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LIETUVA PAGERBĖ 
REDAKTORIŲ

Šiomis dienomis Lietu
vos valdžia už žymius 
nuopelnus Lietuvai ir lie
tuvybei apdovanojo Gedi
mino ordinu p. Leonardą 
Šimutį, dienraščio “Drau
go” redaktorių, ALRK 
Federacijos sekretorių ir 
LRKSA pirmininką.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone p. L. Šimu
čiui rašo:
Lietuvos Pasiuntinybė 
N r. 734. D. 26-22. ‘

1937 m. birželio mėn. 28 d. 
P-nas Leonardas Šimutis, 
“Draugo” Redaktorius. 
Federacijos Sekretorius, 
LRKSA. Pirmininkas,

Chicago, Ulinois.

Didžiai Gerbiamas Tamsta:
Esu apturėjęs oficialę žinią, 

kad -J. E. Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona 
už žymius nuopelnus Lietuvai ir 
lietuvybei išeivijoje teikėsi Tam
stą pagerbti, pakeldamas Tamstą 
Į L. D. K. Gedimino ordino Ri
ki jus.

Džiaugiuosi ir sveikinu Tams
tą su nusipelnytu pažymėjimu, 
nes Tamsta nuoširdžiai atlikinė
ji lietuvio inteligento pareigą 
žodžiu ir raštu skiepydamas tar
pe Lietuvos išeivių tautinę sąmo
nę, tėvynės Lietuvos meilę, rem
damas labdarybę ir savyšalpą ir 
padėdamas jaunimui sporto sri
tyje auklėti kūną ir sielą tam
presniam bendradarbiavimui, ku
riant šviesią Lietuvos ateiti. Ne
abejoju, kad Tamsta ir toliau 
bendradarbiausi visuose bendruo
se tautos ir valstybės reikaluose.

Nuoširdžiai Jūsų
P. žadeikis, 

Įgaliotas Ministeris.

DAR
AMERIKOS LIETUVIŲ R.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston

A. a. Stasys Girėnas

GELEŽINKELIŲ DAR
BININKAI GIEDOJO 

ŠV. MIŠIAS

(Friday), LIEPOS (July) 16 D., 1937 M., 52.

ĮNINKĄS
ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

“Lituanicos” likučiai Soldino (Vokietijos) miškuose liepos 17 d. 1933 m. 
šeštadienį, liepos 17 dieną sueis lygiai 4 metai kaip tragingai žuvo mūsų la
kūnai Darius ir Girėnas. Visa mūsų tauta mini šias liūdnas ' sukaktuves pa
maldomis bažnyčiose ir įv airiomis programomis sal ėse, parkuose ir per radio.Paryžius — Geležinkelių

darbininkų choras, 180

per penkiasdešimtą Pran- k^?aukamsrad^y^ Ve! Pradėjo Muštis Madrido Apylinkėj
VAUTI PAMALDOSE—

VIEŠA PADĖKA
'Lai būna leista man 

“Darbininko” skiltyse pa
reikšti viešą lietuvišką 
padėką LDS įvykusio sei
mo dalyviams, birželio 28 
ir 29 d. š. m., Nashua, N. 
H. už suteikimą man ne
paprasto džiaugsmo, pa
keliant mane į mūsų bran
gios LDS organizacijos 
Garbės Narius. Ačiū, ačiū 
nuoširdžiai. Malonu yra 
dirbti, kada matai savo 
darbo įvertinimą. Aš 
stengsiuos ir ateity uoliai 
pasidarbuoti LDS organi
zacijoje, jeigu tik man 
Dievulis padės. Tad dar 
kartą ačiū.

B. Mičiunienė,
New Britain, Conn.

cūzų Katalikų darbininkų 
Federacijos kong r e s ą. 
Kongrese dalyvavo apie 
25,000 atstovų ir pamal
dos buvo laikomos viešai 
lauke. Katalikų darbinin
kų federacija įsisteigė su 
17 narių. Per penkiosde- 
šimts metų narių skaičius 
išaugo iki 500,000.

Liurdo vyskupas Gerlies 
sakydamas darbini n k ų nei į Olandiją, bet valdžia
kongrese pamokslą < pasa
kė: “Mums nereikia su
gniaužto kumščio, ne kad 
mes bijotumėm, mes nie
ko nebijome, bet tas žen
klas neapyakntos ir pasi
dalinimo yra apgailėti
nas”.

Šv. Tėvas daugeliui dar
bininkų už pasidarbavi
mą Katalikų darbo Fede
racijoje prisiuntė garbės 
ženklus darbininkams.

MIRĖ SENATORIUS 
JOSEPH ROBINSON

PASKIRTA 5 STIPENDI
JOS AMERIKOS LIETU
VIAMS STUDENTAMS

Švietimo ministerija pa
skyrė 5 stipendijas Ameri 
ko^ lietuviams studen
tams. Stipendijos bus 
duodamos nuo rugsėjo 1 
H. po 200 litų per dvejus 
metus. Taip pat stipendi
ninkams paskirta po 2000 
litu kelionpinigių. Stipen
dininkai studijuosią litu
anistikos dalykus. Tsb. 

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per

Washington, D. C.—Lie
pos 14, — Demokratų se
natorius Joseph Robinson, 
iš Arkansas valstybės, 
rastas ryte lovoje negy
vas. Jis buvo 64 metų am
žiaus. Gydytojas sako, 
kad mirė nuo širdies li
gos. Jis buvo didis prezi
dento Roosevelto sumany
mų palaikytojas. Per 15 
m. senate jis buvo demo
kratų vadas. Sako, kad jis 
buvęs vienas iš populia
riausių senatorių.
PRANCŪZIJOS GELE

ŽINKELIAI PEREIS J 
VALDŽIOS RANKAS

Berlynas,
slaptoji policija neleido džios*7y^ėjai‘atnaujino“a- 
katahkams sudaryti eise- tak ir kontrataką prie 
nos į Bozmeer Olandiją, Corunna viešk'elio^ Sukilč- 
kur jie kasmet dalyvau- „ lakūnai iš orlaivių nu. 
dayo pamaldose. Apie 850 metg keletą bombų ant 
katalikų vokiečių prašė ^Įac]rido, bet žmc ►nių ne-l 
valdžios kolektyvio pas- sužeidė 
porto maldininkų kelio-, SukiIėiių gek-Francisco 

į Franco praneša spaudai, 
kad jis sulaikęs ataką ant 
Madrido, o tik jo kariuo
menė gina savo pozicijas, 
kurias puola kairiųjų ka
rinės jėgos.

.... _ .. „. . Kairiųjų radikalų vai-cija klausė ar jie važiuoja džios kariuomenė nori ba. 
1 Boxmeerą, jie atsake, tinai užimti miestelius - 
kad jie važiuoja atostogų. Lag R Majadahonda 

ir Villafranca. Bet vargiai 
i jai pavyks.

Gen. Franco kariuome
nei pavyko sutriuškinti 
kairiųjų valdžios gynėjų 
frontą prie Las Rozas.

Gen. Franco praneša, 
jis sulaikęs ataką

DARBININKO
LAIVAKORČIŲ

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

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

A. a. Steponas Darius

Vyksta Smarkus 
Susirėmimai

Kiniečių Su 
Japonais

POPIEŽIUS LAIMINA 
.MALDOS DRAUGIJA

Šanghajus, Kinija—Lie
pos 15, — Piepingo vaka
riniame šone vyk s t a’ 
smarkūs susirėmimai ki
niečių su japonais. Abi 
šalys skubotai siunčia ka
riuomenę į mūšio vietas, 

i Kiniečiai aiškina, kad Ja
ponai eina į jų pusę, norė- 

i darni padidinti Mandžiu- 
ko imperiją. Japonai sa
ko. kad kiniečiu kareiviai 
juos užpuldinėja. Kinie
čiai reikalauja, kad Japo
nai ištrauktų savo kariuo
menę iš jų teritorijos. Ja
ponai tą reikalavimą at
metė, ir mobilizuoja armi
ja siųsti į šiaurinę dalį 
Kinijos, kur jau mūšiai 
keletą savaičių eina. Ja
ponija taip pat reikalauja,

Vatikanas — Kardino- kad svetimos valstybės 
las Pacelli parašė laišką 
Dominikonų viršininkui, 
kuriame sako, kad Jo 
Šventenybę Popiežius lai
mina Maldos Draugiją už 
Taiką, ragina visus kata
likus į ją įsirašyti, ir kad 
visi, kurie jau įsirašė ar 

; ateityje įsirašys apturi 
■ Popiežiaus palaiminimą.

Tos maldos draugijos 
tikslas yra melstis už pa
saulinę taiką. Draugijos 
nariai pažada kasdiena 
atkalbėti vieną paslaptį 
rožančiaus ar tam lygią 
malda, o vaikai kasdieną 
sukalba tris Sveiką Mari
ją.

Kartą į mėnesį šv. mi
šios bus laikomos už dr- 
jos narius, gi jų vardai 
laike šv. mišių bus padėti 
ant altoriaus. Ta draugi
ja, dar neseniai sudaryta, 
o jau turi 10,000 narių iš 
viso pasaulio kraštų. No- 

; rintieji prisirašyti tik pri
valo paduoti savo vardą 
ir antrašą, ir paskiau kal
bėti paskirtas maldas už 

. pasaulio taiką.
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nesikįštu į tų dviejų tautų 
ginčus. Nors Kinija sako
si turį du milijonu karei
vių, tačiau abejotina, ar 
jie kovos su Japonija. Ki
niečiai yra menki karei
viai. Rusija nuo seno 
griežia dantį prieš Japoni
ją ir gal eitų kiniečiams į 
pagalbą, bet kada pačioje 
sovietų respublikoje toki 
dabar yra betvarkė ir ga
biausieji armijos vadai 
sušaudyti, Stalinas bijo 
karo ir kiniečiams vargiai 
eitų i pagalbą. Greičiau
sia kiniečiai sutiks su Ja
ponijos reikalavimais ir 
visa baigsis.
AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA ORGANI

ZUOJA PLIENO DARBI
NINKUS

Madridas, Ispanija — t laiku nei nebandys Mad- 
, Jis nuošir

džiai pakvietė visus laik
raštininkus į Ispaniją ap
lankyti tuos miestus, ku
rie yra jo valdžioje ir pa
matyti kas yra daroma ir 
jau padaryta. Gen. Fran
co tik nori, kad laikrašti
ninkai, rašydami apie jo 
valdomą Ispaniją, rašytų 
teisybę. Jis sako: “Mes 
tik prašome vieno dalyko, 
kad jūs sakytumėte visa- 
da teisybę ir teisybę, kuri 
būtų visiems aiški ir su
prantama”.

Gen. Franco armija da
bar nepuola savo priešų, o 
tik sulaikė priešų ataka, 
kurią jie buvo smarkiai 
pradėję Madrido apylin
kėje.

Vokietijos Sukilėliai ir radikalų vai-Į rido užimti, 
liūlia neleido

jiems uždraudė ten va
žiuoti. Apie 50, kurie nuo 
pirmiau turėjo asmeni
nius pasportus galėjo va
žiuoti, tik netiesioginiai į 
Bixmeer. Ir kada ju poli-į

Jiems buvo leista važiuo
ti, tik kiekvienas tegalėjo 
išsivežti po tris vokiškas 
markes pinigų.
TOLIMO SKRIDIMO RE

KORDAS SOVIETŲ 
PADARYTAS

kad jis sulaikęs ataką
Oakland, Calif. — Lie- ant Madrido, ir dabartiniu 

pos 15, — Sovietų sąjun- --------------------------- .

vais iš Maskvos per šiau- SOVIETAI VĖL SUŠAUDĖ
8 BOLŠEVIKŲ VADUSFranciscoą tačiau dėl lėk

tuvo sugedimo buvo pri
versti nusileisti Kaliforni
jos valstybėje. Jie pers
krido apie 6000 mylių per 
60 valandas. Dalykų žino
vai sako, kad tai padary-

Maskva, Rusija — Lie
pos 15 d. — Vakar prane
šė iš Tifliso, kad Gruzijoj 
sovietų teismas nuteisė 
aštuonis tariamus trockis- 

tas rekordinis tolimo skri-, ^us’ kuriuos kaltino “išda-
dimo, nors dar nėra ofi
cialaus paskelbimo.

Išskrendant iš Maskvos

i vyste, terorizmu ir są- 
mokslininkavimu” prieš 
kruvinąjį diktatorių Sta-

lakūnams buvo parašytos liną» sušaudymui.

Marseille, Prancūzija — 
Šiomis dienomis buv. pre
mjeras L. Blum, kalbėda
mas tautiniame Prancūzi
jos susivažiavime pareiš
kė, kad dabar yra ruošia
mas įstatymas perimti įl 
valdžios rankas visas tos 
šalies geležinkelius. Da
bar tie geležinkeliai yra 
pravičiose rankose, bet 
valdžios akiliai prižiūrimi. 
Kasmet pasidaro apie 
100,000,000 dolerių nuos
tolių. Įstatymas pasirody
siąs rugpiūčio mėnesy.

angliškos kalbos, kurias
jie pribuvę i Ameriką į- sušaudyti. Tarpe tų 8 su
teiks laikraščių reporte- šaudytų buvo ir 
riams. Stalinas tur būt 
bijo, kad jie nepasakytų 
savo minties, o tik jo. Na, 
su Rusijos diktatorių juo
kų nėra. Kas tik jo įsaky
mu neišpildo, tas gauna 
kulką į kaktą. Lakūnai, 
tiesa, atsižymėjo drąsa ir 
ištverme, bet Stalino įsa
kymo neišpildė, nuskirto 
miesto nepasiekė, ir jau 
tas antrą sykį atsitiko. 
Ar jis juos už tai sušau
dys, kaip šaudo armijos 
vadus ir valstybės komi
sarus?

Nuteistieji tuojau buvę

senas 
Gruzijos bolševikų vadas, 
buvęs kunigaikštis Rydy 
Mdivani.

Kaip jau yra žinoma so
vietų ‘nusikaltusiųjų pra
ktika* kaltinamieji su pa
didinimais savo nusikalti
mų prisipažinę kaltas.

Reikia tik stebėtis, kad 
didžiosios valstybės, ku
rios skaitosi kultūringo
mis, nesiima žygių ir prie
monių sustabdyti masinio 
žmonių žudymo sovietų 
Rusijoj.
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Liepos
Amerikos Darbo 

organizuo j a
BAŽNYČIOS TVARKOS 

ARDYTOJAI BYLĄ 
PRALAIMI

Shenandoah, Pa. — Pe
reitą savaitę apskričio 
teismas nagrinėjo J. E. 
Kardinolo Dougherty ir 
kun. klebono užvestą bvlą 
prieš taip vadinamus lie
tuvių parapijos “trustv- 
sus”, kad jiems uždraustų 
darvti kliūtis tvarkyme ir 
valdyme parapijos reika
lų.

Taip vadinami “trusty- 
sai” kliudydavo ir neleis
davo net bažnytinėms 
draugijoms laikyti susi
rinkimus bažnytinėje sve
tainėje, nežiūrint to, kad 
Aukščiausis Teismas yra 
išsprendęs, kad jie netu
ri teisės to daryti.

Byla tęsėsi dvi dienas. 
Teisėjas išsprendė, kad 
“trustysai” neturi jokios 
teisės kištis į parapijos 
tvarkymo reikalus. Toji 
byla galutinai užsibaigs 
rugpiūčio ar rugsėjo mė
nesy, bet jau dabar teis
mas įsako Bažnyčios tvar
kos ardytojams susilaiky
ti nuo trukdymų.

V* —

Profesionalai. biznieriai, pramonin
kai, kurie skelMnot -Darbininke" tik 
lai verti skaitytojų paramoa. -• 

Visi skelbkit«a “Darbininke".

Washington, D. C. — A- 
merikos valdžios darbi
ninkai planavo susiorga
nizuoti į uniją. Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
kad jie gali dėtis į kokias 
nori unijas, tik negali 
streikuoti arba naudotis 
Wagnerio darbo įstaty
mais — kolektyviai derė
tis, nes Kongresas nusta- 
tas jiems algas ir jie tu
ri taikintis prie civilinės 
tarnybos taisyklių. Prezi
dentas patėmijo, kad 
Wagnerio aktas taikomas 
tik privačioms pramo
nėms. Tačiau, darbininkai 
gali įteikti kongresui pra
šymą reikalaujant dides
nio atlyginimo.
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Chicago, III.
15, — 
Federacija 
dieno fabrikų darbinin- 

[ kus, kuriuos John L. Le
vus mėaino sutraukti į u- 
niją. Kai žinome, plieno 
streikas, kuris tęsėsi dau
giau kaip mėnesį laiko, 
darbininkams nepavyko. 
Plieno fabrikai visi atsi
darė, darbininkai sugrįžo 
į darbus. Padarytos su
tartis darbininkų su kom
panijomis yra neaiškios. 
Gi Amerikos Darbo Fede
racijos su C. I. O. varžyti
nės darbininkų reikalų 
nepagerins. Ame r i k o s 
Darbo Federacija suspen
davo CIO ir kasyklų dar
bininkų uniją, o dabar ka
syklų darbininkų unija 
žada William Green, Dar
bo Federacijos pirminin- 
ą pašalinti iš savo tarpo. 
Green yra kasyklų darbi
ninkų unijos nariu nuo 
pat jos atsiradimo 1890 
metų.

Darbininku Radio Programa 
1:30 Valandą po Pietų

šeštadienį, liepos 17 d., 1:30 vai. po pietų pami
nėsime Dariaus ir Girėno tragingą mirtį. Programą 
išpildys Lowellio lietuvių parapijos Radio grupė, va
dovaujant poniai O’Neil (Kašėtaitei).

Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš radio 
stoties WCOP, Boston, Mass.
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VASARINĖS MOKYK
LOS ŽINUTĖS

Po užsiregistravimo die
nų pasirodo, kad Vasari
nėje Lietuviškoje mokyk
loje yra užsirašę 168 mo
kiniai. Daugiau mergai
čių, kaip berniukų.

Vasarinės Mokyklos Iš
važiavimas į Castle Salą į- 
vyks pirmadienį, liepos 19 
d. Užsakyta šeši busai. 
Bus valgių ir gėrimų. Ži
noma, bus ir saldumynų, 
be kurių vaikučių pikni- 
kėlis negali apsieiti. Vai
kučiai labai nustebo, kad 
piknikėlis įvyksta taip an
ksti sezone. Tai bus links
miausia diena.

