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DABARTIES
I BILDESIUOS DARBININKAS

ŠV. TĖVAS PAGYRĖ 
MEKSIKOS KATALIKUS
Vatikanas — Kada į Po

piežiaus vasarnamį, Cas
tel Gandolfo atsilankė 
daug maldininkų, jų tarpe 
buvo ir keletas iš Meksi
kos. Jo Šventenybė juos 
pamatęs prašė visų mels
tis už Meksiką, taip atsi
žymėjusią tikėjimo tvir
tumu ir didvyriškumu. 
Jis sakė: “Mes turime bū
ti dėkingi tiems, kurie da
vė mums didvyriškumo 
pavyzdį ir iš jų įsigyti di
desnę meilę prie Tikėji
mo, kuris įkvėpia žmo
nėms tokią prakilnią dva
sią”. Paskui Popiežius vi
sus palaimino ir
Meksikos maldininkų 
laiminimą parvežti 
broliams ir seserims, 
rie taip ištvermingai 
kosi Tikėjimo.
KIEK BASKUOSE ŽUVO 

KUNIGŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

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

Vyskupas Ketteleris

nrašė 
jo 

savo 
ku- 
lai-
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Ispanijos Sukilėliai Laimi
Visuose Frontuose

40 METŲ AMŽIAUS 
JSTOJO Į VIENUOLYNĄ

Japonija Kaltina Kiniją už Karo Veiksmus
San Sebastianas — Ati

tinkami ispanų naciona
listų valdžios organai pa
rengė sąrašą kunigų, ku
rie baskų krašte žuvo 
nuo vyriausybininkų ran
kos. Sąraše yra 22 kunigų 
vardai. Jie visi buvo už
kankinti ir nužudyti kalė
jimuose. Be to, keturių 
kunigų lavonai buvo ras
ti ant kelio. Kunigai buvo 
sušaudyti.

Tų pačių organų tvirti
nimu, Santandero provin
cijoje iki šiolei buvo nu
žudyta apie 450 kunigų 
vienuolių.

kaip Palaidota
STALINO MOTINA

ir

Neseniai mirusioji Stali
no motina testamente bu
vo pareiškusi savo valią— 
būti palaidota šalia savo 
vyro. Ant abiejų kapo tu
rėjo būti pastatytas kry
žius. Ji taip pat pareiškė 
norą, kad ant jos kapo ne
būtų komunistiškų ženk
lų. Nepaisant to testa
mento, sūnaus pageidavi
mu, motinos lavonas buvo 
sudegintas. Negana to — 
buvo iškastas ir tėvo kar
stas ir atrastos liekanos 
taip pat sudegintos. Abi 
urnos atgabentos į Mas
kva. Stalinas pareiškė, 
kad jo motina prieš mirti 
buvo pasidavusi religinių 
elementu įtakai. Tu “įtar
tinu. elementų butuose 
GPU padarė kratas.

ĮREGISTRUOTA 1234 
KUOPOS

Tokio, Japonija — Ja
ponijos valdžia oficialiai 
praneša, kad Kinija su
traukė didelę kariuomenę 
arti Peiping. Tai esąs tie
sioginis agresyviškas vei
ksmas prieš Japoniją. Ja
ponija sako, kad toks Ki
nijos žygis yra laužymas 
dviejų metų senumo su
tarties.

Peiping, Kinija — Kini
jos 29-as armijos pulkas 
smarkiai stiprinasi ir ren
giasi naujiems mūšiams 
Dietinėje šios senos Kini
jos sostinės dalyje po to, 
kada buvo pranešta, jog 
šiaurinės Kinijos krizė 
taikiai likviduota.

Keturi tūkstančiai Kini
jos kareivių skubotai tai
so kelius ir 6000 kiniečių 
civilių išsikraustė iš tos 
provincijos. Užsieniu poli
tikai sako, kad Kinija sa
vo agresyviais žygiais 
laužo Tientsine padarytą 
susitarimą.

ANGLIJA, RUSIJA IR 
VOKIETIJA PASIRAŠEI 

SUTARTĮ

Londonas — Šiomis die
nomis Anglija, Rusija ir 
Vokietija pasirašė karo 
laivyno sutartį. Susitarta, 
kad tos trys valstybės ne
statys didesnių kaip 35,! 
000 tonų įtalpos karo lai
vų ir neginkluos jų dides
nėmis kaip 16-colinių ger
klių kanuolėmis.

DARBO SANTYKIU KO
MISIJA PRADĖS TAR

DYMUS PRIEŠ PLIENO 
KORPORACIJĄ

DINGO SOVIETU MAR
ŠALAS BLIUCHERIS

Ryga, Latvija — Prane
ša iš Maskvos, kad neži
nia kur dingo sovietų Si
biro armijos vyriausias 
vadas maršalas Bliuche- 
ris. Maršalas Bliucheris, 
nuteisus ir sušaudžius 
maršalą Tuchačevskį ir 
kitus 7 generolus, išvyko 
į Sibirą ir kelionėje žuvo. 
Spėjama, kad jį suėmė 
GPU agentai.

VVashington, D. C. — 
Trečiadieni, liepos 21 d., 
Federalė Darbo Santykių 
Komisija pradės tardy
mus prieš Renublic Steel 
korporaciją. Unija kalti
na korporacija už polici
jos ir privačiu mušeikų 
veiksmus streiko lauke, 
už nužudymą keliolikos 
darbininkų riaušių metu 
ir už atleidimą iš darbo 
78 darbininkų už tai. kad 
jie priklausę CIO unijai. 
Republic Steel korporaci
jos veiksmai, sako unijos 
vadai, laužė ^Vagnerio i- 
statyma. kuris leidžia 
darbininkams laisvai or
ganizuotis į unijas.

Denver, CoJo. — Gyveni
mas prasideda nuo 40 me
tų amžiaus, tikrai taip L. 
Raymondui Hunter, iš St. 
Louis, Mo., kuris to am
žiaus įstojo į vienuolyną. 
Jis buvo kontraktorius ir 
kasyklų prižiūrėt o j a s. 

i Galutinai apleido pasaulį 
ir įstojo į šv. Vincento 

j vienuolyną, Perryville, 
Mo.

i Iš vienuolyno jis rašo 
savo parapijos klebonui: 

( “Aš nepaisau, kad ir vi- 
I sas pasaulis žinotų, jog 

VOKIETIJA PASIRAŠĖ aš esu vienuolyne. Iš tik- 
SUTARTĮ SU FRANCO rųjų negaliu žodžiais iš- 

------ -  reikšti kai aš jaučiuos lai- 
Berlynas Šiomis die- mingas ir patenkintas. Aš 

nomis Vokietija pasirašė visada maniau, kad vie- 
prekybos sutartį su Ispa- nuolyno gyvenimas yra 
nijos sukilėlių vadu gen. ; liūdnas ir sunkus, bet at- 
Franco: Franco parduos radau kaip tik priešin- 
Vokietijai mineralų, o iš o-ai”.
Vokietijos gaus ginklų ir ° 
amunicijos ir kitokių pre
kių.
traukinkTnelaime-

JE ŽUVO 306 ŽMONIŲ

Patna, Indija----Exchan-
ge Telegraph praneša, 
kad traukinio garvežys ir 
septyni vagonai nušoko 
nuo bėgių ir toje nelaimė
je užmušta apie 300 žmo
nių ir 250 sužeista.
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SUSTREIKAVO FALL 
RIVER LINE DARBI

NINKAI

I
NORĖJO ŽMONĄ AUTO

MOBILIU UŽMUŠTI

Peoria, III. — Sherman 
Watts, 30 metų amžiaus 
darbininkas kaltinamas 
bandyme užmušti savo 
žmoną automobilium. Po
licijos viršininkas sako, 
kad Watts pasisakęs, kad 
jisai bandęs užmušti savo 
žmoną savo automobiliu 

' smarkiai įvažiuodamas į 
tą, kuriame ji važiavo. 
Ponia Watts lengvai su
žeista, bet jos motiną sun
kiai sužeidė.
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AUSTRIJA IR VOKIETI- KARALIUS NEPRIĖMĖ
JA SUSITARĖ SPAUDĄ 

KONTROLIUOTI '
ATSISAKYMO

Kaunas. Sužinota, kad 
Vid. Reik. Min-je jau įre
gistruota pavasarininkų 
1234 kuopos (vyrų ir mer
gaičių kartu).

AUSTRIJOS POLICIJA
AREŠTAVO 55 NACIŲ 

AGITATORIUS

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

jEUflBūfTon 2wd.
T

Salzburg, Austrija — 
Nežiūrint to, kad Austri
ja ir Vokietija pasirašė 
rezoliuciją liepos 10 d., 
pasižadėdamos būti drau
giškesnės, Austrijos poli
cija, liepos 17 d. areštavo 
55 nacių agitatorių. Aus
trijos policija kaltina agi
tatorius už skleidimą gan
dų, kurie kenkė turistų 
važiavimą.

_______
Vienna, — Šiomis dieno

mis Austrų - Vokiečių ko
misija susitarė abiejose 
šalyse kontroliuoti spau
dą “Vokiečių rasės gero
vei”. Dabar abi šalis ne- 
kovosę viena prieš kitą, 
kaip kad darydavo iki 
šiol. Vadinasi dar viena 
šalis tapo fašistine, kur 
spauda bus cenzūruoja
ma ir konfiskuojama.

20 ANGLIAKASIŲ ŽUVO 
KASYKLOJE

AREŠTAVO ARABŲ 
VADUS

Brussels, — Liepos 13— 
Belgijos premieras Van- 
Zeeland šiandien įteikė sa
vo atsisakymo rašteli ka
raliui Leopoldui, bet šis 
jo nepriėmė. Tą pačią die
ną karalius Leopoldas pri
ėmė atsisakymą teisingu
mo ministerio de la Vele- 
ye ir tuomi sudarė kabi
neto krizę, kurio išriši
mas atidėtas, kada prem. 
Van Zeeland lankėsi Ame- 

į rikoje. Dabar Van Zee- 
Įland turi sudaryti naują 
kabinetą min. de la Vele- 
ve pasitraukus.
ATVYKS TAUTU S-GOS 

GEN. SEKRETORIUS

Jeruzalė — Policija pa
darė kratą arabų 
ir areStavo arabų 
už agitaciją prieš 
jos planą padalinti

tiną į tris dalis.

centre 
vadus 
Angli- 
Pales-

Sullivan, Ind. —Pereitos 
savaitės pabaigoje Glen- 
dora anglies kasykloje į-l 
vyko ekspliozija, kurioj niūčio mėnesio pusėje pro- 
užmušta 20 angliakasių ir jektuojamas Tautų S-gos 
keliolika sunkiai sužeisti gen. sekretoriaus p. Ave- 
ir apdeginti. Sakoma, kad nolio vizitas Lietuvoje ir 
nuo žibintuvo užsidegė.kitose Pabaltės valstybė- 
dujos ir įvyko sprogimas. I se.

Kaunas —» Antroje rug-

Fall, River, Mass. — 
Sekmadieni, liepos 18 d. 
“Senoji Fall River Line”, 
kurios laivai daugiausiai 
plaukiojo iš Fall River į 
New Yorka, sustabdė lai
vų plaukiojimą dėl strei
ko. Kompanija jau seniai 
norėjo sustabdyti laivų 
plaukiojimą, bet nebuvo 
priežasties. Dabar kilus 
streikui buvęs geriausias 
laikas, sako kompanijos 
viršininkai. Keletą darbi
ninku neteko darbo, 
išdirbo no 25 ir 30 
Dabar jie nesitiki 
darbą kur kitur.

kurie 
metu, 
gauti

VOKIETIJOS NACIAI 
STIPRINA PAGONIZMĄ

Munich, Vokietija —Dr. 
Alfredas Rosenberg, vy
riausias pagonizmo vykin
tojai giriasi, kad jam 
vykstą susiaurinti krikš
čionybės įtaką Vokietijo
je. Jis sako, kad tas sn- 
siaurinim a s kristalizuo
siąs padėtį, kur “patrio
tizmas ir religija yra tas 
pats, tarnavimas tėvynei 
vra tarnavimas Dievui ir 
kas mvli Vokietiją myli 
Dievą”.

Kqjp tik priešingai. Hit- 
leriai. Rosenbergai. kurie 
sakosi

Hendaye, Prancūzija — 
Ispanijos sukilėliai pradė
jo naują ofenzyvą prieš 
radikalų valdžios kariuo
menę. Sukilėliai persior
ganizavę, pradėjo ataką 
Madrido ir Valencijos a- 
pylinkese. Sukilėlių vado
vybė iš Salamanca prane
ša, kad per kelias dienas 
Madrido apylinkėje radi
kalai neteko 60 orlaivių ir 
anie 24,000 radikalų mili
cininkų žuvo ir daug pa
imta nelaisvėn. Sukilėliai 
taip pat apšaudė ir dabar
tinę radikalu valdžios sos
tinę Valencia.

