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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

Columbia, S. C. — Čia į- 
vyko South Carolina A- 
merikos Darbo Federaci
jos 21-mas seimas, kuris 
vienbalsiai užgvrė Darbo 
Federacijos taktiką ir pa
smerkė CIO veiksmus.

ANTRADIENIS (Tuesday), LIEPOS (July) 13 D., 1937 M., No. 51. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Kauno “Iliustruotas Pa
saulis” paskelbė, būk vy
riausias sovietų Rusijos 
raudonosios armijos va
das maršalas Vorošilovas 
esąs lietuvis. Jo tikroji 
pavardė Klimas. Iš Lietu
vos išvežtas 7 metų am
žiaus. Jeigu ši žinia tei
singa, tai lietuviai ir Ru
siją valdo, bet bevaldyda- 
mi praranda gyvybę už 
tai, kad nesugeba patai
kauti kruvinajam dikta
toriui Stalinui.

KUNIGAS TARYBOS 
PIRMININKAS

Albany, N. Y. — Guber
natorius H. Lehman pa
skyrė kunigą J. Boland 
pirmininku Valst y b ė s 
Darbo taryboje. Kun. Bo
land atsisakė nuo pasto
racijos darbo, kad galėjus 
pilniau atsiduoti darbo 
klausimams.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

*

ŠVENTASIS TĖVAS 
KALBĖJO PER RADIO Vėl Riaušes Ohio

VIEŠOJI NUOMONĖ 
PRIEŠ STREIKUS

Washington, Liepos 10, 
Viešoji nuomonė šiomis 
dienomis yra griežtai nu
siteikusi prieš triukšmin
gus ir priverstinus strei
kus, pareiškia J. V. Vaiz
bos Būti biuletinas.

Pasirodo, kad darbo ir 
darbininkų aplink y b ė s 
reikalauja permainos ar
ba pataisymo Wagner 
darbo akto, kad tinkamai 
apsaugojus darbininkus ir 
kad uždėjus daugiau at
sakomybės unijoms.

PALESTINĄ PADALINS 
Į TRIS DALIS

Londonas, Liepos 8 — 
Anglijos valdžia šiandien 
priėmė Palestinos reikalų 
komisijos raportą ir nuta
rė Palestiną padalinti į 
tris dalis, būtent: žydų 
tautos dali, arabų tautos 
dalį ir dali priklausančią 
Anglijai. Po Didžiojo Ka
ro, Tautų Sąjunga paliko 
Palestiną Anglijai globoti, 
bet visos pastangos tai
kingai sugyvendinti ara
bus ir žydus nuėjo veltui. 
Komisija buvo paskirta 
tą dalvką ištirti. Dabar 
komisija įteikė savo ra
portą Anglijos valdžiai, 
kuri pilnai sutiko su ja. 
Belieka Tautų Sąjungos 
sutikimas po jos susirin
kimo, kuris įvyks liepos 
30 d.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

PMA^iĄVIFIA\

Security of Exchange 
komisija praneša, kad 
Diamond Mafch kompani
jos prezidentas, kuris 
gauna 8100,000 į metus al
gos. išdirbęs 10 metų, 
gaus pensiją $31,000 į me
tus: Nieko sau pensija. 
Darbininkai gi gauna la
bai mažas algas.

Šventasis Tėvas, Popie
žius Pijus XI, sekmadienį, 
liepos 11 dieną pasakė 
kalbą per radio, Šv. Tere
sėlės Bazilikos šventini
mo progra. Bazilika šven
tino Jo Eminencija Kard. 

į Pacelli, Šv. Teresės, Kūdi
kėlio Jėzaus gimtiniame 
mieste, Lisieux. Po šven
tinimo iškilmių, Šventasis 
Tėvas pasakė kalbelę ir 
suteikė palaiminimą.

Jo Šventenybė kalbėjo 
iš Castel Gandolfo vasar- ! 
namio. Jo balsas buvo aiš
kus ir stiprus. Jisai kalbė
jo lėtai, bet tai nebuvo 
balsas sergančio žmogaus, 
bet pavargusio senelio. 
Buvo galima matyti žymų 
pagerėjimą.

Šventojo Tėvo kalba bu
vo raginimas prie maldos. 
Reikalinga yra malda, ji- 

, ypač šiais lai- 
žmonių minios jiems po kojų beria pavasario gėles ir 3) apačioje — organizacijų kais, kuomet iš visų pusių 
ir visuomenės paradas: Žygiuoja “Drobės” fabriko darbininkai, kuriuos lydi šar------- * - ------ ----
vuotis, vežąs patranką.
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Valstybėje
MAŠINISTAI NEPAISĖ į Massillon, O. Liepos 11, 
DRAUDIMO PIKIETUO- Vienas darbininkas buvo

TI

Areštavo 100

dirbtuv ė s.

1 Ii
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Kariuomenės ir visuomenės šventė Lietuvoje: 1) viršuje — pirmieji Lietuvos 
jūrininkai parade, 2) nepriklausomybės kovų dalyviai — karo invalidai iš Karo 
Muziejaus pro minią žengia prie Nežinomojo Kareivio kapo pradėti iškilmių, I sai sako, 
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užmuštas ir keliolika dar
bininkų sužeisti kruvinose 
riaušėse plieno darbinin- 

----------- i kų streikierių ir streik- 
Lcng Beach, Cal. —Čia laužiu prie Republic Steel 

sustteikavo Auto Mecha- korporacijos
nies’ Local Union 1126 Streikieriai pastojo kelią 
darbininkai, kad pagelbė- darbininkams einantiems 
tų laimėti streiką auto
mobilių pardavėjų darbi
ninkams. Policija puolė 
piiketuojančius mašinis
tus ir 100 jų areštavo. Bet 
mašinistai nenusigando. 
Jų vadas pareiškė, kad jie 
vistiek pikietuosę. Auto
mobilių pardavėjų darbi
ninkai reikalauja pakelti 
algas, kurios yra labai že
mos. Dauguma darbinin
kų gauna tik $12.00 į sa- ansaugos kareiviai, kurie 
vaitę. Tokios algos neuž- užlaikė tvarką pereitą sa- 
tenka pragyvenimui. Par- vaitę, buvo atšaukti pe- 
davėju organizacija remia reitą penktadienį, 
streiklaužius ir atsisako -------------
tartis su darbininkais, DARBO TARYBA TYRI- 
tarnininka u j ant Jung. NĖS KOMPANIJOS AK- 
Valstvbiu Darbo Santykiu

darba nuo 11 valandos.
Policija ir rezervai buvo 

greitai iššaukti malšinti 
riaušini n k u s. Streikie- 
riai. negalėdami važiuo
jančių automobiliais dar
bininkų sulaikyti pradėjo 
į juos mesti akmenimis, 
nlytomis. Nakti girdėjosi 
šautuvų šūviai ir iš mies
to ligoniniu ambulansai 
buvo iššaukti. Tautiniai

• v

Japonija - Kinija Pradėjo Karą
Tokio, Japonija, Liepos 

12 — Japonų karininkų 
štabas praneša, kad Kinų 
kareiviai, atmaršavę arti 
Peiping miesto, apšaudę 
Japonų pozicijas. Kinija 
pasiuntė 50,000 kareivių 
į tą miestą, kur nuo perei-

AREŠTAVO RUSIJOS 
TASS ŽINIŲ AGENTŪ

ROS DIREKTORIŲ

I 44 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĖ PENNSYLVA- 

NIJOJ
I

Pe-Harrisburg, Pa. — 
reitą savaitę gub. Earle 

, , . .pasirašė įstatymą, kuriuoma, kad Šiomis dienomis nustato valandų darbo 
savaitę. To> valstybėje 

L bus

Londonas — Praneša-

to trečiadienio Japonų ir 'policija areštavo Tass zi- nu0 gruodžio 1 d. bus 
Kinų kariuomenė mušasi. ™ų agentūros vyriausią draudžiama darbininkams 
Japonų valdžia orlaiviu direktorių J. G. Doletzky. birbti daugiau kaip 44 
pasiuntė Įeit. gen. Kiyoshi; Doletzkis esąs trockinin- vaj į
Japonų valdžia

Katsuki į karo lauką, ir' 
pats imperatorius Hirohi- 
to sugrįžo iš vasarnamio 
Hayama, kur jisai atosto
gavo. Kinija kaltina Japo
niją už mūšių pradėjima, 
sakydama, kad Japonija 
jau ilgus metus ruošėsi 
užgrobimui Peiping apy
linkės. Japonai sako, kad 
Kinijos armijos susibū
rimas Šiaurinėje Kinijos 
daly pradėjo karą. Abi ša
lys sako, kad nori taikin
tis, bet nė viena nenori 
pasiduoti. Abi stato dide
lius reikalavimus. Atrodo, 
kad ši krizė tarp Japoni
jos ir Kinijos tikrai svar
bi. Karo pavojus Toly- 
muose Rytuose labai rim
tas.

i

JAPONAI TRAUKIASI 
IŠ KINUOS

Peiping, Kinija — Iš pa
tikimų Kinijos šaltinių 
sužinota, kad po mūšių 
šiaurinėje Kinijoje, Japo
nija ištraukia savo ka
riuomenę ir tokiu būdu 
pertraukiam a s karas. 
Prasideda derybos.

DEGTUKŲ TRUSTO 
VIRŠININKAI GAUNA 
STAMBIAS PENSIJAS

vargai žmoniją spaudžia, 
iš visų pusių gresia viso
kie pavojai. Melskimės, 
Jo Šventenvbė ragino, kad 
žmonija taip labai šian-' 
dien prispausta ir dėl ry
tojaus didžiai susirūpinu
si, galėtų apturėti kiek Tarybai, 
nors ramybės per taiką 
ir tvarką.

Amerikoje Šventojo Tė
vo kalba buvo galima gir-; 
dėti 7 valandą ryte.

į ________ _______ ____

DAUGIAUS SOVIETŲ 
LEKIA Į AMERIKĄ

TO LAUŽYMĄ

PRANCŪZIJOJE YRA
260.000 ŽYDŲ

Atlanta, Liepos 10 — A- 
lumino Darbininkų Uni
ja kaltina Am. Aluminos 
kompaniją “trukdyme ir 
nesutikime kolektyviai de- 
rėtis” su unija. C. N. Fei- 

acr delson, vietinis tautinio 
darbo santykių tarybos 
pirmininkas, pradėjo tą’ 
kaltinimą tyrinėti. Kiek 
laiko pirmiau Alcoa mies
tely. Tennessee, tos kom
panijos dirbtuvėje kilo 
riaušės tarp streikierių ir 
streiklaužių. Darbininkai 
reikalauja algų pakėlimo 
nuo 45 iki 60 centų į va
landą. Kompanija nenori 
su unija derėtis.

i

Vilnius — A. Menes, žy
das istorikas ir sociolo
gas, apskaitliuoja, 1__
Paryžius yra septintas di
džiausias žvdų centras, ir 
kad visoje Prancūzijoje v-Maskva, Liepos 12savaitę, išskyrus 

namuose, ūkinin- 
viršininkams ir

kas ir daug žalos padaręs įarba 
sovietų spaudai. Areštuo- į 

t^-sis bandęs nusižudyti. “mokslingumo” profesijo-
Tokios tai naujienos iš 
sovietų pragaro. Žymiau
si komunistai virsta “nie
kšais, sabotažninkais, iš
davikais ir t.t.”

KONG. McCORMACK 
ĮRODĖ NACIŲ PROPA

GANDĄ

kams,

se.

ŽAIBAS TRENKĖ 
DVEJOSE VIETOSE

I

________  • I

Washington. Liepos 9— 
Mass. valstybės demokra
tas kongresmonas J. W. 
McCormack radio kalbo
je atidengė Vokietijos ve-

Gardner, Liepos 11 — 
Penki žmonės buvo per- 
trenkti, kada žaibas pa
taikė į šio miestelio rate
liais čiužinėjimo rinką lai
ke užėjusio lietaus. G. 
Columbus, 15 metų am
žiaus mergaitė, parmušta, 
neteko sąmonės ir buvo 
nuvežta į ligoninę, bet už 
kelių valandų buvo pa
leista. Tame pačiame mie-

Trys kiti Sovietų ’ lakūnai : fa tarp 260 000 ir 280.000 
šiandien auštant išskrido I žydu. Didžiausią žydų 
iš Maskvos į Jung. Vals-’ skaiem turinti miestai y- 
tvbes, tuo pačiu keliu, ku- ra eilėje: New Yorkas, 
nuo skrido lakūnai Che-! Varsuva' „Ch,lcag°;
kaloff, Baidukoff L__
liakoff. Lakūnai M. Gro- 
moff, A. Yumoseff ir S. 
Danilin, pasiryžo skristi 
per šiaurių ašigalį, ir nori 
padaryti tolumo rekordą. , 
Jiems nerūpi greitumas, 
bet tolumas.

ir Be- delphiia, Budapeštas, Vie
na ir Paryžius. Šį apskait.- 

i liavimą p. Menes padavė 
gegužės mėnesio žydų 
moksliškame žurnale.

■v —

MAE WEST SUSIVAIDI
JO SU SAVO VYRU 

LIETUVIU
PRANCŪZIJA ATŠAU

KSIANTI PATROLĘ

PENNSLYVANIJOJ 
ĮSTATYMU DRAUDŽIA 
SAMDYTI MUŠEIKAS 

. STREIKUOSE

_______
Paryžius, Liepos 12 — 

Prancūzijos valdžia pra
nešė Anglijos nesikišimo

Los Angeles, Cal. Mae 
West, žymi kinų žvaigždė 
yra vedus su lietuviu 
Frank Wallace (Pranu 
Šatku). Pastaruoju laiku 

Mae West 
pradėjo išpardavinėti ne-

laillU pdCldlllC 1111 C* IlCOC IlCoJL AlollIK J '

Valstybėse Kong McCor- stely’ kitas žaibas trenkė i 1 Ispanijos reikalus komi- susivaidijo, 
mapb i Orpheum teatrą ir už- sijai, kad antradienio ry- ...
nirmi’ninka«i knnp-rpąn kn ‘ £esino šviesas 45 minu- te, Prancūzija atšauks sa- kilnojamąii turtą. Pranas 
So“ pri J!"™: , i vo’sarginius nuo Ispa-: Katkus (Wallaee) l ’
rikoniškos veiklos, išvar- j 
dino 19 asmenų, kurie 
skleidžia nacių propagan
dą Amerikoje. Pradedant 
nuo paties Vokiečių am
basadoriaus Hans Dick- 
hoff, veikėjų sąrašas apė
mė rašėjus, kalbėtojus ir 
kolegijų profesorius. Mc- 
Cormack įrodė, kad New 
York, New Jersey, Penn- 
sylvania ir Ohio valsty
bėse yra įsteigtos milita- 
rės stovyklos (camps), 
kuriose jaunimas moko
mas netikėti į Amerikos 
Valdžią ir išreikšti ištiki
mumą nacių vadams. Vo
kietijos Ambasad oriui 
sulyg McCormack kalbos, 
įsakyta taip vesti Vokieti
jos santykius su Jung. 
Valstybėmis, kad nekenk
tų Hitlerio^ planams ‘%u- 
fašistinti” Ameriką.

i ’

Valstybėse. Kong. McCor-
LV, X X CUAlvz Ui/A CILOCLUA j OCA •

vo sargybinius nuo Ispa- Katkus (Wallace) pasi- 
nijos rubežių, jeigu rūbe- samdė advokatą ir dabar 

Bretton Woods, N. H.— žius prie Portugalijos ne- bandąs išpardavimą sulai- 
— -< Iv-------’--------------- Tai kytl.

__________________I Be to, praneša kad Mae 
rencija po našių sesijų ir pati laužys sutartį, bet į- West teisme iškėlė bylą 

_ „__ „ r-';x-----
paskaitų užsibaigė pareigų neatlikinėti. Pran- ^auJa atsiskyrimo.

Lienos 9 — Katalikių A- ,bus patruliuojamas, 
menke .s Dukterų konfe- nereiškia, kad Prancūzija

I

įdomių šių dienų kiaušy- sakys sargybiniams savo savo vyrą ir reika-
mais i 
valstybių parada. Pasku- cūzija žada nesikišti į Is- 
tinioje sesijoje kalbėjo panijos konfliktą.
Marąuese de Cienfuegos,
gimusi iš tėvų Ander- DIRBTUVfis ATSIDARO 
son, apie Ispaniją, iš ku- _______
rios kalėjimų jai pasisekė i Cleve|and LieDOS 12 — pabėgti. Ji ragino visas _CIe'eiand, Liepos 12 
delegates budėti, ir gyvai įrodė kaip komunistė:o- kom^amla ir bu
voja prieš Dievą.

PLIENO DARBININKŲ 
STREIKO LAUKE UŽ- 

PLIENO MUŠTAS VIENAS DAR 
BININKAS

Massillion, Ohio —

107 METŲ MOTERIS IŠTEKA
Šiomis dienomis Riešavos pa

rapijoje išteka 107 metų “naile- 
]<•”, kažkokia Magdalena Ne- 
dzelkanskienė. Ji jau žj karta

Harrisburg, Pa. — šio
je valstybėje įsigaliojo į- 
statymas, kuriuo drau
džia kompanijoms samdy
ti mušeikas kilus streikui. 
Darbo Sekretorius sako, 
kad uždraudus samdyti 
privat i š k u s “policinin
kus”, bus išvengta riau
šių ir kraujo praliejimo. 
Darbininkai galės laisvai 
pikietuoti.

LAKŪNĖS AMILIJOS 
EARHART NESURAN 

DA

Honolulu, Liepos 11 — 
j Lakūnė Amiliia Earhart 
i jau dešimta diena kaię 
dingo Pacifiko okeane. J. 
V. laivynas deda visas pa

čia stangas ją surasti. Kare 
Youngstown Sheet and prie Republic įstaigos kilo laivo Colorado trys išsiųs-

riaušės. Policija puolė 
blie Steel korp. vėl atda- streikierius. Susirėmime 
rys dirbtuves Indiana užmuštas vienas darbinin- 
Harbor, Ind., ir Pitts- kas, 5 sužeisti ir 100 dar- 
burgb, Pa. šios dirbtuvės, bininkų areštuota. Plieno 
kurios atsidaro yra pas- streiko lauke, bekovojant 
kutinės po didžiojo strei- už pasirašymą sutarties 
ko, kurs Įvyko septyniose kompanijų su CIO, užmu-

ičtefcfc už ketvirto vyro. Kažin valstybėse ir uždarė šeštą šta 14 žmonių. Kojnpani- 
savo 8tn- dalį visos plieno išdirbys- jos dirbtuves saugo mili- 

A fcija. '„J
tik, ar jos "jaunasis” 
žiumi bus už ją vyresnis f A fcija.

tieji orlaiviai jau grįžo ne 
suradę. J. V. laivynas dai 
pasiuntė didžiulį karo lai 
va Lexington su 62 oriai 
viais į ta vieta, kur mano 
ma. kad lak. Earhart nu
sileidusi. 300 lakūnų ori 
sirengę vienu kartu išlėk 
ti ir tvarkingai ieškoti a 
pie 200,000 bertaininit 
mylių vandenyno ploto.

■• y r j
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NUSkĖNDO

Liepos 8 d., 7 vai. vak., 
Motiejus Matulaitis, 66 
metų, gyv. 186 L St., išėjo 
maudytis. Ir nebegrįžo. 
Jo drapanos rastos L. St. 
vyrų maudynėse.

Pirmadienio ryte surado 
jo kūną jūros išneštą ant 
Carson Beach. tJž jo vėlę 
jo sesers sūnus kun. Ska- 
landis atlaikys iškilmin
gas laidojimo pamaldas 
šv. Petro bažnyčioje.

Motiejus paliko nuliūdi
me savo žmoną Elzbietą 
(Matulaičiutę) tris duk
teris,, sūnų, brolį ir seserį. 
Jo viena duktė yra Sesuo 
Eulalija, Kazimierietė.

i JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

Parduodu (vairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

----------- 7----------------•*

ko” skaitytojas ir daug 
darbuojasi WS skyriuje.

Tą pačią dieną lankėsi 
iš Haverhill žymaus dar
buotojo LDS. nario p. 
Svirskio žmona. Ji apmo
kėjo poros draugijų už 
spaudos ir radio sąskai
tas.

šeštadienį, liepos 10 d. 
lankėsi p. šaukis iš Ha
verhill, LDS. kp. raštinin
kas ir apmokėjo LDS, 
narių mokesnius.

Tą pačią dieną lankėsi 
kun. P. M. Juras LDS. 
Centro Vice-Pirmininkas, 
kuris dabar atostogose. 
Šią savaitę žada važiuoti 
į New York valstybę ir 

. privačiai vienuolyne at
likti rekolekcijas. Tai bus 
tęsinys atostogų. Kun. Ju
rą pavaduoja kun. P. Au
kštikalnis, S. J. Kun. Ju
ras darbuojasi ne tik pa
rapijoje, bet ir centralinė- 
se organizacijose: LDS.; 
Kataliku Federacijoj ir 
Kunigų Vienybėje. Pasta
rosios organizacijos 
sekretorium.

• v

DARYS OPERACIJĄ
Liepos 14 d., miesto li

goninėje, daktarai specia
listai darys operaciją uo
liam katalikui darbuoto- j 
jui Simonui Kavoliui. Ku
nigai, bažnyčioje, prašė' 
žmonių melstis už Kavolio 
pasveikimą. Kun. K. Ur
bonavičius, tą dieną, 
Thompsone, atlaikys ligo
nio intencijai šv. mišias.

LIETUVIŲ DIENOS 
DARBININKŲ SUSI

RINKIMAS
Trečiadienį, liepos 14 d. 

7:30 vai. vakare įvyks 
Lietuvių Dienos darbinin
kų susirinkimas. Prašo
me visų dalyvauti, nes ta
me susirinkime reikės su
tvarkyti visi neužbaigti 
reikalai. A. Peidžius

LANKĖSI
Pereitą ketvirtadienį 

“Darbininko” Redakcijoj 
ir Administracijoj lan
kėsi p. Pranas Svetikas iš 
Rochester, N. Y., lydimas 
p. Adelės Lušienės. P-nas 
Svetikas yra “Darbinin-

DAKTARAI
------------------------------------,------------------------- -

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER |
Arti Municipa) Building

525 E. Broadvvay, S. Boston j
Ofiso Vatando*

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 Iki | 
5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. OB-5 
sas uždarytas subatos vakarais ir j 
nedėldieniais, taipgi seredomia nuo| 

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

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 

J78 Harvard 8treet, 
kkmp. Inman arti Centrai Sq. 