Trečiadienio ryte, Mo
kyklos vedėjas parodė 
vaikučiams gražią lėlę, 
parengta kaip Seselę, ku
rią Seselės parengė. Taip 
užsidegė vaikučių akyse 
noras ją įsigyti, kad visi 
pasiėmė po vieną bilietėlį, 
ir dar daugiau. Jie parda
vinės bilietėlius žmonėms.

Berniukas ar mergaitė, 
kuris ar kuri parduos 
daugiausiai bilietų gaus 
dovaną.

Šią savaitę varg. R. Juš
ka kas rytą prieš mokyk
los atidarymą vaikučius 
moko giedoti bažnytines 
giesmes. Aną rytą kai ku
rie tėveliai atsilankė į sa
lę ir gėrėjosi vaikučių 
giedojimu. Visa parapija 
galės girdėti vaikučius 
giedant giesmes sekma
dienį, laike vaikučių šv. 
mišių.

Šiais metais Vasarinė 
' Mokykla, kaipo užbaigi
mo pramogėlę, rengs ‘Vai- 

į kūčių Dieną’, tokią įvai- 
j rią, tokią įdomią, tokią 
gražią, kokios nebuvo per 
paskutinius 15 metų. Fra- į 
sidės po pietų ir tęsis iki 
sutems. Bet ji bus tikrai 
Vaikučių Diena. Laukite 
jos. Ji įvyks liepos 31 die
ną.

i
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Tai bus Dienų Diena.
Vas. Mok. Ved.

I . llt ... n u • į „

Skanus Valgiai, Gardus Gėrimai, Puiki Orkestrą
i m
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ROMUVOS PARKE Montello, Mass.

----------- - Kviečia RENGĖJAI *

DAKTARAI
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Išegzaminuoju akis i 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie- i 
sinu ir amblijoniš- j 

akyse sugrąžinu =

KUN. K. JENKUS 
LIETUVOJE

Kun. Jenkus atlankė 
Prancūziją, Italiją, Švei
cariją, Austriją, Vokieti
ją ir kitas šalis. Dabar 
svečiuojasi Lietuvoje. Jis 
rašo, kad “Kauno Lais
vės Alėja daro gražų įspū
dį. Kaimo gyvenimas įdo- 

Kaimiečiai nuošir
dūs”. Išvažiavo į Žemai
čių Kalvarijos atlaidus. 
Atlankė Luokę. Praneša, 
jog kun. K. Vengras grįš 
tik rudenį.

mus.
koše (aklose)
šviesų tinkamu laiku. f

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
447 Broadway, South Boston Į 

gįtraumi'itmmiiiiiiuiiuituttMMtmfniimutiHmiimiMS

Į

JUOZAS M. DIL1S,
laikrodininkas 

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

>

domins ne tik jaunimą, 
bet visus.

Taigi sekmadienio popieti pra- 
leiskime jaunimo išvažiavime, 
Romuvos parke, MonnteĮlo, Mass.

Basai išeis nuo *v. Petre het. 
parapijos bažnyčios 12 vai. dieną. 

Kvieslys.
PALAIDOTAS

Motiejus Matulai t i s, 
kurs, besimaudydam a s, 
nuskendo liepos 8 d., ta
po iškilmingai palaidotas, 
iš Šv. Petro bažnyčios, 
šv. Kryžiaus kapuose, 
Malden, Mass., liepos 14 
d., 9 vai. ryte. Šv. mišias 
giedojo velionies sesers 
sūnus kun. J. Skalandis. 
Subdijakonu patarna v o 
kun . P. A. Virmauskis. 

’Dijakonu buvo kun. M. 
Kemežis iš Elizabeth, N. 
J. Motiejus paėjo iš Alvi
tu parapijos. Amerikoje 
pragyveno virš 45 metus. 
Paliko nuliūdusius žmoną 
Elzbietą (Matukaičiutę), 
sūnus Juozapą, Joną, duk-

IVAIR8S SKELBIMAI
fe

teris Marijoną, Agotą, 
Prancišką, brolį ir seserį. 
Agota yra Sesuo Eaulali- 
ja — Kazimiėrietės vie
nuolė.

(VAIRIOS ŽINIOS
STIPRIAI PRIEŠINASI 

PALESTINOS PADA
LINIMUIMETINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, liepos 18 d., 
įvyks L. R. K. Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus pa
laipinės draugijos metinis priešinasi Anglijos nuta- 
piknik a s,. Munchback’s rimui padalinti Palestiną 
parke, Beech St., Roslin- į tris dalis. 150 mahome- 
dale, Mass. (visai arti Fo- tonų religijos vadų para- 
rest Hills). Pradžia 11 va- še dekretą, kuriame gra- 
landą rytą. Gros šaunus sina prašalinti iš maho- 
orkestras; bus įvairių žai- metonų religijos tuos, ku- 
dimų. 
bus iki sočiai.
Sėiai 
kviečia atvykti į pikniką, rankis tikinčiuosius

Jeruzale, Liepos 12 —Ir 
Arabai ir Žydai griežtai

tų sukilimas. Neseniai už
darė vieną laikraštį už 
spausdinimą manifes t o, 
kritikuojančio Anglij o s 
planą šešiems mėnesiams, 
o kitą vienam mėnesiui.
BILBAO ŠAUKIA VAI

KUS GRĄŽINTI ATGAL

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

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

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

534 Broadvvay
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

ATOSTOGAUJA ,
Kun. M. Kemežis, vika

ras kun. Simonaičio, Eli- 
zabeth, N. J. šiomis dieno
mis vieši So. Bostone pas 
kun. Virmauskį. Svečias 
lankė ‘Darbininką’ ir apy
linkės lietuvių kolonijas. 
Mano patraukti į N. H. ir 
Maine valstybes.

PARSIDUODA 250 aktanjfar- 
ma, 10 kambariu namas, tvartai, 
šilo, paukščiams nacukas, gara- 
džius, electros šviesa, 18 gyvu
liu. grūdai, įrankiai - padargai, 
medžiu lotas. Viskas parsiduoda 
pigiai. Rašykite: Mr.Dpttglas, 
Fort Plain, N. Y. (16-20)

Valgių ir gėrimų rie rems dalinimo nutari- 
Taigi ren- mą. Mahometonų dekre- 

nuoširdžiai visus tas yra labai galingas į- 
__ c c____i ara- 

Tą dieną piknike bus ge- bus priversti sekti jų va
ra proga prisirašyti prie dus. Kiti arabai planuoja 
draugijos. Nauji nariai paskelbti Anglijai boiko- 
bus priimami nuo 16 iki tą. Žydai darbininkai sa- 
30 metų amžiaus be įstoji- • vo seime nutarė priešintis 
mo ir be gydytojo egzami- tokiam padalinimui. An- 
naeijos; nuo 30 iki 40 me- gliia dabar laukia Tautu 
tų amžiaus už pusę įstoji-j Sąjungos nutarimo, bet ii 
mo ir su gydytojo palių-; griežtai žiūri, kad neiškil- 
dymu._________________ ; —’

1 —’——j—u... Visas
pelnas bus sunaudotas iš
puošimui bažnyčios. Lai 
gerasis Dievas gausiau
siai visus laimina.

Kun. Pr. Juškaitis,
Klebonas.

Įžanga į parką 10 centų.
Kelrody s: Važiuokite i- 

ki Forest Hfils ir iš ten 
paimkite Dedham Line 
gatvekarį ir važiuokite i- 
ki Beech St., kur išlipus 
ir paėjus kiek rasite pik
nike vietą^-jįį^ v.

Kviečia Rengėjai. - ’ . "T1

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Bnilding

525 E. Broadway, S. Boston
OJiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 ik) 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais lt. 
nedčldleniais, taipgi seredomis nuo j 

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray | 

..........................•••!< —imnilf tvttttlinioinilHIltlimNg]

= s 
į
X

i
i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAtINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 Iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimą

15 SUŽEISTA GATVE- 
KARIŲ NELAIMĖJE
Boston, Liepos 14 —Dvi 

moterys buvę sunkiai su
žeistos ir 13 žmonių leng
viau sužeisti, kada du 
Boston Elevated kompa
nijos gatvekariai susidūrė 
požemy, arti Arlington 
St. stoties. J stovintį Hun- 
tington Avė. gatvekarį at
simušė paskui ji sekantis 
kitas karas. Sužeistuosius 
tais pačiais gatvekariais 
nuvežė į Haymarket ligo
ninę policijos priežiūroje. 
Karų kompanijos komisi
ja tyrinėja nelaimu.

PARSIDUODA pianas plyeris 
6 metų senumo. Kainavo $450.00, 
gražiai groja, plyeris biskį suga
dintas. Pardavimo priežastis: mo
no dukteris ištekėjo ir jis man 
nereikalingas. Kieno vaikai pri
augo, gerai pasimokinti ir pa- 
grajinti namie. Parduosiu pigiai, 
kas Įdek duos. Ant juoko tegul 
neatvažiuoja. Mano adresas: 
Codman Sq., 96 Armandain 8t., 
Dorchester, Mass. Mike Billis, 
ant 1-me fliato. (12-16)

NANTASKET BEACH
Gražiausia vieta vakaci-

CAMBRIDGE. MASS.
PIKNIKAS

Liepos IT‘ d., “Palango
je” įvyko Cambridge’io 
lietuvių parapijos labui 
piknikas. Diena buvo ide
ali. Žmonių nemažai suva
žiavo. Bet kadangi vieta 
begalo didelė, tai susi
kimšimo nebuvo, nors au
tomobilių matėsi ir iš ki-

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHVASIAV FVRVITVRE CO. 
826-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

vraaiauMa vieta vaaaci- , ,
joms. Gražiausi kambariai a stybių.
*• . __ .___ . . »__ • Amą vatapigiausiomis kaino mis 
Praleiskite vakacijas pas 
lietuvį Igną Kodį, arti 
beach, 365 Nantasket Aire, 
ir 10 VVhitehead Avė.

(15-15)

ADVOKATAI

TeL So. Boston 2600

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 ▼. t. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną 
Subatomls nuo 9 Iki 6 vai. vakar*, 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

KRIKŠTAS
Liepos 11, sūnus, Prano 

Kazimieros (Šimbelaitės) 
Janiūnų tapo pakrikšty
tas Andriejų ir Kazimie
ru. Kūmais buvo Bronius 
ir Ona (Šimbelaitė) Aku- 
nevičiai.

JAUNIMO IŠVAŽIAVIMAS

Prisiekęs Advokates

JUOZAS B. GAUJOS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadttay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474
h

Apie vakarą, kada pra
dėjo lyti, visi subėgo pa
stogėn į svetainę. Tuomet 
prasidėjo visas biznio 
bruzdėjimas. Kiek teko I 
nugirsti visi pagaminti 
valgiai išėjo. Gėrimų, ro
dos, pakako iki galui.

Kiek gryno pelno liks 
dar negalima spėlioti, bet 
manoma, kad apie tris 
šimtinės liks. Buvęs.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troku 

Agentūra.
Taisone visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON. MASS.
Jot. tapočiunas ir Peter Trečiokas 

Bartninkai

Lietuvos Vyčių N. A. 
apskričio išvažiavimas j- 
vyks sekmadienį, liepos 
18 d, š. m., Romuvos par
ke, Montello, Mass. Gros 
Al. Stevens orkestras: 
bus skanių valgių ir gėri
mų. Norwoodo lietuvių 
parapijos baseball ratelis 
žais baseball su So. Bosto
no Lietuvos Vyčių rateliu. 
Pažiūrėsime, kuris lai
mės? Bus ir kitokių spor
tiškų žaidimų, kurie suį-

v*

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadwa^,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 '. Room 3 

Residence:
16 Thcnnas Fk, Tel. 8. B. 1MB 

■■■■«■ ■ .mti n... i i ran .vąfce 
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Tel. So. Boston 8596

ADVOKATAI ŠALNAI DARBININKO NAMB
-•■vOON5 0K4J[AAf •

Bažnyčia Atnaujinama
Liepos 6, žmonės atėję 

bažnyčion, pamatė, kad 
jau yra atmainų. Vidus 
bažnyčios pristaytas viso
kių ragožių - pakadnių. 
Darbas, bažnyčios sienas 
ir lubas numazgoti jau 
pradėtas. Vietomis jau h* 
maliaVojimo darbas prade 
damas. Artistinį mallavo- 
jimo darbą atlieka aūiria- 
nus tapytojas p. Alfred 
Barbe. X.Y.

-J.f.,/ I -1 ‘ tfu

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

bužius.
J. EIDUKAS

. 322 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

. ................. . >n4*

PADĖKA
Visiems, praeito pikniko 

liepos 11, darbininkams, 
darbi n i n k ė s, gaspadi- 
nėms, aukotojams daik
tais ar pinigais, bei daly
viams nuoširdžiai dėkoju. 
Jūsų pastangomis bei pa- 
siaukavimais, džiaugiuo
si gražiu, nors nediaėliu,

't, ; v ..■•■nfyt

■

MONARCH HOME
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė. 
Arti Oummings Hlghway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimiino Dienos Sukaktuv&ns.

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6.36 P. M.

Londonas, — Liepos 15 
— Tūlas anglas F. G. Stu- 
rrup tik ką grįžo iš Bil- 
bao, Ispanijos, ir pranešė, 
kad nacionalistai jo asme
niškai prašė kreiptis į An
glijos valdžią, kad visus 
Baskų vaikus grąžinti at
gal. Bilbao, išlaisvintas 
iš radikalų valdžios, lau
kia sugrįžtant apie 4,000 
vaikų, kurie mūšio metu, 
buvo išvežti į Angliją. 
Nacionalistai jiems jau 
turi prirengę būtus, mais
tą ir drabužius. “Sugrįžęs 
į Angliją panaudok savo 
itekmę, kad visi vaikai 
būtų mums veikiai sugra
žinti. Taip, visi vaikai, 
katalikai ir nekatalikai: 
mes vaikų nekaltiname už 
jų tėvų kaltes? Ir faktas, 
kad nacionalistai neren
gia jiems jokios bausmės 
yra tas, kad 8,000 baskie- 
čių kareivių suimtų Bil
bao mieste, nebuvo baus
ti.”

Jis taip pat papasakoio 
kai vieną airė moteriškė 
gyvenanti Bilbao mieste 
buvo nužudyta. Vieną va
karą pas ją atėjo radika
lų valdžios karininkas ir 
paprašė, kad jam duoti 
valgyti. Moteriškė padavė 
valgį. Kada jis pavalgė, 
išsitraukęs revolverį jis 
nušovė ją ir kitus ten e- 
sančius.

Kun. Mathias Lumbre- 
ras radikalai kankino 44 
dienas. Kasdieną jį žiau
riausiai kankindavo liep
dami jam sakyti: “Nerei
kia Dievo”, bet jis šauk
davo : “Tegyvuoja Kris
tus Karalius”. Po ilgų ir 
baisių kančių jį pakorė.

Kalinių laive Cabo Qui- 
lates, kaip jam papasako
jo Senor Antonio Saiz Na
vas, kuris pats buvo be
laisvis, belaisviai buvo 
tiesiog žvėriškai kankina
mi. Visų pirmiausia buvo 
kankinami kunigai. Visi 
belasviai laive buvo iš
krėsti. Rastus prie jų ro
žančius, škaplerius, meda- 
likėlius, radikalų karei
viai sumesdavo į krūvą, 
kojomis sumindžiodavo ir 
nuspardydavo į vandenį. 
Sako: “radikalų piktada
rybių negalima atpasako
ti, tiek jų daug ir tokios 
šiurpulingos”. w

v —

v •

v •

Šiais

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC.,

554 DORCHESTER AVĖ.,
SO. BjSTON. MASS.

Prieš Aidrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

GRABORIAI

JOSEPH W. CASPERį (KASPERAS) 
| Lietuvis Graborius ir

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

j: 494 East Broadway
5 South Boston, Mass. » j
Ž Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960J Patarnavimas Dieną ir Jfaktį :

p
•zį
H

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

?<>■

Tel. Brockton 4110

iįį

•v

P. J. AKUNEVICH IR SUMJS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
PRAGYVENIMO PA- DEDI VIJA ID UAC^VflC 

brangimas pašau- , DtnLT NU In MAoRVUo
LYJE______

Vokiečių laik rastis 
“Wirtschaft und Statis- 
tik” tvirtina, kad pragy- ( 
venimo minimumas ; 
pakilęs beveik visose pa- j metų buvo ir Kaune, pa-j 
šaulio valstybėse. Tas duoda iš patikrintų šalti-1 
baugiausia paliečia mais- nįų įdomių reveliacijų, ku
to produktus ir aprėdą,! rioms., I. K. Codr. priduo-l ilri "1 D 1 i ? i • i* > v •
nuošimčių.

Kai kuriuose kraštuose 
kainos taip pat pakilo ku
ro, šviesos ir kt. Atrodo, i Ta kryptimi buvę padary- 
l/o/l nncnnlia -ir y. o b-oimu I

v •
GENEROLU RYŠIAI
Žinomas Amerikos žur

nalistas R. N. Knickerbo- 
Yra ckeris, kuris prieš porą 

ir Kaune, pa-

įirių kainos pakilo iki 10: da labai didelės reikšmės.!
Sušaudytieji generolai 
buvę šalininkai vokiečiu 

ir rusų susitarimo.

kad pasaulis yra kainų į ta konkrečių žygių. Ta- 
pikilimo kelyje. Kai ku-j Čiau Stalinas, didžiausias 
riuose kraštuose mažas Hitlerio priešas brutaliau- 
kainų kritimas buvo tik-! šia jėga atmetęs visus pa- 
tii sezoninio pobūdžio. į siūlymus. Laikraščio ko- 
Mažas kainų svyravimas resp. rašo, jog toks pasiū- 
pareina daugiausia nuo j lymas — memorandumas 
to krašto politinio chara-1 — pradėti su Sovietais 
kterio ir ūkiškos struktū- derybas — buvęs padarv- 
ros. Tą skirtumą iš dalies į tas iš Reichswehro pusės 
sudarė ir valiutų suvaržy-j 
mai. Taip vadinamieji se
nieji “aukso bloko” kraš
tai taip pat nesudaro šiuo 
atžvilgiu visiško kainų 
vienodumo ir vadovaujan
čios įtakos i kitų kraštų 
kainų sumažinimą.