Madridas, Ispanija — 
Radikalų valdžios karo 
vadovybė praneša, kad 
sukilėliai smarkiaus i a i 
puolė jų kariuomenę iš o- 
ro ir ant sausžemio vaka
rinėje Madrido dalyje, 
kad atsiimtų užgrobtas 
teritorijas. Tai buvo atka-

klūs mūšiai kalnuose, ka
da būrys sukilėlių lakūnų 
pradėjo bombarduoti ra
dikalų apkasus. Radikalų 
valdžia sako, kad jų karo 
lakūnams pavyko nušauti 
18 sukilėlių orlaivių ir 4 
apsigynimo laivus. Sukilė
liai esą pasiruošę smar
kiems mūšiams, ir turį su
koncentravę apie 150,000 
kareivių Guadalajara kal
nų Sierra sekcijoje.

Radikalų prezidentas A- 
zana, pradedami antruo
sius civilio karo 
pasakė

metus, 
karingą kalbą, 

griežtai protestuodamas 
prieš “svetimųjų jėgų Is
panijos užplūdimą”. Bet 
visas pasaulis žino, kad 
civilis karas jau seniai 
būtu pasibaigęs. jeigu 
svetimų valstybių radika
lai nebūtų stoję i pagelbą 
Azano valdžiai. Viso pa
saulio radikalai subėgo į 
Ispaniją ginti komunizmo.

T Italija f R

Vokietija Priima 
Anglijos Planą

Londonas, Anglija — 
Tarptautinio nesikišimo 
komiteto susirinkime bu
vo svarstomas Anglijos 
pasiūlytas planas grąžinti 
Italiją ir Vokietiją į ko
mitetą, kad išvengus di
desnių nesusipratimų Is
panijos civilio karo klau
simu. Anglijos planas yra 
toks: pripažinti gen.
Franco valdžią lygiai 
kaip ir Valencijos radika
lų valdžią; pastatyt tarp
tautinę sargybą visose 
Ispanijos prieplaukose ir 
ant rubežių.

Italijos ir Vokietijos at
stovai Anglijos planą pri
ėmė kaip pagrindą toli
mesnėms deryboms. Pran
cūzija ir Sovietai taip pat 
priėmė tą Anglijos planą 
svarstymui su mažomis 
išimtimis.

Vadinasi, didžiosios val
stybės nori baigti Ispani
jos civilį karą, kuris jau 
metai kaip tęsiasi. Ispani
jos civilio karo pradžia į- 
vyko liepos 18 d., 1936.
NELEIDO GESINTI DE
GANČIOS BAŽNYČIOS
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! SOVIETAI PALEIDO
55,000 Kalinių

Maskva, Rusija — Šio
mis dienomis sovietų Ru
sijos diktatorius Stalinas 
įsakė paleisti iš kalėjimų 
visus kalinius, kurie dirbo 
Maskvos — Volgos kana
le. Kaliniai dirbę sąžinin
gai. užtat ir įsakė juos 
paleisti. Prie Maskvos — 
Volgos kanalo dirbo' 
55.000 kaliniu, tai visus ir 
paleido. Dirbo kaip ver
gai.

“APAŠTALAI” SU RE
VOLVERIAIS

I

i

Rusijos bedievių organi
zacijos, kaip rašo “Kipa”, 
užsakė 10.000 revolverių. 
Birželio ir liepos mėne
siuose jie išdalinami bed. 
organz. nariams. Ginklus 
jie galės pavartoti, jei 
jiems kas iš dvasininkų 
grasintų arba jei iš viso 
jie matys ką esant reika
lingu komunistų diktatū
ros gerovei.

“Kipa” rašo, kad Oms
ko apylinkėse, Kolomsino 
miestely per pamaldas už

myli Vokietiją, sidegė bažnyčia. Tuo buvo 
griauna Kristaus įsteigtą iššaukti ugniagesiai, ta-
Bažnyčią. Kas mvli Dievą čiau susirinkęs bedievių 
ir Jo įsteigtą Bažnyčią,' būrys jiems neleido gesin-1 
tas myli ir Vokietiją. Vo-' ti bažnyčios. Kol bedieviai 
kieti jos naciai, nersekio- tru kdė gesinti gaisrą, baž- 
dami katalikus ir griau- nvčioje iš 300 besimel- 
dami Kataliku Bažnyčios ūžiančiųjų 68 sudegė, 
autoritetą, griauna Vokie- Gaisras labai greitai plė- 
tijos valstybę, nes tik ka- tesi ir persimetė. į kitus 
talikai, mylį Dievą yra iš
tikimi ir lojalūs piliečiai.

Per vienus metus Ispa
nijos civiliame kare žuvo 
apie vienas milijonas 
žmonių. Ispanijos civilis 
karas prasidėjo liepos 18 
d., 1936 m.

gretimus namus. Mieste
lio gyventojai pasipiktinę 
bedievių elgesiu. Kilo są
myšis. Ryšium su tuo j- 
vykiu GPU suėmė daugelį 
žmonių. Bedieviai paaiški
no, kad vietoje sudegusios 
bažnyčios bus pastatytas 
komunistų klubas.

TRŪKSTA DARBININ
KŲ

Albany, N. Y. — Žemės 
Ūkio Departmentas pra
neša, kad New Yorko val
stybėje trūksta žemės ū- 
kio darbininkų. Ūkininkai 
skundžiasi, kad negali 
gauti darbininkų laukų 
darbams.

SUKONFISKUOTAS 
VEIKALAS “VILNIUS

IR JO APYLINKES”

• šiomis dienomis, Vil
niaus miesto Storastos j- 
sakymu, buvo sukonfis- 
kuotas Ad. Juškevičiaus 
ir J. Maceikos parašytas 
veikalas “Vilnius ir jo a- 
pylinkės”.
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procesi-

šv. Jono
Šv. Petro ir Povilo,

Saldžiau-

dietinis “Lietūkio” suvažiavimas. Viršuje, dešinėje, kalba ministeris pirmi
ninkas ir finansų ministeris p. J. Tūbelis, kairėje — garbės prezidiumas. Apačio
je — suvažiavimo dalyviai.
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LRK Vargonininkų Są
jungos Seimas reiškia 
aukštos pagarbos nuošir
dų dėkingumą J. E. Vysku 
pui Mečislovui Reiniui už 
suteikimą V. S. Seimui 
garbės savo atsilankymu 
į šeimines pramogas: baž
nyčioje, atidarant Seimą, 
už atlaikymą pamaldų ir 
pasakymą apie bažnytinę 
muziką įspūdingo pamok
slo. Taipgi už atsilanky
mą į salę ir atidarymą 
Seimo su malda ir pasa
kymą sveikinimo kalbos į- 
vertinančiai varg. darbuo
tės kaip bažnytinės, taip 
ir pasaulinės muzikos ša
koje. Ir vakare savo atsi-i 
lankyijau į koncertą, ir 
nors esant karštam orui, 
bet teikės pasakyti kalbą; 
ir perduoti savo gyvus | 
sveikinimus iš Lietuvos.

Kartu reiškia padėką1 
klebonui kun. P. Virmaus- 
kui už jo didį prielanku
mą ir nuoširdumą ir daly
vavimą beveik ištisą laiką 
mūsų Seime. Taip pat rei
škia padėką kun. Dr. A. 
Bružui už pagalbą ir daly
vavimą Seimo spaudos 
komisijoje ir suteikimą 
mums daug patarimų.

Didi padėka prirengia
mųjų Seimo darbų vado-j 
vui, mūsų kolegai art. R. 
Juškai už labai puikų pri- 
rengimą, visų pramogų ir! 
mandagų priėmimą, aprū-J 
pinimą nakvynėmis, pa
tirtą vaišingumą ir apdo
vanojimą visų šeiminių 
parengimų garbės bilie
tais. Ko dar nebuvome pa
tyrę nė viename seime to-i 
kio draugiško, jaukaus 
priėmimo, kurį mums su
teikė art. R. Juška.

Taip pat reiškiame pa-

dėką Sv. Petro parap. 
chorui it visiems darbuo
tojams už surengimą pui
kaus, jaukaus atsisveiki
nimo bankieto. Tikrai pa
tyrėme šv. Petro par. 
choro narių tarpe su jų 
vadu R. Juška nuoširdžias 
vaišes. Negalime praleisti 
nepadėkojus ir toms drau
gijoms šv. Petro parap. 
dalyvavusie m s 
joje atidarant varg. Sei
mą pamaldose: 
Ev., 
Šv. Kazimiero, 
sios Širdies, Amžinojo Ro
žančiaus. Lietuvos Dukte
rų, Marijos Vaikelių, Mal
dos Apaštalystės ir Legio
nieriams. Visiems nuošir
dų ačiū tariame.

Vargonininkų Sąjungos 
Seimo valdyba:

Pirm. A. šlapelis 
Rašt. A. Visminas

LDS. 1MOS KUOPOS
SUSIRINKIMAS

įvyks ketvirtadienį lie
pos 22 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Petro par. salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston. 
Kviečiami nariai dalyvau
ti. Valdyba.

- ' "

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

trims savaitėms atostogų 
į Cape Cod. Grįš prie savo 
darbo pirmadienį, rugpiū
čio 9 d. Ofisas bus atda
ras visą laiką. Daktaro 
pagelbininkė p. Rudokaitė 
aptarnaus klientus. Dr. 
Pašakarnio ofisas randasi 
447 Broadvvay, So. 
ton.

I

DAKTARAI
— -Tel. So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 Ė. Broadvay, S. Boston Į
Ofiio Valandai

Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki = 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl| 
sas uždarytas subatos vakarais ir | 
nedSldienlais, taipgi seredomis nuo| 

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

2
3

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALZNAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300 *
414 Broadway, 8o. Boston

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 Tai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nno 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2680

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 
1:S) 111 8 tr nuo 6:30 ik! 9 ♦. ▼.
Seredomis nuo 9 iki 12 t. dieną. 
Buba tomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėllomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(pagal sutarti)

Tei Trowbridg« 6330.

JOHN REPSH1S, M. 0.
(REPŠYS) 

LIETU V18 GYDYTOJAS

Ofiao Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,--------
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

L. ant kaušo. Pagalvojęs 
truputį “ kieno’ ~ tai galėtų 
būti, atsiminė, kad jo 
brolis Charles, 25 metus 
atgal peiliuku savo vardo 
raides išpiovė. Tasai žel
vys tada jau buvo 70 me
tų senumo. Lent paleido 
95 metų želvį ilgiau sliau- 
žinėti Maynardo daržuo
se, kad sulauktų 100 me-

• tų.

JAPONIJA MOBILI
ZUOJA 3 MILIJONŲ 

KARIUOMENĘ

įvyks antradienį, liepos 
20 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Petro par. bažnytinėje sa
lėje ant 5-tos gatvės. Visi 
atstovai kviečiami daly
vauti. Valdyba.

NAUJI RŪBAI

MIRĖ

Au-
71

Liepos 19 d., mirė 
gustas Jankauskas, 
metų, savo namuose, 101 
Baxter St. Paėjo iš Puns
ko parapijos. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Lai
dojamas liepos 22 d., 9 
vai. ryte iš šv. Petro baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose. Paliko liūdinčius 
žmoną Ievą (Radzevičiū
tę), tris sūnus ir keturias 
dukteris. Pastarųjų dvi 
yra Seserys Kazimierie- 
tės. Taip pat paliko ir ke
turis brolius.

KRIKŠTAS

: JUOZAS M. DIL1S !
LAIKRODININKAS ' 

: Parduodu jtairiausios rū- I 
I Sies auksinius ir sidabrinius ' 
; daiktus. Taipgi ir pataisau. 1

366 W. Broadway j
So. Boston, Mass.

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

TINI ALŲ ir VYNĄ.Tokio, — Liepos 15 — 
Japonijos karo ofisas pra
neša, kad karo viršininkai 
nutarė siųsti daugiau ka
riuomenės į Kiniją, kad 
sustiprinus tas dalis, ku
rios jau yra karo lauke. 
Karo vyriausybė įsakiu
si 3 milijonams kareivių 
būti pasiruošusiems bile 
kada išvažiuoti. Taigi, Ki
nų - Japonų krizė yra tik
rai rimta. Japonų laivy
nas taipgi pasiųstas į Ki
nijos vandenis.

Kinija irgi stiprina savo 
kariuomenę, kad apsigy
nus. Gen. premie ras 
Chiang Kai - Shek, vado
vauja kinų kariuomenei.

LIETUS TRAUKINIUS 
SUSTABDĖ

Visokiose {talpose: Bonkoms, 
Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
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.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BlSTON. MASS.

Prieš AAdrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

I

Bos-

Jakavonių ir Kleponių 
šeimos, atminčiai savo gi
minaičių Jokūbo ir Mari
jonos Kudrevičių įtaisė kienė, 
šv. Petro bažnyčiai $500. 
00 vertės juodus rūbus: 
arnotą, kapą ir dalmati- 

' kas. Tų trijų šeimų vė
lėms kun. Virmauskis ir 
muzikas Juška atgiedos, 
gratis, liepos 24 d., egzek
vijas ir mišias.