Cambridge, Mass.

I

yra I

APSIVEDĖ
Liudos 3, 9 vai. ryte ap

sivedė Marijona Jaka vi
elutė su Urban McPhee. 
Šliubą ir šv. mišias atna
šavo klebonas kun. P. 
Juškaitis. Atostogauti iš
vyko į baltuosius kalnus.

Liepos 4, 1 vai. po pietų 
Pranas Savickas apsivedė 
su Alena Liaukonyte. Br.

A

[•>

SUSIRINKIMAS
Keturlypės Pikniko 

Reikalais 
šeštadienį, liepos 9, š. 

m. 5:00 vai. vakare, 492 
E. Seventh St. So. Bosto
ne, įvyko Keturlypės Pik
niko Rengimo Komisijos 
susirinkimas.
Į susirinkimą atvyko 

rengėjai iš: L. Vyčių kp., 
LDS. 1-mos kuopos, Šv. 
Petro par. didž. choro iš 
So. Boston ir šv. Kazi
miero par. didž. choro iš 
Worcester, Mass.

Susirinkusieji atstovai 
nustatė, kad Keturlypis 
piknikas įvyks liepos 25, 
š. m., Voses Pavilion, 
Maynard, Mass.

Nutarta turėti turtinga 
ir įvairią programą. Dai
nų bei muzikos programą 
tvarkys muz. R. Juška ir 
muz. J. Žemaitis. Sporto 
programą tvarkys L’. Vy
čiu Algirdo 17 kp. atsto
vai.

Pikniko pirmininku iš
rinktas p. Vincas Valat
ka. Kitį darbai bus išskir
styti sekančiame susirin
kime, kuris ivyks antra
dienį, liepos 13 d., š m. E. 
Seventh St., 8:00 vai. vak. 
Į šį susirinkimą kviečia
mi atstovai iš visų ketu
rių organizacijų. Rap.

M

*

7 ‘

19 3 7
ROMUVOS PARKE Montello, Mass

Skanus Valgiai, Gardus Gėrimai, Puiki Orkestrą

Labiausiai stebino Jūsų ANTRA SAVAITĖ LIET. . 
korespondentą, tai tikras 
visų dalyvių lietuvišku-

Kviečia RENGĖJAI g

SVEČIUOJASI
Punia Nauburienė šu sa- 

Šv. Petro parap. Lietu- vo dukrele Rūta So. Bos- 
mas. Kokia čia dainelė bu- viškoji Mokykla jau pra- i tone pas n.p. Mockus, E. 
vo nesudainuota, arba ko- dėjo antrą savaitę. Ši sa-J Seventh St. Ponia Nau- 
kis žaislas nesutrepsėtas. : vaite žada būti ne tokia burienė pirmiau gyvenusi 
Tokių vakarų tai retenybė karšta, tai ir mokiniams So. Bostone, dabar gyve- 
mūsų pasaulyje. Kodėl?.malonesnė. Antradienį na Newark, N. J. Rap. X. 
Todėl, kad Čia buvo tikras dar keletą mokinių užsi- [ 
privatiškas pasisvečiavi- rašė. Taigi, užsirašymas 

jau užsibaigė. Dabar vai-

‘ MOKYKLOJE
kūtę, kuri įsmigo į gerklę. 
Pittsfieldo daktarai netu
rėjo tam tikrų instrumen
tų špilką išimti, tai pa
siuntė į Bostoną.

mas.
Kaip nuvykstamą į vie- keliai imasi* rimto darbo 

šus parengimus, tai ką mokindamiesi savo tėvų 
darysi? Šok, kaip groja, o kalbos. Jau klausinėja ka- 
čia kas kita. Korespon- da įvyks mokyklos išva- 
dento manymu tokie va- | žiavimas, ką reikės pri- 
karai, bei tokios puotos rengti Mokyklos Užbaigi- 
tikrai yra girtinos. ! mui ir t.t. Nes jau vos

Svečių tarpe matėsi iš trys savaitės beliko. Ir 
Chicagos, Maspetho, Nor-|tos taip greit praeis. 
woodo, Cambridge, Atho- 
lio, Pittstono, Brooklyno. 
ir kitur.

Lai gyvuoja chorų ir jų 
vadų lietuviškumas! Krp».

ŽINUTĖS

Liepos 11 d., Juozapas 
S. Stonis apsivedė su Ona 
Stakeliūnaite, gyv. 23 
Ransom Road, Mattapan. 
Liudijo Mykolas Baranau
skas ir Veronika Stake- 
liūnaitė.

Šią dieną, Šv. Petro baž
nyčioje, kunigai pranešė, 
kad serga p. Marijona 
Juškienė. Liepos 13 d., 
Chicagoje, ji turės sunkią 
operaciją. Žmonės prašo
mi už ją pasimelsti. Jos 
sūnus Rapolas užsakė šv. 
mišias už savo mylimą 
motutę, kurios bus gieda
mos Škapliernos šventėje, 
liepos 16 d., 8 vai. ryte.

Kunigai pareiškė padė
kos žodį visiems dalyva
vusiems J. E. Vysk. M. 
Reinio ir vargonininkų 
Seimo priimtuvių pamal
dose, bankiete ir koncerte, 
— ypatingai šių draugijų 
atstovams: Šv. Jono Ev., 
Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Kazimiero, Saldžiausi o s 
širdies, Amžinojo Rožan
čiaus, Lietuvos Dukterų, 
Marijos Vaikelių, Maldos 
Apaštalystės, Legijonie- 
rių, ir šeimininkėms.

Vasarinė mokykla atsi
darė. Darbščios seserys 
mokytojos rengia vaiku
čiu dieną, liepos 31 d.

Liepos 11 d. tapo pa
krikštyta mergaitė Wil- 
liam it Onos (Smalsky- 
tėS) Carrol vardais O- 
na Elzbieta, ir mergaitė 
Kleofo ir Kazimieros 
(Matejošaitės) Pakutins- 
kų vardais Rita - Paulina.

ATOSTOGAUJA
Stud. Aldona Mockiutė 

sėkmingai baigusi Girl’s 
Latin School su pagyri
mais ir "nuvargusi po į- 
tempto ruošimosi College 
Board sunkiems kvoti
mams, dabar atostogauja 
Vineyard Haven, Camp 
Winnecunnet. Tenai ji pa
siliks šešioms savaitėms.

Tėv. Klebonas praneša, j Maloniausių atostogų, 
kad viena Mokyklos ir Se
selių geradarė žadėjo pa
aukoti gražų didelį radio 
Vasarinei Mokyklai. Va
sarinė Mokykla tą radio 
mano išleisti dovanai at
silankiusiems į Mokyklos j 
užbaigtuves. Mokyk los 
Vadovybė jau pradėjo 
planuoti kaip gražiausiai 
galėtų šiais metais suda
ryti užbaigimą. Neužilgo 
pasirodys planai ir spau
doje. Žiūrėkite ir laukite.

Vas. Mok. Vadovybė.
r

i Rap. X.

IŠĖMĖ ATIDARYTĄ 
ŠPILKĄ Iš GERKLĖS
Boston — Po greitos au

tomobiliu kelionės iš Pitt-1 
sfieldo į Bostoną, motor- 
cikliu policijos lydimo, 
daktarai Deaconess ligo
ninėje išėmė iš 6 mėnesių

LEGIONERIŲ ŽODIS
Pastaraisiais laika i s 

spaudoje pasirodė žinių, 
būk Amerikos Legijono 
nariai dalyvauja darbinin
kų streikuose kartu su 
policija ir apsiginklavę 
puola streikierius.

Šiomis dienomis, Ame
rikos Legijono vyriausis 
vadas, Nationalis Koman- 
deris Harry W. Colmery 
kiekvienam Legijono Pos- 

i tui išsiuntinėjo telegra
mą, kurioj tarp kitko pa
reiškia sekančiai:

“Esu ką tik davęs spau
dai pareiškimą išaiškinda
mas Legijono nusistaty
mą, kuris yra aiškiai pa
brėžtas antroje dalyje,

i keturioliktame pu n k t e 
mūsų konstitucijos. Legi- 
jonieriai turi teisę, kaipo 

amžiaus kūdikėlio M. Mc- piliečiai, būti įgaliotiniais 
Clusky, gerklės atidarytą civilės valdžios, 
špilką. ' Daktarai

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmą ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, 
NAMUOSE VAISEMS 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.

, bet toks 
špilką. ' Daktarai sako,; įgaliavimas neturi būti 
kad blogų pasekmių ne- surištas su naryste Legi- 
bus. jone. Griežtai reikalauju,

Kūdikėlis praryjo spil- kad Legijono nariai to
kioje tarnyboje būtų 
draudžiami dėvėti Legijo
no uniformas, kepures ir 
panašius kitus ženklus ar-

5:

LAIMĖJO “GLOBĖ” 
KONTESTO PREMIJĄ

Lietuvė southbostonietė, 
ponia D. Mešlienė, Dr. Jo
no Mėšlio, insurance bro- 
kerio žmona, laimėjo sės- g-ražiai groja, plyeris biskj suga- butų vartojamas sąryšyje 

dintas. Pardavimo priežastis: mo- su 
vedamame konteste. no dukteris ištekėjo ir jis man

IVAIRŪSSKELBtMAI
C metu senumo. Kainavo $450.00, ba. kad Legijono varto

tą vietą “Globė”
čio \ _______ _______
Ji gavo nrem.ją 75 dole-. ® J augo, gerai pasimokinti ir pa
nų. Sveikiname p. Meslie- grajinti namie. Parduosiu pigiai, 
nę laimėtu giliuku. kas kiek duos. Ant juoko tegul 

neatvažiuoja. Mano adresas: 
Codman Sa., 96 Armandain St., 
~ ‘ . Mike Billis,
ant 1-mo fliato. (12-16)

panašia tarnyba”. 
Jonas J. Romanas, 

Adjutantas,
Stepono Dariaus Posto 
Nr. 317, Amerikos Leg.

JUOZAS DILIS JAU 
IŠSVEKO

valandėle. 
Bostoniečiai 

art. R.

PO DARBO
Trečiadienio vakare, lie

pos 7, šv. Petro par. sve
tainėje, įvyko didžiojo 
choro ir svečių vargoni
ninkų, kurie seimąvo per 
dvi dienas So. Bostone at
sisveikinimo

Svetingi
vadovaujant p. 
Juškai ir jo darbščiai ir 
maloniai žmonelei priėmė 
svečius - vargonininkus 
ne vien daina ir tnuzika, 
bet ir skaniai užkandžiai 
bei gėrimėliu. Per daug 
linksmų nebuvo, bet nuo
širdumas būva su kaupu.1 gų.

Prieš porą savaičių ži
nomu So. Bostono laikro
dininką, kuris užlaiko sa
vo krautuvę “Darbininko” 
name, dirbtuvėje buvo pa
tikusi nelaimė — sužalo
jo mašina veidą. Bet da
bar p. Dilis gferai jaučiasi 
ir padarytos žaizdos jau 
idgijo.

. Reikia pastebėti, kad p; 
Dilis yra duosnus aukoto
jas ir lėmėjas "Darbinin
ko” ir kitų naudingų įstai-

mttt v?uajnan ou., uu
VILNŲ ĮMONĖS KRAU“ Dorchester, Mass.

STOSI IŠ BOSTONO
Boston, Liepos 8 

Streikas vilnų vežėjų vis į 
tebesitęsia. Nė viena vilnų 
kompanija nenori paten
kinti darbininkų reikala
vimų, o jau kelinta savai
tė kaip jie streikuoja. 
Darbdaviai pirma stengė-į 
si sugražinti darbininkus 
į darbą, siųsdami grasi
nančius laiškus pasiunti
niais į darbininkų namus. 
Darbininkai buvo grasi
nami darbo netekimu, jei
gu jie negrįš dirbti. Nepa- i 
vyko. Niekę kito negalė
dami padaryti, darbdaviai 
planuoja išsikraustyti iš 
Bostono. Viena įstaiga 
jau pradėjo kraustytis. U-Į 
nijos vadai didina piike- 
tiėrių eiles, kad naujų 
darbininkų 4 neprilei dus, 
prie sandelių. Dabar 400 
vyrų pakaitomis pikietuo- 
ja. Bet vienoje vietoje va- 
kas pirmą kartą hūo 
streiko pradžiūs vilnas 
pradėjo vežti.* Policijos 
priežiūroje, vagonais iš 
sandelio, D Street, streik
laužiai vežė vilnas į N. 
Anglijos miestelius. Kom
panijos, ankstybesnio s e 
derybose sutiko pagerin
ti darbo sąlygas, pakelti 
algas ir sutrumpinti va
landas, bet darbininkai! 
reikalauja grąžinti atgal 
į darbą du darbininku, 
kurie, buvo atleisti už 
streikų organizavimą.

DĖL KARŠČIŲ ŽUVO 
ŽMONĖS

77

NANTASKET BEAGH Naujoje Anglijoje per
Gražiausia vieta vakaci- 6 dienas buvo nepaprastai 

joms. Gražiausi kambariai karšta. 77 žmonės pasimi- 
pigiausiomis kainomis rė, iš kurių 40 nuskendo, 
Praleiskite vakacijas pas o 37 mirė širdies ligomis,
lietuvį Igną Kadį, arti 

I beach, 365 Nantašket Avė.
ir 10 Whitehead Avė.

(15-15)
REIKALINGA lietuvė mote

riškė ar mergina tarp 20—35 m. 
amžiaus prie namų ruošos. Va
landos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. 
vakare. Alga $8.00 į savaitę. At
sišaukite į “Darbininką". (9-13)

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

MONARCHHŪME ]
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cmtimings Highvay 

RosHndale, Mass.
Įkepa duoną h* pyragaičius. 
Specialius. Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Vahtndos Sekmadieniais:
6-10:30 A M.; i—5:30 P. M.

kurios susidarė dėl karš
čių. Tiktai no lietaus sek
madienio vakare oras at
šalo. Visoje šalyje, pasi
mirė 150 žmonių. Chicago- 
je vandens spaudimas 
žymiai sumažėjo, kuomet 
gyventojai daug daugiau 
pradėjo vandenį vartoti. 
Roxbury, Mass., nuo kar
ščio net vienoje gatvėje 
kelias išsikėlė' 15 colių.

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).

gPg, Telefonas
SOUth Boston

Šiais Metais Geriausiai 
Pirkti

DODGE ir PLYMOUTH
Atlik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE
MOTORS INO.,

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

MEMGRIAL SRAIIITE CŪ.n

GRABORIAI

JOSEPH W. CASPER i
(KASPERAS)

✓ Lietuvis Graborius ir ’ 
Balsamuotojas

| NOTARY PUBLIC
494 East Broadvray

5 South Boston, Mass. 
jį Tel. ŠOU Boston 1487
į Residence: 198 M St.

TeL ŠOU Boston 39005 Patarnavimai Dieną ir Naktf į

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Hoihe ir Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

i P. J. AKUNEVICH IR SUKUS
■
I GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvšse.
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: TeL Brockton 4110

Montello, Mass. 6

ji
<
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i______________________ ______________

16-18 Intervale Street, .nonveuo, jaaa». m
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Aairudieuis, Liepos 13 d., 1937

GINTARAS
BRANGIAUSIAS V. JĖZAUS KRAUJAS

Liepos — Brangiausio V. Jėzaus Kraujo mėnuo. 
Kadangi Motina Bažnyčia gerai žino, jog Išganyto
jo kraujas glaudžiai susijęs su žmonijos atpirkimu, 
todėl ji skiria šį laikotarpį tikslu atkreipti didesnę 
tikinčiųjų domę į Dievo Sūnaus kančią ir sužadinti 
karštesnį tikėjimą į Kalvarijos dieviškąją Auką. Juk 
kad ne Jėzaus kraujo praliejimas ant Golgotos vir
šūnės, mūši] sielos kenksminga pradine nuodėme ir 
šiandien tebūtų suteptos. Tik Kristaus dėka mūsų 
sielos nuvalytos Gyvybės Medžio raudonais syvais.

Jau nuo nebeatmenamų amžių kraujas buvo lai
komas gyvybės principu ir versme. Atskleidę dingu
sių gadynių istorijos puslapius, tuoj krinta į akis ko
kią didelę reikšmę turėjo kraujas pagonų tikybiniose 
apeigose. Jie darydavo kruvinas aukas, nes tuomi ge
riausia buvo galima pareikšti, kad tie dievaičiai yra 
jų gyvybės ir mirties viešpatys.

Ir ką gi bekalbėti apie nykusius Meksikos indė
nus? Kur kadaise jų apgyventa, ten ir atkasama šiais 
laikais daug liekanų, paminklų ir išbraižytų ant ak
mens paveikslų, vaizduojančių baisias religines apei
gas. Aiškių aiškiausia matome indėnų krivius arba 
šventikus beskrosdančius supančiotas aukas. Kartais 
išrinkdavo vieną iš savųjų ir išplaudavo jam širdį, 
bet labai dažnai jų aukurai buvo nudažyti krauju ka
linių, suimtų karo metu.

Ypač žydai atnašaudavo kruvinas aukas, tačiau 
tos aukos būdavo paukščiai arba gyvuliai. Jie tai da
rydavo sulyg sandora, kuria Dievas padarė su Abra
omu ir Izraelio namais. Vienok Amžinoji Tiesa primi
nė išrinktajai tautai: “Štai ateis dienos ir Aš pada
rysiu su Izraelio namais ir su Judo namais naują 
sandorą”. O toji santarvė turėjo būti atspausta Die
vo Sūnaus krauju, kas ir įvyko ant Kalvarijos kalno. 
Anot tos sandoros, žmonės turėjo teisę įeiti dangaus 
karalystėn. 1

Kristui buvo lemta išlieti Savo kraują už nupuo
lusią žmoniją. Pirmiesiems tėvams nusidėjus rojaus 
sode, visi jų vaikai užsitraukė pirmpradinę nuodėmę, 
kurią vien Dievo Sūnaus kraujas tegalėjo nuplauti. 
Didis buvo Adomo ir Jievos prasikaltimas; lygiai taip 
pat didis turėjo būti ir atitaisymas. Reiškia, didžia 
kaina buvome atpirkti, t. y., ne kuo kitu, kaip tik V. 
Jėzaus krauju.

Tokios neįkainuojamos vertės buvo Kristaus 
kraujas, kad žmonių išganymui būtų užtekę tik vie
no lašelio. Tačiau Išganytojas pamilo mus taip, kad 
praliejo visą Savo kraują, ir tas gausių malonių šal
tinis dar ir šiandien nutrina kad ir baisiausiai suter
štas sielas.

Už nedėkingą ir nuodėmingą žmoniją V. Jėzus 
aukavo Sava kraują neviena kartą, o bent septynis 
sykius. Apipiaustymo dienoje Kūdikėlis Jėzus pirmą 
kartą praliejo Savo, kraują.

Praslinkus 33 metams, Jis meldėsi Alyvų darže, 
ir skaitom, kad Jo prakaitas ir lašai kraujo varvėjo 
žemėn.

Jam išeinant iš Getsemani ūkės, didelė minia Jį 
nutvėrė, ir anksti rytą vedė Jį pas Pilotą. Sulyg val
dovo Piloto įsakymu, kareiviai skaudžiai nuplakė 
nekaltą Nazarėną. Tai buvo trečias kraujo pralieji
mas.

Kiek vėliau kareiviai išvilko Jį iš rūbų, bet ka
dangi jie buvo prilipę prie nuplakto kūno, kraujas 
išnaujo pradėjo bėgti drauge su krauju nuo galvos, 
ant kurios buvo uždėtas iš erškiečių vainikas.

Kadangi mirtin buvo pasmerktas, V. Jėzus nešė 
Savo kryžių link bausmės kalno. Skausmo kelionėje 
keletą kartų suklupo, ir kraujas tekėjo iš Kristaus 
užgautų kelių.

Šėlstančiu žydų lydimas, Išganytojas pasiekė 
Golgotos viršūnę. Budeliai bematant prikalė Jį prie 
kryžiaus, ir iš pervertų kojų ir rankų varvėjo raudo
nas Gyvybės kraujas.

To dar negana, kuomet V. Jėzus atidavė Savo 
dvasią, tūlas kareivis jėtimi pervėrė Jam šoną, iš ku
rio pylėsi vanduo ir kraujas.

Taigi, šešis sykius gyvam esant, ir vieną sykį po 
mirties, Atpirkėjas išliejo Savo kraują, kuris išlais
vino mus nuo amžinojo pražuvimo. Nuo Gyvybės Me
džio ant Kalvarijos kalno tekėjo raudoni syvai, kurie 
davė, ir tebeduoda, kiekvienam tikinčiajam stiprumo 
ir gyvybės. Tik per Išganytojo kraują atsivėrė dan
gaus vartai, kurie žmonijai buvo uždaryti nuo to ne
laimingo įvykio rojaus sodne. Tad dera prisiminti y- 
pač šį mėnesį kiek daug esame skolingi už Brangiau
sią V. Jėzaus Kraują, kuriuomi buvo atpirktas mūsų 
išganymas.

‘DARBININKO’ 
EKSKURSIJOS

Laivu “GRIPSHOLM”

i ai

Laivu STATENDAM, 
kuris išplaukia iš Bosto- 

■ no.

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išžjo ii spaudos Valgių 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
rigaminti iš įvairių vaisių vyną 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Užsakymus su pinigais siųski
te “Darbininkas”, 366 Wesi 
Broadway, So. Boston, Mass.

DARBININKAS

Čia parodo WPA baltarankius darbininkus (kės), kurie senus imi
gracijos dokumentus pertvarko J. V. Imigracijos biure, East Boston.

MOTOCIKUSTAI - TAKSI- 
NINKAI t

šiomis dienomis Vilniaus mie
sto magistratas gavo prašymą 
motoeiklistų są-gos, kuriame pra
šoma leisti jiems, panašiai kaip 
automobilistams, vežioti už atly
ginimą publiką miesto gatvėmis. 
Jie pasižada turėti prie motocik
lų priekabas žmogui įsėsti ir no
ri tarnauti miestiečiams 
kaip auto taksininkai.

Magistras 
jiems duoti 
už kiek kur 
nes.