Šių dienu daviniais re
miantis aiškėja, kad šis 
reiškinys daugiausia įsi
galėjo Prancūzijoje, kur 
išvežimas valiutos yra tik 
dalinai suvaržytas. L _ 
čiau tuo pačiu laiku ir ki
tuose kraštuose, kurie ne
pavartojo priemonių savo 
valiutos suvaržymui, kai- Vokiečių generolai tačiau 
nos taip pat pradėjo kilti,] būtu tokio pasiūlymo ne- 
būtent: Japonijoj 5,2% .* padarę, jei nebūtu žinoję 
Lenkijoj 4,6%, Vengrijoj ~ 
4,5 %, Norvegijoj 2,5 %. 
Jungtinėse Valstybėse 2, 
1%, Švedijoj 1,0%, Dani
joj 1,8%, Belgijoj, Čekos
lovakijoj, Dancike ir Bri- i baigiant Putna. 
tų Indijoj nuo 1,0% iki 
1,4%.

Šveicarijoj, T 
valiutą suvaržė, kainų ki
limas pasiekė 3%. Pran
cūzijoj dėl politinės san
tvarkos ir valiutos suvar
žymo, 
pakilo. Taip pat ir tuose 
kraštuose, kuriuose valiu
tos svyravimų paskutiniu 
laiku nebuvo arba kurie 
buvo tik mažai paliesti, 
pav. Japonijoj, Lenkijoj, 
ir kitur, irgi pasireiškia 
stiprus kainų kilimas.

(1937 m. pav.( Meroran- 
dume buvę pažymėta: 1) 
Vokietija gyvenanti sun
kiose sąlygose, ir eventu
alus, karas išeitų jos ne
naudai; 2) Sąjunga su So- 

I vietais būtų tokia stipri, 
jog vargu kas ją įveiktu, 
3) Reikią grįžti prie Bis
marko koncepcijos — ali- 
janso su Rusija, jungiant 
jos žaliavą su vokiečių 

lik pramone.
Ta- Hitleris atmetės ta paHitleris atmetęs tą pa

siūlymą, nes Sąjunga 
su bolševizmu neįmano

ma.

Raud. armijos vadų nusi
statymo. Tik šitaiD gali
ma išaiškinti kaltinimus 
prieš juos, 
marš. Tuchačevskįu

pradedant
ir

O Stalinas, užuot papra
stu būdu draudęs savo ge- 

kurT savo r erotams politikuoti, įsa
kė juos suareštuoti ir ati
duoti karo tribunolui kaiD 
išdavikus. Bet jų kaltė, 
rašo “K. I. C.”, nėra dide-

kainos dar labiau snė, kaip jų kolegų vokie- 
! čiu generolų, būtent suge- 
i stija sudaryti su užsieniu 
j stiDrius karo ryšius.
i Sensacijos iš Sovietų 
Pusi jos kasdien sklindan- 

[ čios naujos. “Daily Tele- 
^ranh” Maskvos kores
pondentas rašo, kad gar-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Creicent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St.. So. Borton. Masu. 

TeL So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JankienA 

1428 Columbia R<L, S. Boston. Mase.
Prot RaAL — Brone Cnnienė,

29 Gonld St.. W. Rorbnry, Mass. 
Tel. PAB 1864-W.

Fin. Rait. — Marijona Markonintė, 
4115 Wasblngton St, Roeltndale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
ISdltdnU — Ona StanlnitatC,

106 Kert 6th SL. So. Borton, Mana.
Tvarkdart — Ona MIsglrdlenA >

1512 Columbia Rd., So. Borton, Mass.
Karna GlobAJa — Ona glanrienė,

448 E. 7th SL. So. Boston. Mase.
Drancija savo surtrinklaraa laiko kas 

antrą atarninką mtoorto.

4V. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas fivagždya,
601 8th SL, So. Borton, Mase. 

Vke-Pirm. Albinas Nevlera,
16 Winfield St, So. Borton, Masa 

Prot. RaSL Jonas Gllneckls,
5 Tbomas Pk, So. Borton, Masa 

Fin. Raft. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd, S. Borton, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkia
100 Bowen SL, So. Borton, Masa 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 Ktnfleld 8L, So. Borton, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedSdienl kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 49C 

E. 7th SL, So. Boston, Masa

7:80 vaL vakare, pobeinytlnžj sve 
talMj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininke.
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AT THIS NEW LOW PRICE
ONLY SjQQ95

ziją, išvažiavo mokytis į 
Poznanių, kur baigė agro
nomijos mokslus ir gavo 
agronomijos inžinieriaus 
laipsnį. Po to jis speciali
zavosi Pulavų augalų pa- 
talogijos institute, kur 
bedirbdamas susirgo džio
va ir grįžo į tėvynę, Mar
cinkonių valse. Bet ligai 
paaštrėjus, išvažiavo gy- 

' dytis į Zakopaną, kur po 
neilgo laiko ir mirė.

' S /
A r Ac 1*1?L

i: KIr f

O

V

s®? IJ

Buys thii n«w EASY WASHER featuring the new

1EASY DampJlryer that whirls 
water irom the clothes without 
sgueezing through a wringer.

VILNIUJE SUIMTAS 
STAŠYS

2 EASY 3-Zone Turbolator 
washing action that washes 
ALL the clothes ALL the tirne.

just a few extra cento a week now buys a washer 
that is complete in every respect . . . the ne w 1937 
EASY Wash«r with the Damp-Dryer method oi 
spinning water irom ths clothes—obsoletes the 
old-fashioned wringer—guarantees absolute per
sonai (aisty—savęs washing time and labor. Also 
features ths new tub-through washing action oi 
the EASY Turbolator—inereases washing capac- 
ity and speed—savęs soap and hot water.

EASY
WA5H IR

r

T

fcASY]

Įsigykite naują EASY WASHER — Skalbtu vą, kuris atliks Jums darbą elektra — nereikės 
rankomis mazgoti. EASY skalbiamos mašinos yra vienos iš geriausių skalbiamų mašinų. Taigi, 
paveskite darbą elektrikiniai mašinai, kuri išskalbs drabužius kuopuikiausiai. Nereikė Jums mo
kėti bilų skalbykloms ir drabužiai bus daug švaresni. Nelaukite nieko, ateikite j mūsų krautuvę 
šiandien!

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

š
susis Bella Kūnas sušau
dytas. ‘New York Herald’ 
rašo, kad

Baltijos Valstybėse ir 
Lenkijoje staiga atsira
dęs pareikalavimas ca
rų imperijos banknotu, 

kurie ligi šiol buvo užmir
šti ir neįvertinami nė vie
no cento. Laikraštis tvir
tina, kad

už 1.000 caro rublių mo
kama 10 prancūzų fran

kų.

SUIMAMIEJI S. RUSI
JOJ VĖL ŽUDOSI

Suimtas Kunigaikštis 
Obolenskis.

Gruzijos Sovnarkomo 
Pirmininkas

Pašalintas

rašo, 
Maskvos

“Morning Post” 
kad oficialūs 
sluoksniai praneša, jog 
Liaudies Ūkio centralinės 
valdybos vyr. komisaras 
Osinskis (buv. kunigaikš-

Laikraštis rašo, kad šitas tis Obolenskis) suimtas, 
reiškinys rodo, kad Sovie- Gruzijos sovnorko m o 
tų Rusijoje laukiama net ; pirmininkas Mgalobiš- 
kėtinų įvykių. vili suspenduotas,

“Morning Post”
na, kad 

suimta ir sušaudyta ne- jjų viršininkas Vladimirs- 
maža užsienių reikalų * —
komisariato valdininku, |

o i
generolu giminės išsiųsti ir jo’žmona’sušaudyti.

“Joun de Genneve” ra- 
v t , Putnos §o kad minėtas Šteigertas
žmonos kol kas paliktos kil iS Berlyno a-

tard°-ristokratu šeimos ir jau 
i nuo seniai gyveno Sovietų 
Rusijoje, kur jis buvo la- 

i bai įtakingas asmuo di- 
įplomatų tarpe. Jam buvo 
pavesta palaikyti nuolati
nius santykius su užsienių 

i valstybių diplomatais. E- 
są, jis neseniai vedė senos 
rusų aristokratų šeimos 
palikuonę, kas ir sudarė 
jo suėmimo priežastį.

tvirti- suimtas prieš kelias die
nas Baltgudijos geležinke-

klausimais patarimų.
Žemės Ūkio Rūmai šei

mininkių išmoksim i m ą 
nori kiek pertvarkyti ir 
išplėsti. Lig šiol namų 
ruošos instruktorės dau
giausia dirbo tik kai ku-j 
riose namų ūkio srityse. 
Dabar norima taip per
tvarkyti, kad jų darbas a- 
pimtų visas namų ūkio 
sritis.

Numatyta, kad namų ū- 
kio mokslinimą sėkmin
giau bus galima plėsti 
Der šeimininkių ratelius. 
Žemės Ūkio Rūmai paska
tino šeimininkes į tokius 
ratelius burtis ir jau ke
liose vietose rateliai jsis-

kis nusižudė.
- - Tas pats laikraštis rašo, 

susaudytųjų_ aštuonių kad Borisas von šteiger-

i Sibirą. Tuchačevskio, U- 
barevičiaus ir

mos. Taip pat esą
valomas ir komlnternas. 

Tarp suimtųjų esą nema
ža ir ispanų. Jei tikėti mi
nėtu laikraščiu, Sovietuo
se platinami tokio turinio 
atsišaukimai: “Stalių a s 
dirba su Hitleriu. Geriau
si raudonosios armijos 
karininkai sušaudyti, o į 
■tų vietas paskirti puspro
čiai.

Naikindamas raudonąją 
armiją, Stalinas daro 
paslaugą Vokietiją”.

ČEKOSLOVAKIJOJ 
ŽYMIAI MAŽĖJA 

NEDARBAS

Pagal Čekoslovakijos 
darbo statistiką gegužės 
mėn. pabaigoje bedarbių 
skaičius siekė 384.386, o 
pabaigoje balandžio — 
503.632.

LIETUVOJE BUS STEI
GIAMI ŠEIMININKIŲ 

RATELIAI

Kaunas — Šemininkėms 
mokslinti Žemės Ūkio Rū
mai suorganizavo namų 
ruoėos instruktorių tink
lą. Apskrityse dabar yra 
27 instruktorės. Jos ruo
šia įvairius namų ūkio 
kursus ir nemokamai 
duoda šeimininką v i m o

Vilnius — Vokiečių tele
gramų agentūra praneša, 
kad buv. lietuvių tautinio 
komiteto pirmininkas Sta
šys suimtas už nusikalti
mus devizų nuostatams.

DU NAUJI LIETUVIAI 
KUNIGAI

Šiomis dienomis Vil
niaus katedroje buvo da
romi naujų kunigų įšven- 

. tinimai. Tarp tų naujųjų 
kunigų yra ir du lietuviai 
baigę Vilniaus kunigų se
minariją, Konstanti nas 

i Molis ir Justinas Saulius.

Ar jums kada atėjo šita 
mintis į galvą, kad mes 
esame filantropistai arba 
mylintieji tiktai turtingų
jų, o apleidžiame vargin
gus, kurie labiausiai rei
kalauja pašalpos. Mes au
kojame šimtus tiems, 
prieš kuriuos visi lenkiasi 
ir garbina, tai yra, turtin
giesiems su jų gražiais 
namais. Pastumiame į šalį 

: tuos, kurie daugiausia rei- 
I šioje nelaimėje žuvo 250, kalauja mūsų pagelbos 
bet skaičius būtų siekęs kaipo nevertus mūsų pasi- 
1000, jeigu laivas nebūtų ■ gailėjimo. Pasiteisiname 
privažiavęs tuo laiku. Vie- sakydami, kodėl jie nega- 
nas įgulos narys, radio Ii darbuotis dėl savęs? Ir 
inžinierius dingo. Mano- mes vadiname tokį pasi- 
ma, kad jisai įpuolęs į ju-! gailėjimą filantropija ar- 
ras, kada grįžo į laivą, nes ba rodymą geros valios 
iš kalnų tiršti dūmai ap
temdė visą miestą ir ne
buvo galima matyti kur 
eiti.

MIRĖ INŽINIERIUS 
KAŠĖTA

“Vilniaus Žodis” rašo, 
kad šiomis dienomis Za
kopane mirė agron. inž. 
Petras Kašėta. Velionis, 

tęigė. Į ratelius susibūru- baigęs Vilniaus lietuvių
sios šeimininkės sueida- I Vytauto Didžiojo gimna- 
mos pasitaria įvairiais --------------------------
namų ūkio reikalais ir į- 
gyja praktiškų žinių. Ra
teliams vadovauja pra
džios mokyklos mokyto
jos. Žemės Ūkio Rūmai 
numato šeimininkių rate
lių tįnklą išplėsti 
Lietuvoje.

IŠGELBĖJO 750
NIŲ

visoje
Tsb.

ŽMO-

Honohihr, Kuba — A- 
merikos tavorinio laivo 
Golden Bear kapitonas 
išgelbėjo 750 Rabaul mie
stelio gyventojų, Naujoje 
Guinejoje, kuomet po 
smarkaus žemės drebėji
mo iš kalnų prasimušus 
lava ir verdantys metalai 
grasino visus gyventojus 
užlieti. Užgirdęs apie že
mės drebėjimus tame mie
stely, kap. Olsen priplau
kė laivu prie to miestelio 
ir kaip tik laiku. Jau sma
la ir lava pradėjo lietis 
nuo kalnų. Laivo įgula iš
lipus miesto gyventojus 
susodino į laivą ir taip 
juos išgelbėjo, šioje bai-

ba rodymą geros 
Į visiems žmonėms.

Tie, kurie nori tikrai at
likti gailestingumo dar
bus širdingai kviečiami 
atvykti į “Bingo Party”, 
kuri įvyksta kiekvieną 

j sekmadienį Maryville Pa- 
[rke, sale Šventos Marijos 
Vilos, Elmhurste, trečią 
valandą po piet. Pelnas 
skiriamas našlaičiams ir 
seneliams. Kelias vedantis 
i parką yra nuo 6-11 rou- 
te. ’ J. Skrandžius.

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.

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
. MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.

South Boston

Telefonas
Woroestor, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------------- by ----------------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

RATES:
J........... S4.0&

............. 55.00

SUBBSCRIPTION
Domestic yearly ...........
Foreign yearly ...........
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................... $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................... $5.00

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Sportininkai ir
Parliamentarai

Lietuvos sportininkai jau Chicagoje. Chicagie- 
čiai, svečius pasikvietę, turi mandagiai juos primti. 
Konvencionalinis mandagumas labai dažnai pastoja 
kelią atvirumui, ir tuo atžvilgiu chicagiečiai randasi 
nepavydėtinoj padėty. Tačiau mes, būdami visiškai 
laisvi nuo ambarasingo konvencialumo varžtų, gali
me atvirai tame dalyke pasisakyti.

Sportininkai, kaipo tokie, labai čia pageidauja
mi. Grynas, švarus sportas tai darnaus vyriškumo 
reiškinys. Mylinti sportą tauta įrodo, kad jos gyslo
se teka riteriškas kraujas. Tad lietuviams ir čia ir 
tėvynėje tenka vien pasidžiaugti, kad jų sūnūs mėgs
ta sportą ir jame pasižymi. Amerikos jaunimas tie
siog sužavėtas, kad Lietuvos sportininkai laimėjo Eu
ropos čampionatą. Tas juos labai suartino su jaunąja 
Amerikos lietuvių karta. Sportas tai tarsi vieningu
mo tiltas tarp dviejų entuziastingų jaunimų, kurie 
būdami vienos motinos vaikais, likimo buvo išsklai
dyti ir lik per sportą susiranda savo giminystę. Tuo 
būdu sportas pats geriausias pionierius lietuvybei 
kelią praskinti.

Tačiau kada į sportą įveliama partinė politika ir 
nesusivokiantieji jaunuoliai padaromi jos aukomis; 
kada tas taurus vyriškas menas panaudojamas tau
ri ninkiškam bizniui pastūmėti, tai gaunama labai ne
skanaus įspūdžio, ypač tuomi neskanaus, kad į sportą 
įterpiama pigiausios rūšies demagogija.

Bet — pasakys tautininkai — įtarimai dėl par
tinės politikos čia ne vietoje. Kad sportininkams duo
dami patikimi palydovai, tai juk visiškai natūralu. 
Nejaugi išleisi jaunimą be jokios globos į svetimą ša
lį? Tad sielvartauti ir įtarinėti ne tik kad nėra rei
kalo, bet ir negražu.

Tokia pastaba būtų visiškai teisinga, jei sporti
ninkų palydovai būtų neutralūs. Bet jie yra parodę 
siauro partyvumo, nepakantumo katalikams ir tie
siog griežto neprietelingumo organizuotai katalikų 
jaunuomenei, kuri nemažiau, o gal daugiau yra spor
tu susidomėjusi negu kitoniškojo plauko jaunuomenė 
bei moksleivija. Katalikiškųjų organizacijų priešus 
statant sportininkų priekyje, aiškiai sulaužoma spor
to neutralumas ir sportininkai naudojama kaipo 
skraistė, po kuria taip patogu slėptis siauram politiš
kam bizneliui. Tai nėra sportmeniškumas, tik 
kokia pigios rūšies politiška mugė.

Žinoma, padarytoji klaida dar atitaisytina. 
gan lengvas būdas: parliamentarams kukliai 
glausti ir tampriai susičiaupti, bet už tai plačiai ati
daryti ausis ir akis ir, sugrįžus Lietuvon, būti demo- 
kratybės ir laisvės čampijonais. K.

• V

kaž-

Tam 
susi-

Darbininkų Teisių Apgynėja
Komunistas kai bėjo 

darbininkams: “Katali
kų Bažnyčia moko kan
trumo ir neturto; ji liepia 
žmonėms kantriai kentėti 
ir vargti po neteisinga ka
pitalistine priesp a u d a; 
dirbti ilgas valandas už 
menką atlyginimą; neieš
koti žemiškų gerybių, nes 
kitame gyvenime galėsią 
gauti užmokesnį. Ji gina 
privatinę nuosavybę ir 
jau tuo pačiu parodo, kad 
ji stoja už kapitalistus, o 
ne darbinihkus. Katalikų 
tikybos ženklas yra Kry
žius, o Kryžius jiems lie
pia kantriai kentėti netei
singą kapitalistų pries
paudą...”