• v •

i

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI
Maria-

jurio prižiūrėjimo, kur 
tūkstančiai maudosi kas
dieną. Šiomis dienomis iš 
visų dalių So. Bostono, 
žmonės siunčia laiškus 
parkų departmentui pra
nešdami, kad So. Bostono 
pajūrės netinkamos mau
dytis. Kasdien vanduo a- 
liejuotas, vietose pajurės 
duobėtos, ir daug visur 
primėtyta stiklų ir klam- 
sų lukštų. Tėvai skun
džiasi, kad jų vaikai parė
ję iš jūrių turi karštame 
vandenyje išsimaud y t i, 
kad nuplovus aliejų. Kiti 
skundžia, kad jų vaikai 
dažnai kojas įsipiauja už
sistodami ant stiklį ar 
lukštų. South Bostonie
čiai prašo, kad parko de- 
partmentas 
skaičių 
kad So. 
padarytų 
dytis.

• v

New York — Liepos 12 
dieną Nevv Yorke lietus li
jo tokiu smarkumu, kad 
dviejuose geležinkelių po
žemiuose nebuvo galima 
siųsti traukinių. Lietus 
labai lijo kelias valandas 
ir srutų nuovados užsi
kimšo ir neleido nubėgti 
vandeniui,
užsiliejo Park 
mis prie New 
tral traukinių 
viso negalėjo 
žiuoti 75 traukiniai. 
000 pasažieriu pavėlavo. 
Ėmė valandą ir pusę iki 
darbininkai išvalė vande
niui nubėgti dūdų apvir- 
šius.

B/CTsAFZN’Gour FACTORY

Daugiaus i a i 
Avė. pože- 
York Cen- 

stoties. Iš 
laiku išva- 

20,

Westfieldienė, p. Znoti- Į 
nienė, J. Zaikis, A. Zalets
kas.

Lietuvių Dienai aukojo 
pinigais ar įvairiais daik
tais sekanti asmenis:

Ona Vespelienė, J. Dilis, 
i K. Kaziukevičienė, M. Si- 
klauskienė, Mrs. Rudokie
nė/1 O. Zuromskienė, M. 
Stakutienė, M. Pajaujutė, 
J. Gudaitė, M. Brasienė, 
M. Galinauskienė, K. Ra- 
palienė, Mr. Barisas, Mrs. 
Budrevičienė, M. Marci- 
nauskienė, M. Sakalaus- 

M. Kalendrienė,
Pilnųjų Blaivininkų Dr- 
ja, O. Vitunskienė, Liet. 
Dukterų Dr-ja, O. Kibar- 
tienė, Federacijos 3-čias 
skyrius, E. Gintalienė, šv. 
Jono Ev. Pašelp. Dr-ja, 
E. Dobilienė, M. Paliuke- 
vičienė, V. Skudris, S. 
Walf, P. Meškinis, K. Pat- 
rakis, J. P. Jakštas, VI. 
Jakštas, P. Likas, P. Bu-į 
shmanas, P. Kurkulonis, ; 
M. Palaimienė, J. Karlo- 
nienė, M. Gaputis, P. Dun-i 
dūlis, L. Matejunienė, p- 
nia Pocienė, M. Vitaitie- 
nė, O. Kibartienė, Mr. ' 
Tamulaitis, K. Zaletskas, 
Marijona Gorskienė.

Turime ypatingos pa
dėkos pareikšti p. Kotri- 
nai Vosylienei, kuri nenu
ilstamai dirbo nevien Lie
tuvių Dienoje, bet ir prieš 
Lietuvių Dieną, aplanky
dama įvairius biznierius 
su kolekta.

Bostono Kolonijos 
Komitetas.

padi d i n t ų 
prižiūrėtojų ir 
Bostono pajūrį 
tinkamu mau-

•v •

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyren. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. Columbia 2537

NACIAI “MOKO” 
MOKYTOJUSĮVAIRIOS ŽINIOSLietuvių Diena, 

napolyje, liepos 5 praėjo 
dideliu pasisekimu prie 
kurio prisidėjo So. Bosto
no kolonijos darbuotojai-' 
jos ir biznieriai. Šiuomi 
So. Bostono kolonijos Lie
tuvių Dienos Komitetas 
nuoširdžiausiai dėkoja vi
siems darbininkėms, dar- į 
bininkams, kurie taip ‘ 
nuoširdžiai su dideliu pa-; 
siaukojimu dirbo Lietuvių 
Dienoje be jokio atlygini
mo. Taipgi reiškiame pa
dėkos biznieriams, ptofe- 
sijonalams, draugijoms ir 
kitiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie Lietu
vių Dienos pasisekimo sa
vo aukomis.

Lietuvių Dienoje dirbo 
sekanti bostoniečiai: 
V. Brazauskas, K. Bfown, 
E. Brazauskienė, p-nia 
Bernotienė, P. Gelzinis, 
G. Gelzinis, p-nia Grhrtie- 
nė, M. Kilmoniutė, p. Kar- 
sokas, p-nia Kalehdrięne, 
p-nia Kdmičieriė, p-nia 
Kazmauskienė, A. Kaurie- 
lienė, p. Lušas, p-nia Lnrf- 
gevičienė, , M. Leihežienė, 
Motejuniene, J. Naharta- 
vičius, p. Niaurdnis, K. 
Nanartavičienė, p. Rus
teika, O. Siaurieriė, p. 
Sanda, J. Šiauria, V. Švel
nia, p-hia Slatkevičiėnė, 
p-nia Šimkienė, p-nia šini- 
gelskienė, F. Tuleikis, M. 
Vertis, K. Valatkevičius, 
K. Vosyliehė, p. Valtmge- 
vičienė, p-lė VaržinSkAitė, 
p. Valatkevičienė, p.

RADO ŽELVI 95 METŲ 
SENIMO

Maynard, Mass. — Ne
seniai Maynardo miesto 
tarybos narys, Don Lent, 
rado savo darže seną žel
vį (turtle) su raidėmis C.

Vo-Berlynas, Vok.
kietijos Apšvietos Minis
terijos įsakymu visi isto
rijos mokytojai turėjo 
imti vasarinius kursus pa
gal nacional socialistinį 
mokslą. Kursus vedė Tau
tinė Mokytojų Sąjunga. 
Dr. Iskraut ragino moky
tojus įrodyti amžiną ko
vą tarp žydų ir vokiečių 
ir dar išaiškino naujes
nių metodų didinti vaiku
čių neapykantą žydams.

i .....................................

\ JOŠEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

įi Lietuvis GraboriHS ir 
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
494 East Broadway

5 South Boston, Mass.
J: Tel. ŠOU Boston 1437
ji Residence: 198 M St.

TeL ŠOU Boston 3960
4 Patarnavimai Dieną ir Naktį

ĮVAIRŪS SKELBIMAIpa-Liepos 18 d., tapo 
krikštyta mergaitė Albino 
ir Onos (Razvadauskai- 
tės) Nevierų vardais Jo- 
anna - Alena. Kūmais bu
vo Juozapas Neviera ir 
Valerija Tamošiūnaitė.

Išvažiavo j Baltuosius 
Kalnus

Kunigas M. Kemešys, 
atlaikęs sumą ir pasakęs 
pamokslą, šv. Petro baž
nyčioje, liepos 18 d., išva
žiavo atostogaudamas, į 
Baltuosius Kalnus.

Adv. Kazys Kalinaus
kas, kuris su savo jauna 
žmonele tuo jaus po vestu
vių buvo išvykęs į Bermu- 
dą praleisti “medaus lai
kotarpį”, grįžo pereitą sa
vaitę prie savo juridinio 
darbo. Adv. Kalinauskas 
jaučiasi patenkintas ve
dybiniu gyvenimu. Adv. 
Kalinausko ofisas randasi 
“Darbininko” name, 366 
W. Broadtvay, So. Boston.

Dr. J. L. Pašakarnis su 
savo šeimyna išvyko

NUSIPIRKO BIZNĮ
Leonardas Kumpa

Įžymus katalikiško s e 
draugijose veikėjas, LDS 
Centro Kontrolės Komisi
jos narys, uolus katalikiš
kos spaudos platintojas 
Leonardas Kumpa atpir
ko iš p. Abračinsko biznį, 
valgomų daiktų krautuvę, 
Ames ir Webster St., 
Montello, Mass. Pereitais 
metais p. Kumpa “Darbi
ninko” vajuje laimėjo tre
čią dovaną. Linkime p. 
Kumpai gero pasisekimo 
biznyje.

SOUTH BOSTONO GY
VENTOJAI PftOTfcS- 

TŪOJA

Tūkstančiai South Bos
tono gyventojų pareiškė 
protestą parkų depart- 
mentui dėl netinkamo pa-

PARSIDUODA 250 aktam far- 
ma, 10 kambarių namas, tvartai, 
šilo, paukščiams nacukas, gara- 
džius, electros šviesa, 18 gyvu- 
lių, ■ grudai, įrankiai - padargai, 
medžių lotas. Viskas parsiduoda 
pigiai. Rašykite: Mr. Douglas, 
Fort Plain, N. Y. (16-20)

KALINIAI PADĖJO
GAISRĄ GESINTI

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Cushing, Me., — Sargy
binių paprašyti, 25 kali
niai Thomaston valstybi
nio kalėjimo, sutiko nu
bėgti bertainį mylios prie 
vienos ūkės ir padėti ūki
ninkui užgesinti liepsno
janti namą. Kaliniai suda
rė vandenio nešimo briga
dą. Po gaisro kaliniai visi 
sugrįžę

MONARCH HOME
Profesionalai, Biznieriai, pramonin

kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai vetji skaitytoji) paramos.

Visi skelbki tfs “Darbininke".

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Btelhe ir Res. 

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
I ■ l!~l

BAKERY
Navininkas Jonas Godelis
589 Hyde Park Avė.
Arti CtHhtnings Highway 

Rosttndale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
.Specialius Tortus Vestuvėms, 
'Gimimo Dienos Sukaktuvčms.

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

—

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS į
GRABORIUS - UNDERTAKER !

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 VV. BROADVVAY, 80. BOSTON, MASS. ! 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110 \
16-18 Intervale Street, Montello, Maso, i



Liepos 20 d- 1937
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Generolas S. Žukauskas
3

Šiemet didžiajam Lietu
vos Nepriklausomybės ko
vų dalyviui, buvusiam ke-' 
lis sykius Lietuvos ka
riuomenės vadui divizijos 
generolui Silvestrui Žu
kauskui suėjo 50 metų 
kaip jis eina garbingas 
karininko pareigas. Jis 
gimė 1860 metais gruo
džio 31 d. Panevėžio aps
krityje Doveikionių kai
me. Mokėsi Šiaulių gim. ir 
Vilniaus karo mokykloje, 
kurią pabaigęs 1877 me
tais gegužės 15 d. buvo 
pakeltas į pirmąjį kari
ninko lainsnį. Daug metų 
tarnavo Vilniaus karo a- 
pygardoje, 1904 dalyvavo 
rusų - japonų kare, kur 
pasižymėjo narsumu ir 
sumanumu. 1914 metais į 
didįjį karą išėjo kaip pul
ko vadas. -1915 metais bu
vo paskirtas brigados va
du ir pakeltas į general- 
majoro laipsnį. 1917 m. 
buvo paskirtas 1-sios pės
tininkų divizijos vadu. Be 
to, kurį laiką ėjo ir 13 
korpo vado pareigas. Per 
didįjį karą jis buvo kelis 
sykius sunkiai sužeistas 
ir už narsumą apdovano
tas visais rusų ordenais.

Nors gen. Žukauskui 
daug metų teko tarnauti 
rusų kariuomenėje, ta
čiau jam rūpėjo ir Lietu
vos reikalai. Prasidėjus 
Rusijos revoliucijai, jis 
ragino lietuvius karius 
stoti į lietuvių karių or
ganizuojamas dalis. Kaip 
tik buvo galima, jis tuo- 
jaus sugrįžo į Lietuvą ir 
pasisiūlė tarnauti Lietu
vos organizuojamoje ka
riuomenėje. 1918 m. pa
baigoje gen. Žukauskas 
atvykęs į Vilnių, tuojau 
pristatė pirmajam mūsų 
Valstybės Tarybos pirmi
ninkui Antanui Smetonai, 
kuris gen. Žukauskui pa
vedė eiti krašto apsaugos 
ministerio pareigas. Ta
čiau jis sunkiai susirgo ir 
tų pareigų eiti negalėjo. 
1919 m. pradžioje gen. 
Žukauskas buvo paskir
tas gen. štabo viršininku, 
o vėliau kariuomenės va
du. Šiuo kritišku mūsų 
tautai laiku gen. Žukaus
kas labai daug nuveikė. 
Jo vadovaujama kariuo
menė išvijo iš Lietuvos

bolševikus ir net pasiekė 
Dauguvą. Mūsų jaunos 
kariuomenės laimėjimai 
labai sustiprino jos dva
sią naujoms kovoms. 1919 
m. rudenį gen. Žukauskas, 
pasitraukęs iš kariuome
nės vado vietos, dirbo 
gen. Nieselio komisijoje, 
kuri prižiūrėjo bermonti
ninkų pasitraukimą. Ber
montininkams sumanius i 
pasilikti Lietuvoje gen. 
Žukauskas pasiūlė plana, 
kaip juos išvyti. Šis jo 
pasiūlymas buvo priim
tas ir iš dalies įvykdytas

Nuo 1920 m. vasario 23 
d. iki birželio 14 d. gen. 
Žukauskas vėl buvo ka
riuomenės vadas, o tu na
cių metų rudenį, kai Že
ligovskio vadovaujamos 
jėgos ryžosi okupuoti vi
są Lietuvą, gen. Žukaus
kas trečiąjį karta paėmė 
mūsų kariuomenės vado
vavimą. Pagaliau, Širvin
tų, - Giedraičių laukuose 
lenkai gavo mirštama 
smūgį ir buvo galutinai 
sutriuškinti. “Tai buvo 
svarbiausias mūsų nepri
klausomybės istoriios mo
mentas” — apie Giedrai
čių laimėjimą savo prisi
minimuose yra pažymėjęs 
pats gen. Žukauskas. 1921 
m. gegužės 29 d. gen. Žu
kauskas vėl išėjo į atsar
gą, o 1927 m. birželio 5 
d. ketvirtąjį kartą grįžo į 
kariuomenę ir jai vadova
vo iki 1928 m. sausio 26 d 
Už nuopelnus Lietuvai 
gen. Žukauskas apdovano
tas net trimis Vyčio Krv- 
žiaus ordinais, taigi, ir 
aukščiausiuoju I-jo laips
nio ordinu. Be to, jis vrg 
apdovanotas latviu Lapč- 
nlešio ordinu ir čekoslo- 
■'■akų “Valečny Križ” or
dinu.

