįmet rengti ekskursiją 

si apie 21 mylių nuo 
Scrantono. . Ekskursija į- 
vyks sekmadienį, liepos 
18 dieną. Į komisiją įėjo 
A. Kubilius^ pirm., I. No
reika, raštingas, Man- 
signoras XV. Miliauskas ; niŠjtiršalė' šokiams ir pa- 
iždininku ir Garbės Pir- stoges. Aplink gražios ža- 
mininku. Išrinkta patar- lios žolės ir medžiai. Iš 
nautojų prie stalų virš 60, tolo matosi aukšti Žaliuo-

Juozapo Lietuvių 
os veikėjai škait-

ngam jĮĮL
“ šįm< _ ' '
Lake Artelį kuris randa-

METINIS PIKNIKAS
Šįmet pirmas Šv. Anta

no lietuvių parapijos pik
nikas įvyks sekmadienį, 
liepos 11 dieną , Saltysik 
Parke, vieną mylią iš Rea- 
ding miesto, South 9th 
Street. Toje vietoje yra į- 
rengtas labai gražus dide
lis kiemas kaip tik dėl 
piknikų.''' yra ■miiži-

n
VISIEMS JUOZAPO MARUOS

VILOS PRIETELIAMS

Birželio 6, Juozapo Marijos 
los visus kviečiantis sodas 
prisipildė iŠ visur suvažiavusia ( 
minia ir rami Vilos padangė vėl 
suskambėjo - - prietelių linksmais 
baldais ir džiaugsmingais juokais, 
šia patogia proga, PhOadelphijoe 
Lietuvių Diena, ilgai nesimatę gi
minės, draugai, ir pažįstami vėl 
susitikę Viloje gražiai pasilinks-

Vi
rė!

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS

•ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Derter 1992

Namų: PI. 6286

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman SL, 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R
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Rytinių Valstybių Žinios
AMERIKOS LIETUVIŲ LE
GIJONO 4-TAS SEIMAS

J. Šimonio ir adv. K. Jurgėlos, 
bei neuniformuoto adv. T. Kubi
liaus. Toliau sekė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, Šv. Juozapo 
liet, parapijos švilpukų ir bugnu 
orkestras, vadovaujamas J. StQ- 
kes, 4-to posto nariai su vėliavo-

Lietuvių karo veteranėj seimas 
Įvyko birželio 19-20 dd. Water- 
burv, Conn. Pirmas posėdis atida- ’ mis, moterų talka, 7-to posto na- 
rvtas Politikos Klubo salėje,’48 riai su vėliavomis, moterų talka. 
Green St. birž. 19 d. 11 vai. ry 
te. Pristačius vėliavas, sukalbėjus kestras, vietas 6-to posto nariai 
maldą ir pagerbus žuvusius gink-'su vėliavomis, ir to posto moterų 
lo draugus, vadovavimą perėmė talka. Po to sekė du gyvieji pa- 
vvr. vadas J. Kavaliauskas. Se- veikslai; vienas vaizdavo 
kretoriavo vvr. adjutantas adv. nieą
K. Jurgėla. Prezidiuman pakvies- paminklą visiems žuvusiems lietu- 
ta ir moterii talkos vadovė p. K. vii; kariams. Gyvuosius vaizdus 
Norkūnienė. Telegramomis sveiki- parūpino vietos lietuvių organi- 
no Waterburio Katalikiški; Dr-J žarijos.
jų Federacijos vardu p. A. Alek- 
sis, ir Legijono vvr. gydytojas 
kap. dr. J. Bučnvs iš Baltimore, 
M d. Laišku sveikino adv. A. O. 
šalna iš Bostono. Vardošaukiu 
patikrinta, kad dalyvauja balso 
teise 38 atstovai ir 4 jų 
duotojai, bei eilė svečių, 
vaujami Dariaus-Girėno 
1 Nr. New York’e, Stasio 
vičiaus 4 postas New Britain’e, 
Silvestro Stoknos 6 postas Water- 
burv, ir Fridriko Sabonio 7 pos
tas Hartforde.