Tai buvo pasakyta di
džiausia neteisybė. Kry
žius mums neliepia kentė
ti'šiųH diėnų 1 iiėteifeifigą 
priespaudą, bet ieškoti ir 
veikti, kad gyvenimo 
tvarkoje įvyktų teisingu
mas. Kryžius mus moko 
padėti savo gyvybę už sa-

duota proga įsigyti nuo- ! bes, kurias Dievas skyrė 
savybę. Katalikų Bažny-'visai žmonių giminei, ga- 
čia gina nuosavybę, nes 
nori, kad kuodaugiausia 
darbininkų galėtų ją tu
rėti. Popiežius Leonas 
XIII sako:

“Tiesioginis darbininko 
siekimo tikslas yra įgyti 
turtą, kurį jis galėtų turė
ti kaip savo nuosavybę; 
nes jei jis atiduoda savo 
jėgas ir darbą kitam, tai 
aišku ne dėl ko kito, kaip 
tik tam, kad gautų kuo 
aprūpinti savo ir savo 
šeimos išlaikymo ir gyve
nimo reikalus, ’ir jis lau
kia iš savo darbo ne tik 
atlyginimo, bet ir dar 
griežtos teisės juo naudo
tis kaip jam patinka”. Ir 
toliau jis nurodo, kad val
stybė privalo rūpintis, 
kad kuodaugiausia darbi- __ _______  ______
ninku būtų nuosavybės Katalikų Bažnyčia skel 
turėtojai. Popiežius Pijus bė žmonių lygybę, broly- 
XI sako: “juk Bažnyčia bę ir socialinį teisingumą,; 
visuomet vieningai teigė, visada užtardama varg-į 
kad nuosavybės teisė šus darbininkus, visada! 
žmogui eina iš prigimties, į reikalaudama, kad ju tei- 
taigi iš Dievo, kad kaip sės būtų gerbiamos. Ji pa- 
kiekvienas galėtų apsirū- j sirodė geriausia Darbi- 
pinti reikalingais daik-• ninku užtarėja ir sociali- 
tais sau ir saviškiams,: nio teisingumo skelbėja, 
kad šios teisės dėka gėry- T.

v • lėtų tarnauti savo pasky 
rimui”. Taigi nuosavybės 
teisė yra duota žmogui 
kaip priemonė gyventi 
sutartinai su jo protinga 
ir laisva prigimtimi ir 
taiD pasiekti savo tikslą.

Taigi, rodos, aišku turė
tu būti, kad Bažnyčios gi
nimas privatinės nuosavy* 
bės sueina su jos pasau
lėžiūra, ir kad ji rūpinasi 
tą nuosavybę paimti iš 
kapitalistų rankų ir išda
linti darbininkams. Nuo 
pat pradžios Bažnyčia bu
vo didžiausia žmogaus tei
sių gynėja ir tikriausioji 
silpnųjų ir vargšų užtarė
ja. Šimtmečius prieš Mar
kso atsiradimą, šimtme
čius prieš mašinų amžių 
ir proletariato klausimą,

Ko Mums Trūksta

Gurklianiškis

Atgal Prie Dievo
Prieš dvidešimtį metų domėjimas jaučiamas nė 

inteligentija šalinosi nuo 1 kiek ne menkesnis, kaip 
religijos. Buvo kalama vi- plačiame pasaulyje. Lietu- 
sui* ir visiems- spaudoje ir t vis savo prigimtimi nie- 
mokykloje, kad betiki į į kad nesitolino nuo Dievo 
Dievą atsilikėliai ir tam- pažinimo ar jo ilgėjimosi, 
šuoliai. Apsišvietę, moky- Jis troško ir ilgėjosi, nors, 
ti jau stengėsi nebeturėti kartais laikinai pasitaiky- 
reikalų su “tamsių žmo- davo suklisti. 
nių prietarais”. u
laisvamanių ir 
vių” spauda.

Sukrėtė žmoniją, 
Europą

GINČAS DĖL PILSUDSKIO 
KARSTO PERKĖLIMO
Šiomis dienomis Kroku

vos arkivyskupas kuni
gaikštis Šapieha įsakė 
perkelti mirusio maršalo 
Pilsudskio karstą iš Va- 
velio katedros kriptos Į 
“Sidabrinių varpų” bokš
to patalpą. Arkivyskupas 
paaiškino, kad Pilsudskic 
karstas katedros kriptoje 
negalima buvo ilgiau lai 
kyti dėl esamos drėgmei, 
kuri kenkia balzamuotam 
kūnui. Dėl šito arkivysku
po žygio valdžios partijos 
šalininkai legijonininkai 
ir velionies Pilsudskio 
gerbėjai pakėlė didelį 
triukšmą. Jie tvirtini, 
kad arkivyskupas Pilsud
skio karstą tyčia liepęs 
našalinti iš katedros krip
tos, ir tuo įžeidęs “Respu
blikos majestotą”. Jie rei
kalauja arkivyskupą pa
šalinti. O aršesnieji pil- 
sudskininkai reikalauja 
net ištremti arkivyskupą 
iš Lenkijos. Bet tautinių 
demokratų spauda ir visa 
nuosakioji Lenkijos vi
suomenė pritaria arkivys
kupo žygiui ir jį pateisi
na. Daugelis laikraščių, 
kurie užstojo arkivysku
pą, buvo konfiskuoti. Dėl 
šio ginčio buvo atsistaty
dinęs visas ministerių ka
binetas, bet prezidentas 
atsistatydinimo nepriėmė.

Susikūrė; Amerikos lietuviai anais 
“pirmei- metais viešėdami Lietu- 

i voje padarė labai gražų 
ypač gestą, kai jų atvykę spor- 

Didysis karas, tininkai organizuotai arti- 
Karas kankino kelis me
tus. Vėliau kilo revoliuci- ! 
jos ir perversmai. Žmonių' 
netik materialės, bet ir 
dar labiau dvasinės jėgos 
pailso. Visiems paaiškėjo 
žmogaus pastangų men- i 
kūmas. Žmogus paskuti- atsilieka ne moterys. Mo- 
niais dešimtmečiais nieko terų leidžiama spauda pil- 
geresnio neprigal v o jo,, na gražiausių pavyzdžių. į 
kaip skraidant padangė-. Revoliucijų ir tarpusa- 
mis svaidyti sprogstamą- vio kovų išvargintose tau- 
ją medžiagą virš neapsau- tose ir valstybėse, kur 
gotų miestų ir jo begin- buvo paskelbta kova se
klių žmonių. Arba drausti i nai tvarkai, religijai ir 
žmogui savaip galvoti ir ’ Dievui — toji kova nepa- 
už jo įsitikinimus bausti į siekė savo tikslo. Sprogdi- 
žiauriau kaip didžiausius narni ir 
prasikaltėlius. šventnamiai _________

Atmosfera darėsi tvan- žmonių krūtinių ir protų į 
ki visame pasaulyje. La- pasiilgimo žmonijos Kū-I 
bai mąstantieji pradėjo; "’ TX-—- 
vis labiau ir labiau bodė
tis pasauliu ir ilgėtis Ab- 

i soliutybės. Pradėjo ilgėtis 
trokšti Dievo.

Tikintieji mokslininkai i 
ir literatai drąsiai išėjo, 
viešumon iš dvidešimtojo Į 
amžiaus katakombų. Išė- į dos namai, ir taip Mask- 
jo drąsūs, pasiruošę, ne-• vos priemiesčiuose ieško- 
bebijodami būti apšauk- ma Dievo, 
tais “atsilikėliais” 
žangos priešais.

Kristų, kaip žmonijos i- 
dealą kelia Feisferis; Pa- 
pini parašė Kristaus Isto
riją, o prancūzų rašyto
jas Mauriac sukuria Jė
zaus Gyvenimą.

Lietuvoje tikybos susi-

i

I 
nosi bažnyčioje prie Dievo 
stalo. Įspūdis liko Lietu-1 
voje neišdildomas.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
nemažai pasaulininkų ka
talikų rašytojų. Plunks
nos darbuotojų tarpe ne

uždarinėjami 
— neišrovė iš

Streikai, šaudymai, išeina; žmonėms katali- 
riaušės ir netvarka vieš- kiško mokslo, Bažnyčios 
patauja pasauly; minios nurodymų tuose dalykuo- 
darbininkų tebedirba už se nepasako.
badaujantį atlygini m ą, Advokatai, kaip teisių
komunistų vylingi paža- žinovai, turėtų savo mok- 
dai traukia darbininkus į glą ir taientus panaudoti 
savo pusę. Tuo tarpu mes prįe§ siūlomus valstybės 
ką darome. Jei klaidos jr neteisingus įstatymus, tu

rėtų žmonėms išaiškinti 
valstybės ruošiamojo į- 
statymo gerąsias ir blogą
sias puses ir juos paragin
ti balsuoti ar nebalsuoti.

Mūsų mokytojai priva- 
i lėtų kelti mintį, kad auk
lėjimas be religijos yra 

Mes sakome turį tikras gyvenimui netinkamas; ra 
priemones gyvenimo blo- šyti į laikraščius, sakyti 
gybėms pašalinti, turį prakalbas apie auklėjimo 

, ir raginti tėvus 
mūsų siųsti vaikus į katalikiš

kas, jei galima, į lietuviš- 
į kas mokyklas.

Darbininkai, fabrikuose 
ir susirinkimuose, gatvė- 

I se ir suvažiavimuose tu- 
Koks mūsų atsakymas retų kalbėti apie Bažny- 

priešamš? Esame pilnai į- čios mokslą darbininkų 
sitikinę, kad sekdami Po- klausime, raginti kitus 
piežių nurodymus, tikrai dėtis į darbininkų organi- 
galėtume padaryti gėrės-' zacijas, skaityti katali- 

- - • kiškus laikraščius, žodžiu,
būti savo luomo vadais.

Tokių vadų, tokių tiesos 
ir šviesos nešėjų šiandie
na mums trūksta, ir dėl 
to, turėdami galingas 
priemones gerą padaryti, 
nepadarome. Mums trūks
ta žodžiu ir darbu Kris
taus Evangelijos skelbėjų. 

T.

netiesos pakartojimas at
randa prielankių klausy
tojų ir pasekėjų, 
tiesos skelbimas ir nuro
dymas tikrųjų priemonių 
gyvenimo klausimo išry- 
šimui neturėtų pasiseki
mo?

tai ar

prieš siūlomus valstybės

rėjo Dievo.
Netik liaudis, kasdienės 

duonos ieškojime iškan
kinta, bet ir laimingesni 
Maskvos piliečiai, net au
tomobiliais vyksta į toli
mus priemieščius, kur dar 
užsilikę neuždaryti mal-

I
i

ir pa-j Kovos prieš Dangaus 
į Tėvą dar nepavyko nie
kam laimėti. Aukščiausia
sis Tėvas laukia, kada jo 
paklydę vaikai grįš. Jis 
niekam nektina 
Religijos saulė vėl kįla 
virš nesenai pritemusio a- 
kiračio.

keršyti

I

priemones įvesti socialinį svarbą, 
teisingumą, tai 
priešai sako: “Kodėl jūs 
tų priemonių nepanaudo- 
jate? Kodėl neteisingumo 
ir kitų blogybių nepašali
nate?”

I

AL.R.K. Federacijos XXVI 
Kongresas

RUGPICČIO 24, 25, IR nio jubiliejaus link Susi- 
26 d. d. LAWRENCE,

MASS.

mus duoda Redaktorius, 
o centrinių organizacijų 
Centrų — Centro Valdy
ba. Visų kitų delegatų 
įgaliojimai tvirtinami vie
tos Dvasios Vado”.

Malonėkite visur ir vi
suomet laikytis Konstitu
cijos.

Mūsų spauda pakartoti
nai rašė apie šiais metais 
įvykstančią 550 metų su
kaktį huo Lietuvos Krikš
to. Lietuvių tautai, o sy
kiu ir mums išeiviams to
ji sukaktis yra begalo 
reikšminga ir kaipo tokią 
turėsime minėti tinkamai. 
Malonu žymėti, kad minė
dami šią sukaktį Kongre
se turėsime savo tarpe ne
paprastą garbės Svečią, 
aukštą Lietuvos dvasiški- 
jos Atstovą, Jo Ekscelen
ciją Vyskupą Mečislovą 
Reinį. Visus Kongreso At
stovus - Atstoves nuošir
džiai prašau ruoštis Gar
bingą Svetį — Atstovą iš 
Lietuvos tinkamai sutik
ti ir priimti. Labai prašau 
Atstovus apsiruošti in 
corpore Jo Ekscelencijos 
intencija priimti Šv. Ko
muniją laike Pohtifikalių 
Šv. Mišių, kurias Jo Eks
celencija celebruos. Tai 
padarydami, Jo Ekscelen
cijai, o sykiu ir J. E. ats- 
tojaujamai Lietuvos dva- 
siškijai suteiksime didelio 
džiaugsmo, malonumo ii* 
gyvo pavyzdžio iš mūsų 
gyvenimo. Šykiu parody
sime dėkingumo ir jausi
mės esą vertais svetingu
mo didžiai gerb. klebono 
Kun. Prano Juro pastogė
je. Taigi akcentuokime 
sūkį: pradėti Kongreso 
darbą su Dievu širdyse, o 
būkime tikri, savo užsi
mojimams sulauksime Jo 
gausios palaimos ir kata
likiškos vyriausybės ir vi
suomenės pritarimo.

Dr. Antanas Rakauskas, 
ALRK Fed. Pirmininkas.

vienymas L.R.K.A. ir ki
tos organizacijos, visus 

[ jus su atvira širdimi kvie- 
ALRK Federacijos kon-!į_u 1 Kongresą. Dievo ir 

stitucija persk. IV, galio-1 Tėvynės meile tesubuna 
dama pirmininką šaukti raus > vleną neperlauaa- 
Kongresą, paragrafe 2- nepertraukiamą gran_- 
..........“Kongresą vie- nsancią kiekvieną iš 
ną kartą j metus šaukia aukotis Dievo ir
Federacijos Centro Vai- Tėvynės garbei.

nį gyvenimą šioje žemėįe. 
Praeityje Bažnyčia išlais
vino Vergus, jos mokslas 
ir dabai* išlaisvintų dar
bininkus iš kapitalistų 
vergijos; pradžioj Bažny
čia permainė pagonis į ci
vilizuotus it kultūringus 
piliečius, ir šiandieną jos 
rtiokslas nėra nustojęs tos 
antgamtinės jėgos. Tai ko 
mums trūksta, kad visa 
turėdami, mažą žymę te
padarome į šių dienų gy
venimą? Mums trūksta 
katalikų vadų, kurie žino
tų savo tikybą ir ją pa
sauliui rodytų.

Mums reikia, kad visų 
luomų katalikai imtųsi 
vadovybės. Katalikai gy
dytojai savo mokslą pri
valo panaudoti prieš skel
biamas pagoniškas idėjas, 
kaip tai: sterelizaciją, 
gimdymo kontrolę, sene
lių ir neišgydomų ligonių 
žudymą. Jie privalėtų žo
džiu ir raštu aiškinti 
žmonėms, kad toki daly
kai gerovės neatneš, bet 
vra 
žmonijai. Deja, mūsų gy
dytojai, jei ir nepritaria 
pagoniškoms idėjoms, ta-

me sako: “Kongresą vie- dinę, rišančią kiekvieną iš

vo prietelius, kai yra pa
daręs mūsų Mokytojas. 
Kryžius mus moko, kad 
kiekvienas žmogus turi į- 
gimtds teises, kaip tai, 
teisę padoriai pragyventi, 
dirbti, turėti sau reikalin
gų žemiškų gerybių, turė
ti nuosavybę. Kryžius 
mus moko, kad visi žmo
nės yra broliai ir seserys 
Kristuje, visi yra lygūs 
Vieno Tėvo vaikai. “Mylė- 

■si savo artimą kaip pats 
save”. Atimk Kryžių ir 
žmogaus teisės išnyksta.

Katalikų Bažnyčia gin
dama privatinę nuosavy
bę, kaip tik tuo ir pasmer
kia dabartinę kapitalisti
nę tvarką. Kas yra apsi
pažinęs su Katalikų Baž
nyčios mokslu ir Pbpiežių 
enciklikomis, tas yra pri
verstas pripažinti, juk ji 
neteisingos kapitalistinės 
tvarkos 
priešingai, 
smerkia _ , . ___________ _____r _
kad darbininkams būtų čiau, viešai prieš jas ne-

Kadangi ji 
o aš turiu

nėužgiria, bet 
ją aštriai 

ir reikalauja,

kenksmingi • visai

. Sovietų laikrašty “Bakinskij 
Rabočij” darbininkas Kr  ̂venas 
taip skundžiasi dėl savo vaikų:

“Vaisius skindama mano žmo
na nusilaužė koją, 
atsigulė j ligoninę.
eiti dirbti j fabriką, tai ti amuose 
teko palikti vienas vaikus. Ket
virtasis vaikas dar visai mažutis 
ir reikalingas nuolatinės suaugu
sio žmogaus priežiūros. Susitarė
me su žmona vaikus atiduoti j 
prieglaudą. Tačiau po kurio lai
ko sužinojome, kad mūsų du 
vaikučiai iŠ prieglaudos nežinia 
kur dipao, .. Prieglaudos vedėja 
riet nesistengė jų ieŠokti. Krei
piaus j komisariatą, bet ten man 
pareiškė, kad negali nieku pa
dėti. Ir taip savo kūdikių ieškau 
jau ketveri Inetai’’.

lybos Pirmininkas...” Im
damas sau už • pareigą 
naudotis ta autoritetinga 
teise šiuoihi skelbiu A. L. 
R. K. Federacijos 26-tą 
Kongresą rugpiūčio 24, 25 
ir 26 dd. Lawrence, Mass. džiamuoju balsu sudaro 
Ta pačia proga su tikru 
lietuvišku nuoširdumu Vadas, b) 
kviečiu į Kongresą visus 
lietuvių katalikų parapijų 
vadus - dvasininkus ir to
se parapijose dirbančius 
katalikybės ir lietuvybės 
vadovavimo darbą vadus 
pasaulionius, visas lietu
vių katalikų organizaci
jas, draugijas, Federaci
jos apskritis ir skyrius ir 
visą lietuvių katalikų vi
suomenę išeivijoj. • Bran
gioji mūsų studentija, 
garbingi Lietuvos Vyčiai 
ir visas jaunime, apšvietą, 
sąmoningumą ir paramą 
ligoje ir nelaimėje nešanti 
A. L. R. K. Moterų Sąjun
ga, šluostanti našlaičių ir 
pavargėlių ašaras A.L.R.
K. Labdaringoji Sąjunga, 
Lietuvių Darbininkų Są
jungai žengiąs deimanti-

I

Tame pat — IV-me Fe
deracijos konstituci jos 
perskirime galiojimo klau 
sime paragrafe 22-me sa
ko: “Kongreso atstovus 
be įgaliojimo su spren-

“a) Federacijos Dvasios 
Federacijos 

Centro Valdybos nariai, 
c) Federacijos Tarybos 
nariai”.