Taip pat ir Amerikos 
lietuviai yra atitinkamai 
pagerbę šį mūs>ų karo 
žygių vyrą ir vadą, 1926 
metais apdovanodami 
jį aukso kardu. Gen. 
Žukauskas šią brangią 
dovaną laikydamas ne 
vien sau, bet ir visai 
Lietuvos kariuomenei, 
padovanojo mūsų Karo 
Muziejui.
1934 m. lapkričio 23 d. 

Kariuomenės ir Vyčio 
Kryžiaus ordino švenčių

DARBININKAS

Divizijos generolas Silvestras Žukauskas, bu
vęs kelis kartus Lietuvos kariuomenės vadu, šie
met mini 50 metų, kaip eina garbingas karininko 
pareigas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MAS8 

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

Pirmininke — Eva MarksienC,
625 E. 8th St, So. Boston, Maaa. 

Tei. So. Boston 1208
Vlce-plrm. — Ona JanklenS,

1428 Colnmbia Rd, S. Boston, Maaa. 
Prot, RaAt. — Bron? Cnnlenf,

29 Oonld St, W. Rorbury, Maaa. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaM. — Marijona Markoniute, 
4115 Waahinicton St, Roallndale, Mass.

TeL Parkvray 0558-W
Iidlnlnke — Ona StanlnHntft,

106 West 8th St, So. Boaton. Maaa.
Tvarkdare — Ona MlsclrdlenS,

1512 Colnmbia Rd, So. Boaton, Maaa
Rasot Globėja — Ona Sianrlenė,

443 R. 7th St, So. Boston, Maaa.
Drangų* aavo aualrfnkima laiko kaa 

antra ntarnlnką mėMata.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

i'frmtnlnkaa Juozas Svasrždya,
601 6th St. So. Boaton. Mass.

V ice-Pi r m. Albinas Nevlera,
16 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomaa Pk, So. Boaton. Maaa. 

Ffn. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Colnmbia Rd, S. Boston. Maaa 

'šilininkas Pranas Tuletkls,
100 Bowen St, Po. Boston, Mass. 

Maršalka Joną* Zaikls.
7 M’lnfleld St, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kaa trr 
čia nedėldlenj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 491 

E. 7th St, So. Boston, Maaa.

7:30 vai vakare, pobatn.vttnėj avi 
tatnėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raštininką.

proga, vyriausybė ats. 
gen. Žukauską, kaip bu
vusį pirmąjį kariuomenės 
vadą, Vyčio Kryžiaus or
dino pirmojo laipsnio ka
valierių už nuopelnus mū
sų kariuomenei, įrašydino 
į 2-jo ulonų Lietuvos di
džiosios kunigaikštienės 
Birutės pulko karininkų 
sąrašus.

Gen. Žukauskas yra se
nas ir prityręs karys. Jis 
kaipo kariuomenės vadas 
yra labai aukštai vertina
mas ne tik pačių lietuvių, 
bet ir svetimtaučių. Vo
kiečių ats. gen. majoras 
Schroeder, 1919 m. buvęs 
Lietuvoj, savo atsimini
muose apie gen. Žukauską 
taip rašo: “1919 m. balan
džio mėnesyje mažos lie
tuvių kariuomenės prieša
kyje pasirodė tikras va
das gen. Žukausko asme
nyje. Gen. Žukauskas bu
vo tikras karys. Į didįjį 
karą jis išėjo kaip pulko 
vadas ir iškilo iki rusų 
kariuomenės I pėst. divi
zijos vado. Gen. Žukausko 
narsumą rodo 6 sužeidi
mai, gauti per karą. Jis 
buvo energingas, nieko 
nepaisė, aštriai griebdavo, 
jei kur rasdavo tinginia
vimo ir neveiklumo”... To
liau tas pats vokiečių ats. 
mrj. Schroeder reikšmin
gai pabrėžia: “Lietuviu 
kariuomenės varo moji 
dvasia buvo vyriausias 
vadas — gen. Žukauskas. 
Jo nenuilstamo veikimo, 
jo pastovaus veržimosi 
dėka, atsitraukus vokie
čių kariuomenei, maža lie
tuvių kariuomenė nenus
tojo spaudusi bolševikų 
fronto ir persekiodama 
juos vis veržėsi pirmyn, 
kol galutinai 1919 m. rug
sėjo mėn. bolševikų ka
riuomenę išvijo už Daugu
vos ir tuo apsaugojo Lie
tuvos nepriklausomy b ę. 
Nors ir buvo ypačiai pa
togios operacinės aplinky
bės, tačiau nieku būdu 
negalima mažinti šio e- 
nergingo vyro nuopelnų. 
Gen. Žukauskas, vis dėlto, 
su labai netobula Lietu
vos kariuomene pasiekė 
visai nepaprasto dalyko. 
To vardo Lietuvos kariuo
menė niekad neturi pa
miršti. “Gen. Žukauskas

didele meile suaugęs su 
kariuomene. Tai liudija jo 
paties prieš pusantrų me-. 
tų pareikšti žodžiai: “Tur 
būt, kol gyvas būsiu, ma
no širdis ir siela bus su 
kariuomene. Man tenka 
tik džiaugtis žiūrint į mū
sų kariuomenę, su kuria 
aš iki šiol dar nenutrau
kiau širdingų santykių. 
Aš senas karys. Matau, 
kokia pažanga. yra pada
ryta šioje srityje. Aš ma
tau daug karininkų su 
aukštuoju mokslu. Jų va
dovaujama mūsų kariuo
menė stovi tokiame aukš
tyje, kaip ir bet kuri sena 
kariuomenė. Garbe jiems. 
Pasilieka tik palinkėti, 
kad darbas tuo pačiu 
spartumu eitu ir toliau ir 
nuvestu mus i mūsų seną
ją sostinę Vilnių. Kiek
vienas turi nepamiršti šio 
dalyko”. Tsb.

‘DARBININKO’ BENDRA
DARBIU KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI
“Darbininko“ bendra

darbis ir LDS 108 kp. 
(Worcester. Mass.) rašt. 
nonas J. GJavickas rašo 
įspūdžius iš Lietuvos. Štai 
ką rašo.

Pranešu Jums, kad aš 
su savo žmona linksmai 
ir laimingai pasiekėme 
brangiąją Lietuvą. Mes 
apsistojome gražiame vie
šbutyje ir praleidžiame 
laika, lankydami įžymias 
vietas. Aną diena važinė
jome Lietuvos ūkėse ir 
stebėjomės jų gražumu 
Rugiai taip gražūs, bet 
vietose labai saulė išdegi
no, nes lietaus mažai. Bul
vės irgi gražiai žvdi. Ju 
lapai atrodo kaip tabako 
lapai. Kaimiečiai visi lin
ksmi ir džiaugiasi derliu
mi.

Buvome ir Klaipėdos 
mieste. Aplankėme isto
riškus paminklus, mokyk
las ir bažnyčias. Mus ap
vedžiojo miesto valdinin
kas. Mus ypatingai domi
no paminklai žuvusiems 
kareiviams pastatyti.

Lietuvos biznieriai daro 
gerą biznį. Daug jie siun-

A. L. R. K. FEDERACI
JOS ATSTOVŲ DĖME

SIUI
Laikas bėga žaibo grei

tumu. Rodos, čia pavasa
ris, o ištikrųjų jau beveik 
vasarą baigiasi. Todėl nei 
nepajusime kaip greit at
bėgs ta diena, kurios mes 
laukiame ir prie kurios 
visos Amerikos lietuvių 
kolonijos ruošiasi. Drau
gijos pašalpinės, idėjinės, 
taip pat ir centralinės or
ganizacijos renka rinkti
nius atstovus, kad jie ga
lėtų atstovauti, ir kaipo 
tikri tėvynainiai Lietuvos 
ir ištikimi sūnūs ir dukte- 
rvs savo Motinos Bažny
čios bendrai svarstyti Ka
talikiškos akcijos reikalus 
Jubiliejiniame XXVI A.| 
L. R. K. Federacijos Kon
grese, kuris įvyks 24, 25, 
26 d. d. rugpiūčio (Aug.), 
Šv. Pranciškaus parapijo
je. Lavvrence, Mass.

Šis Kongresas svarbus 
yra tuo, kad jubiliejinis, 
nes lietuviai 1387 m. priė
mė šv. krikštą. Todėl šiais 
1937 m. sukanka 550 me
tų kaip Lietuva priėmė 
krikštą. Pageidau ja m a, 
kad draugijos išrinktu ir 
prisiųstų ko skaitlingiau-

šiai atstovų, kurie bus 
tinkamai priimti ir aprū^ 
pinti nakvine. Atstovai, 
kurie norėtų apsistoti pas 
privačias šeimas, malonė
kite kreiptis šiuo reikalu 
pas pašalpinių draugijų 
atstovą,

Feliksą A. Krancevičių, 
48 Tenney St.

Lavvrence, Mass.

adjudged him ‘one of the 
M'orld’-s finest Lithuanian barito
nas”.

Tikimės, kad pp. Čižau- 
skai kada nors atvyks ir 
padainųps Darbininkų Ra
dio programoje.

Sveikiname pp. Čižaus- 
kus ir linkime geriausių 
sėkmių naujoje vietoje.

DAYTON, OHIO.
NETIKĖTA MIRTIS
Iš mūsų tarpo netikėta 

mirtis paėmė šioje koloni
joje gerai žinoma veikėja, 
ponia Marijona Žilinskie
nė. A. a. M. Žilinskienė 
mirė staiga, širdies lie-a. 
Dideliame nuliūdime pali
ko savo vyrą .Tona, dukte
ris: p. Laugeliene, Aleną, 
Juzefiną, vienuolę — Se
selę Imelda, kuri vra vie
nuolyne Cincinnati, ir du 
sūnus Viktorą ir Jurgį.

A. a. Žilinskienė pri
klausė prie Moterų Drau
gijos ir prie Susivieniji
mo kuopos. Pastaraisiais 
laikais ji rašinėdavo eiles- 
deklamacijas.

Amžiną atilsį duok jai 
Viešpatie!
AUTOMOBILIO NELAI-

VVORCESTERIEČIAI
DŽIAUGIASI SUSILAU

KĘ MUZIKU ČIŽAUSKU

“Darbininke” jau tilpo 
žinutė, kad muzikai p.p. 
Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai, pakviesti kun. K. Va- 
sio, Aušros Vartų parapi
jos klebono atvykti ir už
imti vargonininko vietą, 
iš Baltimore atvyko ir ap
sigyveno.

Worcesteriečiai lietuviai 
ir svetimatučiai. kurie pa
žįsta p.p. Čižausk u s, 
džiaugiasi susilaukę nau
jų muzikos vadų.

Muz. Jonas Čižauskas v- 
ra ne tik gabus choro di
rektorius ir vargoninin
kas, bet ir dainininkas, 
turįs gražų baritono bal
są.

Ponia art. Marijona Či
žauskienė taip pat yra ga
bi choro vedėja ir daini
ninkė. Baltimore (Md.) 
turėjo suorganizavus mo
terų chorą, kuriuo visi 
gėrėjosi. Ji turi gražų so
prano balsą.

Worcesterio Eveni n g 
Gazette (liepos 12 d. lai
doje) tarp kitko rašo:

Mr. and Mrs. John Cizauskas 
of Baltimore, Md., known 
throughout the United Statės for 
their untiring efforts in promo- 
ting the love of music through 
Tvorthvrhile enterprises, have joi- 
no<l the ranks of "VVoreester mn- 
sicians who aceept the responsi- 
bility of directing musical endea- 
vors for the advancement of the 
fine arts. Mr. Cizauskas has be- 
gun duties as organist and choir 
director of the Church of Our 
Ladv of Vilna, and his wife is 
soprano soloist and proposes to 
organize a ivomen’s choir.