Tuo būdu
susisiekimo priemonę. Auto taksi 
mieste jau baigia nykti.

taip pat

Vilnius turės naują

RYTPRŪSIUOSE SUVOKIE
TINTI DVIEJU STOČIŲ 

VARDAI

“ Naujasis Tilžės Keleivis” Nr. 
42 praneša, kad nuo gegužės 22 
d., pradėjus veikti naujam gele
žinkelių tvarkraščiui, Rytprū
siuose pakeisti šių stočių vardai: 
Laukiškių i Permauern ir Skre- 
budikių j Finkental.ĮVAIRIOS ŽINIOS

VOKIEČIAI BUS KU
PROTI IR KREIVOMIS 

KOJOMIS, 
Jei nuo jų nebus nuimta 

sunki kariška apranga

kų divizijos vadu. Tuehaeevskio 
vadovaujamoj armijoj. Su savo 
divizija jis buvo priėjęs Varšu
vos priemiesčius. Apie šj kartą 

■ Putna yra parašęs savo atsimini-

las.

‘Daily Telegraph’ Frank
furto korespondentas ra-j 
šo, kad žinomas nugar-- Sovietų spauda praneša 
kaulio ir kojų ligų specia- apie ištaikingą fabrikų 
listas profesorius Schede direktorių gyvenimą. Tas 

s apmoka- 
, skiriamas 

darbinikų gyvenimui ge
rinti.

Makijevkos fabrikas 
gavo daugiau kaip 9 mili
jonus rublių darbininkų 
gyvenimo sąlygoms page
rinti. Iš šių pinigų pusė

pareiškė griežtą protestą ištaikingumas 
prieš paaugančio jaunimo mas pinigais, 
sprendimą sunkia ir nepa-............
togia kariška uniforma. 
Profesoriaus nuomone, pa
augančiam jaunimui ypač 
pavojinga dėvėti sunkius, 
vinių .prikalinėtus kariš
kus batus, nuo ko iškryps
ta kojos. Jis nurodė, kad 
jau dabar didelės Vokieti
jos jaunimo dalies kojos 
vra sužalotos, ir jos nega
lės normaliai vystytis. E- 
są, nepakankamas koių 
išsivystymas vėliau atsi
liepia į visa žmogaus orga 
nizmą, voač į nugarkaulį. 
Netaisyklingai vaikščio
jančio žmogaus nugarkau
lis išsikreipia, o dažnai tai 
būna kuprotumo priežas
tim. Profesoriaus nuomo
ne, taip pat labai kenkia 
jaunam organizmui jo var
žymas mundierįu ir diržu. 
Jis pataria projektuojant 
jaunimui uniformi n i u s 
drabužius daugiau kreipti 
dėmesio i jų sportinę, ne
gu į kariška pusę. Esą. jei 
nuo Vokietijos jaunimo 
nebus numesta sunki ir ne
patogi kariška uniforma, 
tai no kurio laiko beliks 
tik labai mažas skaičius 
sveiko jaunimo.

SPAUDOS ĮSTATYMAS 
PRANCŪZIJOJE

ZUOtas specialus spaudos ; Putna yra parašęs savo atsimini- 
byloms svarstyti tribūno- mu knygą. Nepaisant komunisti

nių pažiūri), jis buvo susipratęs 
lietuvis. Kai Pilsudskis, sulaužęs 

VARGO ŽMOGUI VISUR sutarti
< nriAo i Vilnių, Putna kreipėsi i raudo-

V AKUAa . . j r v ,■ nąją karo vadovybę, prasvda-
I mas duoti jam dvi divizijas, su 
kuriomis jis norėjo taip pat “su
kilti”, kaip ir Želigovskis, ir ei
ti lenkų vyti iš Lietuvos sosti
nės. Iš pradžių raudonoji vado
vybė esą su tuo sumanymu suti
kusi, bet paskiau pasipriešinusi 
sovietų vyriausybė. Po sovietų 
lenkų karo Putna baigė raudo
nąją karo akademiją ir buvo pa
skirtas karo atašė iš pradžių Ja- 
ponijon, vėliau Berlynan ir ga
liausia — Londonan, kur išbuvo 

buvo paskirta namų sta- lig pat atšaukimo, pereitų metų 
tybai, ir namai turėjo bū- rudens, kada buvo iškviestas 
ti atiduoti darbininkams. Maskvon ir ten suimtas. Pernai 
Tuo tarnu už tuos pinigus 
nepastatyta nė vieno na
mo, tik senųjų namų re
montui buvo Daskirta 200 
tūkstančių rublių. Už tuos 
pinigus buvo pastatvti 
namai direktoriams. Ko
kie tie namai. galima 
spręsti iš to, kad vieno di
rektoriaus buto remon
tas atsėjo 66 tūkstančius, 
o jo kabineto įtaisymas— 
40 tūkstančių rubliu.

Direktorių butai buvo 
aprūpinti baldais, atga
bentais iš Maskvos ir iš 
kitų didesnių miestų. Bal
dai ir jų atgabenimas at
sėjo apie 400 tūkstančių. 
Naujai paskirtas direkto
rius savo darbą pradėjo 
nuo to, kad pasistatė o- 
ranžereją už 900 tūkstan
čių. Apskritai, jei darbi
ninkų reikalams išleidžia
ma kelios dešimtys tūks
tančių, tai jų direkto
riams — norą milijonų.

Šiuos skaičius paskelbė 
sovietų laikraštis, einąs 
Maskvoje. Iš jų matome, 
kad darbininku aprūpini
mui skiriami trupiniai, o 
darbininkų • vadams — 
stambios sumos. Taip bu
vo prieš karą, taip yra ir 
dabar. Darbo žmoeui, va
dinas, visuomet tik var
gas tenka kęsti.

žiemą jis su maršalu Tucbačevs- 
kiu atstovavo Sovietų kariuome
nei per Anglijos karaliaus Jur
gio V laidotuves.

Jeronimas Uborevičius yra ki
lęs iš Antandrėjos kaimo, Dau
gailių valsčiaus, Utenos apskr. 
Gimnazijos mokslus ėjo Daugpi
ly. Aukštąjį mokslą buvo pradė
jęs eiti Petrapolio Kalni) institu
te, bet karas sutrukdė. Uborevi- 

, čius buvo mobilizuotas, baigė 
karo mokyklą ir kovojo su vo
kiečiais Daugpilio fronte. Prasi
dėjus revoliucijai, pasidarė ko
munistu ir tarnavo raudonojoj 
armijoj. Karams pasibaigus, kai 

; Sovietų Rusija susiartino su Vo
kietija, Uborevičius buvo pasiųs
tas Berlyno karo akademijom 
Ją baigęs, buvo pakeltas divizi
jos vadu ir, po įvairių kitų vie
tų, buvo paskirtas Gudijos karo 
apygardos viršininku. Uborevi
čius pasižymėjo kaip gabus ka
riškas organizatorius, ypač išplė
tęs sovietų kariuomenėj parašiu
tizmą. Uborevičius užsienių ka
riškuose sluogsniuose buvo aukš
tai vertinamas.Palyginti su kitomis 

valstybėmis, Prancūzijoje 
iki šiol buvo tikra skau
dos laisvė. Prancūzų dien
raščiuose dažnai buvo ir 
yra smarkiai puolami au
kštieji valdininkai, ir mi- 
nisteriai. Tokioje spaudos 
kampanijoje ne vienam, 
aukštai pastatytam asme
niui, teko gerokai nuken
tėti. Tačiau paėmus val
džią kairiesiems, jų laik-. 
raščiai vis dažniau užsi-į 
mindavo, kad reikia su-; 
varžyti spaudos laisvėj 
Šitokiam sumanymui pri
tarė ir Blumo vyriausybė, 
kuri paruošė naują spau
dos įstatymą. Spaudos į- 
statymo projektą parla
mentas iš dalies priėmė, 
tik pasipriešino keliems 
paragrafams, dėl kurių 
nerredagavimo dabar ve
damos derybos.

Paryžiaus dienraščiu ži
niomis, laukiama, kad, 
priimant naują spaudos j- 
statymą, bus suorgani-

2137 METŲ STATISTIKA

KAS TIE SUŠAUDYTI 
LIETUVIAI SOVIETŲ 

RUSIJOJE?

Be statistikos dabar negali ap- 
; seiti ne tik valstybė, organizaci- 
| ja, bet net ir įmonė. Statistikos 
moksle yra žinomi dar vadina
mieji prieaugliai ir kritimai.

Šis vienas anglų statistiko 
prof. Mc Rerthy padarė iš tikro 
“mistišką” statistiką. Po ilgų 
tyrinėjimų jis nustatė, kad 1859 
m. 535 sveikiems žmonėms teko 
1 beprotis. 1897 metais vienas 
beprotis atateko 312 sveikų, o 
jau 1926 m. 150 sveikų 1 bepro
tis.

Tuo pasiremdamas jis ėmė 
skaičiuoti ir toliau ir priėjo išva
dą, kad 2137 metais pasaulyje 
protiškai sveikų žmonių visai 
nebus, kitaip tariant, pasaulyje 
bus vieni pamišėliai.

Pripažindami jo matematiškai 
logiškus išvedžiojimus, kiti mok
slininkai sako, kad tada nebus ir 
pačios statistikos, nes kasgi ją 
ves, jei visi bus pamišę.

Pereitą mėnesy (birželio 12 d.) 
Maskvoj ypatingo karo teismo 
buvo pasmerkti mirti ir sušaudy
ti aštuoni žymūs sovietų kariai, 
jų tarpe du lietuviai: Vytautas 
Putna ir Jeronimas Uboreviėius. 
Kas jie toki? Abu yra kilę iš U- 
tenos apylinkės.

Vytautas Putna prieš karą bu
vo žinomas Rygos lietuvių tarpe. 
Karo metu baigė karo mokyklą, 
pasižymėjo kovose su vokiečiais. 
Kilus revoliucijai, perėjo bolševi
kų pusėn. 1920 m., sovietų lenkų 
karo metu, Putna buvo pėstinin- 

3

Libijai ir kolonizacija E- 
tiopijoje. Turimomis ži
niomis, buv. italų fronto 
kovotojams Etiopijoje ko- • 
lonizr<*»tis bus teikiama 
tam tikrų lengvatų.

nusprendė
ir nustatė 
galima vežioti žmo-

leidimą 
kainas.

DZŪKAMS SAUSROS 
PADARĖ DAUG NUOSTO

LIŲ
Javai išdegė ir kitose 

Lietuvos vietose

I

DIDELĖ AUDRA VILNIAUS 
KRAŠTE

JAPONŲ KARIUOME
NĖ APSUPO KINIJOS

MIESTĄ

KOLONIZUOJA 
ETIOPIJĄ

Breslaujos apskrityje gegužės 
mėn. pabaigoje buvo labai didelė 
audra. Perkūnija sudegino daug 
namų (ypač Slabadą valsčiuje-', 
o ledai iškapojo pasėli Ledai kai 
kur namuose išdaužė langus. 10- 
tvje kaimų sunaikintas visas lau
kų pasėlis. Audra šiek tiek siekė 
ir Disnos apskriti, tačiau ten di
delių nuostolių nepadarė

Peiping, Kinija, Liepos 
8 — Praneša, kad susirė
mime tarp Japonijos ir Ki 
nijos kariuomenės prie 
Wanpinghsien miestelio, 
10 japonų kareivių už
mušta ir sužeista ir 17 ki
nų kareivių užmušta. Ja-. 
ponų kareiviai bando už
imti miestelį, kad galėtų 
valdyti tos apylinkės ge
ležinkelius ir susisiekimo 
priemones.

Iš Leipalingio ir Merki
nės praneša, kad Pieti
niuose Dzūkuose sausros 
išdegino rugius ir labai 
pakenkė vasarojui, šiemet 
išdžiūvo upeliai, kurie ki
tais metais neišdžiūvo. 
Merkinės miestas turi įsi
taisęs vandentiekį, kuris 
vandenį ima iš Stangės u- 
pės, tačiau jos vaga iš
džiūvo, ir

miestas liko be vandens. 
Iš Nemuno ir Merkio van
denį kelti į aukštą Merki
nės kalną yra sunku. 
Merkio upė taip nuseko, 
jog vandens turi tik len
kų krantas, kuris yra gi-

■ lesnis. Daug sielių srovės 
' nunešti į lenku pusę ir 
konfiskuoti. Sielinink a i 
nesuimti, nes spėjo pereiti 
į savo krantą. Merkiui nu
sekus, sielių plukdymas 
šia upe pasidarė nebeį
manomas ir dėl seklumų 
ir dėl lenkų sargybinių, 

i kurie griežtai žiūri, kad 
’ sieliai nepereitų į ju pusę, 
kuri dėl upės vingių yra 
gilesnė.

Pietiniuose Dzūkuose 
laukai taip išdžiūvo, kad 
kai kur žmonės buvo pra
dėję rugius kirsti bijoda
mi, kad visai neišdegtų A- 
nie Leipalingį ir kitas vie
tas

gyventojai iš ežerų ir 
dar neišdžiūvusių upe
lių veža vandeni ir pila 

ant laukų.
Tačiau daug privežti ne
gali.

Birželio 21 d. jau palijo 
visoje Lietuvoje. Tai jau 
didelė laukams ir ūkinin
kams dovana, tačiau dar 

i sako, šio lietaus esą ma
ža, ir, ypač dzūkai, laukia 
daugiau lietaus. Javai ge
rokai išdegę ir kitose Lie
tuvos vietose.

I

Roma. Elta. Italų spau
dos žiniomis, Italijos mi- 
nisterių kabineto posėdy
je buvo plačiai svarstomi 
Afrikos administracinės 
organizacijos klausimai, 
ūkio ir statybos kreditai

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie-rus,

žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 
DORCHESTER. MASS

PERKENS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiem? 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

tv. JONO EV. BL. PAiALPINft 
DRAUGUOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ.

’lrminfnkė — Eva MartarienS,
625 E. 8th SU So. Boston, Maaa. 

TeL So. Boston 1298
vfce-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. Raflt. — Bronč Cnnienė,

29 Gonld St., W. Rorbnry, Mas*. 
Tel. PAR 1884-W.

*1n. RaM. — Marijona Markonfrjfft, 
*115 Wa*hlngton su Roallndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Mlnlnkč — Ona Rtantnttute.

105 W«at 6th 8U So. Boeton, Maaa. 
'Varkdar* — Ona Mfsrfrdieną,

1512 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mase.
Kasos Globėja —» Ona SlaurfiMė,

443 E. 7th St.. So. Boston. Mm.
»rausfja^ savo jnud rinkimus laiko kas

Plrmfnlnka* Juozą* Svagfdys, 
W1 6th St.. So. Boston. Mass.

Vice-PIrm. Albinas Nevlera,
16 tVInfleld St., So. Boston, Mn«. 

Prot. HaAt Jonas GI i nerkis,
5 Tbomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fln. Raftt. Aleksandras TvnSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mase. 

Itdlnlnkas Pranas Tulelkls, 
100 Bowen St. So. Boston, Mase.

Maršalka Jonas Zalkla.
7 VVInfleld 8L, So. Boston. Mėsa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nadėldlenĮ kiekvieno mėnesio. 
2 vai, po pietą. Parapijos salėj, 492

E. 7th St, So. Boeton. Mana.

7:90 vai vakare, pobstayflnAJ sve
tainių

Visais drsnrljoa reikalais kreipUtfle 
pas protokolą raitininką
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SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly ...........................
Foreign yearly ...........................
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Foreign once per week yearly $2.50

54.06
55.00
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Užsieny 1 kart savaitėj metams 52.50 
Viena kart savaitėje metams 
Užsieny metams .........................

$4.00

$2.00
$5.00

DARBININKAS
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Ir Studentai

1

nykius prašoko tikrąją Lietuvą. 
Gediminas buvo pasiryžęs prie 
ąavo valstybės prijungti visą Ru
siją. Kadangi dar ne visas žemes 
buvo užėmęs, tai raštuose save 
tituluodavo “Lietuvos ir daugelio 
rusų karaliumi” “Res lithuano- 
i-iim et multorum ruthenorum”.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas nuo 
1316 ligi 1341 m. valdęs Lietuvą ir perkėlęs savo sosti
nę į Vilnių.

tę, Kuriniuose pas Vasilkauską, 
Ožkiniuose pas Viliūną ir Seni
kiuose pas Gudelaitį. Iškratyta 
ūkininkai suimti. Suėmimo prie
žastis nežinoma. Keliems jų. bū
tent : Vasilkauskui. Jatulevičiui 
ir dar Prunskiui lygiagrečiai ke
liama byla už priešlenkiškų dai
nų per gegužinę Luknoje daina
vimą.

Policininkas iškratė praeivį 
Mačiulį. Smulkiai išvartė jo kiše
nes, bet nieko nepešė. Rado tik 
pašte atsiimtą korespondenciją. 
Be to, Varanavo policija ištiso
mis valandomis, lyg su ypatin
gu pamėgimu krato buvusių 
skaityklų vedėjų butus. Dainavo
je buvo kratomas Vai. Bučelis. 
Cesliukiškėje — Kuliešaitė, Na- 
vasėduose J. Talkačauskaitę.

, Ramaškonyse — P. Vaitulionis.
I Ieškota “Mūsų Vilniaus” ir 
! “Trimito”.

Garsi ir garbingą mūsų tautos 
praeitis mums duoda daug pajė
gų iš pasiryžimo kurti skaisčiai 
savo tautos ateičiai. Todėl mes 
turime kuo geriausiai ir kuo pla
čiausiai pažinti savo tautos pra
eiti. Ją pažinti mus paskatina ir 
įvairios sukąktuvės. 1941 m. su
kanka 600 metų, kąi mirė Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis Gedi
minas. Jis Lietuvą valdė nuo 
1316 met. ligi 1341 m. 
mėgdamas 
kari}, savo 
vedė ne kąru, bet daugiausia d;- niaus Gediminas rašė garsiuosius 
plomatijos pagalba. Gediminas, savo laiškus Popiežiui ir Vakarų 
kaip ir jo brolis Vytenis, palai
kė sąjungą su Rygos miestu ir vendamas, 
jos arkivyskupu. Gediminas pir- • Rygos i..

Gediminas Lietuvos sostinę 
perkėlė į Vilnių. Kada tai įvyko. 

Jis, ne-; tikrai pasakyti negalima, bet 
kraštą silpninančių jau 1323 m. Gediminas gyveno 
valstybinę politiką Vilniuje. Tais metais jau iš Vii-

Mūsų išeivija Amerikoje neturi patentuotos in
teligentijos, kuri būtų išėjusi universitetus ir tarnau
tų mūsų visuomenei. Ne tai, kad tokios inteligentijos 
visai nebūtų: ji yra, tik sutirpusi amerikonizmo ban
gose. Lietuviai, daugiau kaip pusę šimtmečio gyveną 
Amerikoje, išleido j mokslus daug, daug savo sūnų ir 
dukterų: nemaža jų yra baigę universitetus, ir jei 
jie šiandie panorėtų mūsų tautai vadovauti, tai gal 
kokį trečdalį savo išeivijos turėtume gerai iškultūrin- 
tą ir išmokslintą. Deja, jie nebe mūsų. Išaugo visiš
kai svetimi savo tautai. Labai gaila, bet tenka susi
taikyti su likimu, nes neturime galimybės juos atlie
tuvinti. Jie patys to nenori ir nuo saviškių šalinasi. 
Tenka tad pasitenkinti nuotrupomis ir gelbėti kas 
gelbėtina.

Atsiradę tokioj padėty, mes stengiamės suburti 
bent tuos inteligentus, kurie savo tautai tebėra išti
kimi. Jų tik saujalė ir tai ne visi rinktiniai tipai. Bet 
jų vis dėlto yra ir, kas labai džiugu, jie organizuoti. * dien yra ypatingai brangus tuo. 
Tai mūsų vargonininkai — muzikai, profesionalai ir 
studentai. Neskaitant dvasiški jos, tai mūsų esamieji 
ir būsiimeji vadai, ar bent vadų padėjėjai. Atsižvel- 
gint į kuklias mūsų pajėgas, organizuoti vargoninin
kai, profesionalai ir studentai sudaro didelį pliusą. 
Tarp vargonininkų randasi aukštai išlavintų muzikų 
ir kompozitorių. Ne visi jie, tiesa, pasiekia tokio auk
što lygmens, tačiau, apskritai imant, Vargonininkų 
Sąjungos nariai yra pilnai patikimi džentelmonai, ku
riems pavesta stambus kultūrinimo darbas. Jų veik
ia be galo svarbi. Be bažnytinės muzikos, jų žinioje 
yra liaudies dainų sritis, spektakliai, koncertai, teat
rai. Mūsų vargonininkai tai išeivijos kultūrinto  jai ir 
lietuvybės gaivintojai. Per giesmes ir dainas jie pa
siekia ištautėjusio jaunimo sielas. Bažnytiniai chorai 
tai ne vien religinė parapijos pajėga: jie yra ir lietu-

Europos miestams. Vilniuje gy-
, jis vedė derybas su 

s miestu ir ordinu. Apė> 
masis iš Lietuvos valdovų per J Vilniaus miesto įkūrimą XVI 
Rygos miestą ir jo arkivyskupą • amžiuje yra užrašytas * toks pa- 
pradėjo vakarų Europoje garsiu j davimas: 
ti, kad vokiečių ordinas esąs ne, 
krikščionybės skleidėjas, bet gro
bikas, ir kad jo groboniška poli
tika trukdanti Lietuvai krikšty
tis. Todėl pats Gediminas popie
žiui pareiškė noro krikštytis. 
Jam tatai padarius, ordino var
das Europoje pradėjo smukti. 
Kadangi tuo laiku popiežius ko
vojo su imperatoriumi, tai Popie
žiui stojus už Gediminą, impera
torius tyčia palaikė ordiną ir tuo 
būdu Gediminui nepasisekė Vaka
rų Europoje sugriauti pasitikėji
mą ordinu.

D. L. K. Gediminas mums šian-

D. L. K. Gediminas, 
medžioklės metu nakvodamas 
ant kalno, Neries ir Vilnelės san
takoje. sapnavęs staugiantį gele
žinį vilką. Vyriausias kunigas 
Lizdeika tą sapną šiaip išaiški
nęs: Gediminas toje vietoje, kur 
sapne matęs staugianti geležini 
vilką, turįs pastatydinti pilį. Tos 
pilies garsas plačiai pasklisiąs po 
visą pasaulį. I). L. K. Gediminas 
taip ir padaręs: pastatydinęs pilį 
ir čia perkėlęs,savo sostin 
tinęs vieta buvo labai 
pro Vilnių nuo labai 
sausuma ir Nerimi

! prekybos keliai. Be
: buvo pačiame didžiosios Lietuvos
• valstybės centre. Tad labai grei
tai čia išaušo didelis miestas, ku
ris tapo amžinąja Lietuvos sosti
ne. Vilniaus garsas plačiai pa
sklido po visą pasaulį. Netoli 
Vilniaus, sunkiai prieinamame

Sos- 
patogi, nes 
senų laiku, 
ėjo dideli 
to. Vilnius

>

LYDOS APSKR.

jos. Šalia Vyties valstybes velia-l 
voje stovi vadinamieji Gedimino! 
stulpai. Pirmasis nepriklausomos ! 
Lietuvos valstybės kariuomenėsį 
pulkas buvo pavadintas 1-ju 
L. K. Gedimino pėstininkų pul
ku. Taip pat turime ir D. L. K. 