Paragrafas 23-čias ir 
24-tas nurodo Kongresan 
siųsti delegatus šia tvar
ka ir pastaba:

“a) Apskritis — penkis, 
b) Skyrius — tris, c) 
Kuopa — vieną, d) Drau
gijos at organižacijos tu
rinčios iki 100 — vieną, o 
turinčios virš šimto — du, 
e) Katalikų laikraščiu re
dakcijos — vieną, f) Cen
trinių organizacijų cen
trai turintieji iki 1000 na
rių — vieną, ir po vieną 
atstovą ntio kiekvieno se
kančios 1,000 ar jo dalies 
ne mažesnės kaip 100.

Pastaba: Laikraščių Re- ją iškasti — suprasti sie- 
dakcijų atstovų įgalioji- los didenybę.

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk



Penfcfadlenis, Liepos 16, 199?

Kun. Igno Albavičiaus Sidabrinio 
Jubiliejaus Proga

Garbingos atmint i e s 
dziakonui kunigui M. 
Kriaučių n u i tebeklebo- 
naujant Šv. Jurgio para
pijoje (Chicagoje), pas jį 
į vikarus atvyko tik ką iš 
Lietuvos atvažiavęs jau-1 
nas kunigas Ignas Albavi
čius, kurį iš karto pamyįo 
visi parapijonys. Jaunasai 
vikaras buvo aukšto ūgio, 
malonaus būdo, iškalbus, 
visiems prieinamas, labai 
prietelingas ir turėjo auk
so širdį. Parapijonys, se
nieji ir jaunimas ir visi 
džiaugėsi susilaukę nepa
prasto šviesuolio ir plačių 
pažiūrų jauno kunigo, ku
rį galėjai visada pamaty
ti, bičiulingai pasikalbėti 
ir gauti išganingų patari
mų. Ir jį žmonės be galo 
mylėjo ir gerbė.

Anose dienose, nors ma
no tėvai gyveno Dievo 
Apvaizdos parapijoje, ir 
aš, kaip klierikas, joje lei-1 
dau savo atostogas, visgi 
į save patraukė mane ma
loningas ir prietelingas 
kunigas Ignas Albavičius. 
Ir suprantama, aš daž
niausia atsikreipd a v a u 
pas jį įvairiais reikalais, 
ir jis visada turėdavo at
virą širdį ir ją nialonėda- 
vo tau atiduoti.

1915 metų gegužės 30' 
dieną dėl manęs buvo iš
kilmingiausia ir laimin
giausia, būtent, tuomi,

buvo gana tvirtas.
Kuomet kun. Ignas Al

bavičius atvyko į Dievo 
Apvaizdos parapiją klebo
nauti, jis įtempė visą Sa
vo energiją apvaizdieči’ 
dvasiškam ir tautiniam 
gerbūviui. Jis pavyzdingu 
gyvenimu ir nuoširdžiu 
pasiaukojimu atsidavė lie
tuviams katalikams, ir jie 
pamatė, kad pati Dievo 
Apvaizda jiems siuntė to
kį sielų ganytoją, kokis 
jiems buvo reikalingas; Ir 
naujo dvasiškojo ganyto
jo vadovybėje, jie susitel
kė iš vieno darbuotis Baž
nyčios gerovei ir Lietuvos 
naudai.

Klebonaujant Jo Malo
nybei mons'ignorui M. L. 
Kfušui, buvo pagrįsti pa- 

j matai pradėti statyti nau- 
i jai bažnyčiai, kurios sta
tymo, baigimo ir įrengimo 
darbo nuopelnas priklau
so darbartiniam Jubilija
tui. Nūngi, dabartinė Die
vo Apvaizdos parapijos 
bažnyčia yra ruiminga ir 
viena iš dailiausių lietu
viu bažnyčių mūsų išeivi
joje. If galima neabejoja
mai tarti, kad kitose pa
rapijose nerasi lietuvių 

' katalikų organizacijų ir 
draugijų tokioje tarpusa- 
vioje vienybėje gyvuo
jant, kaip Dievo Apvaiz- 

,l dos parapijoje, dėka ku- 
kad aš tą garbingą dieną nigo Igno Albavičiaus 
*• ’ * ‘ ‘ ’ v nuopelningai vadovybei.

Kun. Ig. Albavičius iš
ganingai darbavosi ne 
vien tik savo parapijoje, 
bet jam rūpėjo ir visa 
mūsų tauta. Kuomet tėvy-

v •

GINTARAS

Kauno pradžios mokyklų 220 mokinių išplaukė Nemunu į 5 dienų ekskursiją 
— Mažąją Lietuvą. Viršuje — jaunieji ekskursiiiinkai. Žemiau dešiniajame 
kampe vadovaujantieji ir tvarkantieji ekskursiją Kauno pradžios mokyklų 
ihokytojaLsu mok. insp. Vokietaičiu.

Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje ties Dievo alto
riumi atnašavau mano 
Primicijų Šv. Mišių auką, 
o kun. Ignas Albavičius 
tų iškilmių garbingai at
minčiai skelbė iškalbingą nainių darbuotasi dėl Lie- 
ir turiningą pamokslą. Ir tuvos Nepriklausomybės 
tą atmintiną dieną, jis gavimo, mes jį matome 
tapo mano dideliai gerbia-į pirmose eilėse tų kilnių 

j darbuotojų, kurie ne vien 
i darbu triūsė išgauti Lie
tuvos laisvę, bet ir pini
giniai rėmė visa tai, kas 
padėtų Tėvynei tapti su- 
verėniška valstybe. Dėl 
to, jis energingai darbuo
jasi ir duosniai aukoja 
Tautos Fondui ir kitoms 
panaš i o m s organizaci
joms, kurių tikslas buvo 
gelbėti nukentėjusi e m s 
nuo Didžiojo Karo lietu
viams arba išgauti laisvę 
Lietuvai. Tuo atžvilgiu sU 
kitais tėvynainiais jis vy
ksta net į patį Vašingto
ną, kad iš galingos Jung
tinių Valstybių valdžios 

! laimėti Lietuvai pritafi- 
\ mo, kad ta valdžia padėtų 
j Lietuvai kovoje prieš ne
vidonus priešus, ir kad ji

masai prietelis, juomi bu
vo per tas visas dienas, 
ir net dabar juomi liekasi. 
— Gerasai Dieve, laimink 
jį '

Tokį nepaprastą žmonių 
dvasios vadą dvasiškoji 
vyriausybė skubiai pažino 
ir tuojau įvertino. Ir 1918 
metais, kun. Ig. Albavi
čius tapo paskirtas klebo
nu į Dievo Apvaizdos pa-' 
rapiją. Čia lietuviai kata
likai nuo pat jų parapijos 
įkūrimo buvo daug nu
kentėję praeityje iš dvasi
nio atžvilgio. Nors Jo Ma
lonybė monsignoras M. L. 
Krušas ir daug pasidarba
vo atgaivinti parapiją ir 
ją atstatyti tvirtais pa
grindais, tačiau praeities 
ergelių ir suįrutės pasėkos 
dar buvo visiškai nėnu-i Lietuvą pripažintų de ju- 
slopiritos, ir žmonių pasi-'re.
tikėjimas dvasiškija ne- Mes jį taip pat matome

Ue EDISON ELECTRICILLUMINATING
COMPANY of BOSTON

BOSTON EIISON COMPANY

Einant Massacfiusettg IQ37 metų 

Įstatų 2I7-tu Skyrium,

Frank E). Corti erford 

, Pretident

39 Boylston Street, Botton, Matuchiuettt

Jtily 15, 1937

vardas yra [>ak eičiamas į

i Sveiki Broliai Amerikos Lietuviai 
kurias jis įdėjo savo ener
giją ir jėgas, uoliai rėmė j 
ir duosniai 
stangas ir gražius 
mojimus. Taip pat jis vių jaunimas galėtų atsi- 
šelpė visas lietuvių vie- lankyti Lietuvoje 
nuolijas if mokslo įstai-, _ . _
gas. Mes jo nuopelnų ma- : ^ai musų didžiausias 
tome ALRK. Federacijo- Prašymas. Jei jj galėtų i- 
je, ALRK Susivienijime, ”0!? Šimtasis
Lietuvos Vyčiu organiza- ,<vlanas ,ls s.lmto> »» ,man0 
eijoje, Lietuvių Kunigų! skalausiu hetuvių.
Vienybėje, ALRK Moterų) 
Sąjungoje, lietuvių spau
doje, labdarybėje, katali
kų veikimo apaštalavime, 
visuomeniškoje dirvoje ir 
kūrybinėje srityje.

Mūsų išeivijoje, kuomet 
anglonizmas pradėjo gręs- 
ti pražūtimi lietuvybei, 
mes jį matome, kaip lietu
vybės gynėją ir apaštalą’ 
— ne vien žodžiu, bet ir 
darbais — dirbant, kad 
lietuvybė išsilaikytų ir 
tarptų mūsų tarpe. Dėl to, 
jis atsidavusiai rūpinasi 
lietuvių spauda, ją palai- 

j ko ir platina lietuvių šei- 
mose. Ir kuomet kitų lie
tuvių parapijų mokyklose 
prašalinta lietuvių kalba, 
mes ųiatome, kad jo vado
vaujamoje parapijoje Die
vo Apvaizdos mokykla 
nuo pat pradžios tvirtai 
laikosi lietuvybės dės-į 
niais. Be to, jo pavyzdin
goje parapijoje puikiai 
gyvuoja ir aukštesnioji 
komercinė mokykla, kur 
lietuvių kalba ir literatū
ra yra taip pat dėstoma. 
Jis, lietuvybės uolusis a- 
paštalas, katalikybės pra
kilnus skleidėjas ir genia
lus inteligentas, nepamir
šta ir mūsų moksleivijos 
paremti ir šelpti.

Todėl, visai neįstabu, 
kad šio liepos mėnesio 31 
dieną, kurią atmintiną 
dieną išpuola jo vardinių 
diena ir kurią jis garbin
gai minės savo kunigavi
mo 25 metų Sidabrinį Ju
biliejų,. kad ne vien mūsų 
išeivijos lietuviai pagerbs 
jį, bet ir Bažnyčios ir 
Lietuvos aukštosios val- 
džios nepamiršta dideliai 
nusipelnusio ir garbingo 
sūnaus. Kataliku Bažny
čia jam suteiks ypatingą 

laimirti- 
taidžia

(Tęsinys.)

Dangaus Karalyste
iJAlLYbfcS Sf NtJS i y

Iš pat pradžių Kristui buvo lemta persekiojimus 
nukentėti. Jam gimus Betliejaus stainelėj, neužilgo 
pasirodė šėtono šalininkai Jį nužudyti. Erodo įsaky
mu jie atvyko į Betliejaus miestelį ir plikais kardais 
pradėjo skrosti visus kūdikėlius, pradedant nuo dvie
jų metų ir jaunesnius. Reiškia, nekaltieji berneliai 
pirmutiniai išliejo savo kraują už pasaulio Išganyto
ją, ir tuomi laimėjo garbingą kankinio vainiką.

Tačau nuo amžių V. Jėzui buvo paskirtas užda
vinys, kurį ir atliko, nepaisydamas nė kipšų kariuo
menių, kurios stengės Jam pastoti kelią. Jis tam ir 
gimė, kad būti pasaulio Šviesa; todėl tamsybės pajė
gos veltui dėjo pastangų užgesyti žmonijos Žiburį. 
Jis buvo Kelias, kuriuomi žmonės turėjo eiti; — Tie
sa, kurio ištikimieji turėjo tikėtis; — Gyvybė, kuri 
tik Jo sekėjams buvo skiriama.

Kadangi Betliejui gręsė Jam didelis pavojus, to
dėl Marija ir Juozapas apleido tą nelaimingą šalį ir 
pagaliau pasiekė Aigiptą. Sakoma, kad šv. Šeimai įė
jus į tūlą miestelį, pagonų stabai savaime nuvirto 
nuo papėdžių, ir aigiptiečiai suprato tuos keleivius e- 
sant nežemiškų gaivalų globoje. Vienok neilgam teko 
jiems pasilikti svetimam krašte, ir Erodui mirus, Šv. 
Šeima vėl sugrįžo į žydų žemę.

Bet ne Betliejuj apsistojo. Toli nuo žydų sosti
nės, jie nukeliavo į šiaurius, atvykdami į Nazareto 

Ateinančiais metais yra miestelį. Tai buvo užkampis, ir ten V. Jėzus praleido 
gera proga atlankyti Lie- Savo jaunas dienas. Nazaretas reiškia tą pat, ką ir 
t u va-. Tais metais minime
20 metų sukaktis nuo ne- nes tame Dievo darže ilgai bujojo trys gražiausi pa- 
priklausomybės atgavimo, šaulio žiedai: šv. Marija, skaistybės lelija
Bus daug iškilmių. Mes, Juozapas, vyrybės bijūnas; — ir V. Jėzus, žmonijos 
skautai, šia proga ruošia- skaisčiausias žiedas.
me prie laikinosios sosti
nės Kauno, A. Panemunė-! 
je didelę tautinę stovyklą. 
Nuoširdžiai kviečiame į 
ją atvykti Amerikos lietu
vius skautus. Tačiau jei 
panorėtų su mumis pašto-

merikiečiai lietuviai taio ran^am apie Jo jaunutėles dienas, bet šv. Lukas nu- 
pat užteks pas mus vietos • šviečia mums vieną atsitikimą iš Kristaus paslėpto 
ir jiems. Stovyklą ruošia gyvenimo. Tai įvyko. V. Jėzui esant dvylikos metų 
ir mergaitės skautės. Sve- amžiaus. Mat, kiekvienam vaikui suėjus dvylikos me
čiams parodytumėm gra- tlb žydU paprotys uždėjo jam tam tikras pareigas, 
žiausias Lietuvos vietas, Pav- eiti i Jeruzalę į Velykų šventę. Taigi, ir jaunutė- 
namatvtumėt kaip dirba Jėzus atvyko į Jeruzalę, bet šv. Juozapas ir šv.

kinti netenka, nes visi tai
i šelpė jų pa- ' Padarykite visa, kas gali- ge™? įprantame, 
r gražius užsi- ma, kad Amerikos lietu- Ateinančiais me

I
“Gėlių miestas”, ir ne be prasmės įsigijo toki vardą,

šv.

Apaštališkąjį T 
mą, d Lietuvos 
ant jd brangius if pfrakil- 
iiids k bū t iii ė s iškilmingai 
uždės Gedimino fafbirigą- 
jį ofrditią.

Ir iš širdies gilumos Di; 
džiai Garbingajam mano 
Prieteliui ir dideliai nusi- 
pelnusiam Jubilijatui iš 
Visagalio Dievulio mal
dauju dar daug gražių ir

mes, lietuviai skautai, ku
rie vykome pas Jumis, lai
kytumėm savo kelionės 
tikslą pilnai įvykdytą.

Beveik visi Amerikos 
lietuviai apleido savo tė- vyklauti ir ne skautai a- 
vynę tais laikais, kada, a- 
not Lietuvos dainiaus 
vyskupo A. Baranausko, 
“nei druko, nei rašto 
mums turėti neduoda, kad 
būtu Lietuva tamsi ir 
juoda”. Daugelis mano, 
kad Lietuva ir tebėra to
kia, kokia ji buvo tais 
priespaudos laikais, kada 
jie turėjo apleisti tėvynę 
ir vykti į tolimus užjūrius 
geresnio gyvenimo ieško
ti. Žinote, iš ko aš spėjau, 
kad taip yra? Iš Ameriko
je gamintų lietuviškų 
plokštelių (records), ku
rias paklausyti Lietuvoje 
aš turėjau progos. Iš jų 
pamačiau, kad Amerikos 
lietuvių dainos tebeskam
ba taip, kaip prieš karą 
Lietuvoje — tos pačios 
melodijos, ta pati nuotai
ka. Pasikalbėjus su čia A- 
merikoje sutiktais lietu
viais šis mano spėjimas 
pasitvirtino. Sako, negali
me įtikinti savo tėvų, kad 
Lietuva padarė didelę pa
žangą.

Iš tikrųjų Lietuva per 
tą laiką, kai atgavo ne-) 
priklausomybę, padarė la
bai didelę pažangą visose 
srityse; Tiesa, mes dar tu-, 
sime labai daug darbo,) 
tačiau Lietuva jau nebėra; 
“tamsi ir juoda”. Tie, ku
rie išvyko iš jos prieš ka
rą nebepažintų jos sugrį
žę. Pamatytų, kad pas 
mus hebe vien samanotos 
bakūžės, bet ir Duikus pa
togumas, kaip čia Ameri
koje.

Štai kodėl mes norime, 
kad tie, kurie gimė ir au
go Amerikoje atvažiuotų 
ir pafriatytų, kaip atrodo 
Lietuva ištikrųjų. Iš to 
būtų labai daug naudos 
ir Jums ir mums; To aiš-
—■ ■ ■ ■ ■ 
nuopelningų metelių gy
venti ir išganingi datbuo- 
tis mūsų išeivijos gerbū
viui, Bažnyčios gerovei ir 
Tėvynės Lietuvos naudai. _ _

Kun. A. T. (Sdmata) laiminga Senatvė.

• v

I

I

Atpirkėjui pradedant viešąjį Savo gyvenimą, Na- 
tanaėlis, kuris vėliau tapo apaštalu, užklausė Pilypo: 
“Ar gali būti kas gera iš Nazareto?” Tai užklausda
mas, jis pamiršo, kad šv. Šeimos asmenyse tas nežy
mus kaimas talpino savyje visa kas tik yra gražu, 
kilnu ir gera šiame pasauly.

Kristui sugrįžus iš Aigipto, nieko šv. Rašte ne-

Lietuvos skautai, kuo jie 
skiriasi nuo Amerikos 
skautų.

Ar galėtumėt šį mūsą 
prašymą įvykdyti,

Jūs galėtumėt pasakyti, 
kad pakvietimas malonus 
ir Jūs mielai atlankytu- 
mėt Lietuvą, tačiau tai 
nėra toks lengvas dalykas 
kaip atrodo. Dabar sun
kūs laikai, o kelionė i Lie
tuvą reikalauja daug iš
laidų.