Not altogether unknown i n 
Įthis region. Mr. and Mrs. Cizau
skas embodv the musical ambi- 

Ition of Lithuanians in this coun- 
try. Tvventy years ago, they di- 
reetod music in St. Casimir’s 
Church and taught piano and 
voice. Mr. Cizauskas not onlv is 
a skilled choir director and or
ganist. būt also a baritone, ivho 
has delighted audiences here and 
abroad. A Baltimore critie has

1

tinėja produktų į kitus 
kraštus. Kita proga mes 
daugiau parašysime.

J. Glavickas.

‘Darbininko’ bendradar
bis ponas Jurgis Klimas 
rašo laikraščiui savo ke
lionės į Lietuva įspūdžius. 
Jisai keliavo laivu “Be- 
rengaria” ir iš laivo kelio
nės paduoda štai kokių į- 
spūdžių.

“Liepos 4 dienos rytas 
buvo labai linksmas man, 
ne vien tiktai, kad oras 
gražus ir kelionė maloni, 
bet ypatingai tas. kad aš 
ealėjau tą rytą išklausyti 
šv. mišių laive. Sužinojęs 
iš vakaro, kad galėsiu iš
klausyti šv. mišių ant ry
tojaus, aš gerai galėjau 
prisirengti. Tą rytą aš ga
lėjau priimti ir šv. Komu
niją.

“Šio laivo patarnautojai 
labai malonus. Vienas pa
tarnautojas, ne tik pasa
kė, kur bus laikomas mi
šios, bet dar ir nuvedė į 
gražų kambarį, kuriame 
mišios buvo laikomos.

“Vieną rytą laive turė
jome visi pasažieriai užsi
dėti išsigelbėjimo diržus. 
Laivo oficieriai išaiškino 
kur kas turėjo eiti, ir ką 
daryti. Jie tai darė, kad 
visi žinotų, kur randasi 
tie “life-beltas”, nes ma
nau, kad įstatymas to rei
kalauja.

“Kad ir man malonu ke
liauti, žinodamas, kad aš 
artėju mano brangiosios 
Lietuvos link, vienok man 
tas nuobodu, kad neva
žiuoja daugiau lietuvių 
sykiu 
Broli,
kuolinksmiausiai 
ti į Lietuvą, tai važiuokle 
Ekskursija. Tada tai tik
rai bus linksma, nes galė
site dainuoti lietuvišką 
dainelę, ir išgirsti lietu
višką žodelį”.

su manim. Taigi,
Sesute, jei nori 

važiuo-

J. Klimas.

MIRĖ
Liepos 5 dieną dėl au- 

tomobiliaus nelaimės pa
simirė Juozas Ambrozai- 
tis. Giliame nuliūdime pa
liko savo žmoną ir šešis 
mažus vaikučius. A. a. J. 
Ambrozaitis pirmiau s bu
vo parapijos komisijos 
narys. Priklausė prie Šv. 
Petro draugijos ir prie 
Susivienijimo kuopos.

Vvčiu Metinis Piknikas
Lietuvos Vyčių kuopos 

metinis Išvažiavimas i- 
vyks liepos 18 dieną. Val- 
ley Grove. Visus kviečia
me dalyvauti. Pelnas bus 
dalinamas su parapija.

Vyčių Jubiliejinis Seimas 
Jau Arti

Vyčių Jubiliejinis Sei
mas jau visai arti. Jis i- 
vvks rugpiūčio 4. 5. 6, die
nomis Davtone. Ohio. Vie
tiniai Vyčiai stropiai ren
giasi gražiai priimti Vy
čius, atvykstančius iš visų 
Amerikos kolonijų. Para
pijiečiai prašomi, kurie 
gali, kad priimtu Vyčių 
delegatus. O visų kolonijų 
Vyčiams siunčiami širdin
gi kvietimai dalyvauti Ju
biliejiniame Seime.

Korespondentė.
- ----------Tl—Į"' ----------~ 'jį? A
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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

60 EUsvorth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4336

PHONE
So. Boston 

2271
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Darbininkai ir Raudonieji
Tokią antrašte uždėjęs, 

Gerb. 'Jasys, įžymus mūsų 
vadas parašė redakcijinį 
straipsnį savaitrašty “A- 
merika”, apie darbininkų 
vadus. Rašo:

“Prakilnios atminties 
Į darbininkų vadas a. a. Sa- 
;muel Gompers buvo sąži
ningas žmogus, visų ger- 

j biamas. Šiandien, deja, 
55 00 užmiršti jo perspėjimai, 

pamokymai. Jo sekėjai ir 
darbininkų vadai, kaip 
John L Lewis ir ko., pa
neigė jo principus.
. “Atsimena m e, I 
Gompers baimingai 
bolševikų taktikos žalin
gumą Rusijos ir Ameri
kos darbininkų judėjime.' 
Jis prieštaravo Amerikos 
pripažinimui Sovietų Ru
sijos. “Aš negaliu įsivaiz
duoti visai nereikalingo ir 
žemesnio išdavimo, civili
zacijos, kaip Rusijos pri- 

stebėta skirtumas tarp katalikiškai organizuotų pažinimą.^ Darydamas šį 
skautų ir kitų. Parapijų skautai turėjo religines pa
maldas, tuomi duodami įspūdingą pavyzdį, kad reli
ginis pagrindas pagilina skautų organizuotės naudin
gumą.

Skautų tikslas 
alų jaunuoliais. Tai kilnus siekimas, bet jis yra juo 
kilnesnis, juo auklėjimo pamatas gilesnis. Šiais lai
kais negalima pasitenkinti vien garsiais šūkiais ir iš
orine tvarka. Skautai tai tarsi jaunoji tautos kariuo
menė, kurioje, greta militarinės technikos ir išorinės 
rykiuotės, be galo daug reiškia moralinė kario dva
sia. Ir neskaitlinga kariuomenė, įsitikinusi, kad kovo
ja už tiesą, nuveikia galingus priešus. Tai įrodė lietu
viai, kada nepriklausomybės kūrimosi metu jie ėjo 
ginti tėvynės laisvę.

Skautai tai busimieji tautos piliečiai. Nevisi jie 
stos i kariuomenę. Didelė jų dauguma kovos dėl idea
lų visai kitose gyvenimo srityse. Bet kilnūs jaunystės 
Įspūdžiai bus jiems gairėmis bet kokioje darbuotėje. 
Tačiau čia yra skirtumo, kokie tie įspūdžiai bus bu
vę. Triukšmingi, be gilesnio pagrindo šūkiai greit iš
garuoja. Suaugęs vyras dažniausiai sarmatyjasi per- 
gyVentųjų vaikiškųjų triukšmavimu ir militarinės 
eisenos, kuri jaunystėje taip jį žavėdavo. Bet jeigu į 
skautų auklėjimą bus įterpta religinė praktika ir į* 
skiepinti tikybiniai idealai, tai tie dalykai visuomet 
pasiliks skauto sieloje, ir, išaugęs į vyrą, jis nereika
laus sarmatytis religinio auklėjimo. Kaip tik priešin
gai, tikybas pažinimas ir jps praktika bus naudingi 
ir jam, ir jo artimams, ir pagaliau visai tautai.

Rodos, kiek rimčiau pagalvojus, tikybinis skautų 
auklėjimo pagrindas taip savaime aiškiai naudingas, 
kad tautos yadams ne tik neprivalėtų jo drausti, bet 
karštai rekomenduoti. Tikyba jokios valstybės dar 
nėra sugriovusi. Gi jos paneigimąg visuomet atnešda
vo tautoms nelaimę. Todėl auklėdami skautus į busi
muosius piliečius, tautos vadai būtinai turėtų susirū
pinti jų religija. K.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50

Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 I 
ir-—j—. eorn nr» 'Foreign once per wėek yearly $2.50 Užsieny metams

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

SKAUTAI
Washingtone Įvyko skautų paradas. Prieš Prezi

dentą ir visą sostinės publiką 25,000 skautų padarė 
milžinišką eiseną. Tarp jų buvo ir 3000 katalikiškų 
parapijų skautų, kurie pasižymėjo ypatinga drausme 
ir tvarkingumu. Atvykę Washingtonan, skautai apsi
gyveno savo stovyklose, kurios buvo jiems pagamin
tos sostinės apylinkėse. Čia visiems buvo progos pa
matyti skautų gyvenimą palapinėse, jų pratimus, 
tvarką, eilines pareigas, rykiuotę ir t.t. Tuojau pa-
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išauginti darniais, aukštų ide-
Į

Unijos Maskvoje vienetus. 
Jisai smerkė komunistuo
jančių vadų tendencijas 
bei pastangas atsiskirti 
nuo
Bet

,. . , „ .. i

Darbo Federacijos, 
kas šiandien darosi?

“Lewis atmainė savo 
toną ir veda kito procesi
ja. Ta procesija žings
niuoja Maskvon. Neita-! 
riam ir nekritikuoiam 
CIO ar ios principų. Kai- !

' balne tik apie vadą. Kas 
p^ali draugauti su Earl 
Browder? Kas artimas 
žvdeHui David Dubinskv?

. a J P Kodėl CTO vadai, vadukai
i

teigimą turiu omeny tą 
baisią propagandą, kuria 
užplūdę Amerikos visuo
menės gyvenimą?” Gom- 
pers mylėjo ir vertino A-! 
merikos laisvę darbinin
kams. Jis matė komunis
tų skymus darbininkus 
išnaudoti partijos idea
lams, nepaisant, kad dar
bininkų teisės ir darbo 
sąlygos Jungtinėse Vals
tybėse geriausiame laips
ny nei bet kur kitur, į- 
skaitant ir Sovietų Rusi
ją. Jis pastebėjo milijo
nierių šulų paramą darbi
ninkų sąjūdžiui, tik ne 
darbininku klasės gero
vei. Amerikos — Anglų — 
Vokiečių bankininkų gru
pė sudaro, sakė jis, pavo- 
jingiausį elementą komu
nistų judėjime. Juk šie 
kovojo ir kovoja Ameri
kos Darbo Feedraciją.

“Matė tai ne tik Samuel 
Gompersas. Net CIO. ly
deris John L. Lewis buvo

i

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan
gus. * Milton.

KUN. DR. J. NAVICKAS, MIC.,

donieii tano Amerikos 
darbininkams artimi?

“Ne, Samuel Gomners 
mirties patale gulėdamas j 
nasakė: “Pas a k v k i t e
jiems- kaip aš išlaikiau 
nasitikėiima. tain tikiuos 
ir jie ta nasitikėiima iš
laikys. .Tie turi kova tęsti 
Pasakykite jiems, kad u- 
niios narys, turįs unijos 

i pažymėjimą, nedali būti; 
j aferų piliečiu, jei nepalai- ianapolio Kolegijos Rektorius, nuoširdus LDS rė- 
ko Amerikos institucijų . įmgjas įr .

ur— . -----

štarauja Amerikos princi- išeivijos jaunuomenei, 
pams ir institucijoms, nė-----------------------------------
ra gerovės siekėjas, bet Težiūri į savo vadus ir jų 
griovikas. Gink Dieve nuo' draugus. Teišlaiko išmė- 
komunizmo utopijos ir gintą Darbo Federaciją 
duok Dieve laisvo sieki- čielybėje. Atsargiai su 
mo darbininkų gerovės.' naujybėmis”.

i tačiau Anglijoje miršta 
kas tryliktasis žmogus se
nelių prieglaudoj ir kas 
aštuntas žmogus miršta 
ligoninėj. Dėl ko toks di
delis mirimo skaičius? Di
džiausia priežastis yra 
girtuoklystė, kuri žudo 
tautos bujojimą.

t

Alkoholio gaminimas ai- 
kvoja daug javų ir pini
gų. Statistika parodo 
mums, kad iš tų javų, ku
rie suvartojami Anglijoj 
alkoholio varymui, galima 
būtų iškepti 1054 milijo
nus didelių kepalų duonos, 

i Jei kas nors norėtų tuos 
. javus suversti į upę, drą
siai visi sakytų, kad tas 

į žmogus yra beprotis. Ži- 
, noma, daug geriau būtų 
i suversti tuos javus į upę, 
nes mažiau nuostolių pa-

■ darytų; o dabar kiek žmo- 
! nių žūsta begerdami tuos 
svaigalus!