/"Gedimino ordiną, kuriuo už nuo- ll
pelnus Lietuvai vra apdovanota s . , .ir nemažai amerikiečių.

D. L. K. Gedimino 600 metų! 
mirties sukaktuves mes turėtumei 
kuo plačiausiai ir kuo iškilmin
giausiai paminėti. Jo šviesi at
mintis kuo gražiausiai ir kuo sti-

priausia turėtų būti įamžinta 
mokslo ir meno veikaluose. Ame
rikoje rengiamos D. L. K. Gedi-' 
minui paminėti iškilmės snstip-i 

1). Į-rintų Amerikos Lietuvių tautinę į 
dvasią, labiau juos susietų su di- 
dingą ja Lietuvos praeitimi, su D. į 
L. K. Gedimino įkurtąja Lietu
vos sostine Vilniumi ir aplamai rinio 
su mūsų Tėvyne Lietuva.

Ligi šių sukaktuvių dar liko, K. 
ketveri metai, todėl norėdami jas- uis 
gražiai ir tinkamai paminėti, jam “ Tremtiniai 
dabar turime pradėti rengtis.

I

kad jis pirmasis iš Lietuvos val
dovų buvo plačiai užsimojęs kul
tūrinti ir europinti Lietuvą. Jis 
Popiežių įtikinėjo, kad nori tai
kingai gyventi su krikščionimis , —. - - ,

ir i » v.„r ama. i c„lv& e&r„ Okupuoto j e‘ Lietuvoj fe
LYDOS APSKR.

j Varanavas. KRATOS. Šių me- 
i tų gegužės 26 d. Varanavo poli- 
' rija padarė kratas šių buv. skai- 
I tykių vedėjų butuose: 1) Daina- 
į voje pas Valerijoną Bučelį. iš 
kurio paėmė “Lietuvos Istori
ją”, 2) Cesliukiškėje pas D. Ku- 
liešaitę ir paėmė Br. Girinio 
Vilniuje išleistą knyga “Kapi
nes”, ir 2 egz. “.Jaunimo Drau
go”, 3)-Navasėduose pas Jadvy
gą Talkačauskaitę, bet nieko ne
surado ir nepaėmė: 3) Ramaško- 
nyse pas Petrą Vaitulionį. iš ku
rio paėmė šias knygas: Br. Gi- 

“ Kapinės”. P. Rusecko
i “Mūsų įžymieji žmonės”, K. P. 

“Lietuvių tautiniai valstybi- 
atgimimas”, Vaižga n t o 

i romantikai” ir 17 
neišpildytų kraštotyros lap'-lių. 

TSB. Pas visus ieškota priešvalsty- 
------- 1 binio turinio laikraščių ir kny- 

: pu

c a, L 11C v icii i c-iigiiic j *1 aakžvia i j-

vybės židiniai. Prie to, Vargonininkų Sąjungos lei- 
ūžiamas žurnalas “Muzikos Žinios” pilnai patenkina 
artistinį ir literatinį skonį.

Profesionalai glaudžiasi prie studentų. Rodos, 
turėtų būti advemai ir be abejo taip bus ateity. Kol 
kas jie patys vieni nepajėgia suburti savo organizaci
jos ir pasitenkina jaunimo patarėjų role. Užtai Stu
dentų Sąjunga yra išaugusi į stambią organizaciją, 
kurią, kiek ištempiant, galima vadinti tūkstantine 
(jų skaičius siūbuoja tarp 900 ir 1000). Atsižvelgiant 
į amerikietiškojo jaunimo judrumą ir būdo nepasto
vumą, reikia stebėtis, kad tokią skaitlingą organiza
ciją pavyko sukurti ir, kas sunkiausia, išlaikyti. Čia 
tai jau vadų sumanumas. Jiems tenka parodyti neiš
semiamą išteklių kantrybės ir visokių gudrių priemo
nių, kuriomis sugeba palaikyti studentijoje organi
zuotos dvasią. Žinoma, rezultatai ne visur vienodi. 
Kai kurios kuopos pakrinka ir pagaliau likviduojasi, 
bet už tai atsiranda naujų, ir organizuotos studenti
jos skaičius išsilaiko ant maž-daug to pat lygmens. 
Praktika parodo, kad studentų kuopoms palaikyti bū
tinai reikia turėti atitinkamos patalpos su sporto į- 
taisais, kad moksleivija turėtų kur susirinkti, pasi
skaityti, pasižmonėti, na, ir sportu užsiimti. Be spor
to moksleivių kuopos čia Amerikoje neįmanomos. Į 
sausai vedamus susirinkimus uolesnieji studentai, 
kietos pareigos varomi, gal pradžioje ir lankysis, bet 
palaipsniui ir tie patys pradės krikti. Tada kuopos 
likvidavimas nebeišvengiamas. Turint tai omenėje, 
pigu suprasti, kad mums lietuviams be galo čia sun
ku konkuruoti su anglų mokslo įstaigomis, kurios 
aprūpintos moderniškiausiais patogumais susirinki
mų, skaityklų ir sporto atžvilgiu. O vis dėlto jau šeši 
metai, kai Studentų Sąjunga gyvuoja, nors jos kuo
pelės išblaškytos po plačiąją Ameriką ir įsigyja kiek 
solidarumo dvasios vien seimo metu. Tad tenka pri
pažinti, kad mūsų studentijoje glūdi nemaža lietuviš
kojo pasišventimo ir, sakyčiau, tautinio susipratimo, 
nors, išoriniai sprendžiant, tenka lyg susilaukti ap
gaulingo įspūdžio, nes jaunuoliai tarp savęs vien ang
liškai kalbasi. Įspūdis, iš tiesų, apgaulingas. Pašne
kink lietuviškai, ir jie mielu noru ir dažniausiai tai
syklingai atsakys tėvų kalba.

* * Atsilankęs- Studentų Seime, J. E. Vyskupas Rei
nys labai visus suramino. Jis su džiaugsminga nuos
taba pabrėžė, kad nesitikėjo mus amerikiečius turint 
tokį organizuotos studentijos skaičių; kad prie tiek 
kliūčių vis dėlto sugebame Studentų organizaciją iš
laikyti ir, kad visose pasaulio organizacijose dažniau-

tininkų ir pirklių. Atvykstan
tiems miestiečiams jis žadėjo 
duoti laisvųjų miestiečių teises, 
riterius žadėjo aprūpinti žeme ir 
t.t. Trumpai tariant, jis stengėsi 
ir Lietuvoje sudaryti maždaug 
tokią pat socialinę santvarką, ko
kia buvo Vakarti Europoje. Ta
čiau šiems Gedimino tikslams vi
sokiais būdais kenkė ordinas, jis 
visaip Gediminą šmeižė ir jam

Gediminas pastatydino dar kitą 
stiprią pilį, vadinamuosius Tra
kus, kurie ilgainiui tapo lyg ir 
antrąja Lietuvos sostine. D.L.K ' 
Gedimino sūnus D. L. K. Kęstu
tis Galvės ežero saloje pastatysi-' 
no dar vieną stiprią ir galingą 
mūro pilį. Nors Vilniaus ir Tra
kų pilys vėliau buvo perstaty- 
dinamos, tačiau jų senieji griu
vėsiai išliko ligi šių dienų ir 
mums vaizdžiai liudija apie di
dinguosius Lietuvos praeities lai
kus.
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D. L. K. Gediminas plačiai 
praplėtė Lietuvos valstybės sie
nas, prijungdamas prie jos dide
lius rusų žemės plotus. Gedimino D. L. K. Gedimino vardą mums 
valdomoje Lietuvos valstybėje gražiai primena ne tik jo įkur- 
jau tiek daug buvo rusiškų že- tieji Vilnius ir Trakai, liet ir ki 
mių, jog jos savo didumu kelis tos iš jo laikų išlikusios tradici-

šia veikia tik neskaitlingas būrys. Tad netenka liūdė
ti, kad mūsų studentija ne šuoliais, tik pamažėli slen
ka pirmyn. Prie to, Jo Ekscelencija labai teigiamai 
atsiliepė apie “Studentų Žodį”.

Reiškia, mūsų padėtis vidutiniška: turėtų būt 
geriau, bet galėtų būt ir kur kas blogiau. K.

Pelesa, Rodunės vaisė.
Jį1 Išteisintas vargonininkas. 

1936 m. rugpiūčio 31 d. ir 
spalių mėn. 1 d. Pelesos - 
parapijos vargonininkas 
V. Jakutis padarė parapi
jos choro repeticijas. Vie
tos policija įžiūrėjo, kad 
V. Jakutis tokiu būdu va
rąs nelegalų darbą, juo 

įlabiau, kad atsiranda j 
7 žmonių, kurie buvo prane

šu jog girdėję, kaip cho
ras buvo mokomas “na- 

| cionalistinių” lietuviškų 
dainų”. Lvdos storastija 
V. Jakutį nubaudė 50 
auks. Nubaustasis bylą 
nukreipė teisman ir ji ge
gužės 29 d. buvo nagrinė-j 
jama Lydos Apygardos

teisme. Teisme paaiškėjo,j 
kad vyriausias liudytojas 
iš kaltinimo pusės miško 
sargas Br. Bubulis iš Du-, 
hinių sodžiaus parapijos 
choro repeticijose nedaly
vauja ir nurodytomis kal
tinimo akte dienomis Pe
lesoje visai nebuvo.

Teismas V. Jakutį ištei
sino. Jį gynė advokatas 
Cidaravičius.

KRATOS NESILIAUJA

Anti - Religija Ispanijoje
Parašė: James Q. Murphy

Vertė: Kun. A. T. (Samata)
Gerb. Tėvelio Juozapo A. Karaliaus 

premijuotas vertimas
I

Šio straipsnio autorius per keletą 
mėnesių buvo liudytojas žvėrišku
mui ir kartiems žiaurumams Ispa
nijoje. Jis apibudina tai, ką mate 
Madride.

BAŽNYČIOS TURTAS
Anti-religiškas judėjimas Ispanijoje yra 

socialinis judėjimas, "kurį plečia tie, kurie ne
nori reformuoti ir tobulinti religiją, bet nori 
ją sugriauti arba panaikinti. Abu anti-kleri- 
kališki ir anti - religiški propagandistai daž
nai vartoja niekingas insinuacijas apie dide
les pinigiškas pašelpas ir plačias privilegi
jas, kurias ligi šiol valdžia yra davusi Baž
nyčiai ir kunigijai. Be Ispanijos, kitur mažai 
yra žinomas faktas, kad Bažnyčiai tame 
krašte 1836 metais buvo atimtos visos nuo
savybės. Nors bažnyčios, vienuolijos, mo
kyklos ir labdarybės įstaigos, kartu su tų 
bažnyčių reikmenimis, praėjus penkiolikai 
metų ir buvo grąžinta atgal, bet žemės nė 
vieno sklypo valdžia negrąžino atgal. Atlygi
nimui už tos savasties konfiskavimą, valdžia 
sutiko mokėti algas vyskupams ir parapijų 
klebonams. Tačiau, daugeliuose atsitikimuo-

sumokėjo Ant. Cinzas, buvęs 
Kaltinėnų skaityklos vedėjas už 

Į tai, kad pašte buvo gaunami H<'- 
j taviški laikraščiai jo vardu po 
’ keliolika egzempliorių ir išdalin
ti ėmėjams. Tai esąs verslas. 
Nors A. V. jokio pelno iš to ne
turėjo, o tik palengvino paštui 
darbą.

Gaureliii km. iškratytas Jurgis 
Velička, tėvų laisvai samdomas, 
namų mokytojas. Ieškota nele
galių liet, leidinių. Kaltinėnų 
vai. keliuose sodžiuose įvyko pa
našios kratos: Biržijoje, pas bro
lius Juodvalkius. Kukliuose pas 
Jatulevičių, Luknoje pas Gedžiu-

se tas atlyginimas buvo taip menkas, kad 
parapijos klebono alga nesilygino sumai, ku
ri buvo skirta civiliniam raiteriui sargybi-1 
ninkui dėl jo žirgo užlaikymo.

. Šiandien Ispanijoje yra plačiai įsigyvenu
si demokratinė, liberalinė — republikoniška 
opinija, kurios nepagerbtų socialistų-komu- 
nistų, anarko-sindikalistų ar kokia kita grie
žtai nusistačiusi proletarinė valdžia, jei ką 
bendrą turėtų su religija. Priprastas mark
sistinis pareiškimas: “Religija yra žmonių 
opijumas (nuodai)”, dar vis per dažnai pasi
kartoja Madride. Barcelona ir tos teritorijos 
likusi dalis yra raudonųjų valdžioje.

Ten yra tūkstančiai liberalų republikonų, 
kurie nėra kraštutiniai kairieji. Jie nėra i- 
dentifikuojami su proletariato masėmis, bet 
visgi jie nėra mainų savininkai, nė dvarų sa
vininkai ar dideli industriniai darbdaviai. 
Jie yra nuoširdžiai pritarianti kiekvienam 
užsimojimui pagerinti ūkininkų ir industri
nių darbininluj nelemtą ir sunkią dalį.

Ispanai gydytojai, advokatai, bankieriai. 
pirkliai ir pramoninkai, kartu su jų “balto 
kalnieriaus” darbininkais, ištikimai seka po
litinę vadovybę tų vyrų, kaip eks-prėzidėnto 
Niceto Alcala Zamoros, Sanchezo Romano 
ir Miguelio Mauro. Jie visi trys gali būti pa
skirstyti kaip Liberalai-Centristai arba nuo
saikūs kairiųjų šalininkai ir pritarėjai.

Kur jie dabar yra? Alcalą Zamorą iš uži-

LENKAI TREMIA

ūkininkus be jokios atodairos, 
per patį darbymetį. Ištremti tre
jiems metams iš palinijinio ruo
žo: K. Radušis iš Grikepelės, O. 
Šalnienė iš Pelėdėlčs, Pr. Anta
navičius iš Antalėdės ir Al. Mi- 
cienė iš Kaukiškės, Cijonų kai
mo. Tremtiniai galės apsigyventi 
ne arčiau kaip 6 km. nuo savo 
ūkių.

mamos vietos prašalino socialistai ir komu
nistai, kurie j jo vietą paskirti matė tinka
miausią ir aršiausią visoje Ispanijoje maso
ną Manueli Azaną. Prašalintą Alcalą Zamo- 
rą negailestingai puolė marksistinė spauda, 
kaip ir dienraštis “Politika”, Azano kairių
jų republikonų oficialus organas, ir puolė 
už jo pasitamavimą ir atsidavimą Vatika
nui, o ypatingai už jo bendravimą su buvu
siu Popiežiaus nuncijum Madride, būtent, 
monsignoru Tedeschini, kurs dabar yra pa
keltas į kardinolus.

Alcala Zanaora ėmė atostogas po praša- 
lįnimui iš užimamos vietos ir, grįsdamas 
Skandinavų garlaiviu, susiturėjo Paryžiuje, 
kuomet prasidėjo civilinis karas. Šiandien 
jis gyvena Paryžiuje su savo šeima, nes ge
rai žino, kd būtų nužudytas, jei grįstu į Ma
dridą arba į tą teritoriją, kurią valdo rau
donieji.

Miguelis Maura, Antonio Mauro sūnus, 
karžygis ir liberalas premieras monarkijos 
laikuose, taip pat turėjo pabėgti j Prancūzi
ją, kadangi jie su kaikuriomis išimtimis in- 
doreavo Nacijonalinės Sąjungos baliotą vi
suotinuose rinkimuose praė jusio vasario mė
nesį. Tiesa, kad Miguelio Mauro brolis, Ho- 
norio, 1934 ir 1935 metais, buvo monarkisti- 
nis atstovas Kortese, ir abu broliai aštriai 
susikirto savo politinėse pažiūrose. Ir buvo 
pranešta, kad Honorio tapo nužudytas, kuo
met raudonieji užėmė San Sabastianą karo 
pradžioje — pirma ne kaip sukilėliai atgal 
atsiėmė tą miestą.

“IŠDAVIKŲ GALERIJA”
Visgi Miguelis Maura artimai bendravo
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Filo de patrujo. rikiečiai elgiasi papras-

Lietuvos Kaime
KAIP ŪKININKAUJA neskiriami nuo savo tik- 

“ AMERIKONAS” ros šeimos, jiems negaili- 
----------- » ma švelnesnio, malonesnio 

Ūkininkauja nepergud- žodelio, 
riausiai. — 
tostogas.

čiau. Kuris parvyksta iš 
Amerikos savo šeimos 
dar nesukūręs—dėl ieško-' •• -- >>

jis
jimo žmonos su “pasega 
(pinigine dalimi) 
galvos ne kiek nekvaršį- 
na. Jis veda, jam pasitai- ; 
kiusią patinkamą mergi
ną, nors ji būtų net tar-' 
naitė (nes, turtas žmo- 
gaus vertės nepakelia). 
Pas amerikieti galima jau 
aiškiai pastebėti yra dau
giau širdies, čia pajusi

Kiti amerikiečiai visai 
neveda ūkio: išduoda nuo- 
mon iš pusės. Laiko kiek 
karvių, porą arklių kur 
reikia nuvažiuoti ir gyve
na tikrą “atilsio gyveni
mą”. Jiems nelabai terūpi „ . ... ,
turėti daug pelno iš ūkio,;^ugiau užuojautos ir bu- 
nes, jų dauguma dar turi te “ Jautrumo.
sutaupų banke. Prisitriu-' O pas kaime, nuo ma
sę Amerikoje, jie mano žens užaugusį, kaimietį 
savo gimtajam krašte tu- priešingai—perdaug šiur- 
rėti, kiek ilgesnias ir ra- kštumo, daug darbo, ma- 
mesnes atostogas. žoka atilsio, perdaug pa-

Nebeto, kad nebūtu nuo- stangų žemės gerybių Dri- 
lat gyvo, pilno iniciatvvos, sigaminti ir stoka meilės 
būdo amerikiečių. Tokie artimam, 
perka kuliamas motorines samdytam 
mašinas ar kitokias ir ru- darbininkui, 
dens metu paleidžia į dar- pagyvenęs 
bą po plačią apylinkę. To- praneša nuolat r-------
kiu būdu lengviną įkirų ū- sius tėvynėje brolius, kain

* • kultūrina ūkio pelningumo pakėli
me, — mūsų kaimiečiai 

gyvenime ame- pralenkia “amerikonus”.

Praleidžią a- 
Pas juos yra 

širdies.
Pagrįžusius į Lietuvą 

atgal iš Amerikos brolius 
ir pirkusius kaime ūkius, 
pas ūkininkus jie turi vie
ną vardą: “amerikonas”.

Tokių “amerikonų” turi 
po kelis kiekviena parapi
ja ir čia noriu kelis žo
džius pasakyti, kaip dau
gelis jų ūkininkauja Lie
tuvoje.

“Amerikonai”, jei per
ka ūkį. tai pasirenka ne 
bile koki. Žinoma nusiper
ka kiek reikia gražių gy
vulių, visokių įrankiu ko
kiu tik sumanūs ūkinin
kai pataria, o pas ameri
kietį. paprastai — pinigų 
netrūksta.

Darbininkus ūkio dar
bams samdo, Datys, dau
giausia, nelabai dirba. 
Gyvulius gerai šeria ir 
pačią žemę. įvairiomis 
pirktinėmis trąšomis trę
šia.^ Grūdų priaugina ne- liumynuose paskendusios mokykloje. Trečias —Pet- 
mažai ir daus- parduoda, j tėvynės Lietuvos, kurią ' ras Neniškis, paskauti- 
Bekonų irgi šiek tiek au- vieni Jūsų matėte savo a- ninkas (junior scoutmas- 
gina, bet su pienu gaišti kimis, o kiti žinote iš tė- ter), Lietuvos skautų bro- 
nemėgsta. Štai vienas ne- vų pasakojimų, mes atve- Ii jos skautų instruktorius, 
toli gyvenąs amerikietis žeme Jums, broliai ir se- Studentas teisininkas. Gy- 
ūkininkas turėdamas ke- sės lietuviai amerikiečiai, vena Kaune. Ketvirtas — 
lėta neblogų karvių, be- nuoširdžius 
veik nenugriebtą [" 
sužerdavo bekonams. Tik 
kai kaimynai jam ėmė įti- tūkstančių jaunuolių, ku- 
kinėti tokio pieno neiš- rie nori, T ' 
naudoji m o nuostolingu- sykį Jūsų atlankyti, 
mą — jis pradėjo pieną 
statvti pieninėn.

Kitas netolimas kaimy
nas, amerikietis ūkinin
kas, tain pat laiko septv- 
nias melžiamas karves ir 
pieninėn pieno nestato. 
Visą sviestą sunaudoja 
šeimos maistui, o pieną 
kiaulėms.

Suprant a m a, samdi
niams pas amerikiečius 
ūkininkus tarnauti neblo
ga. Jie gauna labai gerą 
maistą, drabužį ir jų čia 
niekas nenuvaro, taip sa
kant, — nuo kojų. Ameri
kiečiai ! 
giasi švelniai, ju nemano skautininkas 
niekuom 
menkus 
kreipia

kad ir savo 
nuolatiniam 

Amerikoje; 
lietuvis tuom 

gyvenu-

kio darbą ir 
kraštą.

Šeimos

Kaip mes įsikūrėme 
stovykloje

Kaip atrodo Jungtinių 
Amerikos Valstybių skau- 

i tų tautinė stovykla ir 
kaip ji sutvarkyta, nera
šysiu, nes manau, kad a- 
pie tai Jūs pakankamai 
pasiskaitote amerikiečių 
laikraščiuose. Aš manau 
kad Jums bus įdomiau žT- 

jeigu būtu noti, kaip įsikūrėme šioje 
stovykloje mes, lietuviai.