Taip, tai taip. Mes tai 
gerai suprantame. Tačiau 
nė kiek neabejojame, kad 
panorėję Jūs galite kliū
tis nugalėti. Amerikos be

turi pakankamai 
kai nugalėti 
Tą jie daug

Marija, begrįždami namon, patėmijo, kad Jėzaus ne
būta keleivių tarpe. Tik trims dienoms praslinkus, jie 
rado Ji bažnyčioje, sėdintį mokytojų tarpe. Visi, ku
rie girdėjo Jį, stebėjosi Jo išmanymu it atsakymais. 
Po to įvykio, nežinystės uždanga vėl nusileidžia ant 
Kristaus paslėptojo gyvenimo. Vėl skaitom apie Jį, 
kuomet prasideda Jo viešasis gyvenimas, tai yra, ka
da Jam suėjo 30 metų amžiaus.

Žingeidu ir naudinga būtų sužinoti apie Išgany
tojo jaunystę, bet ne taip Dievo lemta. Tačiau žinom, 
kad Jis praleido Savo jaunas dienas besiruošdamas 
atpirkimo darbui. Jaunystės metai buvo nekaltybės 
laikotarpis, kuriame dėjo pamatus išganymo tiks
lams. Juk patys Nazareto gyventojai manė Jį esant 
paprasto dailydės sūnus, ir tuo pačiu nežinojo, kad jų 
tarpe gyveno Dievo Sūnus, lauktasis Mesijas. Jei kas 
ir būtų jiems pasakęs, jog Nazarete apsistojęs pa
saulio Atpirkėjas, kas gi būtų tokiam įtikėjęs? Bea- 
bejo visi tokį vadintų sumišėliu.

Vis dėlto slinko vieni metai ir kiti, ir Kristus vis 
dirbo prie varstoto. Padėjo šv. Juozapui rąstus su
pjaustyti, ir nutašyti šiurkščias medžio lentas. Ne 
vienas kaimietis gėrėjosi gražiai pastatytais namais 
arba tobulai padarytais baldais, ir Juozapo ir Jėzaus 
garsas paplito po visą apielinkę.

Kristus pasirinko sau dalydės amatą, — vieną iš 
keturių garbingiausių, nes dailydė> ūkininkas, kalvis 
ir mūrininkas visur ir visuomet buvo laikomas aukš
toj pagarboj. Tokį darbą bedirbdamas, Kristus pa
stebėjo, kad iš šiurkščių if neaptašytų rąstų buvo ga
lima pastatyti ir gražiausi namai. Priėjo išvadą, jog 
panašiai buvo galima daryti ir su žmogaus siela, ku
ri buvo gumbuota ir iškraipyta nuodėmės gaivalais.

Jokios mokyklos nelankė pasaulio Atpirkėjas; 
darbas, gamta ir S. Įstatymo knygos Jam buvo mok
slo šaltiniai. Jokių mokytojų Jis neturėjo, bet šv. 
Juožapo ir šv. Mafijos asmenyse, geresnių mokytojų 
ir būti negalėjo.

Greit prabėgo jaunystės? metai: pagaliau sulau
kė Kristus 30 mėtų aitižiaUs. Vadinas, atėjo laikas 
apleisti Nazaretą ir mokyti žmones apie Dievo kara
lystę, nes anot žydų įstatymo, niekas negalėjo moky
tojauti pirm negu turėdamas 30 metų amžiaus. Taigi, 
Kristus padėjo kirvį if plaktuką, pietą ir tiesyklę, už
rakino varstotynes duris, ir atsisveikindamas su Sa
vo Motiną, išėjo | žmones. Išmušė žmonijai išganyme 
Valanda!

tuviai 
patyrimo, 
sunkumus.
sykių įrodė. Jei suorgani- 
zuotumėt didelę ekskursi- 

į, kaštuotų nebrangiai. 
Į Pragyvenimas Lietuvoje 
1 labai pigus, giminių, pa
žįstamų ir draugų, pas ku
riuos galėsite paviešėti, 
kiekvienas ras pakanka
mai. Lietuviahis skau
tams, kiek jų neatvyktų į 
stovyklą, ptagyvertimas 
stovykloje nekašftiOS nė 
vieno cento. Jokio stovy
klos mokesčio nereikės 
rtiokėti. Jus būsite mūšų 
svečiai stovykloje. Taigi 
taukiame visų ateinan
čiais metais Lietuvdje.

Vyr. Šktvd.
Kazys Laucius, 

Lietuvos skautų delegaci
jos vadas.

1937. Vn. 2. 
Vašihgtonas, stovykla.

Pabaiga 4

Veiklioji ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir

v •

Jeigu matai; fe/d yra pf^ga/-/<n€šftd,ušk nė rijiku 
lės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa 
Vo galias if veik! Nėsididžiuok laimėjimu, kol jo nėra 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave Kalbės ta 
vo nuveiktieji darbai. * , Napoleonas
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dideliam piknikui ir kvie
čia visus svečius dalyvau
ti.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.
Visa Aušros Vartų pa

rapija rengiasi prie savo 
metinio pikniko, kuris į- 
vyks šį sekmadienį, liepos 
18 dieną, Maironio parke. 
Jaunimas linksmys spor
tu, choras dainuos, p. Na- 
vio orkestras gros šo
kiams ; žada Worcesterio 
benas dalyvauti; gamina
mi užkandžiai, vežami gė
rimai, o daiktų dovanoms 
bus begalinė daugybė. 
Rengėjai tikrai pasirengę

Praėjusį sekmadienį L.; 
D. S. 108 kuopa prie Auš
ros Vartų bažnyčios turė
jo savo metinį pikniką. 
Dėlei didelių karščių ir 
lietaus piknikas ne 
gerai pavyko, bet 
nuostolių nebuvo.

taip 
visgi

Var-

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

Ligi šiolei Aušros 
tų parapijos rybose nebu
vo Federacijos skyriaus. 
Bet dabar, mūsų klebonui 
raginant, jau tveriasi sky
rius. Draugijų atstovai iš
rinkti ir pirmas steigia
masis susirinkimas įvyks 
pirmadienio vakare, liepos 
19 dieną. R.

NUOŠIRDI PADĖKA

POPE OPTICAL CO i
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397

I
275

I
I
I

Main St. Tel. 6-1944 
Worcester, Mass.

Main St. Webster, Mass

Tel. 2-33S1
Delivery

Domestic and
Importe*! Brands

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Aly.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St. 

"VVorcester, Mass. i
i

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

'ABMENt&KAS P AT A RN A VIMASV

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

I.

MŪSŲ DRAUGU IR KOS-
TUMERiy DĖMESIUI
Jūs nuoširdžiai esat? 

kviečiami atsilankyti j 
naujai išremontuotą A- 
therton’s Baldų Krautu
vę— Ateikite ir apžiūrė
kite ką mes turime.

ATHERTON’S
41 Center St., Brockton.

Lawrenciečius lietuvius 
kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti į šį pikniką. Kvier 
čia ir visus iš artimų ir 
tolymesnių kolonijų atva
žiuoti į žavėjančią Palan
gą, Lawrence, Mass., link
smai ir sveikai praleisti 
liepos 18 dieną nepapras
tame Šv. Pranciškaus pa
rapijos piknike.

i

Jaunieji apsigyvens 9
Dorchester, 

ir “Darbininkas”

DAR BIN INK A S

/

I

zenitb sbort wm nerims 
OF 3 BAVDS OA MORE ARE SOLO 
W»B ZENITB OOCTLrr ANTOINA

Hill Top Farm, Silver 
Lake — Vietinių ūkinin-

. ZENITH 9S262—9 Tub**. Tunw Am*?- 
| ican and For*ign Broadcast*. Polic*,

Amcttur, Aviation. Sh>p*. 12" Sp*ak*r, 
Ccmpl*t* •■Robct” Dial with El*ctrio 
Automotic Tuning and T*ll Tai* Con
trol*. Acou*tic Adapt*?. Kdocycl* Cov- 
•rag*. 1540-1752 K. C., 1740-5930 K. C... 
5490-18.400 K. C ). 42Tiūgh.

Tą dieną visi vyčiai ir 
choristai susirinkite prie 
bažnyčios iš kur būsite 
nugabenti į tą gražiąją 
vietą.

Kvieslys, kų Antano ir Onos Molių

WESTFIELD, MASS.
sūnus, Antanas, liepos 4 
dieną apsivedė su moky
toja p-le Bronislava Valy- 

. te, iš Dorchester, Mass., 
Šv. Petro lietuvių parapi- Bog.

Liudijo Alena 
Jurgiu Valiu.

PIKNIKAS
Šio mėnesio 18 dieną, jos bažnyčioje, So. 

ateinantį sekm a d i e n į, ton, Mass. 
Westfieldo lietuvių para- Molytė su 
pija rengia didelį pikniką, ■ Buvo šešios poros palydo- 
toj pačioj vietoj kaip ir vų. Vestuvių bankiete, ku- 
visada, taip vadinamame rį surengė jaunosios tėvai 
Hebdas Grove E. Silver salėje, E. Seventh St., da- 
St. Vieta ko puikiausia, lvvavo apie., 400 svečių, 
geresnės negali būti. ~ 
įvairios rūšies 
jauniems ir 
Tad kviečiame 
rapijiečius tą dieną atsi
lankyti į pikniką;
pat kviečiame 
kės lietuvius iš artimu ir giminių ir svečių, 
tolimesnių kolonijų.

RADIO for 1938
PUTS YOU AT THE RINGSIDE

4LONG DISTANCE*

Si?

Bus Jaunieji po priimtuvių iš- 
žaidimai, vyko povestuvinei kelio- 

senesniems nei į Atlantic City, Wa- 
visus pa- shington, D. C. ir kitur.

Jaunoji porelė sugrižo 
taip liepos 11 dieną į Hill Top 

ir apylin- ūkę ir juos susitiko daug 
Kieme

Mes buvo iškabintos iškabos
Į--------- _ —Mano gyvenimo draugei Jus visus gražiai palinks- “Welcome Home”; buvo 

, apleidus šį pasaulį, nore- minsime ir pavaišinsime.
čiau pareikšti viešą nuo
širdžią savo padėką vi
siems giminėms, arti
miems kaip tolimiems, 
draugėms ir draugams, 
kurie dalyvavo laidotuvė
se mano moters 
nos (Latvytės) 
kienės, ypatingą 
reiškiu giminėms 
gatuck, Conn., vietiniams 
p-ams Antanavičiams už 
jųjų ypatingą rūpestį ir 
susidomėjimą šioje mano 
liūdesio valandoje ir mano 
paties silpnoje sveikatoje.

Dėkingas esu kun. J. 
Bakanui už bažnytines a- 
peigas, kartu ir kun. V. 
Puidokui, kun. Dr. J. Na
vickui ir kun. Dr. Jonui 
Starkui už mišias.

Taipgi padėką reiškiu 
graboriui Dirsai. 1___
maloniai patarnavo.

Juozapas Beržinskas, 
VVorcester. Mass.

Marijo- 
Beržins- 
nadėka 
iš Na-

LAVVRENCE, MASS.

sutiktuvės. Tuojaus sekė 
Komisija, užkandžiai ir po tam lie- 

— i tuviškos dainos, muzika
Vyčių Išvažiavimas ir žaidimai. Jaunuomenė, 

Vyčiai savo metiniame gavus progą nuėjo į ežerą 
susiringime nutarė kartu pasimaudyti. Jaunieji ga- 
su didžiuoju choru turėti vo daug linkėjimų, 
išvažiavimą 25 dieną šio: 
mėnesio, Bristol Conn. Draper St., 
prie ežero, kuris randasi Mass.
gražioj vietoj ir be to y- lankys jų namus per visus 
ra įvairios rūšies pasilink- metus kaipo dovana nuo.. 
sminimams parkas. i M. K

Pennsylvanijos Žinios

? . The ONE 
Ringside Ticket Good at 
Every Show on Earth!

Yes, the cream of’the world's 
best shows is yours with a Zenith. 

‘ And at every show you have a 
į, "best" seat —eąual to ringside, 
! press=5tand or stage box! Zenith's 
Personalized Perfected Acoustic € 
Adapter and a dozen other great f 
features insure SUPERLATIVE * 

pone reproduction—completej 
l clear, utterly natūrai!

PHILADELPHIA, PA.
----------- žtų. Nėra reikalo daugiau

■ minėti nė kartoti kas jau 
žinoma, bet dabar yra la
bai gražu, kad žmonės vėl 
taikingi ir sugrįžo prie 
pildymo savo šventojo ti
kėjimo. Vietinis klebonas 
pral. J. V. Miliauskas sa
vo švelniu būdu, širdin
gais žodžiais ir jaudinan
čiais pamokslais verste 
vertė žmones grįžti į šv. 
tikėjimą.

ZENITH RADIOMetinė Mirties Sukaktis
Penktadienį, liepos 9 d., 

‘ [ suėjo vieni metai kai mirė 
kuris jauname amžiuje, plačiai 

visoje apylinkėje gerai ži
nomas laidotuvių direkto
rius a. a. Adolfas F. Stan
kus. Toje metinėje dieno
je, Šv. Andriejaus bažny
čioje, už jo 
laikytos šv. 
išklausyti 
žmonių.

Nors kaip paprastai Parapijos Išvažiavimas 
“graboriaus” nelabai kas j Ketvirtasis Parapijos 
myli, vienok a. a. Adolfas metinis išvažiavimas į- 
F. Stankus buvo visų ger- vyks sekmadienį Lake A- 

Tai bus 
“Lietuvių 

kurioje atsilankys 
iš artimų 
kolonijų, 

giminėmis 
nesueina

NEPAPRASTAS 
PIKNIKAS

Sekmadienį, liepos 18 d., 
Palangoje, (Me t h u e n, 
Mass.) įvyks Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos 
didžiulis ir nepanrastas 
piknikas. Vyriausiu vadu 
ir šeimininku šio paraoi- 
ios išvažiavimo yra kun.

! Pr. Aukštikalnis, jėzuitas,) 
kuris dabar laikinai eina 
klebono pareigas, kleb. 
kun. P. M. Jurui išvažia
vus rekolekcijoms ir atos
togoms, Uolūs parapijos 
darbininkai ir šeiminin
kės nuoširdžiai triūsiasi. I 
kad kuogražiausiai pri- 
ruošus šį pikniką. Piknike 
bus visokių įvairumų. į 
Girdės, kad rengiama to
kia naujenybė, kuri dar 
nė vienoje Naujos Angli
jos piknike nebuvo. Šiai 
Įvairenybei pamatyti tu
rėtų suvažiuoti tūkstan
čiai žmonių, ne tiktai iš 
Lawrence, bet ir iš visos 
Naujos Anglijos.

Laikinasis klebo nas 
kun. Pr. Aukštikalnis 
nuoširdžiai kviečia visus

I
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OLSON & LEPPER, Ine.
CHEVROLET SALES 

SERVICE
519 Washington St, 

Norwood, Mass.
Tel. 0440

&

vėlę tapo at- 
mišios, kurių 
suėjo daug

I s i Yra Garsiausi
biamas, nes jis mokėjo su 
visais mandagiai apseiti 
ir gražiai sugyventi. Ir 
gal todėl jo apgailestau
jama. Taigi ji prisiminę— 
Amžiną Atsilsi. F.P.

riel, liepos 18 d. 
šios apylinkės 
Diena”, 
daugybė svečių 
ir tolimesnių 
Kas su savo 
ar pažįstamais

Pagirtinas Darbas per ištisus metus, tas tik- 
Šios kolonijos uolusis raį galės juos sutikti šia- 

veikėjas, Kazys Dryža, me išvažiavime, 
norėdamas supažindin t i 
kitataučius su mūsų Gar
binguoju Svečiu, J. E. M. 
Reiniu, savo lėšomis davė 
pagaminti klišę jo atvaiz
do. Žada pasiųsti į kita
taučių laikraščius. Jam už 
tai garbė.

Mūsų kolonijoje rinki
mas eksponatų Lietuvos 
Muziejui gražiai sekasi. 
Port Richmond dalyje 
miesto gana daug ekspo
natų surinkta: vėliavų, 
paveikslų ir tt. Jurgietis.

SCRANTON, PA.
Kaip žinome, Scrantone 

keli mėnesiai atgal buvo 
iškilęs tarp šv. Juozapo 
parapijiečių nesusiprati
mas. Visokie būti ir nebū
ti dalykai buvo skelbiami

v •Sąžinin
gas komitetas, sumanaus 
klebono vadovybėje, kuo- 
gražiausiai prirengs viską 
kas reikalinga dėl sėkmin
go išvažiavimo. Girdėt, 
kad parapijiečiai stambiai 
aukoja, tai valgių, tai gė
rimų, tai kitokių dalykų. 
Patariama bus’ų bilietus 
įsigyti iš anksto, kad pas- 
kutinioje valandoje nebū
tų susikimšimo. Tikietus 
galima gauti iki ketvirta
dienio ryto, liepos 15 d.

Iki pasimatymo F. J. L

v •

MOKINIAI PRAŠO 
PREZIDENTO

Vilniaus spauda prane
ša, kad Švenčionių lietu
vių gimnazijos mokiniai, 
norėdami, kad jų moks
las nebūtų nutrauktas, 
šiomis dienomis nusiuntė 
Lenkijos prezidentui Mos-

Įsigykite Zenith Radio, kuriuo gausite puikiausius programus iš viso pasaulio. Zenith 
Radio turi labai švelnų ir malonų tonų. Su ju o galite gauti visokios rūšies programus: 

, sporto, policijos šaukimus, įvairius koncertus ir t.t.
Nusipirkę Zenith savo namuose išgirsite kumštynes, kurios Amerikoje yra labai po

puliarios. Turint šį radio nereikė važiuoti kumštynių matyti —jas girdėsite savo namuose.
Reikia pasakyti, kad Zenith radio yra pagarsėjęs tono švelnumu ir naturališkumu. Už

tai, jei manai pirkti radio, tai ateik į mūsų krautuvę ir persitikrink — palygink jo tonų 
su kitais radio ir pats patirsi, kad Zenith viršija kitus.

Mes duodama radio lengvais išsimokėjim ais. Galėsite mokėti kas savaitę ir nepamaty
site kaip greitai ir lengvai galima jį įsigyti.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine
92 High street Boston, Mass.

Samual Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

cickiui prašymo telegra
mą. Mokiniai savo prašy
me maldauja prezidentą, 
kad pasigailėtų ir jų mok
slo įstaigos neuždarytų. 
Iš prezidento tuo tarpu 
jokio atsakymo nėra gau
ta.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

• j •
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Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite "Darbininke”.