Į Šiaurės Jungtinių Ame
rikos valstybių statisti
kos direktorius Dr. Jan- 
ges paduoda įsidėmėtinų 
statistikos davinių, kurie 
rodo, kiek daug javų nuei
na niekais, gaminant al
koholį. Jis rašo: “Jei tais 
pinigais, kurie išleidžiami

i
- • ! mėjas ir “Darbininko” bendradarbis. Gerb. Kunigas i

taip, darbininkas, prie- Daktaras visą savo sveikatą ir jėgas atiduoda mūsų g j Valstybėse alko- 
irailia Amprilrnc nr-irirti- ičoixri-ir>a ianminmonpi L’..’.______________________ holiniams grimams, nu- 

ra didžiausi nuodai, kurie pirktų kvietiniu miltų ir 
jaunus žmones varo į ka- tuos miltų maišus su krau
pus. Alkoholis silpnina or- tų i vežimus, tad išeitų 
ganizmą ir įvaro dideles vežimų ratas tokio ilgu- 
ligas. Nerasime ne vieno m0; ^u kart lengvai 
žmogaus, kuris vartoja apjuostų žemę”, 
svaiginamu o siu s gėri- Ką gi bekalbėti apie vi- 
mus, kad jis būtų sveikas. so pasaulio davinius, kiek 
Alkoholis naikina vidaus reikalauja alkoholio gami 
organus, nes girtuokliai nimas, tai neapskaičiuo- 
dažniausiai serga jaknų jama. Alkoholis yra viena 

I susitraukimu, inkstų įkai- didžiausia pasaulio blogy- 
timu, kraujo indų persi- bė.
kalkiavimu, širdies liga ir, žiūrėkime, mūsų Lietu- 
kit. ’voje per metus prageria-

Alkoholis neša nelaimę ma už 80 milijonų litų, 
kad valstybės tam “gyvy- ne vien girtuokliui, bet jis Jeigu tuos pinigus sunau- 
bės vandeniui” duodavo neša nelaimę visuomenei j JJL------ 1----- ------------
didelę pagarbą. Vokietijo- ir valstybei. Kurioj vals- 
je 1482 metais pasirodė • ^iš
spaudoje knyga, tokia an
trašte: “Kas kiekvieną 

ir gyvybę. Svaiginamųjų rytą išgers nors pusę šau- 
i gėrimų vartojimas, kaip kšto degtinės, tas niekuo- 
I seniau, taip it dabar, la- met nesirgs”. Garbės him- 
bai paplitęs kaime ir mie- nai buvo giedami degtinei.

! ste. Seniau alkoholio var- Liaudis, norėdama ilgiau 
tojimas buvo todėl išsi- gyventi, degtinę vartojo 
platinęs, mat liaudis gal- dideliame kiekyje. Taip 

tik nekul-
______ Dabar 

mūsų ūkininkas žino, kad 
Senovės daktarai, kaip svaiginamieji gėrimai nė- 

Arnoldas Willonovas ir ra “gyvybės vanduo”, o y-

I

Štai Tavo Priešas
Didysis pasaulinis ka- Raimundas Lubijas gal- 

ras, kuris prarijo milži- vojo, kad svaiginamieji 
niškus turtus, kuris pa- gėrimai gydo ligonis įr se- 
reikalavo milijonus žmo- nūs padaro jaunais. Alų 

, nių gyvybių, kuris pasėjo vadindavo “skystoji duo- 
tiek daug pikto tarp žmo- na” ir degtinę “gyvybės 
nių, neatnešė tiek daug ir vandeniu”. Suprantama, 
didelių nuostolių, tiek 
daug blogumo, kiek atne
ša ir jau atnešė svaigina
mieji gėrimai. Alkoholis 
tave luošu padaro, atima

»

vienmintis su Gompersu. įš tavęs sveikatą> ’ turtus
Ponas Lewis griežtai pa
sisakė prieš dabartinius 
savo mokytojus bei rėmė
jus. Jis juos vadino šalies 
ir žmonių ėdikais bei iš
davikais. Jisai gynė Ame
rikos Darbo Federaciją ir 
jos unijas. Jisai iškėlė 
aikštėn Maskvos agentų 
darbus unijose, organiza
cijose. Jisai kovojo darb
davių unijas, kaip Raudo
nojo Tarptautinio Amatų

vojo, kad svaigaluose jie galėjo galvoti 
rasią nusiraminimą, vais- turingi 
tus.

i
I

žmonės.

dotų geriems tikslams, tai 
kokia nauda būtų mūsų 
Tėvynei.

Mūsų pačių Katalikų 
pareiga yra griežčiau ko
voti su tuo pragarišku sli-

tybėj vartojamas alkohi- 
lis, ten yra pilna žmogžu
džių, vagių ir įvairių rece- 
divistų.

Anglai skaitoma turtin- binu — alkoholiu, 
giausia tauta pasaulyje, Petras Valatka.

IIII1

i
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i

Kaip Trockininkai Verte
Darbininkus Plaukus Kirpti
I
I Pasiremdami Konstitucija 

“Pravda” praneš i m e 
“Provokacinis išsišokimas 
Kerčensko fabrike” puola 
trockininkus už nepapras
tą darbininkų žeminimą., 
Buv. fabriko direktoriaus: 
pavaduotojas trockinin- 
kas Prochorovas įsakė! 
prievarta kirpti darbinin-: 
kus, fabriko kaimo gy
ventojus. Vieno bendra
bučio 60 darbininkų, idea
liai švariai gyvenančių, 
atsisakė įsakymą vykdyti. 
Tuomet buvę pavartoti 
daug švaresni “argumen
tai”.

Apie įvykį vietos komu-1 
_ _ nistų partijos skyrius!

deda ar gelbsti? pranešė partijos rajonui, 1

vaujamąją pil-minybę”. (Program, p. 51. O-1 sekretorius
nginalas pažymėtas italikomis). į nortranirė

10. Kl. Ar tai reiškia, kad bus leista ko-1 . PertrauRe
kiai kitai partijai įsikurti valstybėje, kurio- Į k,aU91mu- 
je jau yra įsikūręs komunizmas? j n v. .

Ats. Nebus leista, nes komunizmas neto- u tu zmai 
leruoja priešingų partijų. f____________
mas tarp partijų esimo vakariniame pašau*

3. Kl. Kas sukelia revoliuciją; darbiniu- iš buržuazinių kaimiečių, kurie susivienytų
kai ar Komunistinė Partija? i arba vienytusi su žemvaldžiais”. Program,

Ats. Komunistinė Partija. “Darbininkų p. 49).
didelės masės vykdo revoliuciją. Komunisti- i 8. Kl. Kas atsitiks su miestų gyventojais, 
nė Partija, kaip labiausiai susipratusių dar- kurie turi savo namus, kaip valgomų tavorų 
bininkų avangardas, veikia kaip jų organi- pardavinėtojas, mėsininkas arba krautuvi- 
zatorius ir vadas”. (Ten pat, p. 163).

4. Kl. Ar revoliucija vienu laiku pakils 
pasaulio visuose kraštuose?

Sheen, D. D., nuodugniai studijavo ko- i Ats. Ne. Nes “revoliucija negali būti su* 
munizmo raštus ir tiksliai suvartojo manyta kaip vienas įvykis yieiįu kartu į- 
komunizmo atstovų išsireiškimus. Tuo vykstantis visame pasaulyje”. (Program, p. 
žvilgsniu monsignoras parašė tris ats- 35).
kirus svarbius kūrinėlius, iš kurių pir-! 5- Kl. Kaip revoliucija turi prasidėti?
mąjį dabar duodame skaitvtojams įsi- Ats. Revoliucija prasideda su civiliniu 
skaityti ir tikroje šviesoje pamatyti to .karu, kurs yra sąlyga įsigyvenusios tvarkos 
pragaištingo slibino vyliūgingą ir grę- sugriovimui. “Revoliucija reiškia proletaria- 
siančius žūtbūtinius pavojus pasaulio > to galingą įsibriovimą į savasties valdybą... 
žmonijai. _ # _

Kiti du monsignoro kūrinėliai šiose staigus bei priverstos panaikinimas... — 
skiltyse pasirodys bent kiek vėliau. ‘

Vertėjas.- _ --------- i

Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D.D.

Komunizmo Taktika
Kun. Juozapo A. Karaliaus 

Premijuotas vertimas
Jo Malonybė monsignoras Fulton .J.

(Galybės užvaldymas per proletariatą yra 
staigus bei priverstos panaikinimas... armi
jos, policijos, biurokratiškos hierarkiios, 
teismų, parliamentų, ir t.t. (Program, p. 36).

6. Kl. Ar prievarta pasiliks po civilinio
1. Klausimas. Koks yra komunizmo galu- karo?

tinas tikslas? ” I Ats. Žinoma, kol kiekvienas, kurs prieši*
Ats. Komunizmo galutinas tikslas yra ! naši komunizmui, bus nugalėtas. “Kuomet 

“proletariato pasaulinės diktatorystės” įkfi- baigsis civilinis karas, nepalanki klasinė ko
rimas. (Pusi. 34, Program of the Communist va tęs kovos formą tarp išlikusių pirmųjų 
International Worker’s Library Publication,, ekonominių sistemų”. (Ten pat, p. 48). 
ip36)* . e ; i 7. Kl. Kadangi komunizmas reiškia visos

2. Kl. Kokruo būdu komunizmas peršasi asmeninės savasties panaikinimą, kas atsi- 
įsikurti?

Ats. Per revoliuciją. Nes “i 
prastai neatsitinka, bet turi būti sukelta”. 
(Earl Browder: What Is Communism? p. 
1«3). \ . . ....... ..........

ninkas?
Ats. Jiems turės būti trumpam laikui pa- 

I likta jų savastis, kad “juos laimėjus į savo 
pusę” (Program, p. 49), bet pabaigoje visa 
asmeninė savastis turi būti panaikinti. (Ten 
pat, p. 30).

9. Kl. Tuo civilinio karo metu, kuomet as
meninė savastis yra konfiskuota proletaria- 
tinčs revolincijos vardu, kas turės vadovau
jamąją pirminybę: Komunistinė Partija ar 
darbininkai, kuriems, kaip tvirtina, kad pa
deda ar gelbsti? r______ ____ ________ __

Ats. “Komunistine Partija turės vado- tačiau, užuot *įBikišes7ra- 
ptanesi- 

keistu

Sovietų 
_ ___ -- ““ 131 ■ 

mas tarp partijų esimo vakariniame pašau* paragrafą? Na, kartą ži
lyje ir tarp mūsų komunistų, būtent, vienin-1 naį, tai reikia vykdyti, 
tėtė galimybė su komunizmu yra sekanti: Eik ir išaiškink darbinin- 

------ j(ams konstituciją...

‘TEsminis skirtu* konstituciją, 130

pavei-
kiti nepasidavė ir 

Finagina pa-

ją... Padrąsinta partijos, 
bendrabučio vedėja ko
munistė Finagina suriko 
ant darbininkų:
— Jūsų atsisakymas kir

ptis padeda trockinin- 
kams. Kas daug kalbės, 
tą atiduosim teismui.

Šie grasinimai kai ku
riuos darbininkus 
kė,
prieš juos 
vartojo “labiau veikian
čius” metodus: kai darbi
ninkai išėjo į naktinę pa
kaitą, nuo jų lovų buvo 
nuimtas patalas. Sugrįžę 
iš ryto darbininkai netu
rėjo kur po sunkios nak
ties pailsėti. Darbininkai 
pasiskundė partijos rajo
nui apie prievartą, kurią 
prieš juos trockininkai 
vartojo. Tačiau nors įvy
kis buvo kovo 14 d., rajo
no komitetas jokio atsa
kymo iki šiol nedavė, o 
Prochorovas iki šiol tebe
dirba fabrike, kitoje atsa
kingoje vietoje.

tiks su mažais žemės savininkais, žemdir- 
revoli^cija pa- blais, ūkininkais, ir panašiais?
. . .. .. Atg jie prįevartę turės būti nugalėti.

, “Proletariatas... turi negailestingai sutrins* 
_ khlti mažiausią opoziciją (pasipriešinimą)

Viena partija yra galybėje bei turi valdžią, 
ir visos kitos atsiduria kalėjime”. (“Trud”, 
lapkričio 13 d. 1927 m.>. “Trud” yra Sovie
tų Darbininkų Sindikato Centralinio Komi
teto oficialus organas.

Vertė — Kun. A. T. (Samata) 
(Bus Daugiau)

«

■ . I
Ir pas neklusnius darbi

ninkus buvo pasiųstas! 
partijos atstovas aiškinti 
darbininkams reikalą kir-| 
ptis, vykdant konstituci-1

J.

XX.

8io gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.
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Amerikos Lietuvių High School ir Kolegija Marianapolis, Thompson
______
legijai suteikė teisę duoti

i*
Seniau Amerikos lietu

viai savo augštųjų moky- savo abiturientams moks 
klų neturėjo. Po Didžiojo lo laipsnius.
Karo mūsų visuomenės 
vadai susirūpino augšto- 
sios mokyklos įkūrimu. 
Tasai sunkus darbas teko 
Tėvams Marijonams.

Pirmutiniai žingsniai 
padaryti 1925 metuose. 
Atvykęs į Amerika Arki
vyskupas Jurgis Matule
vičius užgyrė pradėtąjį 
darbą ir formaliai įsteigė 
Amerikos Lietuvių Kole
gija Hinsdale, Illinois, 
1926 metuose. Mokykla 
augo. Esamosios patalpos 
pasirodė permažos. Nu
tarta igyti nauja vieta ko
legijai.

Kolegijos Rėmėju para
ma davė Tėvams Marijo
nams galimybės nupirkti 
naujus erdvius ir puikius 
rūmus Thompson, Conn. 
Čia perkelta Hinsdale, III., 
buvusi augštoji mokykla. 
Vyskupas Pranciškus Bū- 
čys pašventė naujus rū
mus Švenč. Panelės Mari
jos garbei 8 d. rugsėjo 
1931 metuose. Mokyklai 
pasiekus atitinkamos aug- 
štumos, high school ir ko
legija tapo inkorporuota 
9 d. birželio 1933 metuose 
Connecticut valstybės le- 
gislatūroje vienu Vardu— 
Marianapolis. 1937 m. ko
vo 25 d. Connecticut vals
tybės Senatas, švietimo 
department u i rekomen
duojant, Marianapolio ko-

KOLEGIJOS BENDROJO RUOŽO ABITURIENTAI:
Pirmoje eilėje: Albinas Gurklys, A. A. (Waterbury, Conn.), Pranas Bulovas 

(Brooklyn, N. Y.). Augustinas Petraitis (Chicago, III.), Povilas Sabulis, A. A.