Mes stovyklaujame sy
kiu su tais amerikiečiais 
skautais, kurie vyks į pa
saulinę stovyklą Olandi
joje. Esame prie 17th avė 
netoli nuo Vašingtono pa
minklo. Mūsų palapinės 
stovi pusračiu prie dviejų 
didelių medžių. Prie įėji 
mo pastatėme nedidelius 
vartus su užrašu “Lithua 
nia”. Tik įėjus pro juos 
kairėje ant žemės yre 
žmogaus ūgio Šv. Kaži 
miero paveikslas, padary 
tas iš geldelių (shells) 
samanų, trintų plytų, ak
mens anglies ir smėlio 
Geldelių ir samanų atsi 
vežėme iš Lietuvos. Šis 
paveikslas sukėlė labai di 
delį susidomėjimą. Foto 
grapuoja jį visi, kas til 
turi foto kamerą. Tau 
pat labai daug kas fil 
muoja. Visi giria, kad jis 
padarvtas tikrai artistiš
kai. Jį padarė kitų pade 
damas J. Vainauskas. Mi 
neto.: Šv. Kaziimero pa 
veikslo nuotrauka buv< 
amerikiečių laikraščiuose.

Dešinėje medyje kab« 
koplytėlė, maždaug tokia 
kaip Lietuvoje pakelėse 
Toliau už kokių 20 metrų 
dešinėje plevėsuoja mūsų 
vėliava, o šalia jos iš nu 
laužytų geldelių, smulkia 
sutrintų raudonų plytų i 
akmens anglies ant žemė 
padaryta -Jungt. Ameri 
kos Valstybių vėliava. A 
teina žmonės, suskaito, a 
tikrai yra 48 žvaigždės i 

i radę, kad tiek patenkint 
i nueina.

Šalia vėliavos stovi di 
dėlė palapinė, kurioje j 
rengta mūsų parodėlė. Tu 
rime audinių, medžio rai
žinių, gintaro išdirbinit 
foto nuotraukų ir kits 
Lankytojai sako, kad j 
atrodo “very nice and in 
teresting”.
Turime nemaža lankytoji 

lietuvių
Nėra tos dienos, kai 

mūsų neatlankytų keletą 
lietuvių, gyvenančių Va 
šingtone arba atvykusį 
iš toliau. Mes turime atsi 
vežę lietuviškų patefon 
plokštelių (records). Vie 
tiniai lietuviai (p. K veda 
ravičius) per didelį varg 
gavo patefoną (victrolą 
ir dėl to galime lankyte 
jams pademonstruoti Ik 
tuviškos muzikos ir dai 
nų.
Ką mes veiksime stovy

klai pasibaigus 
Stovyklai pasibaig u 

pasiliksime Amerikoje ii 
rugpiūčio mėn. 4 dieno: 
Liepos mėn. 10 d. vyksta 
me Į Baltimore atlankyl 
lietuvius skautus. Ta 
mūsų turimomis žiniom! 
vienintelis miestais, ku 
lietuviai skautai sudar 
atskirą draugovę. Iš te 
esame pakviesti į Pitt: 
burgą. Ten būtumėm api 
liepos poėa. 17-18 d. Ku 
važiuosime paskiau, nea 
šku. Norėtumėm kai 
nors pasiekti Čikagą. Ga 

/a, kad pps.jų^ Amerikoj 
brangus susisiekimas i 
dėl to sunku atlankyti d 
dėsnį skaičių lietuvių ko 
lonijų. Kazys Laucius 

(Bus daugiau)

piūčio mėn. ? 13—14. d., va
dinasi, išbusime kelionėje 
nemažiau kaip du mėne
sius.
Ka mes matėme kelionėje 

ir kaip ji mums sekėsi 
Galimas dalykas, kad 

Jums būtų įdomu žinoti 
kaio mums sekėsi kelionė 
ir ką mes matėme pake.- 
liui. Aš mielai ame tai Da- 
pasakočiau, 
daugiau laiko. Dabarg5 
stovykloje turiu tiek daug 
darbo ir įvairiu rūpesčių, 
kad neturiu kada ir laišku 
i Lietuvą parašyti. Šį laiš
ką Jums galiu rašyti tik 
dėl to, kad nevykau į Mt. 
Vernon. kur išvyko mano 
draugai. Ir tai esu visą 
laika lankytojų trukdo
mas: prašo autografų, pa
aiškinimų.

Keliavome per Vokieti
ją, Belgiją ir Prancūziją. 
Pakeliui buvome sustoję 
Berlyne ir Paryžiuje. J A- 
meriką išplaukėme iš Ha
vro uosto prancūzų laivu 
“Paris” birželio mėn. 16 d. 
ir atvykome į New Yorką 
birželio mėn. 23 d. rytą.

Pakeliui teko 
domių dalykų, 
met atydžiąi 
kaip kitur žmonės gyve
na. stengdavomės paste
bėti, kas kitur gera ir blo
ga, palyginti kitų tvarką 
su sava ja. Lietuvos jauni
mas, keliaudamas sveti
muose kraštuose, visu- 
met taip daro. Lietuva 
smarkiai progresuoja, ve
ja tuos kraštus, nuo kurių 
yra atsilikusi. Tačiau kai- 
kuriose srityse jau yra 
pralenkusi daug didžiųjų 
valstybių. Stengiamės ne
tik neatsilikti, bet ir juos 
pralenkti. Dėl to mes iš
naudojame kiekvieną pro
gą pasimokyti iš kitų, jei 
ten matome ką gerą.

Kaip mums patinka 
Amerika

Aš esu tikras, kad Jūs, 
jei galėtumėt su mumis 
susitikti, tuojau paklaus
tumėt, kaip mums patin
ka Amerika? Ir mums bū
tų labai sunku atsakytiį ši 
klausimą. Kodėl? Dėl to, 
kad mes dar jos nematė
me. Atvažiavę į New Yor-i 
ką sustojome keletai die
nų pas pažįstamus ar gi
mines, o iš čia atvažiavo
me į Vašingtoną — į sto
vyklą. Stovykloje, kol įsi
rengėme teko gerokai pa
dirbėti, nes norėjome įsi
rengti joje lietuviškai. Tik 
dabar atsirado laisvesnio 
laiko ir galėsime Vašing
toną apžiūrėti. Tai viena. 
Antra — didmiesčiai dar 
neparodo tikrojo šalies 
vaizdo.

Yra dalykų, kurie mums 
čia patinka ir tokių kurie 
nepatinka. Man, pavyz
džiui, įdomu New Yorką 
apžiūrėti, bet nenorėčiau 
jame gyventi: daug trukš- 
mo, dūmų, maža erdvės. 
Pripratusiam prie gam
tos, tyro oro, čia per troš
ku. Statiniai vienodi, be 
individualaus stiliaus, gy
venimas perdaug mecha
nizuotas atrodo. Tokie y- 
ra pirmutiniai įspūdžiai, o 
iš pirma įspūdžio, kaip ži
nome, dažnai sunku pada
ryti teisingas išvadas. Ga
limas dalykas, kad pagy
venęs New Yorke savo 
nuomonę apie jį pakeis
čiau.

■ šiaip ar taip mes labai 
džiaugiamės, kad galėjo
me patekti j Ameriką. Ti-J 
kiuosi, kad~čia pamatys^ 
me ir sužinosime daug to
kių dalykų-, kurie mums 
bus netik įdomūs, bet ir 
naudingi žinoti.

r

Kun. J. A. Karalius
Kada tenka pagalvoti apie kunigišką uolumą, pa

sišventimą, ištvermę, apaštališką dvasią, gyvą katali
kiškos spaudos rėmimą, tai visados ateina mintin Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, Shenandoah, Pa. Ištiesų, 
gerb. kun. J. A. Karalius, gyvenąs ištimtinai sunkio
se aplinkybėse ir prie gyvos dar galvos beveik jau už
sipelnęs kankinio vainiką, randa savyje pajėgų ne tik 
atsispirti bolševikuojančiųjų bedievėlių pastangoms, 
bet ir pereiti į ofensyvą ir atakuot jų supuvusią ideo
logiją katalikiškais raštais, kuriuos ir pats gamina ir 
kitus rašyti paskatina, dažnai skirdamas premijas ir 

Lietuvos Juozas"Vainauskas, skau- rinktinius straipsnius ir brošiūras. Kun. Karaliaus 
tininkas, Pagėgių skautų premijuotieji leidiniai puošia katalikiškus laikraščius 
vadas. Yra paišybos mo- ir platinami atskirose brošiūrose, taip kad jo gražios 
kytojas. Penktas — Juo- pastangos nėra užkasamos dulkėse su perskaitytų 
zas Vosylius, paskauti- laikraščių numeriais, bet plinta žmonėse ir neša šim- 
ninkas, Biržų rajono teriopą naudą. Kun. Karalius aukojo savo skatiką, 
skautų vadas, gimnazijos bet jo neaikvoja, vadinasi, finansuoja tą kas naudin- 
esu aš pats. Aš esu Lietu
vos skautų brolijos vy
riausios vadi jos (Head- 
guarters) užsienių sky
riaus vedėjas (Internatio- 
nal Commissioner) ir 
skautu laikraščio “Skautų 
Aidas” redaktorius. Pro
fesija — teisininkas.

Ko. mes atvykome j 
Ameriką

Kaip Jums žinoma, mes 
atvykome dalyvauti J. A. 
Valstybių skautų stovyk
loje. Tačiau ne vien dėl to 
mes išvykome į tokią ilgą 
ir brangią kelionę. Mums 
rūpėjo ne vien Lietuvos 
atstovavimas minėt oje

Sveiki Broliai Amerikos Lietaviai
Iš tolimo užjūrio, iš ža-ičių Naumiesčio pradžios

skautų sveikinimus. Svei-
- kinam Jus vardu atšuonių

rie nori, bet negalėjo šį

Kas tokie mes esame? 
i Aš manau, kad Jums 
būtų neprošalį žinoti, kas 
tokie esame tie, kurie at
vykome į Ameriką. Smul
kiau žinodami apie kiek
vieną, gal būt, mūsų tar
pe surasite ir savo pažįs
tamų ar ir giminių arba 
gal turėsime bendru pažį
stamų Lietuvoje. Dėl to 
trumpai supažindinsiu Ju
mis su kiekvienu mūsų 
delegacijos nariu laikyda
masis alfabetinės tvarkos.

Pirmas pagal alfabetą 
su samdiniais ei- yra Juozas Bulota. Jis yra 

į (scoutmas- 
išnaudoti ir į ter), Lietuvos armijos lei- 

niekniekius ne- tenantas artileristas. Mo- 
___ r__ dėmesio. Arba, kosi Prancūzijoje karo 
kaip priežodis sako: iš pe- mokyklose. Antras —Sta- stovykloje. Šia proga mes 
lų nesistengia privyti vir- sys Jurjonas, skautas vv- norėjome atlankyti Ame- 
vių.___________________ įtis (rover scout), vado- rikos lietuvius skautus,

Samdiniai labai rodžiai i vauja jaunesniųjų skautų j užmegsti ryšius su jais ir, 
eina tarnautų pas ameri-i draugovei. Iš profesijos apskritai, lietuvių jauni- 
kiečius, nes jie čia niekui mokytojas, dirba Žemai-' mu ir pakviesti jį 1938 m.

su tais, kurie 1931 metais įsteigė antrąją Is
panijos respubliką, ir buvo narys kabineto, 
kuriame pirmininkavo Alcala Zamora, ir ku
riame turėjo portfolijus: Francisco Largo 
Kabalero, dabartinis premieras; Indalecio 
Prieto, dabartinis Oro ir Vandenyno minis
teris; Fernando de los Rios, dabartinis rau
donųjų ambasadorius Vašingtone, D. C.; ir 
net pats Azana irgi turėjo portfolijų. Kabi
netui sulaukus savo gyvavimo vieną mėnesį, 
Miguelis Maura, kaip Vidaus Reikalų minis
teris, buvo aštriai kritikuojamas ir smerkia
mas iš ispanų katalikų sparno, kad jis ne
sistengė įsakyti gaisrininkams sustabdyti 
bažnyčių gaisrų, ir kad davė laisvę marksis
tų ir ištvirkėlių jaunuolių demonstracijoms, 
kurios įvyko gegužės 7 dieną, 1931 metais, 
ir per kurias kurstyta minias deginti kata
likų bažnyčias ir žudyti katalikų "dvasiškiją.

Azano partijos organas, dienraštis “Poli
tika”, patalpino Alcalą Zamorą savo skiltyse 
respublikos “Išdavikų Galerijoje” — kurioje 
kas dien tilpo viena skiltis, ir kurioje, prasi
dėjus civiliniam karui, pradėta dėti plačias 
biografijas tų vyrų, kurie Viešai atsižymėjo 
tautiniame gyvenime. Ir buvo išaiškinta to 
dienraščio opinija* kaip ir kokiuo būdu tie 
vyrai prasikalto ir išdavė respubliką.

Be Alcala Zamoros, taip pat ir kiti vyrai 
buvo paskelbti “Išdavikų Galerijoje”, kaip: 
Meląuiades Alvareząs, liberalų demokratij 
vadas; Martmezas de Valasco, ūkininkų va
das; žuvęs kunigas Miguelis de Unamuno, 
Salamankos Universiteto rektorius; Alejan- 
dro LeFroux, radikalų vadas, ir jo vyriausias 
leitenantas Rafaelis Salazaras Alonzo. Mel- 
guiades Alvarezas ir Martmezas de Valasco,

II

f
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direktorius. Ir^ paskutinis giausįa jr dvasinius talentus ir medžiagines santau
pas jįg neužkasa j žemę, bet leidžia apyvarton, kad 
mūsų išeivija kodaugiausiai jais pasinaudotų. Tam 
tikslui jis moka ir tinkamus žmones parinkti. Tarp jų 
žymiausias tai Juozas Neverauskas, šv. Karoliaus Se
minarijos klierikas, Overbrooke, Pa. Jis jau dabar 
djakonas ir neužilgio bus iššvęstas kunigu. Jis, gimęs 
Amerikoje, per nuolatinį triūsą ir kantrybę tiek pa
veldėjo lietuvių kalbą, kad šiandien jau stovi žymiau
sių literatų eilėje. Kun. Karalius jį nuolatos skatina 
darbuotis, ir reikia pripažinti, susilaukia labai gražių 
pasekmių.

Sunki ir troški būklė šv. Jurgio parapijos klebo
no. Bet Dievo Apvaizda ne bereikalo ton vieton pasta
tė vieną iš uoliausių Bažnyčios tarnų. Kur eina smar
ki kova, ten geriausi vadai reikalingi. K.

atsilankyti Lietuvoje, ku-Į je ir stengsimės, kiek leis 
rią daugelis pažįsta tik sąlygos (lėšos ir laikas), 
iš tėvų pasakojimų ar lai
kraščių ir dėlto neturi tik
ro vaizdo, kaip atrodo 
mūsų tėvynė. Dėl to pasi
baigus stovyklai mes dar 
pasiliksime čia Ameriko-

atlankyti didesnes lietu
vių kolonijas. Kelionėje iš 
viso išbusime 2 mėnesiu 
laiko. Iš Lietuvos išvyko- 

| me birželio mėn. 13 d., o 
grįšime į ją tik apie rug

matyti Į- 
Mes visu- 

stebėjome.

abu daugiau liberalai - centristai ne kaip De
šiniojo Sparno republikonai konservatistai, 
tuojau po civilinio karo prasidėjimo, buvo 
areštuoti Madride kaip “valdžios priešai”. 
Jie buvo raudonųjų milicininkų pristatyti į 
nuovadą ir uždaryti kalėjiman “viešai inves- 
tigacijai”.

Jų kaltintojai turėjo išaiškinti, kad jie 
“valdžios priešus” supranta tuos vyrus esant 
klasių priešais, kurie niekada nenorėtų ir 
nepritartų absoliučiai proletariato diktato- 
rystei Ispanijoje. Ir jie buvo per keletą sa
vaičių uždaryti Pavyzdžio Kalėjiman, kur ir 
tapo nužudyti per politinių kalinių skerdy- 
nę, kurią praeitų metų rugpiūčio mėnesį at
liko anarko - sindikalistų milicijos sargybi
niai, kurie vėliau prasimanė, kad patys kali
niai pradėjo gaisrą, manydami, kad, kilus 
sumišimui, galėsianti pabėgti, kuomet visi 
kiti gesintų gaisrą.
LIBERALAI REGA ARBA MIRŠTA BEI 

tCNA
Senelis profesorius Unamuno buvo apsau

gotas netoliese Salamankos teritorijos, kurią 
valdė nacijonalistai. nuo pat civilinio karo 
pradžios. Keletą savaičių atgal jis ten pasi
mirė labai nusivylęs dėl griuvimo respubli
kos, kuriai daug dirbo ir turėjo gražių vil
čių 1931 metais. Eks-premieras Lerroux ar
ba buvo Portugalijoje atlaiduose, kuomet ka
ras prasidėjo, arba į ten pabėgo oo kelių die
nų prasidėjus nelemtam karui. Tačiau, Sala- 
zaras Alonzo pasiliko, besislapstydamas Ma
dride per daugelį savaičių pirma nekaip į su-

I mo”, kaip ta liaudies tribūna buvo vadina
ma, jis buvo skubiai pasmerktas mirčiai, ir 

i tada buvo nužudytas Pavyzdžio Kalėjimo 
sienose.

Lerroux ir Salazaras Alonzo praeituose 
keliuose metuose buvo labai veiklūs ispanų 
masonerijoje. Tikrumoje, paties Lerroux va
dovaujamoji radikalų partija buvo baisiai 
anti-klerikališka. Tačiau, tie abu vvrai ap
leido masoneriją po kiek laiko, kuomet radi
kalų partija ir Katalikų Veikimo populiarūs 

į darbuotojai 1934 metais susitarė darbinin
kų klausimu ir veikė iš vien. Jie po to buvo 
skaudžiai įtarti kaip masonerijos išdavikai.

Senoras I.erroux, birželio 31 dieną, 1931 
metais, laikė viešą prakalbą Madride, kuo
met prieš rinkimus darbavosi laimėti vietą 
antrosios respublikos pirmame tautiniame 
seime, ir jis pareiškė: “Aš netikiu į religijos 
reikalingumą, bet yra milijonai ispanų, ku
rie reikalauja religijos. Jie taip pat yra res- 
publikos'piūečiai ir jie turi teisę, atsižvel
giant į įstatymą, formuoti ar kurti savo 
draugijas, kaip ir kiekviena kita grupė kad 
turi panašią teisę”.

Tie, kurie yra valdžioje iš raudonųjų pu
sės, vis vien netoleruoja nė politinių, nė re
liginių idėjų. Jei jų pusė laimėtų dabartinį 
karą, neabejojama, kad Ispanija būtų liudy
toja visų laisvųjų elementų visiškam panai
kinimui ir religijos baisiam jigrsekiojimui, 
j^irį^galima prilyginti vien SovietŲ^Ęiisijoje, 
kuomet ten raudonojo teroro ankstyvose 
dienose negailestingai persekiota1 tikėjimas ir 
žudyta tikintieji ir dvasiškija.

Pabaiga -
gavo milicininkų viešos investigacijos brigą- j 
da. Liaudies Tribūnos arba “Liaudies Teis-1 1 A
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VIEŠNIŲ PAGERBIMAS

muzi- 
vado- 

va-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ) 
KOLONIJOSE

on

CAMBRIDGE, MASS.
----------- . 1 scelencija suteikė palai- 

J. E. Vyskupas M. Reinys minimą švč. Sakramentu. 
Cambridge’iuje suteikė Eidamas iš bažnyčios vi- 

Sutvirtinimo Sakramentą sus laimino.
Liepos 1, J. , E., Vysku- į Tuoj po to parapijos sa

lėje įvyko gražus koncer
tas, kurį išpildė vietos 
bažnytinis choras, 
kui M. Karbauskui 
vaujant. Svarbiausia 
karo programos dalis su
sidėjo iš Jo Ekscel. Vys
kupo kalbos. Jis virš tris 
valandos bertainius kal
bėjo; bet kadangi gyvai, 
vaizdžiai ir ryškiai žinias 
dėstė, tai niekam neprail
go klausytis. Jo Ekscelen
cijos maloni asmenybė, 

J. Švagždys, P. nuoširdus būdas, puiki ir 
_ ............ aiški iškalba, traukte prie

- " ------ :---- savęs visus traukia. Jo

pas Reinys aplankė mūsų 
kolioniją. Jo Ekscelencija 
atvyko iš vakaro birželio 
30. Rytojaus rytą atnaša
vo šv. mišias 10 vai. 
Prieš Sutvirtinimo Sakra
mento suteikimą pamoks
lą sakė kun. P. Strakaus- 
kas, Lowell’io klebonas. 
Sutvirt. Sakramento me
tu Jo Eksc. vyskupui pa
gelbėjo sekantieji kuni
gai: K. Urbonavičius, P. 
Virmauskis, S. Kneižis, A. 
Vasilius, .
Strakauskas, J. Plevokas ■ 
ir klebonas P. JuškaitisJ 
Kiek vėliaus pribuvo kun. Ekscelencija kalbėjo apie j 
Dr. J. Navickas, MIC. ir Lietuvos nepriklausomy- 
kun. Vaškas, MIC. Sutvir- bės metais visokeriopą
Dr. J. Navickas, MIC. f" ^2 
kun. Vaškas, MIC. Sutvir- bės 
tinimo^ Sakramentą prie-: pa^angą Neapleido taipgi 

į ir Vilniaus krašto.
Liepos 2, po šv. mišių, 

kurias Jo Ekscel. 8 vai. 
i laikė, klebono lydimas nu
vyko atlankyti Jo Emin. 
Kardinolo O’Connell, se
minariją ir Kuriją. Ka
dangi Jo Ekscel. sklan
džiai vartoja prancūzų 

1 kalba, tai visur galėjo su- 
Į sikalbėti gražiausiai. Gė
rėjosi Amerikos gražio- 

1 mis Įstaigomis.
Vakarop kun. J. Plevo- 

j kas savo automobiliu Jo 
Ekscel. nuvežė į Norwoo- 
d’ą. Report.

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLAS. Šis paminklas visuomenės au
komis pastatytas Marąuette parke, Chicagoje. Prie šio paminklo Įvyks 
keturių metų sukakties nuo tragingo jų žuvimo minėjimas, liepos 17 d. 
š. m. Bus turininga programa. Oficialiai dalyvaus Lietuvos atstovai, 
Seimo nariai, Lietuvos skautai, sportininkai ir lakūnai. Taipgi dalyvaus 
Chicagos ir Illinois valstybės žymūs valdininkai. Programa prasidės 6 
vai. vakare. Tą dieną Dariaus-Girėno Legionas ir kiti Chicagos Legiono 
postai sudarys paradą.

Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Komitetas visus kviečia dalyvauti.

Lietuviai centralizuojasi
Lowellio lietuviai per il

giausius laikus buvo be
galo išsiskirstę po visą 
Lovvellio miestą. Pasta
rais vieneriais metais pra
dėjo daugiau apsigyventi 
prie lietuvių bažnyčios. 
Vieni perka namus, kiti 
išnuomoja butus lietuvių 
parapijos apylinkėje. Sve
timtaučiai 
tiek susirūpinti 
kolonizacija.

kad Konsulatas neturi jokio pa
grindo Kun. Končiui vizos ne
duoti, bet jo paso visai nematė.

Tuo Konsulas nepasitenkino, 
bet apklausinėjo visus tarnauto
jus ir gavęs atsakymą, kad nė 
vienam iš jįj toks pasas nebuvo 
patiektas vizavimui, kreipėsi Į 
Prancūzų Liniją išaiškinti, kada 
pasas buvo pristatytas Konsula
tui. Į tai gautas atsakymas, kad 
jie turėjo daug darbo Įvairiuose 

pradėjo šiek-(Konsulatuose ir nesuspėjo pasą, 
lietuvių'atsiust i mums. Jiems pasakyta, 

Reiškia, kad dabar Kun. Končius telefo- 
jiems ateityje nebus vie- nu pareiškė pretenzijas ir 
tos šioje gražioje miesto dėl Linijos kaltės 
dalyje, kame randasi šv. klausyti nepasitenkinimų. 
Juozapo parapijos bažnv- 
čia ir klebonija. J. B.

mė 36 berniukai ir 29 
mergaitės. Po to gražu, 
pamokslą pasakė J. E. 
Vyskupas M. Reinys. Visi 
konf irmantai begalo 
džiaugiasi gavę tokią 
brangią neišdildomą dva
sinę atmintį iš lietuvio 
Vyskupo. Kūmai buvo 
Stanislovas Stankevičius 
ir Stanislava Kontrimie
nė.

Po pietų, liepos 1, Jo 
Eksc. Vyskupas M. Rei
nys, vietos klebonas kun. 
P. Juškaičio lydimas, lan
kėsi Harvardo Universite
te. Buvo pas Universiteto 
prezidentą p. Conant, 
knygyne ir kitose univer
siteto svarbesnėse vietose 
Visur maloniai priimtas.

Vakare 7:30, kaip ir iš 
ryto, Jo Eksc. Vyskupas 
Reinys iš klebonijos Į baž
nyčią gražios vaikučių 
procesijos buvo nulydė
tas. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Jo Ekscel. pa
sakė gražų turiningą pa
mokslą. Jo pamokslo tek
stas buvo Išganvtojaus 
žodžiais: “Aš esu kelias,

v •

nę.
Šio vakarėlio įspūdis be

galo visus sužavėjo, ypač 
kleboną, kuris savo kal
boje pareiškė kad, ilgai 
nepamirš šio linksmo mo
mento. Po tam sekė šo- kilmingai 
kiai ir gana vėlokai " * f ‘ 
išsiskirstė.

Gyvuok Gerb. Tėveli — 
ilgiausius metus.

Liepos 4, 5, 6, prasidėjo 
šioj parapijoj 40 valandų 
atlaidai. Dalyvavo daug 
kunigų iš Jung. Valst. jų
jų tarpe ir kun. Bružikas, 
S. J. pagarsėjęs pamoksli- 

I rinkas. •- *" b *

LOWELL. MASS.

I

Laike 
orkes-

.. Klebono Pagerbimas
Birželio 27-tą š. m. Šv. 

Kazimiero parapijos ko
mitetas, choras ir Šv. Te
resės draug. nariai, suren
gė gražų bankietą, klebo
no kun. J. J. Bobiną pa
gerbti varduvių dienos 
proga.

Dalyvavo komiteto na
riai su savo žmonomis, 
taipgi visi choristai ir šv. 
Teresės draug. nariai.

Buvo taipgi pakviesta 
keletas svečių, būtent: 
ponai Bobinai, klebono tė
veliai, ponai Navikevičiai, 
p-nai Paznokai ir kiti.

Stalai buvo kuopuikiau- 
siai papuošti įvairiais val
giais ir gėrimais, 
vakarienės grojo
tras. Ūpas buvo begalo 
linksmas. Prasidėjo svei
kinimai. Pirmiausia gerb. 
vargonininkas, Kaz. žižiū
nas, kvietė komiteto pir
mininką p. Joną Juotkij 
pareikšti keletą žodžių. 
Jisai trumpai, bet širdin
gai sveikino kleboną pa
rapijos vardu, linkėdamas 
geros sveikatos ir huoge- 
riausių pasekmių visuose 
jo užsiėmimuose.

Toliaus sveikino klebo
ną pats vargonininkas 
choristų vardu.

Ponia Navikeviči e n ė 
(Marija Augštaitė) teikė 
klebonui daug širdingų 
linkėjimų.

Mok. Elena Bandžiūtė 
sveikino kleboną vardu 
Nekalto Pras. merginų 
draug. ir šv. Teresės įtei
kdama gražią piniginę do- 

jvaną prie kurios prisidė
jo visi ten susirinkusieji, 

į Klebonas dėkojo vi- 
j siems už linkėjimus, dova
nas ir už skanią vakarie-

Mokslo metui užsibai- 
gus^mokytojos Elena ir 
Ona Bandžiutės 
tėveliais išvažiavo vakaci- 
jas praleisti į Belle Plage, 
P. Q.

Bandžių šeimos vasar
namis yra priešais “Lake 
of the two Mountains”. 
Ideališka vieta vasarą 
praleisti.

v •

mes 
t urėjom į.š- 
‘ . Kal

bantis telefonu atatinkamo sky
riaus viršininkas atsiprašė už 
tai ir pareiškė, kad jie šj klau
simą išaiškins Kun. Končiui.

Taigi, visos Kun. Končiaus 
pretenzijos, kiek liečia Konsula
tą, neturi nė mažiausio pagrindo. 

Lietuvos Generalinis Konsulatas 
New York City 
1937-VII-6 d.

Redakcijos prierašas: Kadangi 
Kun. Dr. Končius jau Lietuvoje, 
tai j ši Lietuvos Generalinio 
Konsulato pasiaiškinimą negali 
atsakyti. Gali būti, kad “kiek 
liečia Konsulatą, neturi nė ma
žiausio pagrindo’’, bet aišku, 
kad kas nors buvo kaltas dėl ne
išdavimo vizos: Konsulatas ar 
Prancūzu linija. Faktas, kad 
Kun. Dr. Končius turėjo vykti 
j Europą be Lietuvos vizos, nors 
jis norėjo jos gauti.

Daug Sesučių čia atvyko 
Vilą mūs užviešpatavo, 
Užtat mūsų daug išvyko. 
Naujas vietas Josios gavo...

IVisos viešnios gyvos, linksmos. 
Gražias dainas .Jos dainuoja, 
Nors ir darbas sunkus vilkos. 
Betgi Jos neaimanuoja... 
Tos atvyko vasaroti 
Vasarą smagiai praleisti. 
Ilgai nepriseis buvoti 
Laiko, kad veltui neleisti... 
čia .Jos mokslą nor pagilini 
Pamokas naujas tat ruošia: 
Senus metodus išdilint 

i Josios visos pasiruošia... 
Pedagogikos Jos mokslą

, v Specialiai studijuoja,
mingos operacijos ir grei- Kad atsiekti savo'tikslą 
to pasveikimo.

' ninę pasiduoti sunkiai o- 
peracijai. Linkime sek-

SUKAKTIS
Birželio 19-tą dieną Juo

zas ir Morta Norkūnai iš- 
l minėjo savo 

visi 1 dvidešimts penkių metų 
moterystės sukaktį. Vie
tos klebonas atlaikė 
mingas šv. mišias 
mišių suteikė Jubiliantam 
palaiminimą. Iškilm ė s e 
dalyvavo jų vaikeliai, Se- 

i selė M. Evangelina, Šv. 
j Kazimiero Vienuolyno na
rė iš Worcesterio, Mass. 
Angelą ir sūnus Stanislo
vas. ’*_______

iškil- 
ir po

t

i
su savo

Sugrįžo atostogauti
Šiomis dienomis iš Šv. 

Pranciškaus Akademijos, 
Pittsburgh, Pa., sugrįžo 
D-lės Albina Kazlauskaitė 
ir Elena Andriuškevičiutė. 
Vasaros metu praleis a- 
tostogas pas savo tėve
lius.

Mūsų tarpe

Visos dirba, prakaituoja... 
Jos pedagoges tur rimtas 
Skrantų Sesutes Širdietes, 
Jųjų metodas ištirtasNesveikuoja

Ona Didikienė, Gyvojo Atgaivins Kazimierietės...
i„:_:—„3 jums darbuotės 

j. . ...... 1s musų \ lesiuos,
dienomis Kad nereiktų Jums kamuotis 
Linkime Dirbant darbą, raust kaip vyš- 

/nios...
Linkiu Jums čia sustiprėti 
Naujų jėgų visoms gauti. 
Visus darbus kad aprėpti. 
Dvasiniai, kad atsigauti... 

Bijūnas.
Juozapo Mafijos Vila 
Newtown. l’a.

G937-29-VI.

Rožančiaus draug. pirmi- Tat1.,aim‘I??os 
nmke, siomis 
sunkiai susirgo, 
greito pasveikimo.

•Svečiavosi
Vienos savaitės atosto

gų laiką pas savo tėvelius 
praleido Seselė M. Mirt am 
Kazimierietė iš Chicago, 
III. Nuo įstojimo į vienuo- 
ivną 8 metai atgal ji ne
buvo namie. Sugrįžus ra
do daug savo pažystamų, 
kurie per visą atostogų 
laiką prietelingai ją vai
šino.

Dalyvavo Solistai
Lietuvių Dienos iškilmė

se, liepos 5-tą dieną. 
Thomosone, mūsų vietos 
choro žvaigždelės dalyva-

KAIP IŠTIKRŲJŲ BUVO
SU KUN. KONČIAUS

PASU

Varg. Kaz. žižiūnui ir 
jo žmonai linkime daug 
laimės jų šliūbo dešimts 
metų sukaktuvėse. Varg. 
K. žižiūnas yra uolus vei
kėjas ir didis muzikos my
lėtojas. Jojo darbštumu ir 
klebono pastangomis cho
ras turės progą pasirodyti 
Radio programoje artimo
je ateityje. ‘Excelsior’.

ELMHURST, PA.

Mūsų tarpe
Juozas Bužadragis, žy- vo specialinėje dainų bro

mus Lowellio miesto į gramoje. Gražiai atsižy- 
sportininkas, šiomis die- mėjo, solistė, vietos Var
nomis sugrįžo iš kolegi- gonininkė, Ponia Stanisla-į 
jos pas savo motutę pra- “* "

į leisti vasaros poilsio lai
ką.

• v
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METINIS PIKNIKAS!
Liepos 25-tą, Maryville 
Parke, Šv. Marijos viloj

Liepos 25-tą bus proga 
Elmhursto našlaityną su
šelpti kada įvyks didelis 
piknikas prie ežero, Mary
ville, parke. Čia smagi 
vieta praleisti dienelę. Vi
si — seni ir jauni važiuo
kite į šį pikniką ir pama
tysite, kad širdys atsigai
vins. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. Taipgi tą 
dieną bus išleista trys do
vanos: $25.00; $10.00 ir 
rankų išsiuvinėtas “Din- 
ner sėt”.

.Rengimo komit etas 
kviečia visus dalyvauti 
šiame piknike, kad gerai 
pavyktų. Atvažiuok i t e, 
pasilinksminsite ir suteik
site paramą Sesutėms.

Tad, tesi j Ėlmhurstą, 
liepos 25-tą dieną.

Komitetas.

va O’Neil sudainuodama 
aria iš operos “11 Baccio”, 
jai akompanavo So. Bos- 

, tono 
ninkas, 
Juška. Duetus 

p-lė 
birželio Narinkaitė ir

“AŠ TAIP PAT DARBI
NINKAS”

Sako Danijos Karalius
Kaip žinoma, Danijoje 

dabar kairiųjų vyriausy
bė. Artinantis karaliaus 
sukakčiai, vienas iš arti
mųjų karaliui asmenų pa
klausė:
— Ar nebus kokių nors 

nemalonumų? Vis dėlto 
vyriausybė sudaryta iš 
kairiųjų...
Į toki klausimą, kaip ra

šo “Politiken”, karalius 
■ taip atsakė:

— Nieko panašaus būti 
negali. Juk dabartinę Da
nijos vyriausybe išsirinko 
darbininkai. Aš, nors ir 
karalius, vis dėlto esu taip 
pat savo krašto darbinin
kas. todėl nematau prie
žasties. kuri galėtu tarp 
manęs ir mano vvriausy- 
bės pastatyti kokia nors 
kliūtį. Jie darbininkus at
stovauja, o aš juos globo
ju, todėl mes galime būti 
labai nuoširdūs bendra
darbiai.

I

buvo paimta 
gegužės 1 d. — Ne. — at- 
Kun. Končius — dabar, 

pareikalavo iš manęs Pran- 
Linija. .Jam buvo patarta

Kelias dienas prieš išvažiuoda
mas, Kun. Končius, pripuolamai 
sutikęs Generalinį Konsulą, pa
reiškė. kad jis sumokėjęs $10.00 
jiiž Lietuvos vizą. Gen. Konsulas 
paklausė ar viza 
prieš 
sakė
Tiek 
cūzų
pareikalauti, kad grąžintų netei
sėtai paimtus $10.00, nes visoms 

i agentūroms buvo pranešta, kad 
vizos duodamos nemokamai ir po 
gegužės 1 d. nė iš vieno nebuvo 
imta mokesčio.

Birželio 16 d. Kun. Končius 
skambino telefonu ir gana šaltai 
pareikalavo pasakyti iš kokių 
sumetimų Konsulatas atsisakė 
duoti jam vizą. Buvo atsakyta,

i

parapijos vargoni- 
ponas Rapolas 

gražiai su- 
Juozapina 
Jonas Ka- 

Žap-

Sidabrinis Jubiliejus
Adomas ir Jieva Dzedu- 

lioniai, Lowellio kolonijos dainavo 
seni gyventojai, lu«vw, 

26-tą dieną iškilmingai sinskas_ ir p-lė Ona 
minėjo džiaugsmo dieną— nickaitė. 
Sidabrinį moterystės'jubi-' -----
lieju. Prie altoriaus su sa-1 
vo vaikeliais, Sesele M.
Miriam, šv.
Sesele iš Chicago, III., sū- 
nais Andriejų ir Pranciš
kų priėmė Dievo palaimi
nimą. Skaitlingas būrelis 
žmonių dalyvavo iškilmė
se ir linkėjo jubiliantams 
laimęs ir sveikos žilos se
natvės.

Po šv. mišių parapijos 
svetainėje, šv. Pranciš
kaus Trečiojo Ordeno na
riai surengė pagerbimo 
puotą savo pirmininkei 
Jievai Dzedulionienei. Vi
si Tretininkai ___
Užkandę, pasišnekučiavę, gerbiamajam

Darbai
Atėjus šiltesniam 

Kazimiero įvariuose fabrikuose 
j dėjo mažiau dirbti. Iš kitų 
' miestų nepatariame dar
bininkams vykti į Lowellį.

orui 
pra-

Naujas Kaimynas
Lowelliečiai begalo daug 

džiaugiasi pamatę mūsų 
tarpe dažniau atsilankusį 
Dr. Juoz. Landžių iš So. 
Bostono. Linksmą buvo 
išgirsti, kad neseniai nusi
pirko didelę “estate” Bil- 
lerica, Mass. Rengiasi lai
kui bėgant atidaryti tenai 

dalyvavo.' poilsio ligoninę. Linkime 
_ _____ __ ’ i gydytojui 

visi gražioje nuotaikoje p^itu laiku įgyvendinti 
išsiskirstė j namus. Puo- ’’ "
toje dalyvavo Seselė M. 
Amela ir Seselė M. Viato- 
fra, Kazimierietės.

Suspaudė sunki liga 
L, Jonas Paieškas, Lowell 
Top Dye Works perdėti
nis, įstojo į §v. Jono ligo-

I

savo kilnų troškimą.

Patinka nauja vieta
Ponia Elena Geištarie 

nė, buvusi Kašėtaitė, daž 
nai rašo iš Niagra Falls, 
N. Y. kur jos vyras Sta
nislovas yra Lincoln krau
tuvių perdėtinis.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paea Street 
BALTIMORE. MD.

BROCKERT’S ALE

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston



Antradienis, Liepos 13 d., 1937

Žinios Iš Lietuvos
Lietuvos Civilinei Aviacijai 10 Metų

Lietuvos civilinė aviacija, gra
žiai reprezentuojama Lietuvos 
Aero Klubo ,gegužės 15 d. Kaune 
iškilmingai minėjo sėkmingos 
veiklos dešimtmetį.

Lietuvos civilinė aviacija, — 
Lietuvos Ąero Klubas — yra pa
čios lietuvių visuomenės padaras. 
J j sukūrė būrelis Lietuvos karo 
aviacijos narių - lakūnų, karinin
kų ir visuomenės veikėjų. Tarp 
20 pasirašiusių jos veikėjų yra ir 

cgarbingo atminimo transatlanti
nis lakūnas Amerikos lietuvis 
kpt. S. Darius (jis tada tarnavo 
Lietuvos karo aviacijoje lakūnu). 
Metai iš metų Lietuvos Aero Klu
bas augo, tvirtėjo ir šiandien jis 
jau yra išaugęs į didelę ir stiprią 
organizaciją.

Nežiūrint sunkių ir nepalankių 
sąlygų, Aero Klubas per pirmą 
savo gyvenimo dešimtmetį yra 
nudirbęs didelį Lietuvos sporti
nės aviacijos organizavimo dar
bą, padėdamas tvirtus pagrindus 
tolimesnei civilinės aviacijos plėt
rai.

Pabrėžtina, kad ligi šiol Aero 
Klubas savo darbui reikalingas 
lėšas iš visuomenės, nesinaudoda
mas valstybės subsidijomis.

Jau keli metai su labai gražiu 
pasisekimu Nidoje veikia klubo 
sklandymo mokykla, kuri turi 
gerą vardą ir toli už Lietuvos ri
bų. Sklandymo atžvilgiu išsilai- 
kymo ore su sklandytuvu — Lie- 
tuvo yra ketvirtoje vietoje visa
me pasaulyje (žinomas pasauli
nio mąsto sklandytojas Lietuvos 
karo lakūnas Jonas Pyragius su 
sklandytuvu ore yra išsilaikęs 
22 vai. 36 min., kitu kartu šis 
puikusis sklandytojas audros me
tu su sklandytuvu yra nuskri
dęs iš Nidos j Palangą, pakilda

mas ligi 1.500 m., iš viso 75 km.). 
Baigę Nidos sklandymo mokyklą 
jaunuoliai yra rengiami lakūnais. 
Ligi šiol klubas jau yra išleidęs 
keletą laidų ir Lietuvai davęs 
gražų būt. civilinių lakūnų.

Lietuvos Aero Klubas yra na
rys tarptautinės Aeronautikos 
Federacijos (FAI) . Už Lietuvos 
ribų klubas yra gražiai pasirodęs 
nusisekusiu oru traukiniu (auto- 
žiro, lėktuvo ir sklandymo) ke
lionę j Rygą, Taliną, Helsinki ir 
atgal. Klūbas pirmas sušaukė Pa- 
baltijos valstybių aero klubo kon
ferenciją Kaune (jos dabar vyk
sta kasmet).

Lietuvos Aero Klūbas yra daug 
prisidėjęs prie Dariaus, Girėno ir 
Vaitkaus transatlantinių skridi
mų organizavimo ir lakūnų suti
kimo. Aviacijos propogfandai lei
džiamas gražus žurnalas “Lietu
vos Sparnai” (red. civ. lakūnas 
Plaušinaitis), rengiamos aviaei-

♦„
■> 5 >

_______

jos dienos, parodos, avio-modelių 
rungtynės, leidžiama specialūs 
atskiri leidiniai ir kt.

Pažymėtina, kad Lietuvos aero 
klūbas yra laimingas. Nors jau 
jis parengė visą būrį laknūnų, 
nors dabar jau kasdien jo lėktu
vai raižo Lietuvos padangę, ta
čiau žuvusių Klubo lakūnų yra 
vos vienas (Juodis). Jokių nelai
mių nebuvo, vežiojant pašalinius 
žmones. į

Klubo garbės pirmininku jau 
nuo 1928 met. yra Lietuvos Val
stybės Prezidentas Antanas Sme
tona, o garbės nariais yra žino
mas pasaulio lakūnas Orville i 
VVright, transatlantiniai lakūnai eskadriles Vadas F 
lietuviai Darius, Girėnas ir Vait- LAK garbes šefui 
kus, ministeris žadeikis. ministe- LAK dešimtmečio iškilmes. Apačioje: iŠ k; 
ris Balutis, I ■ - * - - < —- — —- - - — “
Lietuvos karo aviacijos viršinin- vilinės aviacijos lakūnai su savo lėktuvu, atskridę į LAK Šventę, 
kas žinomas lėktuvų konstrukto-! .
į ius av. pulk. inž. A: Gustaitis ir 
kt. Klūbas turi visą, eilę narių : 
labdarių. Jau keleri metai klubo 
pirm, yra prof. Z. Žemaitis.

Klubo sukaktuvės iškilmingai i 
minimos ir visoje Lietuvoje. 

TSB.
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Lietuvos Aėrb Klubo -
Daunys
• jr • r: /

.aires 
konsulas Kalvaitis, j miništėriš prof. Tonkūnas rengiasi skristi Lith

LIETUVOS ŪKININKU GAMI- ' (1935 m. 
NIAI VISUR MALONIAI

PRIIMAMI

“Maisto”
Jungtines 

(1936 m.