Iš raportų paaiškėjo, kad šiuo 
metu Liet. Legijonan priklauso 
\ irš 300 narių ir 7 postai, ir kad 
postams užuomazgos padarytos 
Trenton, N. J., Wilkes Barre, dį, ir kad bendrai nepaprastas 
Pa., Amsterdam, N. Y. ir New Lietuvių Legijono laimėjimas 
Haven, Conn. Čikagos postas ne- buvo geriausias lietuvių pasirodv- 
veikia, o Bostone dėl neišaiškin- mas miesto istorijoje, 
tų priežasčių lietuviai veteranai 
susibūrę 
postą. Nutarta dėti pastangų, kad valgiai. 
Čikagos ir Bostono Amerikos Le-į 
gi jono lietuvių postų nariai i-' 
stotų ir į Lietuvių Legijoną. Sei
mas padėkojo vvr. inspektoriui 
kap. P. Jurgėlai už jo kūrybines 
pastangas. Moterų Talkos daliniai 
.šiuo metu veikia tik New Britain, 
AVaterburv ir Hartford.

2 vai. po piet apie 400 lietu
vių ištraukė Į paradą, surengtą
V. F. W. Conn. valstybės sąskry
džio proga. Netikėtai, Lietuvių 
Legijonas gavo pirmenybę prieš 
visus kitus parado dalinius: pir
mieji žygiavo du batai i jonai ka
riuomenės, po to sekė Lietuvių 
Legijono batalijonas su 2 orkes
trais, ir jų užpakaly sekė V. F.
W. ir kiti daliniai.

Lietuvių batalionas sudarė ne
paprastą Įspūdį. Pryšaky 3 lietu
viai skautai nešė ilgą plakatą, 
‘•Lithuanian Legipn of America”. 
Po to sekė automobilis su auksi
ne žvaigžde, kame sėdėjo 2 ar 
3 “Aukso Žvaigždės Motinos” pagerbti savo vyr. vado padėjėją 
(taip vadinamos motinos, kurių 
sūnūs žuvo karo lauke). Sekė 
Vyr. vadas J. Kavaliauskas, ‘Pur
ple Heart’ ordino karžygis, lydi
mas pilnai uniformuotų ir gau
siai dekoruotų kap. P. Jurgėlos,

Repuhlie švilpuku ir būgnų or

“Litua-
” nukritusią girioje, antras

Po parado Brassco parke Įvyko 
. orkestru rungtynės. Šv. Juozapo 
parapijos lietuviukai laimėjo du 
pirmuoju prizu: kaipo skaitlin
giausias dalinys, ir kaipo geriau
sias. Prizus tuojaus Įteikė V. F. 

pa'"1'1 \v. .Conn. Departmento pareigū
nai ir linksmi nuvargę jaunuo
liai atžygiavo Į Legijono seimo po 
sėdžių salę, kur buvo triukšmin
gai sutikti ir pavaišinti. Visi gė
rėjosi parneštais sidabro prizais.

Miesto majoras ir valstybės 
i viee-gubernatorius p. Haves vie
šai pareiškė reporteriams ir savo 
svitai, kad Lietuvių Legijono da
linys buvo dailiausias, drausmin
giausias ir padarė geriausią Įspū-

Atsto- 
postas 

Radze-

Vakare posėdžių, salėje buvo 
j Amerikos Legijono šokiai, — nemokama Įžanga ir

Birž. 20 d. 9 vai. ryte seimo da
lyviai ir dalyvės organizuotai da
lyvavo pamaldose šv. Juozapo 
bažnyčioje, užimdami rezervuo
tas vietas. Pamaldas laikė kun. 
Gradeckas, ir seimui pritaikintą 
pamokslą pasakė malonus vietos 
klebonas kun. J. Valantiejus.