KOLEGIJOS PASAU
LĖŽIŪRA

Kolegijos vadovybės pa
saulėžiūra yra štai kokia: 

• auklėti lietuvių tėvų sū
nus katalikiškai lietuviš- 

! koje dvasioje, kad jie tap
tų gilaus tikėjimo ir augs- 
tos dorovės jaunuoliai, 
mvlintieji savo tautą bei 
gimtąja kalbą ir būtų są
moningi Jungtiniu Ameri
kos Valstybių piliečiai.
MOKSLO SANTVARKA

f
! Marianapolio mokykla 
yra astuonių metu kursais 
— keturi metai high 

‘school ir keturi metai ko- . - . ,-----o_.----------------- , ..
legijos, padalinti i dvi (Ansonia, Conn.), Albinas Šeputa, A. A. (Brockton, Mass.),/Juozas Remeika 
kryptis: klasinę - filoso-: (Bloomfield, N. J.). Antroje eilėje: Bronius Radzevičius (Minersville, Pa.), An- 
fijos ir prigimties moks-i * “
lų.

Dėstomi dalykai anglų 
, ir lietuvių kalbomis. A- 
merikos lietuvis jaunuolis 

j turi tinkamai šias kalbas 
mokėti, nes ateityje jam! 
teks dirbti dvilypeie vi-' 
suomenėje — anglų kalba 
kalbančioje ir lietuviško
je, savo tautoje. Filosofi
ja dėstoma lotyniškai.

Klasinių kalbų yra dės
tomos — lotynų ir graikų 
kalbos; naujųjų — pran
cūzų kalba. Matematika^— 

i algebra, geometrija ir tri
gonometrija — baigiama

■ high school. Kolegijoje nais; dūdų ir stygų orkes-

tanas Dranginis, A. A. (Cumbola, Pa.), gerb, rektorius kun. dr. J. Navickas, 
MIC.; Leonardas Gilis (Waymarth, Pa.), Jonas Mikelionis (DuBois, Pa.), Jo
nas Parulis, A. A. (Worcester, Mass.). Trečioje eilėj: Petras Ališauskas (Simp- 
son, Pa.), Antanas Blažaitis (Pittsburgh, Pa.), Jonas Petrauskas, A. A. (Gard- 
ner, Mass.), Mikas Tamulevičius, A. A. Worcester, Mass.), Jonas Petrulis (New 
Haven, Conn.) ir Benediktas Marčiulionis (Godman, Wisc.).

HIGH SCHOOL ABITURIENTAI:daugiau dėmesio kreipia
ma j prigimties mokslus— 
fiziką ir chemiją; šiems 
mokslams tirti yra tinka
ma laboratorija. Biologi
ja augmenijos srityje turi 
puikiai įruoštą 
šiltnamį.

Augštai stovi 
menas: atskiros 
teikiamos pianu

v •

pratybos

muzikos 
pamokos 
ir vargo-

MARIANAPOLIO KOLONADA NAKTĮ

♦»

trai lavina orkestrinėje 
muzikoje. Ypatingos pa
mokos skiriamos balsui 
lavinti.

Kiekvienais metais kvie-j 
čiami įžymūs prelegentai 
su paskaitomis svarbiau
siais gyvenimo klausi
mais, kurie turi rūpėti ir 
rūpi kiekvienam išsimok
slinusiam asmeniui. Beto, 
šios paskaitos dažnai esti 
paįvairinamos įdomia i s 
judomaisiais paveikslais.

STUDENTŲ VEIKLA
Studentai yra susibūrę 

į Studentų Sąjungos kuo
pą, suskaidžiusią savo 
veiklą įvairiomis rūšimis:
— visuomeninės darbuo
tės, spaudos, dramatikos 
ir sporto.-

Kuopa leidžia mėnesinį 
laikrašti ”Studentų Žodį”, 
vienintelį Amerikos lietu
vių žurnalą, skirtą inteli
gentijai. I studentų skai
tykla ateina kelios dešim
tys žurnalų ir laikraščių. 
Kiekvienais metais Dra
mos Ratelis suruošia pui
kių vaidinimų, statomų 
daugelyj lietuvių koloni- 

choras
dažnai tiekia programas 
oro bangomis. Kolegistai 
savo kambariuose naudo
jasi radijais. Sportas yra 
turtingas ir įvairus. Svie
dinio (Baseball) ir futbo
lo rateliai žaidžia su įvai
riomis kolegijomis, 
kios teniso aikštės,
mos metu lenktynės pa
šliūžomis ir pačiūžomis. 
Namuose brangūs įruoši- 
mai bilijardu ir kamuolių 
(bowling) žaidimams.

i REIKALAVIMAI
Į high school priimami 

berniukai, baigusieji pra
džios mokykla; J kolegiją
— baigusieji high school.

Jaunuoliai, norintieji į-į 
stoti į Marianapolio mo- 

i kyklą, patiekia šiuos do
kumentus: 1. Baigtųjų

į mokslų diplomą, 2. Dva
sios Vado rekomendaciją, 
3. Krikšto metrikus, 4. 
Gydytojo liudijimą.

MOKESTIS
Mokslo metai prasideda 

paprastai 6 d. rugsėjo ir 
baigiami viduryje birželio 
mėnesio. Už mokslų jū^etų 
jaunuolio ’ maistą rėiihi

jų. Rinktinasis

Pui- 
Žie-

i

lis, skalbimas. Už mokslą j 
metams reikia mokėti 
$50.00.

Mokestis sumokama ra- 
tomis po šimtą dolerių —
1. mokslo metų pradžioj,
2. Kalėdoms ir 3. Vely
koms. Kas nori naudotis, 
turi primokėti po $5.00 — 
1. už vadovėlių nuomavi
mą, 2. už muzikos instru
mentą, 3. laboratorijos 
mokestį ir 4. sporto mo- 
kesti- tikrais lietuviais katali- i nyje, profesijoje, pašauk

Neturtingiems, bet aug- kais, kurie atneš Jums se- me — rinkis \5avą lietuvis 
štos vertės jaunuoliams, I natvėje džiaugsmo, lietu- ką katalikišką mokyklž 
Kolegijos Vadovybė tei- vių tautai naudos ir Vieš- Toji mokykla yra Maria 
kia lengvatų, atleisdama pačiui Dievui garbės. napolis. 
juos nuo mokesčių iš esą-; 
mojo stipendijų kapitalo 
nuošimčių. Kiti gali dali
nai savo darbu atsilygin
ti.

ŽODIS TĖVAMS
Tėvai, norintieji leisti

Pirmoje eilėje: Pranas Pranskus (New Britain 
Conn.), Adolfas Savickas (Brockton, Mass.), gerb 
direktorius kun. dr. J. Navickas, MIC.; Vincas Biek 
ša (Elizabeth, N. J.), Jonas Stočkus (Chicago. III.)

Antroje eilėje: Alfonsas Janušonis (Boston 
Mass.), Jonas Pusčius (Athol, Mass.), Jonas Blazevi 
čius (Lavvrence, Mass.), Stasy s'Butkus (Newark, N 
J.) ir Zigmas Gailiūnas (Hartford, Conn.).

I
I

savo sūnus į aukštesnę galėtum pasiruošti tinks 
mokyklą, leiskite juos į ša Į mai gyvenimui ateityj* 
va lietuvišką mokyklą,; nežiūrint kurioje srityj 
kuri išauklės jūsų sūnus : Tau teks darbuotis — bū 
tikrais

napolis.

ŽODIS MOKSLEIVIAMS Visais reikalais reiki 
Jaunuoli! Ieškai augs- kreiptis.

tesnės mokyklos, kuri ga
lėtų patenkinti tavo jaunų 
dienų svajones — gyveni* i 
mo perspektyvas, kurioje I

Kun. Dr. J. Navickas,

Marianapolis,
Thompson, Gnu

mokėti $250.00. Šioje su-, 
moję įskaitoma ne tiktai 
maistas, bet taipgi kam
barys, Šviesa, Šiluma, guo-

FOOTBALL ’37
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NEWTOWN, PA.
40 V AL. ATLAIDAI
Seserų 

koplyčioje Juozapo Mari
jos Viloje, Newtown, Pa. 
liepos 4—6 dienomis buvo 
Švenč. Sakramento 40 va
landų garbinimo atlaidai. 
Kaip gražiai buvo papuoš
ti koplyčios altoriai, gi di
dysis tai skendo gyvose 
gėlėse, kuris traukte 
traukė prie savęs ir prie 
uolesnio Jėzaus garbinimo 
Eucharistijoje.

Tai tik Sesutės su tokiu 
skoniu ir simetrija moka 
puošti altorius. Sesutės, 
kasdien pasidalindamos 
po valandą vis garbindavo 
po dvi Švenč. Sakramen
tą, kas lankantiems kop
lyčią darė labai gražų į- 
spūdį.

Svečių — kunigų buvo 
kasdien, taipgi ir pamal
dos kasdien buvo iškil
mingos, su asista.

Pirmą, dieną 
celebravo kun. 
Martusevičius. 
sistavo kun. D. 
subd. J. Pulokas. Antrą 
dieną — kun. Virbickas, 
kuriam asistavo kun. 
Martusevičius ir subd. 
Pulokas.

Trečią dieną, — kun. I. 
Zimblys, kuriam asistavo 
kun. Martusevičius ir klie
rikas Pulokas. Visus pa
mokslus nėr keturdešim- 
tės atlaidus sakė kapelio
nas kun. M. J. Brundza.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me gerb. kunigams - sve
čiams už mūsų atlaidų pa
gerbimą ir už malonų į 
juos atsilankymą, taip pat 
ir kapelionui kun. Brun- 
dzai už gražius pamoks
lus. Viešnia.

Kazimierieč i ų

pamaldas 
Dr. V. 

kuriam a- 
Mikšys ir

PITTSBURGH. PA.

seselių

išaušo 
ir kas

niems pašokt prie geros 
orkestras, mažiems pa
lenktyniauti, vakare visi 
išsiskirstė užganėdinti ir 
pavargę.

Piknikas seselėms atne
šė gražaus pelno už ką jos 
yra labai dėkingos. Pir
miausiai reiškia širdingą 
ačiū geriems klebonams 
už paskatinimą parapijie
čių prisidėti prie šio taip 
naudingo darbo, ačiū dar
bininkams, vietiniams ir 
Chicagiečiams visie m s, 
kurie savo darbu prisidė
jo prie šio parengimo. A- 

labiausiai atsilanku- 
kurie savo duos- 

padarė šią mūsų 
minėtina.

Vietinis.

I

Patikit Jūsų Pardavėją Pusiaukely
Patvirtinkit Jo Gerą Sprendimą

Užsisakydami

čiū 
siems, 
numu 
šventę

SHENANDOAH. PA.

Juozas Spurgis

MAČIAU
LIETUVIŲ DIENOJE

LIEPOS 5, 1937

METINE ŠVENTĖ
Rengtasi, rūpint a s i. 

triustasi, ir ant galo vis
kas buvo parengta ir pa
ruošta tai mūsų metinei 
šventei kuri įvyksta kas
met seselių Pranciškie- 
čių farmoj. Triūsas to vi
so sujudimo turėjo net at
balsį Chicagoj, nes ir ten 
įvairūs Rėmėjų Skyriai 
surinkę prisiuntė daug 
gražių dovanėlių 
pramogėlei.

Liepos 4-tą d., 
apsiniaukus, kaip
met, bet Seselių maldos 
išblaškė debesėlius ir dar
bininkai bei darbininkės 
baigė savo paskirtąsias 
ruošas. Pabaigę viską 
darbininkai ir keletą at
važiavusių svečių Seserų 
koplytėlėje išklausė šv. 
mišių. Po to, kad pradės 
važiuoti svečiai, kad išro
dė jog nebūsią galo. Su
važiavo visi seni pažysta
mi ir geradariai, net iš to
limesnių kolonijų.

Visi atsilankusieji, ma
ži, dideli, seni ir jauni, 
praleido dienelę linksmai. 
Seniems teko susitikt se
nuosius pažįstamus, jlu-

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 W&8hington 8t. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Nonrood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t 
TEL. Brockton 2005

TEISMO BYLA
Pereitą savaitę mūsų 

apskričio teisme nagrinė
jo taip vadinamą “injunc- 
tion” bylą. Jo Eminencija 
Kardinolas Doughertv su 
kunigu klebonu užvedė 
bylą j>rieš taip vadinamus 
para n i j o s “trustysus”,, 
kad jiems uždraudus da
ryti kokias nors kliūtis 
parapijos reikalu valdv-: 
me. Mat, jie kliudvdavo ir 
nenorėdavo leisti net ir 
bažnytinėms draugijoms 
laikvti susirinkimus baž
nyčios svetainėje, nežiū
rint to. kad Aukščiausias 
Pennsylvanijos teismas 

Jauvo išdavęs nuosprendį,! 
kad “trustysai” neturi jo
kios teisės drausti drau
gijoms susirinkimu laikv
ti. Taip gi, iie norėjo sa
vaip tvarkyti kapines. 
Teismo bvla tęsėsi dvi 
dieni. Po išklausymo liu
dininku abiejų pusių, tei
sėjas išdavė nuosprendį, 
kad taip vadinami trustv- 
sai neturi teisės darvti 
jokiu kliūčių parapijos 
administracijai. Reiškia, 
trustysams yra uždrausta 
kištis i parapijos valdy
mo reikalus. Tas nuo
sprendis yra tik laikinio 
pobūdžio, tik iki galutinio 
bylos užsibaigimo, kuris i-1 
vyks rugpjūčio ar rugsė- 
jo mėnesį. Nėra abejonės, 
kad paskutinis nuospren
dis išeis naudai bažny
čios. nes atsižvelgiant i 
naujai Pennsylvanijoje iš
leistus įstatymus, kiek
viena atskira tikyba ar 
bažnyčia tvarkosi pagal 
savo įstatymus.