NUBAUDĖ BROLIUS 
JANKAUSKUS

gaminiai pasiekia net 
Amerikos Valstybes

“Maisto” veiklos 
apžvalga)

I 
ekonominiame gyvo- i 

“Mai-'
akcinė bendrovė. Ši, jau ke- 

gy vuojant i 
gamina

Lietuvos
nime turi didelės reikšmės 
sto” 
liolika metų gražiaiApyg.; 

brolių didžiulė Lietuvos įmonė,
Birželio 15 d. Kauno 

Teisme buvo svarstoma 
Antano ir Juozo Jankauskų by-j Lietuvos gyvulių ir paukščių ga
le už nužudymą penkių Cižūnų minius užsieniams ir pačios Lie
kna., Valkinykų valse. (Okupuo- , tuvos rinkai, plečia Lietuvos gv- 
toje Lietuvoje) gyventojų. Į vulininkvstę, tinkamai tvarko 
teismą iš Okupuotos Lietuvos mėsos-gaminių perdirbimą, pre- 
atvyko dvi nužudytųjų našlės se- kybą ir ypač jų išvežimą. Visas 
nutės Varanauskienė ir Dudutie- 
nė, kurios buvo liudininkės. Tei- dėlių pasisekimu ir visam Lietu- 
sme Ant. Jankauskas visai šaltai vos kraštui atneša daug naudos. 
Jiapasakojo kaip nužudęs pir-^ Gegužės 22 d. Kaune buvo me- 
miausią Oudūtj, paskui Dzenge | tinis “Maisto” 
levičių. Varanauską ir Keršį. Du- rinkimas, kurio metu buvo smul-j 1931 m.

kiai išgvildenta
1936 m. ir nustatyta planai atei-! mas buvo rekordinis) 
čiai. Iš pranešimų apie 1936 m. j 6,5% mažiau. Daigiausia 

“Maisto” veiklą matėsi. Lad per! štas 
tuos metus “Maistas” iš Lietu
vos ūkininkų supirko visas tinka-' vegiją, 
mas kiaules, kurios jam buvo 
pristatytos. Supirkta 401.529 be- 
koninės kiaulės (1936 m. — 39S. 1 
646), 65.11.0 lašininių kiaulių
(1936 m. — 52.410). Taigi, praė
jusiais metais daugiau supirkta, 
negu už praėjusiais 2.883 bekoni- 
nės ir 12.700 lašininių kiaulių. 
Tais metais daugiau supirkta 
kiaulių, negu 1933, 1934 m.
Taip pat 1936 m. ūkininkams 
mokėta ir aukštesnės kainos už 
kiaules.

Raguočių, veršių ir avių supir
kta 19.036 (1935 m. — 5.739).
Jų supirkdamas padidėjo net 
13.297.

Paukščių supirkta 80.277

šis “Maisto” darbas eina su di-

dutį, girdi, norėjęs atkalbėti.! 
kaip jis sako, nuo neteisingo len-l 
kams liudijimo apie jų broli Mo-; 
lieju Jankauską, kuris dabar ■ 
lenkų kalėjime nuteistas 6 mt. 
už kėsinimąsi nušauti Dudutį ir 
Dzengelevičių, kai Dudutis buvo 
sužeistas. Juozas Jankauskas 
kaltu neprisipažino. Abu broliai 
nurodinėjo ir politinius motyvus.; 
kodėl jie išžudę tuos 5 ūkinin- | 
kus. Tačiau teisme buvo liūdi-; 
ninku, kurię tai paneigė ir liūdi-’ 
jo, kad tai buvęs Jankauskų ker
štas dėl to, kad jų tėvas, su ku
riuo sūnūs susipykę (ir vienas jį 
net mušęs), užrašė kaimynams 
žemę. Už tai keršydami Jankau-: 
skai ir nužudę žemės paveldėto-1 
jus ir liudininkus.

Teismas abu Jankauskus pri
pažino kaltais ir nubaudė: An
taną — 10 metų s. d. kai., o 
Juozą — 5 metus.

“Darbininko" Knygyne Galite 
Gauti Sekančių Knygų

.ABC Pradžiamokslis, vaikams ele
mentorius, 40 pusi, kaina .......  36c.

ARITMETIKA lietuvių kalboj, 63 
pusi. Kaina .................... :.........  20c.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽO
DYNĖLIS ...................................  75c.

AR SOCIALIZMAS ĮVYKDO
MAS? 24 pusi. Kaina ...............  10c.

ATSARGIAI SU UGNIMI!— apie 
spaudos įtekmę, 41 pusi. Kaina 10c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė 
Kun. A. Alekna 245 pusi. Kaina 50c.

COOPERATION AMONG THE 
LITHUANIANS IN THE UNI- 
TED STATĖS OF AMERICA, 
parašė Kun. F. Kemėšis 86 pus
lapiai ......... .......... .......................

v “DARBININKAS” IR JO REI
KALAI. Parašė Kun. K. Urbo- 
navičiuš, 16 pusi. Kainš. ...........

DANGAUS KARALIENĖ, pada
vimai apie švč. Paną Mariją, 
157 pus.l. drabužio Apdarai. Kai
na ........... .....u.... .... .....a ..•••■ «•••■■■■■• $1.00.

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ.... $1.00 
DIEVO KARALYSTĖ .JUMYSE 

YRA. Vertė Kun. P. L. 73 pusi.

25c.

5c.

Kaina ..................       15c.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKI

MAS ANT KALNO LA SALE- 
TTE. vertė Ig. A. Abromaitis, 
65 pusi. Kaina ......     25c.

DORYBĖS, parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, MIC. gerais apda
rais, 189 pusi. Kaina .... . ..... $1.00.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. 
Tomas III. kietais apdarais, 
267 pusi. Kaina......... ...................75c.

Draugijos Užsienio Lietuviams- Remti 
Metinis Suvažiavimas

59.274). Ančių su-’ 
! pirkta 24.504 (1935 m.—11.585.) 
! Vištukų supirkta 50.208 11936

m. — 12.952). Kalakutų supirk
ta 27.031 (1§35 m. 6.951). Triu
šių supirkta 59.475 (1935 m. — 
28.138). Matyti, kad paskuti
niais metais visi supirkiihai žj- 4 aiikštų mėsos šaldytuvai, kurių 
miai padidėjo.

Ūkininkams už supirktus gyvu
lius ir paukščius sumokėta 34.- 
502.743,15 Lt. Ši suma yra 3.832. 
796.95 Lt. didesnė, negu ūkinin
kams buvo išmokėta 1935 m.

Per praėjusius metus “Mais
tas” išvežė į užsienius prekių 
net už 42,72 mil. litų, o vidaus 
rinkoje jų pardavė už 10,61 mil. 
lit. Iš viso vidaus ir užsienių 
rinkose parduota už 53,33 mik 
lit. Praėjusiais metais “Maisto” ! 
išvežimo vertė padidėjo 9,99 mil. 
lit., lyginant su išvežimu 1935 bis tiksiąs yra hč pelnas, b tar- 
m„ ir beveik prisiartino prie uavimas Lietuvos ūkininkams.

■ siekimas jiems padėti kiek gali-

Į 
Mai-1

Šiais metais numatoma dar dau 
giaii jų konservuoti ir be to, pra
dėti gaminti daržovių ir vaisių 
konservus.

Daug “Maištas” prisidėjo iV 
prie Liėtttvbš statybds plėtimo. 
Taip Klaipėdoje pastatyti dideli

I

ilgis 28 m. ir plotis 31 m. be to, 
šiatjba Vyko Kauno, Panevėžio 
ir Tauragės fabrikuose. *

Praėjusių metų “Maisto” 
bendrovės operacijos davė 1.689. 
344,16 Lt. gryno pelno. Praėju- 
ssiais metais “Maistui” neteko 
prašyti iš valstybės iždo primo
kė jimų (1935 m. — iždas primo
kėjo^ 2,9 mil. lit., 1932 m. — 1"> 
mil. lit. it 1931 m. — net 20,78 
mil. Jit.).

Iš “Maisto’’ veikios aiškiai 
matyti, kad “Maisto” pagrindi-

akcininku susi-* • 1 7X1 «... “Maisto” išvežime ver-
“Maisto” veikia tės (1931 m. “Maisto” išveži-!

Gegužės 23 d. Kaune, Že
mės Ūkio Rūmų salėje bu
to mėtinis visuotinis 
draugijos užsienių lietu
viams remti Skyrių atsto
vų šuvažiavimaš, kuriame 
dalyvavo Apie 60 atstovų.

Suvažiavimą vedė b.ut. 
konsulas Kalvaitis, Jahkū
tė ir V. Kasakaitis, Prane
šimą DULR valdybos var
du suvažiavime padarė 
draugijos pirmininkas ad
vokatas R. Skipitis. Prane
šėjas trumpai apžvelgė vi
sų penkerių draugijos vei
kimo metų darbus. Nu- r -__ «•- • - - -—e-- ~ — — ’■

kapitalą (dabar j 
“Maisto” kapitalas bus 10.600.-! 
000 Lt., 400.0000 vardinių akci 
jų po 25 lt.).

Akcininkų 
mė 1937 m. “Maisto” ___ _
(12.996.575 Lt.), apsvarstė aktu-; 
aliuoshis jo reikalus ir davė ati
tinkamą Įgaliojimą. “Maisto 
valdybai ateičiai.

švietė, kiek draugija yra 
nuveikusi užsienio lietuvių 
kultūrinėje ir kitose srity
se. Pažymėjo, kad draugi
jos rūpesčiais bhvo už- 
megsti Lietuvos ir užsie
nio lietuvių Sportininkų 
santykiai, draugija rūpi-, 
nosi* Lietuviškos filmoš 
reikalais, pati filmą turė
jusi ir ją demonstravusi 
užsienyje, palaikiusi ir at
skirus užsienio lietuvius 
filmininkus, platinusi lie
tuviškas plokšteles ir kt. 
Draugija užsiimanti net ir 
prekybiniu tarpininkavi
mu, ką ankščiau atlikda- 

pagrindinis' Vęg “Amerbiūras”. 
k,.* m nnn

; Apskritai, užsienio lietu- 
‘ ' viais, jų reikalais domėji- 

šusirinkimas prie- Įr rūpinimasis pas-
"Maisto” 1 kutlnlal.s m.etaiS dra“ęM°J

į žymiai padidėjęs.
į Draugija savo darbe yra 

,, įgijusi daug talkininkų ir 
bičiulių. Pats draugijos 
darbas žymiai išplėštas, 
tačiau toli gražu nepasie
kęs ribos. Darbo perspek
tyvos dar labai didelės, 
dar ištisi neplėšti dirvo
nai. Draugijos didžiausias 
noras, kad užsienyje gy
venantieji lietuviai, jei jie 
tik nori, visi galėtų mokė
ti lietuviškai ir galėtų pa
žinti lietuviškąją kultūrą. 
Tačiau visa tai pasiekti, 
padėti draugija dėl kuklių 
medžiagišku bei kitų savo 
išteklių toli gražu negalin
ti. Apie piniginius draugi
jos reikalus pranešė jos 
iždininkas dir. J. Vanagas- 
Sinionaitis. Pranešė, kad 
viso pereitais metais drau 
gija išleidusi Lt. 239.314.

i su

BAISIOS MUŠTYNĖS 
BŪDVIETYJE

■» •-

į

Birž. 13 d. Būdviečio parapi
joje, Seinų apskr., buvo šv. An-' 
tano atlaidai. Po pamaldų gat-' 

vėje tuoj pasigirdo brauningų 
šūviai ir buvo paleisti akmenys. : 
branktai ir kiti daiktai. Zmonė- ■ 
se kilo didžiausia panika. Daug 
bėgančių parmušti ir sumindžio
ti. Policijai mūšį likvidavus, 
skerdynių vietoje gulėjo du mu
šeikos: vienam buvo peršauta 
koja, kitam sudaužyta galva. 
Taip pat nukentėjo ir nieku ne
kalti pašaliniai žmonės. Iš jų 
tarpo buvo nušauta viena mer
gaitė, pašautas Vingrcnų km. ū- 
kininkas Valentukonis, taip pat 
nušautas vietoje prie vežimo ar- no hai<ni<si
klys, šias skerdynes surengė ir Lt 13.664.73 nedatekliumi. 
pradėjo Strumbagalvių kaimo 
peštukų gauja, užpuolusi Ving- 
renų km. jaunimą, kuris smar
kiai gynėsi. Muštynėms pasibai
gus, vedant į areštinę Vingrenų 
km. pil. V. Ažuką, jis buvo mir-1 
tinai mužeikų peiliais supiausty-' 
tas policijos rankose. Apylinkės 
žmonės šiuo įvykiu labai su jau-1 
dihti.

Muštynes pradėjo J. Jablons
kis. J. Mikalauskas iš i
Balys 
galvės km.. Alf. ir Jonas Babu- 
liai iš Mockavos km.. Punsko vi. 
ir kiti. Sunkiai sužeisti ir per 
šauti minėtas Valentukonis. Br. 
Vasiukonis iš Paliūnų ir kit.

ba naiidingiau realizuoti jū gy
vulius ir paukščius

Susirinkimas 1936 m. “Mais
to” apyskaitą patvirtino ir ši
taip paskirstė gryną pelną: divi
dendui----6% — 540.000 Lt.. at
sargos kapitalui — 10% — 169. 
000 Lt., verslo pelno mokesčio 
už 1935 m. — 40.000 Lt. ir 1936 
m. — 660.000 Lt., Lietuvos Gin
klų Fondui — 50.000 Lt, Lietu
vos ūkininkų pašaipai (per Že
mes Ūkio Rūmus) veisliniams 
buliams ir kuiliams pirkti — 30. 
000 Lt., Lietuvos Jaunųjų Ūki- 
ni-nkų Ratelių fondui — 15.000 
Lt. “Maisto” fabrikų darbinin
kų švietimo ir kultūros reika
lams — 20.000 Lt., fondui dar
bininkų kolonijų statybai remti, 

Į — 1000.000 lt., nepaskirstyto

___ _____ _________) — VOS į 
Į 0,5% mažiau. Daigiausia “ 

išvežė į Angliją. SSSR, 
Vokietiją. Belgiją, Švediją, Nor- 

Prancūziją. Palestiną, 
Šveicariją, Prancūziją ir Angli
jos kcolnijas Afrikoje. Reikia 
pažymėti ir tą džiugų faktą, kad 
“Maisto“ gaminiai pasiekia ir 
turi visai gerą vardą ir Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Šiuo laiku “Maistas” visoje 
Lietuvoje turi 46 krautuves.

Pažymėtina, kad “Maistas” y- 
ra gražiai prisidėjęs ir prie Lie
tuvos prekybinio laivyno ugdy
mo (jo trys laivai davė pradžią, 
naujai Lietuvos laivininkystės 
bendrovei “Lietuvos Baltijos 
Lloydas”).

Didelio pareikalavimo iš užsic- pelno likučiai — 65.344,16 Lt. 
nių ir vidaus rinkoje susilaukė Susirinkimas nutarė padidinti 
“Maisto” konservuoti agurkai. i.OOO.OOO Lt. “Maisto” akcinį

išvežė į Angliją.

Suvažiavimas pereitų me
tų draugijos apyskaitą oa- 
tvirtino, draugijos valdy
bai padėkojo. Šių metu są
mata priimta 331.558.62. 
litų sumoje.

Iš draugijos valdybos 
šiemet išėjo dir. A. Survi
la, Auželiš ir Skrunskėlis, 
išrinkti dir. A. Survila,

Pilėnų km.'Gūželis ir Ed. Zabaraus-
Ivinauskas iš Strumba-

i

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ią iškasti — 
los didenybę.

suprasti sie-

kas (nuo ankščiau valdy
boje liko R. Skipitis, J 
Vanagas - Simonaitis, K. 
Sleževičius, kun. Steponai
tis, K. Kasakaitis ir VI. 
Tiškus). J naują revizijos 
komisiją išrinkti: A. Ka
sakaitis, Kompaitis ir Sta- 
šiškis. Garbės teismas pa
liktas tas pat — inž. K. 
Šakenis, prbf. Vilkaitis ir 
prof. P. Jakubėnas. Tsb.

kun. J. B. Koncevičius. Kaina 10c. 
PETRIUKAS, apysaka, vertė S.

Rakauskas 30 pusi. Kaina ........ 10c.
Pilietybės Katekizmas, pamoki

nantis apie Amerikos piliečio 
teises ir priedermes. Parašytas 
lietuviu ir anglų kalboje. Kaina 20c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, pa
rašė Gerutis, 87 pusi. Kaina .... 20c.

PRAMONĖS DEMOKRATIJOS 
PAGRINDAI. Parašė Uosis, 146 
pusi. Kaina ....... J..,.. ... ......35c.

RELIGIJOS MOKYMO METODI
KA, sutaisė K. J. Skruodyš, 157 
ptiMi. Kaina ..... 56te.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ
TAI. . Parašė Pr. Mašiotas, 67 
pusi. Kaina............. -........   20c.

skAitYK — Rasi užslėptą 
TURTĄ, parašė Kun. V. Kuli
kauskas, MIC.,. Kaina .. .......... 20c.

SOCIOLOGIJĄ, 73 pusi. Kaina .... 15c.
SPARNUOTI LIETUVIAI — Ba

rius ir Girėnas. Parašė kap. P. 
Jurgėla, gerais apdarais, pavei
ksluota. Kaina $1.60

TEIsn^VAPKlVAS^R PATARĖ- 

JAS, 137 pusi. Kama 25c.
TIICNB KOMUNIZMAS, parašė

“ pmš. Kaina ....40c.

UFbaūiVirms,
. 56c -

Kaina........... .......................   $1.00
ties ir Šv. Komunijos. Sutaisė 

VIENUOLINĖ LUOMĄ, parašė
kun. P. Saurusaitis, 191 pusi.
Kaina ........................... ..... 35c.

ZOOLOGIJA. Parašė Jurgis Eliso-

paveikslai

KATEKIZMAS vaikeliams ren
giantiems prie Pirmos Išpažin- 
Kun. V. Kulikauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMAS mažiems vaikams, 
anglų ir lietuvių kalbdse. Verte 
Kun. J. K. Miliauskas. Kaina.... 20c.

KAUKAZO LEGENDOS, 30 pusi. 
Kaina ............... ....................... — 10c.

KULTŪROS VIEŠPATIJA, para
šė J. Jakštas, 23 pusi.................  16c.

LEGENDOS APIE KRISTŲ. Iš
vertė Kun. A. Alekha, 136 pusi. 
Kaina ........!................................. 35c.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REI
KALU, Parašė Kan. Prof. F. 

Kemėšis, 15 pusi. Kaina __Se.
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJE 

KARĖJE, Parašė Kun. J. F. Jo
naitis, 64 pūsi. Kaina ........... v,. 16e.

MEILĖ, Poema, parašė Kuh. M. 
Gustaitis, 24 pusi. Kaina. ........ 15c.

MŪSŲ DAINIAU KRITIKOS 
BRUOŽAI, patašė Kazys Pui
da, 142 pušį. Kaina ...................  35c.

MŪSŲ JAUNUOMENĖS IDEA
LAI. Parašė Pr. Penkauskas, 68 
pusi. Kaina .....    10c.

MŪSŲ TIKĖJIMAS, vertė Jonas 
M. Širvintas, 106 pusi. Kaina_ 35c.

mūsiškiai užsienyje, 216 
pusi. Kaina  ............  ..—.....35c.

MARIKĖ, parašė Vargšas. 60 pus
lapių. Kaina ........   16c.

NAUJOS EILĖS IR DEKLAMA
CIJOS, patašė P. P. MikklUus- 
kaS, 92 pusi. Kaina    25c.

NOVENA prie Šv. Pranciškaus A-. 
syžiečio..Vertė K........................  15c.

NUSIŠYPSOK. Surašė J. K M. 
Joje tilpsta dadgybė juokų. Ge- 

' ri audeklo apdarai, 150 pusi. 
. Jžaina ........................................... 60c.

PAMALDŲ VADOVĖLIS. MttcijoR 
20e. ig graudūs verksmai, sutaisė

30c. j

rias. Knyga iliustruota įvairiais 
paveikslais. 272 pujgj. Kaina....... 75c.

MAIiDAKlCY
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS, I 

dalis Negyvoji gamta: Žemė, 
vanduo ir Oras, parašė J. Ba
ronus, 112 pusi. Kaina.......... ....

GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė Dr.
S. Šultė 20 pusi. Kaina ................. 5c.

GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško 
vertė Kun. Pr. žadeikis, 182 
pusi. Kaina ................................... 25c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, apysaka 96 
pusi. Kaina ................................... 20c.

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Vertė 
Bendrųskis, 84 pusi. Kaina .........25c.

GYVENIMO GABALĖLIAI, 50 
pusi Kaina .............................- 20c.

IDĖJA IR DARBAS, 84 pūsi. 
Kaina ..........................................  20c.

IR AŠ MAŽAS BUVAU, Parašė
. Pr. Mašiotas. 69 pusi. Kaina .... 10c. 
JONO KMITO EILĖS. -189 pusi.

popieriniais apdarais .............  50c.
Storais drabužio apdarais.......  $1.00

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGA
LĖJO, parašė Pr. Mašiotas, 44 
pusi. Kaina .....................................20c.

KATALIKŲ TIKYBA sulig Apaš
talų sudėjimo. Parašė Vyskupas 
P. Bučys, MIC. I Tomas. 215 
pusi. Kabia ...........................  75c.

KATORGOM! Atsitikimai Murav
jovo laikais Vilniuje. Parašė P. 
B. 18 pusi. Kaina ....................... 10c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vado
vėlis pradžios mokykloms ir pir
kiai vaikų išpažinčiai. Parengė 
Kun. J. B. Končius. S.T.D., Kai
na

f

TIK
Ūda:

mg 

patašė -i
MIC.. Kaina

VAIKŲ ĄARBYMEČIŲI. i Mur- . 
ka, vaikams skaitysiu knyga, ^, -
184 pml. Kaina,.....

VALGU' GAMINIMAS ir Namų 
PRIŽIŪRĖJIMAS. 215 pusi.

3

AUKSO ALTORIUS maža knyge- 
. le 50c.
Maldaknygė ............................. 60c.
MAtijŲ RINKINĖLIS, juodais o- 

®os apdar....... ........ -.....   $1.50
MALDŲ RtNKtNĖLIS, celiuloi- 

do balt, apd................................ $1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais 

apdarais  .......    75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 

tėluiioido apd.  ............. 90c.
PULKIM ANT KELIŲ, skuros 

“ ” ............................... $2.56
SCENAI VEIKALAI

MOS, sutaisė Jonas Tarvi- 
daa. Šiojfe knygoje tilksta tris 
veikalai: “GERMANĄ”, 2 ak
tu. Vaidina 2 vyrai ir 7 mote
ris. “FABlOLA”, 5 aktų. Vai- 
din* 12 ašmenų ir grupė. Daly
vauja 7 vyrai, 5 moterys, minia;

i ir kareiviai. “LIURDO 
”, 4 aktų drama.

vanja 21 moteris. Šios kny-

D

juodais apd.

gulės ka 11 ia
DfŲPELIS MINISTERIJOJE 

TARNAUJA, parašė Sofija 
Čiurlionienė. Tilpsta monologas 

fcSįs IR KALBĖK; įarnšč "j'.'t. 
Kavas. Joje tilpsta vakarų pro-

15c.