Antras posėdis vyko liet, parke 
Lakewood. Dalyvavo 30 atstovų 
halso teise. 5-jį seimą kvietė pas ; 
save New Yorko ir Hartfordo at-1 
stovybės ir buvo paskirta komisi
ja vietai patikrinti, bet vėliau 
hartfordiečiai .atsiėmė kvietimą iri 
tuo būdu 5-tas seimas įvyks New j 
York’e. Šiame posėdy svarstyti1 
daugiausiai tekniški klausimai, 
k. a. Įstatų aiškinimai, susitvar
kymas. ritualas. Nutarta organi
zuotai dalyvauti Bostono Am. Le
gijono Stepo Dariaus posto išvy
koje tikslu patraukti bostoniečius 
ginklo draugus Į Lietuvių Legi
jono eiles, ir sykiu aplankyti ir

1. Kauno geležinkelių stotyje minios sutinkama Lietuvos valstybinė krepšinio komanda, kuri šiais metais laimėjo Europos 
nugalėtojo-meisterio vardą: komandos vadas minios kilnojamas su laurų vainiku. 2. Dešinėje iškilmingai sutikta iš Europos pir
menybių į Kauną atvažiavusi egiptiečių krepšinio komanda.

ras uolų darbininką, o y- kslo likti pavyzdingais 
pač New Haven, kame ji- lietuviais - lietuvaitėmis 
sai kas sekmadienį per ir ateityje lietuviams šio- 
paskutinius metus pas je šalyje vadovauti. Gra- 
kun. Pankų darbavosi. Al- duantų tarpe randasi ge- 
bany diecezija laimės tiek nijališkus gabumus turin- 
daugiau, kiek Hartfordas tieji, kaip tai: Jonas Lop- 
pralaimės.

Sveikiname, Jus, kun. 
dr. Liutkau, M. S., nauja
me vynyne. Ilgij metų, 
gražios laimės, ir geriau
sios kloties.

bet ( Raporteris.
ATVYKSTA JO EKSCE- 

I LENCIJA VYSKUPAS 
• REINYS

m. seime 15 balsų prieš 14 (vie
nam naujorkiečiui trumpam išė
jus ir opozicijai neleidus balsuo
ti jo pavaduotojui) tas klausi
mas atmestas adv. T. Kubiliaus 
ir 6-to posto adj. V. Danisevi- 
čiaus agitacijos pasekmėje. Tuo 
metu iš Conn. narių tiktai J. Ka
valiauskas ir A. Velečkis balsavo 
už akciją šiame klausime, sykiu 
su New Yorko delegacija ir dak
taru Bučniu. Šiame seime vėl ki
lo karštos diskusijos Adv. Kubi
lius balsavime nedalyvavo,
panašią akciją vadino ubagavi
mo, o Waterbury atstovai, išski-, 
riant vvr. ūkvedį K. Slokų, ragi- j 
no klausimą atidėti kitiems me
tams. Diskusijose paaiškėjo, kad i 
ivaterburiečiai pačiai akcijai pri- ' ___________*_________ , ______
taria, bet po pasitarimų su vice- šią savaitę šeštadienį, lie- nas ir Kripas. Taip tai pa- 
gubematorium ir kongresmanu pos 10 d., 7 vai. vakare sibaigė mūsų lietuvių

hartfordiečių graduantų 
mokslo metas. Daugumas 
žada toliau mokvtis. Lin
kime jiems geriausių pa
sekmių.

Malonu pranešti, kad

ša, Stejauskas ir Majaus
kas, kurie piešia puikius 
paveikslus. Yra šokikių, 
kaip tai — Kasmonaitytė. 
Vienu žodžiu, jeigu mūsų __________ ___ ___
mokykla kiekvieną metą i joje sėdėjo kunigai Am- 
galėtų džiaugtis panašia 
klasa tai būtų ideališka. 
Rytojaus dieną buvo gra- 
duantų išvažiavimas Lake 
Congammond, Mass. Da
lyvavo Sesutės ir kunigai 
Ambotas, Lutkus, Karto

kunigai Ambotas ir Kri-! 2 vai. pp. ir tęsis iki vėlu- 
pas. v ' mos. Bus duodamos dova-

Birželio 29, Švento Ka- nos kontestuose pasižy- 
zimiero lietuvių bažnyčio-’ mėjusiems. 
je įvyko Vinco Kripo šliu- ~ ~ , . .
bas su Adele Kazakevi- - ..Poįia. M. Budreckie- 
čilite. Šliubą davė Vinco "r.,!S'2;L°l '!.UVf„.aP 
brolis kun. Kripas. Jam a- ' ’ 
sistavo vietinis klebonas 
kun. Pankus ir Ansonijos ! 
lietuvių klebonas kun. 
Karkauskas. Sanktu arijo-

kyti gimines ir dar" kai 
kuriuos reikalėlius atlikti.