KIBART MOTOR 
SALES, INC.,

Į AUTHORIZED FORD SALES 
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Maw. 

Tel. Brockton 835

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WMhifigtoii St 
N0RW00D, MASS. 
TEL. Norwood 1608 
Montello Office: 

10 Interral* St 
TEL. Brockton 2006
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Penktadienis, Liepos 18, 1937

Žinios Iš
PIRMAS EUCHARISTI
NIS VYRŲ KONGRESAS 

PANEVĖŽY

Kongresą šeštadienį ati
darė Ekscelencija vysk. 
Paltarokas.

Po vysk, žodžio, pontifi- 
kalinės Mišios, celebravo 
vysk. Kukta. Choras gra
žiai pagiedojo Fr. Witto 
Mišias, dirigavo p. M. 
Karka, vargonavo p. K. 
Kaveckas.

Gražu, kai pilna bažny
čia vyrų.

Po pietų paskaitos.
Šaulių teatro salė pri

kimšta. Prie durų ilgos 
vyrų eilės iš oro.

Pirmiausia kalba prof. 
Dovydaitis, tema “Kristus 
ir darbas”.

Toliau — prof. dr. Ere
tas karštais žodžiais pra
byla apie vyrišką katali
kybę:

Užsienio vyrai parodo 
daug energijos. Jie išdrįs
ta kartais net ir parką, į 
miesto sodną susinešę 
Kristaus kančios paveiks
lus eiti kryžiaus kelius. 
Jėgos jie semia iš .dažnos 
komunijos. Ten nėra de
zertyrų, kurie norėtų išsi
sukti. Ne taip, kaip pas 
mus, kur atsiranda vyrų, 
kurie su paskuba ir su 
baime atlieka velykinę, 
kad ir vėl turėtų 336 die
nas ramybės. Tai bus uba
giška katalikybė. Bet yra 
gerų ženklų. Sakysim,

mūsų laimėtojai sporti
ninkai Latvijoj meldėsi 
stadione (salėj karštas 

plojimas).
Mums reikia- visiškos ka
talikybės.

Paskaita ba rgr a m a 
griausmingu — Garbinki
me Šv. Sakramentą.

Dr. J. Leimonas kalba 
tema “Kaip tvarkosi jau
nimas kitur”.

Po paskaitų, pavakare— 
išpažintis. Žmonių buvo Į 
tiek daug! Mačiau, kaip Į 
vienas Marijonas 
kelias valandas 
klausykloje, išgėrė 
miltelį nuo galvos 
mo ir vėl nuėjo į klausyk
lą.

20 valandą — puikus 
religinės muzikos kon

certas katedroj.
Gal pati įspūdingiausia 

dalis — naktinė adoraci
ja ir tylioji eisena.

Pamaldų aikštėje, 
Nevėžio, susirinko 
devyni tūkstančiai 
Aukštai švietė puošniai i- 
liuminuotas kryžius. Reli
ginę kalbą pasakė prof. E- 
retas 
kuriems Kristus paliko 
tęsti išganymo darbą.

Po kalbos sugaudė pačių 
įtaisytoji patranka, seno-

guzo: 
vargęs;

vieną 
skaus-

prie 
kokie 
vyrų.

pasveikino vyrus,

vinė mortira; minios už
degė žvakes ir deglus. Er
dvėmis nuskambėjo vyriš
ka giesmė. Prasidėjo ilga 
eisena — išsiliejo. • 

ugnies upė.
Taip pat gražiai atrodė 
paleistos degančios žva
kutės Nevešiu. Saulės nu
rudinti darbo žmonės nuo 
darbo sukietėjusi o m i s 
rankomis nešė degančias 
žvakes deglus. Nakčia 
katedroj buvo šv. mišios 
ir komunija.

Sekančią — birželio 20 
d. 7 vai. buvo

pamaldos jaunimui. 
Žodis kun. N. Skųrskio.

Toliau pamaldos tėvams 
ir kariams bei šauliams. 
Pirmieji kalbėjo kun. Ba
ranauskas, antrasiems — 
kun. J. Ruškys.

Valst. tarn., mokyto
jams savivaldybininkams 
tėvas j. Paukštys.

Susirinko į bažnyčią ir 
vyties kryžiai, 
nukabinėtom i s 
mis savanoriai 
Jiems kalbėjo 
kun. Želvys.

Prieš pietus 
pašventinta vyrų regiono 
vėliava. Kūmais buvo gen. 
Tamošauskas ir p. Milčiu- 
vienė.

Nepaprastą įspūdį pa
darė didžiosios pamaldos 
aikštėje prie Nevėžio.

Tūkstantinės vyrų mi
nios, su apie 110 organiz. 
ir 40 bažnytinių vėliavų, 
malda, kurią lydėjo kariš
kojo orkestro ir per 600 
giedorių sutartines. Pon- 
tifikalines Mišias laikė 
vysk. Staugaitis. Savo pa
moksle J. E. vysk. Būčys 
atkreipė dėmesio, kad, 

dažnai moterų būna dau-; 
giau bažnyčioj, o vyrų— 
prie nusikalstamų dar- pašvęsk, 
bų. Tas nereiškia, kad 
vyrų prigimtis būtų blo-; 
gesnė. Blogis kaip erkė— 
ji puola visus. Bet tik 
nugaišęs gyvulys nesigi- 
na. Vyrams reikia eiti 

apsigynimo, darbštumo, 
teisingumo taku. Reikia 
kirsti galvą girtybės Ho- 
lofermui, kovoti su ne
skaistumu, nori ūmai ne
švariais būdais pralobti. 
Stiprybė eucharistija. —
Pamaldose ir -iš viso 

kongrese dalyvavo daug 
aukštų svečių. Ekscelen-i 
ei jos vyskupai — Karo
sas, Staugaitis, Kukta, Į 
Matulionis, Būčys, diviz. 
vadai gener. Pundzevičius, 
buv. prezidentas Stulgins- 
gis, ats. gen. Tamošaus
kas, Panevėžio įgulos vir
šininkas pulk. Žadeika, I 
art. pulko vadas Šklėrius, 
komend. pulk. Andrašiū- 
nas, apskr. virš. Staškevi
čius, burmitr. Chodakaūs-

v •

v • medaliais 
krūtinė- 
kūrėjai. 

savanoris I
katedroj

I

I

I
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leisti pralaidą. Nemuno 
tvarkymo darbams šiemet 
paskirta 900.000 litų. Tsb.

BOSTON, MASS.
STAR BREWING CO.

Naujos Anglijos 
Nuosavas

Iš Krano 
Buteliuose

......

f
• 1 T <

.J -■'-'■IBe . ■I
■i 1 ■fl

Banner Ale

kas, Prel. Grigaitis, ins- praneša, kad ten degė 
pektoriai Sideravičius, Si-Strakytės kaimo durpy- 
mutis, Plungė, profeso- nai. Esą, sudegę didėli plo 
riai: Dovydaitis, Eretas, tai, kurie virsta ežerais. 
Bistras, Meškauskas, Am- sudegė 

trobos 
(nuost. 40,000 Lt.); Kai
šiadoryse — sudegė alaus 
sandėlis, gazuoto vandens; 
dirbtuvė " 
namas

LIETUVOJE VIS DAR 
Trūksta lauko dar 

BINlNKŲ

■■
t

DIDELES SAUSROS

Bagaslaviškis. Šios apy
linkės ūkininkai nusiskun
džia, kad sausros baigia 
naikinti vasarojų. Nuo 
pavasario nebuvo dides
nio lietaus. Taip pat dide
lės sausros pakenkė dar
žams ir sodams. Jeigu ir 
toliau tęsis tokios saus
ros, tai galima tikėtis ne- ; 
derliaus.

BLOGAI ATRODO PIE
VOS IR DOBILAI

Kelmė, Ras, apskr. Pla
čioj apylinkėj labai silp
nai teprižėlė pievos ir do
bilų laukai, nors jau šie-' 
napiūtė prasideda. Pievos 
irgi trūkstant lietaus nie- | 
ko neželia.

Tverai. Sudegė Tverų 
valse. Lopaičių km. F. 
Masliausko gyven. namas. 
Tame name gyveno pen
kios šeimynos, kuriu vis
kas sudegė. Išgelbėti nie
ko nespėjo. Užsidegė dėl 
nevalyto kamino.

NOSIEDAI - PAVILKI- 
JIS SAUSRA DARO 

NUOSTOLĮ

KELIONEI I LIETUVĄ

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburgu, Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko

GRIPSHOLM ........... liepos 24
KUNGSHOLM rugpiūčio 19 
DROTTNINGHOLM .... rugp. 26 
GRIPSHOLM . rugsėjo 4

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokoMtę ten ir atgal

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

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

i kams bus. sudarytos sąly
gos gautuose sklypeliuose 
pasistatyti namelius ir to
kiu būdu darbininkai ap-

! sirūpinę pastoviu gyveni
mu, nesikeis kitur, o nuo-

i lat gyvens vienoje vietoje 
ir pas apylinkės ūkinin
kus galės uždarbiauti.

, ANTRASIS KALIOŠŲ
Čia ilgos sausros daroFABRIKAS BUS PASTA

TYTAS ŠĮ RUDENĮ?

Į LIETUVĄ 
TIĘ SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN »« EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN 

ir EUROPA. Bremerhavene užtikrina 
patogių kelionę 1 Kauną.

Arbii keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS 
HANSĄ »« DEUTSCHLAND 
HAMBURG »« NEW YORK 

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo. Mes pagelbrsi- 
mė jums išgauti svečių ir hnmigraeijos 

vizas dėl jūsų giminių iš Europos.
Informacijų klauskite pas vietini agentų 

arba

HAMBUBG-AMEBICAH LIKĘ 
gJBOBTI GEIMAM LLOTD

252 BOYLSTON ST.. BOSTON, MASS.
.......... .. * ------------.................... •

ūkininkams nuostolį. Vis- ' 
kas baigia džiūti, kai kur 
jau trūksta vandens, be 
laiko javus nokina ir pie
vas džiovina ir amarai 
vysta. Dobilai, vasarojus, dėtas statyti antrasis ka-
daržai ir vaisiai blogai liošų fabrikas. Fabriką
atrodo. stato akcinė bendrove,

------------- kuri neseniai įsikūrė.
Manoma, kad minimas 

fabrikas bus galutinai i- 
rengtas dar šį rudenį. 
Nuo rudens fabrikas pasi-» 
ruoš darbui ir priimsiąs’ 
apie 800 darbininkų.

Petrašiūnuose, už Kau
no, šiomis dienomis pra-

Smalininkuose 
brazevičius, dr. Leimonas, ūk. Pečiukaičio 
dr. Paliokas, dr. Mačiulis 
daug dvasininkų, valdi
ninkų mokytojų ir k.

Didingai skambėjo K. 
Kavecko sukompanuotas 
vyrų kongreso himnas pa
gal B. Brazdžionio tekstą.
— O Kristaus, 

šaltini. __ ___ __ __
Gyvenk mūs šeimoj, ją daug kur kitur. Paskuti- lauta apie 900 darbininkų,' 

, nėmis dienomis vėl degė darbo ieškojo tik apie j
Kaip brolius į džiaugs-; Raguolių miškas, netoli -į40 darbininkų. Taigi dar- 

dar nemažai vis Į 
'trūksta. Prasidėjus sezo-1 
, niniams vasaros darbams, 
sumažėjo ieškančių darbo 
skaičius. Gegužės 
d. savivaldybėms 
ninkaujant gavo 
410 darbininkų.

, Pradėjus savivaldybėms 
ir Zilberkveito registruoti darbininkus,

(nuost. 100.000 kiekvieną mėnesį žinoma. 
Lt.). Dideli gaisrai buvo kokia yra darbininku pa- 

 ’ Giedrai- siūla ir paklausa. Birželio 
o laimės čiuose, Calantuose, Žarijų pradžia jp iš viso Der savi- 

kaime ties Prienais ir valdybes buvo pareika- 
- - _ - . .----- _ \ lauta apie 900 darbininkų,

Veivirženuo s e,

NEIŠPARCELIUOTŲ 
DVARŲ ŽEMŲ NORI IŠ

DALINTI DARBININ
KAMS

mo tėvynę, 
Šventoj Eucharistijoj 

vesk.
Prasidėjo didingoji ma-, 

nifestacija. Baldakymą,; 
protarpiais pavaduojami 
nešė generolas Tamošaus
kas, prof. Dovydaitis, dr. 
Paliokas, dr. Milčius.

Išeina į tribūną vysk. 
Paltarokas. Pagaliau pa
dėkojo visiems kuo nors 

į prisidėjusiems prie_ kon- ugnis greitai plėtėsi. Per 
trumpą laiką degė 9 na-! 
mai, jų tarpe ir spirito 
varykla. Ugnis pasiekė 
spiritą ir gaisras dar la- i 
biau plėtėsi. Per trumpą 
laiką sudegė 9 dvaro tro
bos, jų tarpe varykla ir 
nemaža pagaminto spiri
to. Nuostolių esą padary
ta už apie 200.000 litų.

TVARKOMA NEMUNO 
VAGA

I

Pažeį,slio. Iš viso šiemet 
miškai degę per 50 kartų. 

Kaune šiais metais buvo 
86 gaisrai.

greso. Paskutiniai Eksce
lencijos žodžiai:
— Ne mums, Viešpatie, 

ne mums, o Tavo vardui 
tebūnie garbė.

Pažymėtina, kad į kon
gresą atsilankė netikėtai 
daug dalyvių — buvo apie 
10.000 vyrų. Tvarka gra
ži. Panevėžiečiai mielai 
priėmė. Pakelėse daug 
kur stovėjo geriamas van
duo. Sanitarinė pagelbą 
teikė kar. sanit. skyrius. 
Buvo apie dešimt smul
kesnių nelaimingų atsiti
kimų. Taip pat daug nusi
pelnė tvarkai palaikyti 
vietos policija.

Maldingai sutikta buvo 
šv. Tėvo atsiųstieji 
nimai.

laimi-

• v •

GAISRAI

Iš Keturvalakių 
še, kad Karklinių 
sudegė visos ūk. Kizlaičio 
triobos. Smarkiai apdegė 
ir abu Kizlaičiai, kurie nu
vežti į Vilkaviškio ligoni
nę. Keturvalakių apylin
kėje dabar degė Valavi
čių durpynai. Aną dieną 
taip pat vežant užsidegė 
vieno ūkininko vežimas, 
bet apgesino. Iš Tauragės

prane- 
kaime

SUDEGĖ DVARAS IR 
SPIRITO VARYKLA

Birž. 24 d., kilo gaisras 
St. Montvilo Troškūnų 
dvare. Po kaitrių dienų 
viskas buvo išdžiūvę ir

Tvarkymo darbams pa
skirta 900.000 litų

f

Jau keli metai kaip vyk
domi didėli Nemuno tvar
kymo darbšti. Įvažiavimui 
į uostus apsaugoti ftuo 
užnešittio, šiomis dienomis 
pradėta statyti 5 naujos 
būnos. Dvi bflnos stato
mos Katine ir trys Smali
ninkuose. fee to, apie 20 
būnu jfiii baigiama statyti 
kitose vietose.

Katine netrukus pradės 
Nemuno krantus tvirtinti. 
Kauno Sftialinfnkų ruože 
šią vasarą bus reguliuoja
ma Nemuno vaga. Bus 
baigtas tvarkyti Kauno 
žiemos uostas. Vandens 
kelių rajonas stato Verš- 
vos upeliui pro pylimą i§- 

i

15—31 
tarpi- 
darbo

Tsb.,

IPRIE STATYBŲ DIRBA
3.000 DARBININKŲ

Apytikriai apskaičiuo
jama, kad šiuo metu Kau-, 
ne prie visų statybų dirba; 
apie 3.000 darbininkų. 
Praeitais metais tuo pa
čiu laiku Kaune prie sta-! 
tybų dirbo apie 5.000 dar
bininkų. šis reiškinys pa
aiškinamas tuo, kad šiais 
metais statyba daug vė
liau prasidėjo, negu pra
eitais metais ir iki šiam 
laikui dar nėra pasiekusi 
savo pilno tempo. Be to, 
pagal darbo biržos duo
menis, iš Kauno daug sta
tybos darbininkų išvyko į 
provincijos miestus.

_________

Kaunas — Ūkininkų su
važiavimuose buvo keltas 
klausimas aprūpinti dar
bininkus nedideliais že- 

1 mės sklypais. Tuomet jie e 
ten pasistatys nedidelius 
namelius ir nuolat vieno- Nespėjome dar užmiršti 
je vietoje gyvens. Tačiau vieno šiurpaus gaisro, tik 
visa bėda, kad norint šį štai, suėjus lygiai savai- 

t projektą įgyvendinti, ne-' 
daug atsirado ūkininkų, 
sutinkančių žemės skly
pus perleisti darbinin
kams. Todėl dabar pradė
ta ieškoti būdų šį klausi
mą išspręsti kitaip. Iki 
šiam laikui įvairiose Lie
tuvos vietose dar daug y- 
ra neišparceliuotų dvarų, 
kurių žemėse pirmiau no
rėta steigti, kaip ir anks
čiau buvo daroma, atski
ras ūkininkų viensėdijas, 
bet nuo šio projekto atsi
sakyta. Dabar propektuo- 
jama neišparceliuotų dva
rų žemėse steigti kaimo 
darbininkų kolo n i j a s. 
Kiekviename dvare bus į- 
kurdinta po keliasdešimts 
apylinkės kaimų darbi
ninkų.- Toliau, darbinin-

• v

ŠEDUVA

Šeduva degė. Sudegė
6 metų duktė

tei, net tą pačią — 22 — 
valandą iš 19 į 20 užside
gė ūkininko J. Jonaičio 
tvartas. Kas jį padegė ir 
kaip užsidegė, niekas ne- 

1 matė, nes beveik visi jau 
į miegojo, be to, matymą 
(slopino ir didelis rūkas.
Nuo tvarto ugnis labai 
greit persimetė į kitus 
greta esančius trobesius. 
Sudegė Jonaičio trys ir 
du Šidlausko trobesiai. 
Nuostoliai dideli, nes nė 
vienas iš jų nebuvo ap
draustas. Bet didžiausia 
nelaimė tai Poškai, Jonai
čio nuomininkui, kurio 
sudegė šešerių metų duk
tė, kiaulės ir kt. invento
rius. Kartu sudegė ir ta
me pačiame tvarte buvęs 
Berelio arklys.