•akalbėlių, monologų. H 
deklamacijų ----- 30c.

_Dramos dalis “Gims 
Tautos Genius”, parai? kun.

L. Vaičekauskas ....................... 10c.
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų 

komedija ir CICILIKAS, mono
logas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 
6 vyrai ir 3 motėrvs ............... 15c.

IŠGAGNYMO APSIREIŠKIMAI 
arba Atėjimas ir gyvenimas ant 
žemės Jėzaus Kristaus. Sutaisė 
V. Juozas K-s. Vaidinimas su 
dainomis. Dalyvauja 65 ašmenys 
ir choras...... ............   50c.

KNARKIA PALIEPUS 1-no akto 
komedija. Sulietuvino Gineitis. 
Vaidinime dalyvauja 4 asmenys
3 vyrai ir 1 moteris. Kaina....... 15c.

SNIEGAS, 4-rių veiksmų drama. 
Vertė V. Akelaitis. Dalyvauja 
6 asmenys — 3 vyrai ir 3 mo- ■ 
terys ........................................... 35c.

UBAGŲ BEIELGĖTŲ GUDRU
MAS, 3 veiksmų komedija, pa
rašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 mot. 
Kaina ........................................... 25c.

VIENUOLIO DISPUTĄ SU RA
BINU 1-no veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidelutis. Dalyvauja
4 asmenys — 4 vyrai ............... 15c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ 
BALIUS, vienoje knygoje dvi 
komedijos su dainomis. Parašė 
Seirijų Juozukas. Ubagų Aka
demijoje dalyvauja 5 asmenys 
h* 5 poros ubagų. Ubagų Baliuje 
dilyvšuja 5 poros ubagų ir kiti 
3 asmenys. Kaina .........    35e.

VAIKŲ TEARAI. Tilpsta trys 
veikalėliai: “Ištyrsftne paskui”, 
“Antanukas našlaitis” ir V Mė
ginimas” ......................—

Visus užsakymus prašome siųsti;
“ DARBININKAS ”

363 W. Broadvay, Mass.

15e.

i
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Rytinių Valstybių Žinios!
STUDENTU IR PROFESI- HARTFORD, CONN 

JONAIS SEIMAS LIETUVIS ATSIŽYMĖJO
Gerb. Apanavičius iš 

Bloomfield (netoli Hart
ford), kuris dirba orlaivių 
dirbtuvėje East Hartfor
de, šiomis dienomis nuvy
ko į Elmirą, New York, 
kur pasaulio sklandyto
jai yra susirinkę čempijo- 
nato garbės siekti. P-nas 
Apanavičius gelbėjo lie
tuviams sklandytoja m s 
Oškiniui ir Pyragiui kai
po vertėjas - interpreter 
ir tt. Tilpo gražus apra
šymas Hartfordo laikraš
čiuose apie jį ir Lietuvos 
lakūnus.

I LIETUVIAI GAVO 
VALDŽIOS VIETAS
Lietuviškasis socialis- 

draugiškas klubas iš So. 
Windsor ir apylinkės (ne
toli Hartfordo) nesenai 
susiorganizavo ir jau gra
žūs vaisiai matosi. Klu
bas įstatė į valdiškas vie
tas du lietuviu: p. Stone 
(kon stabliu) ir Praną

iBlužą kaino probation o- 
fficer. Aną sekmadieni 
klubas turėjo antrą pikni
ką Hills* Grove, Buckland. 
Lietuviai labiau ir labiau 
ima organizuotis ir įver
tinti vienybės galią. Va
lio, lietuviai! Čia nereikia 
kaip Rusijoje kadaise, 

, jeigu norima 
Kun. Dr. Jogminas ir I- vienytis ir vieningai veik- 

zabėlė Rovaitė skaitė na- ti.
skaitąs. Po to valdvba iš- . , e---------- y
davė raportus. Priimta Lietuviai Skautai Kruta - 
keletą rezoliucijų. I muose Paveiksluose

T „ . , Ana diena ParamountI Centro Valdvba išrink- ,, . .__Movietone News rodė viso ti beveik 
būtent: Dvasios Vada — 
kun. K. Paulionis iš Broo
klyn: Garbės Pirm. Pet
ras Barziliauskas: pirm. 
J. B. Laučka; I vice-nirm.
I. Rovaitė; TI vice-nirm.— 
karikas J. Varnaitis: pro- 
tokolų sekr. — Ant. Dran
ginis: finansų sekr. — T. 
Barziliaiiskienė: iždinin
kas — Dr. V. Budrevičiu- 
tė: socialinio skyriaus se
kretorius — N. Plangytė. 
Vyriausias redaktorius — 
kun. K. Urbonavičius: re
daktorius — J. Pilipaus- 
kas; administratorius —
J. Klebauskas.

Seimas užsibaigė gra
žioje nuotaikoje. Rap.

♦
Liepos 6 d. Marianapo

lio Kolegijoj įvyko Stu
dentų ir Profesijonalų lie
tuvių katalikų seimas, ku
ris prasidėio iškilmingo
mis šv. mišiomis. 9 vai. 
ryte. Šv. mišias atnašavo
J. E. VvskuDas M. Reinvs. 
Po mišių prasidėjo seimo 
sesijos.

Seimo prezidiumą suda
rė šie: Garbės Pirminin
kas J. E. Vyskupas Rei
nys; vedėjas n. K. Vilniš
kis: pagelbininkai — .T. 
Stulginskaitė ir J. Var
naitis; raštininkai — I-
zabėlė Mocijunaitė ir Ant i 
Dranginis. Mandatu ko- 
misiia: — J. Klebauskas 
ir M. Varekaitė. Rezoliu
cijų komisiia: — kun. V. 
Puidokas. T. Barziliaus- 
kienė ir J. Pilipauskas.

Snecialėms pareigoms 
pakviestas adv. A. Mile
ris.

Pasakyta kelet.a sveiki
nimo kalbu. Sveikino J. E. 
vvskunas M. Reinvs kun. 
J Balkūnas, kun. J. švag- 
ždys. adv. A. Mileris, kun.
K. Urbonavičius, n. T. 
Barziliau skienė. Tai n g i 
p’auta dau? sveikinimų 
laiškais ir telegramomis, i slapstytis,

DARBININKAS

Lowell — WPA darbininkai Merrimack upėje gręžia ir dinamitu 
skaldo uolas, kurios sulaiko vandens bėgimą, šis darbas yra armijos in
žinierių vadovybėje.

. t

I

visi tiernatys,|įasaulio B Scout Jam. 
boree Washingtone. Nors 
buvo labai daug susirinkę 
ir visi turėjo savo atski
ras būdeles, 
mount News rodė tiktai 
tris, būtent,
Texas ir Lithuania. Garbė 
lietuviams. Vis daugiau ir 
daugiau ima patekti į pir
mąsias netik sporte, bet ir 
kitur eiles.

visgi Para-

Lousiana.

• v •

Marianapolio Lietuvių 
Diena

Hartfordo laikraščiai 
gražiai aprašė Marianapo
lio lietuvių dieną. Minėjo 
tūkstantines minias, išti
są dienos programą ir tt. 
Marianapolio Lietuvių die-

t

CREMO ALE

Atėję j tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausią miežių ir tinkamai {sendintas.

I

i

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
< i(i

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.

V 7.

krepšinio rungtynės tarp 
Lietuvos ir dabar jau vi
sos Europos krepšinio 
čampijonų, ir < vietinės 
rinktinės komandos.

Tuo pačiu laivu atvyko 
ir du Lietuvos seimo ats
tovai Gilvydis ir Kviklys, 
“Lietuvos Aido” ir “Lie
tuvos Žinių” koresponden
tai ir pora kitų.

na vis daugiau ir daugiau tikietų pardavė Kazys 
ima traukti netik lietu- Šimkus. Kazys nesenai 
vių, bet ir svetimtaučių apsivedė su lietuvaite ir 
dėmesį. Verta įstaiga ir dabar gyvena Hartforde, 
sumaniai organizuojama Lankosi abudu lietuvių 
bei vedama Lietuvių Die- bažnyčioje.
na kaskart eis geryn. Iš 
Hartfordo vyko du busu 
bei daug pavienių automo-; 
biliais, iš Waterbury 3 bu- 
sai, iš New Britain du bu
su iš Thompsonville vie- 
nas busas. Sveikiname lie
tuvius susipratusius, Lie
tuvių Dieną remiančius.

IŠ DARBO LAUKO
Teko patirti, kad Aplo 

Clo. Co., reikalauja paty
rusių darbininkų mašinas 
operuoti (Machine Opera- 
tors on Vests), nes skel- 

i bimuose tokiu darbininkų 
reikalavo Buffalo ir Syra- 
cuse, N. Y. laikraščiuose. 
Jeigu iš lietuvių bedarbių 
atsirastų tokių darbinin
kų, patarčiau kreiptis į 
Employment Dire c t o r, 
Rochester Joint Board, 
A. C. W. of A. 476 Clinton 
Avė., N. Rochester, N. Y. 
pažymėdami kokį darbą 
mokate, kur dirbote praei
tyje ir ar priklausote uni
jai ar ne. Nepatarčiau va
žiuoti pirm susirašymo su 
viršminėtų darbo direk
torium, nes jis tiktai ga- 

čių. Valio, vyčiai! Susirin- nįjos trustjstai ir komite- darbą duoti rubsiuvių 
---- i------ a-----------J ---------------- ..-------- . industrijoje, kuri yra u- 

' lietuvius' prišfrenrti ™jos vadovybėje ir unija 
skaitlingai " dalyvauti “u"cla _darbininkus. Toji

ROCHESTER, N. Y.
PARAPIJOS BAZARAS

i Liepos 22, 23 ir 24 įvyks 
parapijos bazaras. Laike 
bazaro, per tas tris die
nas, bus labai daug viso
kių įvairenybių ir daug 
dovanų bus išdalinta. Yra 
padarytos knygutės, kur 
bus duodamos keturios pi-

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTIS

Š. m. liepos 17 d. sukan
ka lygiai 4 metai, kaip 
tragingai Soldino miške I 
žuvo a. a. lakūnai kap. St. 
Darius ir S. Girėnas. Šiais 
metais, kaip ir paprastai į 
yra rengiama to įvykio! 
paminėjimas.

šeštadienį, liepos 17 d. 
ryte Apreiškimo Pan. Šv. 
bažnyčioje, kun. N. Pakal
niui vadovaujant, bus at
laikyta už lakūnų sielas 
gedulingos pamaldos su 
pamokslu, į kurias tiki
mės, skaitlingai atsilan
kys Brooklyno ir apylin
kės visuomenė. Viešo la
kūnų mirties sukaktuvių 
paminėjimo nebus, bet 
bus per radio paminėta, 
iškeliant šių didvyrių la
kūnų nuopelnus mūsų 
tautai, ir t.t. Taipgi 15 mi
nučių yra gauta liepos 17 
d. vakare didžiulė WNAC 
stotis, kas irgi vien tik lą- 
kūnų nuopelnai bus iškel
ta ir graži programa su 
dainomis bus išpildyta.

A. J. M.

Lietuvos Vyčių Veikla
Pereitą antradienio va

karą Hartfordo Lietuvos niginės davanos. Kadangi 
vyčiai turėjo mėnesinį sa- parapijOs piknikas birž. 
vo susirinkimą. Nors oras 
buvo karštas, bet susirin- priežasties 'f 
ko pilnas kambarys vy- kun Vitkus, MIC., irTrZini f CJt t o 4 v*? vi _ ' •• / r • i • • 1

kimas buvo trumpas, bet tag nuoširdžiai kviečia vi- 
gyvas. Nutarė valyti sa- sus ] 
vo klubo kambarį, turės jr < 
išvažiavimą Lake Conga- feazare, o labiausiai pra- 
mmond sekmadienį, liepos platinti kuodaugiausi a i 
11 d.

Hartford ir VVaterbury taučių. ištikrų jų, dirbant 
bažnytiniai chorai turės ~
metinį išvažiavimą Lake 
Comnounce, Bristol, lie
pos 18 d.

C. L. C. arba Conecticut 
Lithuanian Catholics tu
rės susirinkimą VVaterbu
ry liepos 25. Rengsis prie 
metinės Olimpiados — 
Field Dav. Būtu gerai pa
kviesti dalyvauti lietuvius 
sportininkus, kurie dabar 
vieši Amerikoje.
Lietuvis Brain Trustistas

Daug girdėjo apie Pre
zidento Roosevelt’o ‘brain 
trustistus’. Tarpe jų, kaip naudai ir bandykime par-.Konsulas Budrys, Ameri- 
paduoda Saturday Eve- duoti kuodaugiausiai ti- j kos Lietuviu Sportininkų 

t „ 4. Komiteto iš Chicagos iž
dininkas Jonas Juška, vie
tinio Sportinio Sportinin
kams sutikti komiteto vi- 
ce-pirmininkas A. J. Ma
žeika, komiteto sekreto
rius V. Ubarevičius, narys 
J. Ginkus ir daugelis kitu.

Nusiėmę paveikslus ir 
pabuvę New Yorke vos 
porą valandų, išvyko į 
Washingtoną. Iš ten sus
todami keliose kitose lie
tuvių kolonijose jie ke
liaus į Chicagą, kur yra 
rengiama jiems plati 
rungtynių ir pasirodymų 
programa.

Atgal j Brooklyną spor
tininkai sugrįš liepos 30 
d. ir čia liepos 31 d. įvyks 
sporto šventė, kurioj Lie
tuvos sportininkai susi
tiks su apylinkės sporti
ninkų rinktine grupe. Gi

27 d. negalėjo įvykti iš 
s lietaus, tai 

. para-

knygučių tarpe svetim-v •

I

industrijoje, kuri yra u-

dirbtuvė dirba pastoviai 
visus metus ir uždarbiai 
yra geri. Vyturys.

NEW YORK CITY. N. Y.dirbtuvėse, mes matome 
kaip svetimtaučiai viso
kiais būdais 
kuodaugiausiai parduoti 
visokių tikietų savo pa
rengimuose ir lenda kiek
vienam į akis, kaip tie pa- ko i3_os asmenų Lietuvos 
tys civilizacijos ir tikėji- sportininkų grupė, su p. 
mo priešai — komunistai Augustausku priešakyje, 
lenda į akis ir net su žy- gįoje sportininkų grupėje 
diška drąsa nori įkalbėti randasi pilnumoj ir 
žmogui katalikui savo ‘ta- Lietuvos 
vorą’, kurį mes dažnai manda 
perkame, kad tiktai jų at- jaįmėjo 
sikračius. Todėl dabar čampiOnatą.
parodykime savo drąsą i Uoste sportininkus pasi
dirbdami _ savo parapijos tiko Lietuvos Generalis

stengiasi ATVYKO LIETUVOS 
SPORTININKAI

Antradienį, liepos 6 d. 
laivu Ile de France atvy-

ta 
krepšinio ko- 

kuri šį pavasarį 
visos Europos

KA GIRDĖJAU
Lietuvių Dienoje, 
Thompson, Conn.

Liepos 5, 1937
Juozas Spurgis

ning Post, yra Lietuvos kietėlių tarpe svetimtau- 
žmogus, tai gerb. Bean.

Kur tų lietuvių nėra? Ir 
visur jie atsižymi. Žino
ma, nėra ko stebėtis, jau 
laikas. Bet visgi reikia 
tuos pavienius sveikinti, 
o bendrai lietuvius ragin
ti prie didesnio vieningu
mo ir pasižvmėjimo. Lie
tuviai yra Dievo apdova
noti gabumais.

Lietuvis ex-kumštinin- 
kas hartfordietis Mike 
Morley - Maziliauskas šio
mis dienomis rašo savo 
atsiminimus Hartford Ti- 
mes. Jisai gabiai rašo.

Atostogoms parvažiavę 
studentai iš Šv. Bernardo 
Aukštesnėsės Seminarijos, 
Rochester, New York, 
Juozas Kociūnas ir Kazys 
Barolis dalyvauja vyčių 
susirinkimuose ir nemažai 
pasidarbavo Karnivale 
Abudu gerai atrodo.

Daugiausia Karnivalo

čių; tegul ir jie pagelbsti 
mums šiuo laiku. Padary
kime malonumą savo kle
bonui, kuris prašė išva
žiuodamas ir perstatyda- 
mas savo pavaduotoją žo
džiais: “Dirbkite su juo 
taip nuoširdžiai kaip ir su 
manim, kad negalėtų sku
stis, kad žmonės nesidar- 
bavo”.

IŠ VILNIAUS
“Su Gedimino Stau

giančiais Vilkais ir aš 
šauksmingus sveikinimus 
siunčiu Jums iš Vil
niaus”. Tokis sveikinimas 
gautas šiomis dienomis 
nuo klebono kun. Jono M. 
Bakšio. Vėliname dvasios 
vadui laimingai pasisve
čiuoti, ir nors turime la
bai gera pavaduotoją, vis-
gi jau pasiilgome ir lau- sekmadienį, rugpiūčio 1 d. 
kiame grįžtant artimoje 
ateityje. Vyturys.Vyturys.

Klasčiaus parke yra ren
giama piknikas, kur įvyks

“Ištikrų jų čia gražus 
‘pleisas”.

“Beeinu’, kad jau būsi
me ‘lait”.

Petras: “Mare, kiek ma
nai šiandien yra čia žmo
nių?”

Marė: “Kiek! Apie sep- 
tyniasdešimts penki šim
tai”.

Petras: “Ką tu boba čia 
šneki. Ar nematai, kad 
čia yra septyni tūkstan
čiai penki šimtai žmonių”.

“Žiūrėk, vyskupas laiko 
mišias. Maniau, kad vys
kupai nelaiko mišių”.

“Kažin kur mūsų kuni
gėlis? Nesimato. Turbūt 
neatvažiavo”.

“Žiūrėk, kiek daug yra 
automobilių. “Fonės”, iš
rodo kaip tikras ‘cirkas’.

“Šie medžiai tikrai at
vežti iš Lietuvos. Pažystu 
gerai, kad šitas medis at
vežtas iš mūsų kaimo gi
rios. Gerai pažįstu iš la
pų. Tai tie patys medžiai”.

“Kažin ar čia randasi 
karvių”?

“Fonės”. Juoda karvė 
duoda baltą pieną”.

“Kas čia gaspadorius. 
Niekur ant “strytų” nėra 
pakabinta “sainų”. Gali 
šioj girioj paklysti”.

“Ar matai tą “boisuką”. 
Tai mūsų “Mėmės” vaiki
nas”.

“Turbūt prasidėjo “Vai
na”. Tiek daug suvažiave 
“Žalnierių”.

“Reikia eiti pažiūrėti 
kaip išrodo lietuviškas 
daktaras. Pas mus visi 
daktarai “airišai”.

“Dyvai... “nursės” šneka 
lietuviškai”. K1

Moteris: (prie So. Bos-
x ■ c •

tono stalo) “Duok man 
bonką “papso”.

Pardavėja: “Ką sakei”.
Moteris: (Lyg supykus) 

“Duok mažiukę bonką 
“papso”.

Pardavėja: “Gal nori 
bonką “sodės”.

Moteris: “Sodės”, Aš ne
sergu. Tai piknikas. Keis
ta, lietuviu suvažiavimas 
ir nedali lietuviškai susi
šnekėti”.

Stovintis: “Prašyk bon
ką “toniko”.

“Jau išgėriau devvnius 
stiklus alaus ir nesijau
čiu girtas”.

Prie valgio stalo...
Pirkėjas: “Ar turite ‘ba- 

lonės”?
I pardavėjas: “Šure!”
Pirkėjas: “Kiek ‘kaštuo

ja?”
I oarda vėjas: “Ten

cents”.
Pirkėjas: “Gerai, duok 

man gerą “balonę”.
I pardavėjas į antrą 

pardavėją^ “Vieną dešros 
“sandvičių”.

Antras .pardavėjas į 3 
pardavėją: “Duok man
vieną lietuvišką “frank- 
fortą”.

3 pardavėjas i I parda- 
vėia: “Kas nori lietuviško 
klebonas pakvies jį pas 
mus šią žiemą parodyti 
visus “pikčius”.

“Juozai”, žiūrėk tas vy
ras iš Lietuvos su trum
pom kelnėm. “Bv gosh”, 
mano laikuose Lietuvoje 
visi vvrai nešiojo ilgas 
kelnes.”

“Mūsų choras geriau
siai dainavo”.

“Kaip tai”.
“Žiūrėk, mano Onutė 

stovi palei ta trečią mer
giną nuo dešinės pusės su 
geltona “drese”.
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“Ištikrujų tas parodos 
vadas Juozas Dirsa iš 
Worcesterio gražus vaiki
nas”.

“Tur būt tas vargoni
ninkas nemokėjo gerai 
choro direguoti. žiūrėk, 
jau kita permainė i jo 
“pleisą”.

Vaikinas, žiūrėdamas į 
choristes. “Lietuvaitės tai 
gražiausios merginos”.

Merginos žiūrėdamos į 
vaikinus choristus: “Mū
sų lietuviai — bernai, tai 
gražiausi “sportai”.

“Kažin ar čia vyrų ar 
moterų daugiau?”

“Sunku pasakyti. Aš 
nradėiau skaityti, bet su
simaišiau.

Moteris į savo draugę: 
“Mūsų Antanina šiandie
na atvažiavo į “pikniką”. 
Gal susipažins su gražia 
bernu. Jau rengiasi ženy- 
tis”.

Radio pranešėjas: “Ma
žas vaikelis pragaišo; su
gražinkite jį atgal tė
vams. Ačiū”.

Vyras: “Sveikas Jokū
bai. Kaip viskas?”

Jokūbas: “Ačiū tau Jo
neli už linkėjimus”.

Vyras: “Kad nepamirš- 
čiau tai sykiu sveikinu su 
Šv. Kalėdomis ir Velyko
mis”.

Moteris: “Jonai ar tu 
girtas. Šiandiena “Port 
Julajus” ir tu sveikini su 
Kalėdomis ir Velykomis”. 
Kibą tu “kreizi”.

Vyras: “Visai ne Mag- 
dula. Matomės tik šiame 
išvažiavime. Tad noriu 
būti tikras, kad Jokūbas 
suprastų, jog aš jo nepa
mirštu.” *