— Birželio 20 dieną pa
rapinę mokyklą užbaigė 
22 mokiniai: 9 berniukai 
ir 13 mergaičių ir priėmė 
iš vyskupo rankų diplo
mus ir garbės požymius. 
M. Kvaraciejukė gavo do
vaną už atsižymėjima lie
tuvių kalboje ir S. Pau-

gubernatorium ir kongresmanu pos 10 d., 7 Vai.
bei kitais politikais nutarė pirma B1ŪSU hartfordiečių Šven- 
sustiprinti pačią org-ją ir tik ta- ČiaUSlOS Trejybės lietuviu 
da, parodžius savo jėgą skaitlinė
mis, imtis akcijas. New Yorko 
vienintelis atstovas šiame posėdy, 
adv. .Jurgėla, nurodinėjo, kad po
litikai turi savų sumetimų, nore-! 
darni patirti Legijono balsuotojų 
jėgą, kad reikalinga visas lietu- ČiaUSlU Sakramentu, 
vių org-jas suorganizuoti šiai ak-, Ekscelencija pasakvs na
cijai ir jei kuris politikas drįs mokslą. Tat nuoširdžiai 
neremti, tai visiems lietuviams. | kviečiame VISUS Hartfor- 
be partijų skirtumo, statyti prieš. do ir apylinkės lietuvius 
juos savo kandidatus, ir tuo atve- * atsilankvtt Dievą pagar- 
ju politikai greit pakeis savo nu-'binti ir sykių išgirsti ir 
sistatvmą. .Jis smulkiai nurodi- pagerbti mŪSU garbinga 
nėjo Lietuvai padarytą skriaudą svečia.
derybose dėl skolos. JĮ solidžiai j Rodos, lieDOS 9, Jo Eks- 
rėmė Hartfordo posto atstovai ir celenciia bus New Britai- 
New Britaino atstovų dalis. J8 ne, O 11 d.“ Waterbury lai
kaisi; prieš 12 šis klausimas ati-ikvs pontifikalines šv. mi- 
dėtas kitam seimui. Po to Da-, šias. Vėli^llS lankys kitas 
riaus - Girėno postas rezervavo lietuVU Daranijas Conn. 
sau teisę nepriklausomai veikti (valstvbėjei Nuoširdžiai 
šiuo klausimu. Waterburiečiai no- sveikiname lietuvį vysku- 

, rėjo uždrausti, bet laimėjo tik pa ir linkime jam mato- 
; liek, kad Vyr. Štabas neagituos niai viešėti Connecticut 
postų. Tuo būdu atskiriems pos- valstybės lietuviu kataH- 
tams rankos laisvos.

parapijoje bus didžiai 
garbingas svečias iš Lie
tuvos, • Jo Ekscelencija 
Mečislovas Reinys. Tą va
karą bus laikomos pamal
dos ir palaiminimas Šven- 

Jo

botas, Valantiejus, Star
kus, Ražaitis. Gradeckis 

i ir Kartonas. Kun. Lutkus 
buvo ceremonijariumi.

Paskui Ansonijoj įvyko lauskaitė už gabumą.
i priėmimas. Jaunavedžiai
Į išvažiavo praleisti “Honey 1 1
moon”; grįžę apsigyvens 
Hartforde.

J .

n 17 ai
MŪSŲ DRAUGI) IR KOS- 

TUMERIĮI DĖMESIUI

adv. Šalną (daug kas pranašau
ja, kad 1938 m. seimas jį išrinks 
vyriausiu vadu).

Daug triukšmo sukėlė Lietuvos 
skolos Amerikai panaikinimo ar
ba sumažinimo klausimas. 1936

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

ŠTAI KAIP
— Švento Petro ir Povilo 

parapijos Ekskursija lai
vu į Roton Point, Conn. 
buvo linksma ir graži. O- 
ras ant jurų buvo nuikus. 
Kelionė laivu maloni ir 
švelni. Pelno parapijai 
liks apie 1350 doleriu.
— Jo Ekscelencija Vysk. 