UŽDARYTA 14 DRAUGI*! 
JŲ

Kaunas — Teko patirti, 
kad pernai ir šiemet Vi
daus Reikalų Ministeris 
iš vi90 uždaręs 14 įvairių 
draugijų.

ALYTUS

Eastern Massachusetts Street
Railway Company Pranešimas

— Naktį Likiškelių km., 
Alytaus v. sudegė ūkinin
ko P. gyv. namas, tvartai 
ir kluonas. Gaisro prie
žastis, 
lytas dūmtraukis. Nuosto
liai dideli.

spėjama,, neva-

žinomi pranešama, kad susisiekimas gatvėmis bus tokia 
pat kaip ir dabar. Bušai eis Ames St. iki Sawtelle Avė., įsi
suks i kaire Sawtelle, iš kairės nuo Sawtelle į Bellevue avė., 
paskui i Intervale St. ir gris atgal į Ames Street.

Spark Street hnsai: Išryto darbininkus veš Į dirbtuves 
sekančiais keliais: North Main, Ames ir Spark Streetg ir gris 
Howard St. Po pietų į dirbtuves važinės sekančiai: No. Main 
ir Howard Streets ir suėmęs pasažierius griž Spark ir Ames 
Sts.

Visi Ashmont bosai išeis nuo School St. kaip ir dabar. 
Brockton - Ashmont busai eis nuo Bridgevater ir suksis į 
Crescent ir Montello gatves iki School St., išvažiuoja nuo. 
School St. 5 minutės po kiekvienai valandai ir eis tiesiai North 
Main St. Sugris nuo Ashmont tiesiai No. Main st. ir sustos 
ties Liggett’s. Visi tiekietai turi būti iškolektueti, išvažiuojant 
Ashmont ir patikrinti iki kuriai distancijai yra apmokėta.

1/
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Ekskursija laivu
Šv. Onos parapija savo 

metinę ekskursiją laivu 
turės liepos 18 d. sekma
dienį. Važiuojama gražiu i 
laivu “Favorite”. Laivas 
išplaukia iš Pier “B”, Ex- 
change Place, Jersey City, 
9:30 A. M. Plaukiama i 
Roton Point, Conn. Iš ten 
atgal laivas išplauks 6:00 
P. M. Kelionės metu visą 
laiką puikus orkestras 
gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Laive 
turėsime turtingą bufetą, i 
kame galima bus gauti i- 
vairių užkandžių ir gėri-’ 
mu.

Kviečiama visus lietu
vius, kain Jersey Citv,j 
taip Ivgiai ir kitu koloni
jų prie tos malonios eks- Į 
kursi jos prisidėti. Smagus 
laiko praleidimas visiems 
užtikrintas.

Tridurumas prie šv. Onos
Šv. Onos parapijos baž-i 

nvčioje triduumas nrie šv.| 
Onos ivyks liepos 22. 23 ir 
24 dienomis. Vakarais; 
7:30 bus pamaldos prie 
šv. Onos, pamokslas ir 
palaiminimas. Rytais 8:30 
mišios. Kviečiama atsilan
kyti.

VVATERBURY, CONN,
Lietuvių Dienai Praėjus

Waterburiečiai šiais me
tais gražiai atliko savo 
užduotį Lietuvių Dienos 
reikalu. Ir. darbuotoju ir 
svečiu skaičiumi vvaterbu- 
riečiai aukštai stovėjo. 
Pripildė tris bus’us sve
čių ir išsiuntė keliasde- 
šimts . automobiliu. Jau
nuolis A. Markevičius kil
niu pasišventimu darba
vosi nrie busu. Jam padė
jo: J. Jakubauskas. J. 
Gerdziejauskas. P. Vog- 
len. Darbščios Waterburio 
šeimininkė uoliai vaišino 
svečius Marianapoly nuo 
ankstybo ryto iki vėlu 
mos. Tai padėka ir garbė 
ponioms: Morkevičienei,
Girdžiejauskienei, Stan
kevičienei, Matulienei. 
Morkienei ir kitoms. Taip
gi, dėkopame kitiems dar
bininkams: p. Markevi
čiui, K. Dapkui, P. Vog- 

Į CREMO ALE
i Padarytas Tam,
'į Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

len, p-lei J. Stulginskaitei. 
Waterburio švilpukų be- 
nas laimėjo dovaną.

KAS, KADA BUS?
Liepos 16 dieną įvyks 

kortavimo vakarėlis Naš- 
laityno kieme. Pelnas eis 
užlaikymui našlaičių. Vi
sus kviečiame ateiti.

Jau iš anksto praneša
me, kad Labdarybės drau
gijos piknikas įvyks rug
piūčio 8 dieną. Petro 
Krugerio ūkėje, Highland 
Avė. Ponas Krugeris duo
da vietą be atlyginimo, 
nes nori tuo būdu parem
ti Labdarybės draugijos 
kilnius užsimojimus. Esą-i 
me labai dėkingi ponui 
Krugeriui. Ir mes neatsi- 
likime. ateikime kuoskai-i 
tlinmausiai. Uždarbis šio i 
pikniko e’na gražiausiam 
tikslui: artimui padėti.

Darbai šioje kolonijoje
Jau daugumoje dirbtu

vių užsibaigė atostogos, 
kurios buvo apmokomos 
ir darbininkai vėl grįžo 
nrie darbų. Kaikur m a-' 
žiau dirba valandų, kain 
pirmiau ir net kai kuriuos 
atleidžia darbininkus.

NEW BRITAIN, CONN.
Lankėsi Garbingasis 

Svečias
Liepos 9 dieną, penkta

dienio vakare, mūsų kolo
niją aplankė Garbingas 
Svečias, Jo Ekscelencija 
Vysk. Mečislovas Reinys. 
Garbingąjį Svečią į baž
nyčią įlydėjo kun. kleb. 
A. Vaškelis, kun. kleb. J. 
Ambotas, kun. J. Kripas, 
kun. P. Karlonas. Eiseno
je ėjo taipgi būrys alto- 
ristų. Garbingasis Gany
tojas pasakė turiningą 
pamokslą apie Dievo esy
bę ir galybę. Žmonės iš
girdę Jo Ekscelenciją gė
rėjosi jo iškalba ir gra
žiais privedimais ir įrody-’ 
mais Dievo esybę.

Netikėta Mirtis
Liepos 7 dieną mirė a.a. 

Albinas Matulevičius, 37 
metų amžiaus, pasirgęs 
vos keturias dienas su
krėtimo liga iš priežasties, 
aukšto kraujo. Paliko nu
liūdime savo žmoną, duk-
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• Come in and see the refrigerator 
sensation—with its surplus-powered 
cold-making mechanism—its flexible 
interior arrangement with 9 varia- 
tions—its many other exclusive fea- 
tures. Buy now and save. Come in 
and get the details.

THE NORGE ROLLATOR 

C0MPRESS0R..w7tA būt tftrtt 
iJow/y movint ports — emp/oyi 

< smooth, toty, rolling powtr
inttttd of tht mui! hurritd 

mįįf bock-tnd-forth action. Rt- 
—more co M for 

currtnt uit d. Only 
Norgohoith, — 
Rollttor.Sr r

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

relę ir mažametį sūnelį ir 
taipgi savo seną, motinėlę 
Rožę Matulevičienę, šešis 
brolius ir penkias seseris. 
Velionis buvo palaidotas 
su šv. mišiomis Šv. Mari
jos kapuose, šalę savo tė
velio kapo. Lai Sutvėrė
jas būna gailestingas jo 
vėlei.

Matulevičių šeima ir ar
timieji giminės nuošir
džiai dėkoja kun. P. P. 
Karlonui už malonų ir rū
pestingą dvasinį patarna
vimą. Teatlygina Sutvėrė
jas Jums rūpestingas 
Dvasios Tėveli.

Lietuviška Porelė
Klebonas kun. A. Vaš

kelis suteikė moterystės 
Sakramentą p-lei O. Pau- 
lauckaitei su V. Tamošai
čiu, liepos 10 dieną, 9 va
landą ryte. Liudytojais 
buvo jaunosios sesutė Ka
zimiera ir S. Spudulis. 
Jaunoji yra gabi daininin
kė; dažnai dainuoja vieti
nėje radio stotyje lietu
viškuose programuose.

Radio Mėgėjams
Lietuviškoji Radio Pro

grama, vedama A. Rė
kaus ir p-lės E. Jankeliu- 
naitės, pirmiaus laikoma 
sekmadieniais 5 vai. p. p., 
dabar įvyksta ketvirta- 
tadienio vakarais, 8 va
landą iš vietinės Radio 
stoties WNBC. Nepamirš
kite pasiklausyti bei pa
sveikinti radio programos 
vedėją ir artistus atvir- 
laiškais. T. M.

(

D0WN 
PAYMENT 

AS L0W AS

NEWARK, N. J.
VISKO PO BISKĮ

— J. E. Vyskupas Mečis
lovas Reinys aplankė mū
sų koloniją birželio 20 d. 
ir buvo labai gražiai pri
imtas. Jo priimtuvėse da
lyvavo daug draugijų su 
vėliavomis. Bažnyčioj lai
ke pamaldų atsilankė 
daug kunigų iš apylinkės 
išgirsti Jo Ekscelencijos 
pamokslo ir apturėti pa
laiminimą. Labai daug rū
pinosi Jo Ekscelencijos 
priėmimu klebonas kun. I 
Kelmelis.
— Sesučių vedamos mo

kyklos užbaigimas buvo 
labai gražūs ir turiningas. 
Vaikučiai puikiai progra
mą išpildė. Daugiau tėve
lių turėtų susirūpinti ka
talikišku, lietuvišku savo 
vaikučių auklėjimu. Turė
tų siųsti savo vaikelius į 
sesučių vedamą mokyklą.
— Parapijos metinė eks

kursija į Roton Point, lie
pos 4 dieną puikiausiai 
pasisekė. Tiek daug buvo 
žmonių, kad į laivą nesu
tilpo. Gražaus pelno liko. 
Tenka nugirsti, kad antrą 
ekskursiją žada rengti 
rugpiūčio 29, kurią visos 
draugijos stambiai remia.
— Šv. Cecilijos choras 

rengia savo privatų išva
žiavimą į Sea Sich 
Hėights, N. J. arti jūros. 
Išvažiuos po pirmų šv. mi
šių.
— Choras pasidalino ro

les operetės, kurią suvai

X

i

$ .00

dins rudenyje. Operetės 
vardas: “Adomas ir Jie
va”. Žada ir kitą muzika
lų veikalą perstatyti: ‘Ku
protas Oželis’. Dienas pa
skelbs vėliau.
— Liepos 2 dieną mūsų 

kolonijoje buvo laikomos 
Moterų Sąjungos Apskr 
suvažiavimas. Vieti nės 
Sąjungietės maloniai pri
ėmė ir vaišino apskričio 
delegates.
— Mūsų parapijoje Pir

mą Šventąją Komunija 
priėmė gražus būrelis vai
kučių. Seselės juos pri
rengė ir bažnyčioje prive
dė prie šio Sakramento. 
Gaila, kad kai kurie tėve
liai nesiunčia savo vaike
lių į lietuvišką bažnytėlę, 
bet į svetimtaučių. Tas 
neturėtų būti, nes mes tu
rime savas Seseles ir mes 
joms galime pasitikėti ir 
pavesti savo vaikelius.
— Pas muz. A. Stanišau- 

ską apsilankė muz. J 
Šiaučiūnas. Abu kalbėjosi 
svarbiais muzikos klausi
mais.

— Paminėjimui mūsų la
kūnų Dariaus ir Girėno, 
iškilmingos gedulo pamal
dos įvyks Švč. Trejybės 
bažnyčioje, liepos 17 d 
ryte. Pamaldas laikys 
kun Ig. Kelmelis. Visi da
lyvaukime. Žinantis.

BROOKLYN,~N. Y.
DARIAUS - GIRĖNO 

PAGERBIMAS
A. a. Dariaus ir Girėno 

keturių metų mirties su-

Detroite, aštuntoje di
džiausioje Amerikos ko
lonijoje, ne kas dabar yra 
nauja. Darbai eina pa
prastai. Vietose darbinin
kai atleidžiami, bet tik 
trumpam laikui vasaros 
metu. Tas yra paprastas 
dalykas, nes reta automo
bilių dirbtuvė išdirba išti
sus metus. Dabar strei
kai šioje apylinkėje be
veik apsimalšino, bet ne 
visur. Pieninėse ir drabu
žių valymo ištaigose dar 
streikuoia, bet tikimasi, i 
kad susitaikins darbinin
ku naudai.

Dabar yra prastas lai
kas važiuoti i Detroitą 
darbo jieškoti. Vėliau 
kuomet darbininkai bus 
vėl priimami tai sužinosi
te per Detroito žinias! 
“Darbininke”. “Darbi-j 
ninkas” kaip tiktai ir sa
vo užduoti taip atlieka, j 
Teikia žinias iš darbo lau-[ 
ko.

Dar kitas žodis anie lai
krašti “Darbininką”. Dau
gelis žmonių vasaros me
tu išvažiuoia pas gimines 
ant ūkių. Čia galima gera 
darbą nuveikti atnešdami 
gerą laikraštį kaip “Dar
bininką”. Dažnai ūkinin
kai skaito ir blogus laik
raščius. šlamštus, nes tik
tai tokius tegali gauti 
Tokius laikraščius skai
tydami jie gali lengvai: 
nuklysti iš tiesos ir tikėji
mo kelio.

Sekmadienį jaunimo pi
knikas surengtas parapi
jos naudai praėjo labai 
pasekmingai. Visi links
mai dieną praleido ir pel
no parapijai liko nemažai. 
Ačiū mūsų jaunimui už 
tokia paramą. Dovanas 
laimėjo sekantys: pirmą 
— J. Žeimis, No. 272; ant
rą — R. Ulick, No. 457* 
trečią —J. Grigas, No. 12 
Komisija susidėjo iš se
kančių: S. Vasiliauskas, 
Broliai Bražinskai, Sven- 
dris, Litvaitis, Malinskai, 
Grigai, Žiemai, Zimnickai, 

kaktuvės bus minimos šį 
šeštadien, liepos 17 d. pa
maldomis ir per radio. Šį 
šeštadienį, 10 vai. ryte 
Apreiškimo Pan. šv. baž
nyčioje įvyks iškilmingos 
gedulo pamaldos su pa
mokslu. Pamaldų laiku 
viršum skraidys Dariaus- 
Girėno Aero klubo lėktu
vas, vairuojamas lakūno 
P. Šaltenio, kuris vėliau 
jūron numes Dariaus - Gi
rėno vardo organizacijų 
vainiką.

Iš radio stoties WNYC 
5:45 — 6:00 vai. vak. bus 
transliuojama speci a 1 " 
programa a. a. lakūnus 
pagerbti. Dainų programą 
išpildys Lietuvos Dainos 
ensamblis ir kalbės adv. 
K. Jurgėla. WMBQ sto
ties lietuvių programų ve
dėjai J. Ginkus ir J. Dum
čius taipgi turės pagerbi
mo programą su kalbomis 
ir dainomis. Kiti progra
mų vedėjai irgi yra numa
tę atatinkamai paminėti.

A. J. M.

CAMDEN, N. J.
Būtinai Dalyvaukime
Kaip žinome, rugpiūčio 

(Aug.) 29 d., sekmadienį, 
ivyks antras šią vasarą, 
Seserų Kaziimeriečių pik

Alkevičius ir parapijos 
komisijos Misevičius ir 
Lenkaitis.

Mišių tvarką pakartoja
me (vasaros metu): Sek
madieniais yra - keturios 
mišios, 6:30, 8:00, 9:00, 
10:45. Kun. Lehrer, profe
sorius iš seminarijos pa
deda klebonui.

Pereitą savaitę klebonas 
išsivežė visus altoriaus 
tarnautojus linksmam iš
važiavimui prie Pettibone 
Lake. Tai klebono atsidė
kojimas vaikučiams už 
ištikimą tarnystę prie 
Dievo altoriaus.

Šį sekmadienį, jaunimo 
draugija išvažiuoja į Irish 
HiHs, j vienuolyno daržus 
praleisti dieną. Tenai a- 
nart kitų gražumvnų ga
lės pamatvti Kristaus 
kančios stacijas ant lau
ko.

Daugelis iš Detroito y- 
ra išvažiavę į kitas kolo
nijas, bet pas mus į Det
roitą ir atsilanko iš ki
tur. Atsilankė žmonių iš 
Chicago, Cleveland, New 
York. Waterbury ir net iš 
San Francisco.

Nors ir vasaros metas, 
vienog, skaitlingi būriai 
Marijos Vaikeliu draugi
jos narių ir Šv. Vardo 
draugijos narių priėio 
nrie šv. Komunijos perei
ta sekmadieni. Ši sekma
dienį bus Sodalicijos ko
munijos diena. Kas žin ar 
ir jos susirinks taip skait
lingai.

Šiais laikais šv. Petro 
parapija pagražino visus 
savo budinkus. Numalia- 
vojo bažnyčią, kleboniją 
ir namus prie klebonijos. 
Viskas blizga ir gražu.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

nikas, Juozapo Marijos vi
los gražiame sodne, New- 
town. Pa. Bus ouiki muzi
ka, šokiai, žaidimai, ska
nūs valgiai ir gėrimai. Vi
sas pelnas skiriamas Se
serų Kazimieriečių, aukš
to mokslo įstaigos palai
kymui. Juozapo Marijos 
vila, yra labai svarbus 
mūsų apylinkėj švietimo 
centras. Todėl, šiuo kartu 
būtinai dalyvaukime skai
tlingai.

Toje pikniko dienoje 
bus įvairių dovanų, tarp 
kurių ir naujas automobi
lius 1937 Plymouth 4 door 
sedan.

Juozapo Marijos vila y- 
ra visiems gerai žinoma; 
į ją nuvažiuoti bus’ais ar 
automobiliais ima nedau
giau kai valandą laiko. 
Malonėkite registruot i s 
tuojaus, pas kleboną kun. 
B. Virbicką, kad žinotu
me kiek bus’ų užsakyti. 
Gal kam bus patogiau va
žiuoti iš Philadelphijos, 
tai ten taipgi bus toje die
noje bus’ai nuo pat ryto 
prie visų lietuviškų baž
nyčių. Rodos, tik 50c. į Vi
lą ir atgal.

Iš anksto labai gražiai 
prašoma, kad kitos lietu
vių draugijos nieko toje 
dienoje (Aug. 29 d.) ne
rengtų. — F. P.