M. Reinvs atlankė šia ko
loniją birželio 27 d. Baž
nyčioje pasakė pamokslą 
ir paskui salėje klausėsi 
ir gėrėjosi vaikučiu prog
ramos, ir čia pasakė kal
belę apie Lietuvos pir- 
mvnžanga. Pirmadi e n į, 
atlaikęs šv. Mišias, 
žiavo kitur.
— Lienos 1 diena 

gražią knvgutę iš 
bininko” knygvno 
“Maištas prieš Dangų”, 
Gintaro. Vertėtų kiekvie
nam lietuviui šia knygute 
įsigvti ir perskaityti. Kai
na tik 15 centų.
— Šv. Petro ir Povilo 

parap. choras rengia pik
niką Walnut Grove parke 
Clark Township, sekma
dienį 11 liepos. Prasidės

Jūs nuoširdžiai esate 
kviečiami atsilankyti ; 
naujai išremontuotą A- 
therton’s Baldą Krautu 
vę... Ateikite ir apžiūrė
kite ką mes turime.

ATHERTON’S
41 Center St., Brockton.

Ex-Kareivių Veikla
Šiomis dienomis lietu

viai hartfordiečiai ex-ka- 
reiviai gavo naują savo 
vėliavą. Vėliavos priimtu
vėse dalyvavo New Bri- 
tain’o, Waterbury’o ir 
Hartfordo uostai ir auxi- 
liaries. Iškilmės, kurias 
vedė advokatas Kubilius 
iš New Britam buvo giliai 
įspūdingos. Dalyvavo' 
daug žmonių. Visos drau
gijos iš naram jos buvo 
kviestos ir dalvvavo. Ats- 
tovai-ės sakė kalb a s. 
Taipgi buvo atsilankė ku-' 
nigai Ambotas ir Kripas, 
kurie tarė vieną kitą žo
delį. Sveikiname ex-kare’- 
vius ir auxiliaries, kurie 
smarkiai ir pavyzdingai 

1 veikia.
.... „ Lienos 4 Lietuviu Darže

mos atvaizda ir gražu an- Ex-kareiviai turėjo savo 
pikniką.
KARNIVALAS PASISE

KS
Birželio 23. 24, 25. ir 26 

dd., vakarais mokyklos 
kieme įvyko metinis Kar- 
nivalas arba nikninkėlis. 
Oras buvo nuikus ir žmo
nių buvo skaitlingai kas 
vakarą. Dalvvavo netik 
hartfordiečiai. bet ir iš 
Hartford anvlinkės. Eli
jas Baranau skutis iš
Hartford. kuris tarnauja 
nrie mišių išlaimėjo nau
ja Chevrolet automobiliu. 
Reikia padėkoti visiems 
biznieriams, 
viams 
čiams, 
mėsos 
Reikia 
siems, 
kurie 
ar kitu būdu 
nnrariiini kambrais. 
Dievulis visus laimina!

ku tarpe. Catholic Trans-
1:30 vai. po pietų posėdis baig- cript talpino Jo Ekscelen-

tas. Waterburiečiai surengė ats
tovams priešpiečius,______  kame kalbė- rasvma. Lauksime nekan- 
jo po vieną postų atstovą.-z Vėl Ekscelencijos ir
gražinta harmonija organizaei- lietuviai katalikai Dri- 
joje ir išsiskirstyta gražiu ūpu ' pildo^mŪSU baHIVČia ir kl- 
Sekė gegužinė.

Bendrai imant, seimas gražiai 
pavyko ir pagelbėjo sustiprinti 
savitarpio ryšius ir pažintis.
♦ SAVANORIS.

(tas Conn. lietuviu bažnv-Į 
i čias. Lai Jo Ekscelencija 

pamato, kad Conn. lietu
viai gražiai laikosi katali
kybės ir lietuvybės.

• v

• v

išva-

ravan 
“Dar- 
vardu

HARTFORD, CONN. MOKYKI ,OS UŽBAIGI
MO IŠKILMES

Šįmet pas mus mokvk- 
la baigė gražus būrelis 

lette kongregacijos vy- bernaičiu ir mergaičių, 
riausvbė paskyrė lietuvį, Pačios užbairimo iškilmės 
kun. Pijų Liutkų, fitoso-,buvo bažnyčioje. Gražu 
fiją dėstyti tos kongrega- pamokslą ’ nasakė kun. 
cijos Seminarijoje, Altą- Gradeckis. Diplomas dali- 
mont, N. Y.. Albany diece- no kun. Ambotas. O nas- 
zijoje. Iki šiol kun. Liut- kui sekmadienio vakare 
kus mokė graikų ir lotynų salėje buvo perstatvtas 
kalbas La Salette kolegi- jn-ažus teatras - oneretė 
joje, kur jisai pirmiau mo- “Pelenė” arba "Cinderel- 
kė gamtos mokslus. Da- ]a”. Dalvvavo beveik visi 
bar po 11 metų Hartforde mokvklos vaikučiai. Atli- 
siunčiamas į Altamont. ko roles kuonuikiaūsiai. 
Kunigas Pijus Liutkus y- Reikia ištikrųjų - atiduoti 
ra studijavęs Romoje, garbe mūsų gabioms ir 
Gregoriano universitete,J rehųilstanč i o m s Sesu- 
kur jisai įgvio filosofijos 
doktaratą. Kartu su filo
sofijos katedra jisai yra 
paskirtas antrasis perdė- 
tinio patarėjas. j

Kun. Pijus vra sūnus 
Jono ir Onos Liutkų, ku-; 
rie gyvena Waterburv, 
Conn., pavyzdingos šei-

Šiomis dienomis La Sa
lette kongregacijos —

renųilstanč i o m s 
tėvna lietuvaitėms Pran- 
ciškietėms, kurios- labai 
sumaniai veda musu lietu
viu mokvMa. Daugiau lie
tuviu turėtu tiiomi pasi
naudoti! Amoniu buvo mi
na salė. Protarpiais kalbė
jo 'RieMnas kun. Ambo
tas ir kun. Krinaš.

mos
Hartfordo diecezija pra-

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street
BALTIMORE, MD.

‘DARBININKU’ 
EKSKURSIJOS

LIEPOS 2,
Laivu “GRIPSHOLM”

LIEPOS 21,
Laivu STATENDAM, 

kuris išplaukia iš Bosto
no.

ŽALGIRIS
v •Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vy

tauto Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio?
Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakoji

mų apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį kryžiuočių galy
bę?

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų 
ir įdomių istorinių apysakų. Apie jį rašė kitataučiai 
mokslininkai ir rašytojai. Apie jį dar daug bus rašo
ma.

Savaitraštis AMERIKA birželio 25 dieną pradeda 
spausdinti nepaprastai įdomią istorinę apysaką “ŽAL
GIRIS”, kurią parašė J. Sužiedėlis.

Apysaka “ŽALGIRIS” vaizduoja Vytauto Didžio
jo laikus, lietuvių atkaklias kovas su kryžiuočiais, mū
sų senovės papročius ir kitus įdomumus.

“ŽALGIRI?” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį 
susipratimą kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos 
dalis žavi savo nuostabiu gražumu.

Ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose 
bus spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsi
gyti už 75 et. . Geriausiai užsirašyti Ameriką visiems 

u. v- m®tams — tik $ doleriai.
lio Mato Krino namuose. Į Tuojau raityki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 et.
Buvo snMirinkę vien vyrai pašto ženklais ar pašto perlaida. Vienas numeris susi- 
knrie išreiškė linkėjimus pažinti siunčiama nemokamai.
Vincui, kuris žengia mote-| AMERIKA

netik lietu- 
bet ir svetimtau- 
kurie. aukavo tai 
tai duonos ir kt. 
padėkoti ir vi- 

kurie darbavosi ir 
atsilankė ir vienu 

rėmė musu 
Lai

SURPRISE PARTY
A^a vakara hartfordie- 

tl Vincą Krina nustebino 
anie 00 lietuviu vaikinu, 
kurie suriko “Sumrise”, 
kuomet lis apsilankė bro-

Lrystėn. Buvo užkandžių ir.423 Grand Street, as siekti aukStesnio “5j>rakąlbėlės^ R.lhėio ir1^ėms __ Brooklyn, N. Y.
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