Žingeidumo dėlei ir aš 
nuėjau į teismą pasiklau
syti tos bvlos. Nustebau 
kada Kardinolo advokatas 
ir teisėjui parodė Švento 
Jurgio parapijos užrašus 
— nuosavybės dokumen
tus. Parapijos nuosavvbė 
yra užrašyta Vyskupijos 
vardu. Aš visą laiką ma
niau, ir žmonės buvo tos 
nuomonės, (ir taip vadi
nami trustysai pasakoda
vo) kad nuosavybės užra
šai yra jų rankose ir 
jiems užrašyti; pasirodo, 
kad tai neteisybė.

Jo Eminencija Kardino
las kartu su klebonu yra 
užvedę ir kitą bylą prieš 
taip vadinamus trustysus, 
reikalaujant, kad jie ati
duotų savo finansinę apy
skaitą ir kad pinigus, 
knygas, ir visą kitą para
pijos turtą, perduotų kle
bonui, nes jie neturi tei
sės parapijos vardu veik
ti; taip paskelbė vietinis 
laikrašt i s. Išklausinėji

Iš Krano
PARODYK f KRANĄ

R i CO., inC. Boston. Mass.. BREM/ERS SINCE 1870.

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

mas šitos bylos įvyks gaL 
rugsėjo mėnesį. Žmonės 
labai džiaugiasi, kad ne
užilgo vadinamas “trus- 
tystų” viešpatavimas mū
sų parapijoje pasibaigs. 
Aną sekmadienį, taip 
vadinami “trustysai” su
šaukė neva parapijos su
sirinkimą, kartu su kito
mis trejomis draugijomis, 
Mainerių svetainėje, nes 
bažnyčios svetainėj jiems 
jau uždrausta i 
mus laikyti. Susirinkime kyti sekmadienį, liepos 11 
buvo 32 vyrai ir 63 mo- d. Buvo tai mums tikro 
terys. Iš susirinkusių vy- džiaugsmo diena. Tautiš- 
rų. 15 buvo tie, kurie pir- kOs jr bažnytinės vėliavos 
miau esą buvę areštuoti. puošė Šv. Juozapo par. 

bažnyčią, kleboniją ir mo- 
i kyklą. Vienuoliktą vai. 
ryte turėjome laime daly-

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN. parinkta choristų grupė 

(N. Alubauskaitė, M. An- 
drikiuįė, M. Adomaitė, A. 
Lutkiutė, A. Ulinskas,- P. 
Lazauskas, A. Jeruševi- 
čius ir V. Klimas). Choras 
taip pat sudainavo “Kur 
bėga Šešupė” (Sasnaus- 

į ko) ir “Ginkim Šalį Lietu
-vos” (Aleksio). Solo — 
“Kur Bakūžė Samanota” 
(Šimkaus) Marė Alubaus- 

į kaitė; “Vilniaus Kalne
liai” (Žemaičio) Marcelė 
Andrikiutė; “Karvelėli” 
(Sasnausko) Algirdas U- 
linskas; “Ar Tu Žinai Ma
no Broli” (Vanagaičio) 

: “Kad 
Būt Paukšty- 

” (Aleksio) Dolores 
ardas paskelbė įsakymą, įimą suteikė Didis* Baž- Markevičiūtė ir “Aš Lie-

i-.j.i tuvaitė” (Žemaičio) due-
Mečislovas tas — sesutės Lušiūtės.

Reinys. Svečiai kunigai Akordionu grojo V. Mar-
«3 iš 

atras, bendras maudynes, Hartford,’ Dr-^T'star- 
mokyklas, ir t.t. Sveika- kus> p švedas ir A Pau. 
tos departmentas prane- ijukonįs įg Thompson. Dr. 
ša, .kad desetkas vaikeliu A Bružas iš Nashua. J. 
jau ta liga serga. Kaip ii- Kinta iš Elizabeth. N. J. 
S'1 tas . uzdraudim a s ir Dr L Mendejis iš Bal.

- - • - timore. Malonaus Ganyto-
jo asmuo, reikšmingos 
bažnytinės iškilmės ir

J. E. VYSKUPO M. REI
NIO ATSILANKYMAS
Džiaugiasi išeivija J. E. 

atvykimu Amerikon — 
džiaugiasi kartu ir Wa- 
terbury, nes J. E. malonė- 

susirinki- jo ir mūsų koloniją aplan-

LIMPANČIOS LIGOS

Mūsų miestelyje pradėjo vauti iškilmingose Šv Mi- Petras Lazauskas; plisti kūdikių paralyžaus I šiose kurias Atnašavo — Galėčiau Būt P 
liga. Todėl sveikatos bo- pamokslą sakė įr palaimi- čiu” (Aleksio)

kad kūdikiai iki dvylikos nv^s' Karalaites 
metų amžiaus vengtų ben- Ekscelenciia 
drų susirinkimų ir žaidi- Rei s .......... ...........
mų; draudžia lankyti te- buv0 šie. j Ambotas

gai tas ,i 
veiks, negalima įspėti.

v •

I

VEDE-TEKEJO
Nikolas Lazarcik ir Ona jausmingas choro giedoii- 

Katalyniutė; Naysh Osin- mas dare 811,aus> ’sPud’- 
ski ir Violet Liegus; • Jo- 7-tą vai. vakare parapi- 
nas Makalinga ir Elzbie- jos svetainėje įvyko pa- 
ta Alytaitė. • skaita su muzikale prog-

---------- rama. vadovybėje komp. 
GIMĖ---------------- A. Aleksio. Nežiūrint di-

Sūnelis, pp. Ant. Stepą- de^° dienos karščio, susi- 
navičiam; sūnelis, pp. A. i Finko gan visuomenes, 
Šiueždiniam kad dar kartą ^girdus

' Garbingąjį Lietuvos Sveti
J. E. M. Reinį. Atvykus 

J. E. buvo su- 
gausingais aplo- 

i ir pasveikin- 
“Ilgiausių 

aidais. Dainavo

MTRĖ . _svetainėn,
A. a. Petras Karvojus, tiktas l 

220 W. Atlantic St., She- dismentais _ 
nandoah, Pa.; A. a* Anto- tas galingais 
nina C— 
Chestnut St., Shenandoah, 
Pa.; A. a. Feliksą Maknys, 
526 W. Washington St., 
Shenandoah, Pa.; A. a. 
Petras Romanąvičius, 210 
S. Ferguson S£., Shenan
doah, Pa. G. Bukas.

Greblikienė, 13 S. Metų”

Telefonas: Plaza 1350.

IONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

♦23 S. Pace Street 
BALTIMORE, MD.

Rūpestingą pasišventi
mą Dr. Juozo Landžiaus 
ir slaugių p-lių Onos Pau- 
liukonytės ir Matildos 
Liutkiutės, kurie širdin- . 
gai tarnavo visiems.

Varsingą ir gražioje ei
senoje sutvarkytą parodą. 
Nemažai darbo ir susirū
pinimo pridėjo Juozas 
Dirsa iš Worcesterio.

Sekantieji dalyvavo pa
rodoje | Waterbury šv. 
Juozapo Lietuvių parapi
jos bernaičių švilpukų Se
nas ; American Legion 
Stephen Darius Post ir A- 
merican Legion Stephen 
Darius Auxiliary iš So. 
Boston; Lithuanian Le
gion of America New Bri
tain Post No. 4. ir Lithua
nian Legion of America 
Auxi!iary New Britain, 
Conn.; Lithuanian Legion 
of America Hartford, Ct. 
Post No. 7 ir Lithuanian 
Legion of America Auxi- 
liary of Hartford, Conn.; 
Boys Scouts of America, 
Troop 73, Worcester, 
Mass. ir atstovas Lietuvos 
skautų Kazimieras Lau
cius; Šv. Kazimiero dr. 
Worcester, Mass.; Šv. 
Jurgio dr.; Šv. Vardo dr.; 
Šv. Vardo Marijos dr., 
Aušros Vartų, iš Worces- 
teriou Amžino Rožančiaus 
dr. iš So. Boston, Mass.; 
Moterų Sąjungos kuopa, 
Šv. Onos dr., Blaivininkų 
25-ta kuopa ir Šv. Vardo 
Marijos Merginų dr. iš 
Worcester, Mass.

Dovanas laimėjo I— Šv. 
Tuozano bernaičių Švilpu
ku benas; 2— Stephen 
Darius Post iš So. Boston. 
Mass.: 3. — Worcesterio 
Bovs Scouts.

Turiningo koncerto pro
grama išpildė rinktinis 
lietuviu kolonijų jauni
mas. Duetas “Namai kal
nuose” iš operos “II Tra- 
vatore” gražiai išpildė 
p-lė Juozafina Narinkaitč 
ir .Tonas Kasinskas iš Lo- 
well. Mass.: pianu pritarė 
ponia Stanislava O’Neil.

• v

Armonikos solo išpildė p- 
lė Branislava Malanavi- 
čiutė iš Nashua, N. H. 
Trimito solo išpildė Ste
ponas Virkauskas, šv. Ka- 
ziimero parapijos Nashua, 
N. H. vargonininkas; jam 
pianu pritarė muz. Rapo
las Juška. Soprano solo 
“II Baccio” sudainavo po
nia Stanislava O’Neil; 
pianu pritarė Rapolas 
Juška iš So. Bostono. Du
etas “Gaila, gaila” sudai
navo p-lė Ona Žapnickai- 
tė ir Jonas Kasinskas iš 
Lowell, Mass.; pianu pri
tarė ponia Stan. O’Neil.

I

I

i

Parapijų chorų atmar- 
šavimas į dainos šventės 
vietą buvo džiuginantis. 
Chorai atėjo su savo va
dais ' į paskirtą vietą. 
Kiekvienas žiūrėtojas tu
rėjo progos pamatyti cho
rų skaitlingą būrelį nariu. 
Šią tvarką visi žiūrėtojai 
pilniausiai užgyrė. Žino
ma, kiekvienos kolonijos 
žmonės turėjo progos pa
ploti savo parapijos cho
rui.

/ •

Sekantieji chorai daly
vavo : So. Bostono, Šv. 
Petro parapijos choras, 
vad. muz. Rapolui Juškai. 
Aušros Vartų parapijos 
choras (vado nebuvo), 
Worcester, Mass.; Šv. Ka
zimiero parapijos choras, 
Nashua, N. H., vad. Ste
ponui Virkauskui; Nekal- 

, to Prasidėjimo parapijos 
choras, Cambridge, Mass., 
vad. Mamertui Karbaus
kui; Šv. Jurgio parapijos 
choras, Norwood, Mass., 
vad. Anicetui šlapeliui; 
Šv. Roko parapijos cho
ras, Montello, Mass. (Va
do nebuvo); Šv. Kazimie
ro parapijos choras West- 
field, Mass., vad. Juozui 
Januškevičiui; Šv. Pran
ciškaus parapijos choras. 
Athol, Mass., vad. Jurgiui 
Stačiokui; Šv. Juozapo 
parapijos choras, Lowell, 
Mass., vad. p. Stanislavai 
O’Neil; Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, Worcester, 
Mass., vad. Juozui Žemai
čiui; Šv. Kazimiero para
pijos choras, Providence, 
R. I., vad. Antanui Gied
raičiui. •

r

STATOMAS NAUJAS MILŽINAS LAIVAS

kevičius.
Kun. Klebonas perstatė 

kalbėti J. E. M. Reinį, ku
ris trumpoj apžvalgoj la
bai aiškiai nupiešė Lietu
vos tikybinę, ekonominę, 
politinę ir kultūrinę pa
žangą bei dabartinę padė
tį. J. E. kalba švelni, aiš
ki ir turininga. Nemaža 
turi ir humoro. Malonu 
klausyti.

Šv. Juozapo parap. cho
ro bažnytinis giedojimas 
ir scenos dainos J. E. to
kį įspūdi padarė, kad J. E. 
savo kalboje aiškiai pasa
kė, kad čia augusis kata
likiškas jaunimas turi 
priklausyti prie bažnyti
nio choro, nes choras tei
kia didžiausį nuopelną re- 
ligijinei ir tautinei dva
siai. Tėveliai turėtų pa
kartoti šiuos žodžius savo 
vaikeliams.

Sudainuota tautos him- 
X.irNuXdž^aradėkuX ?Queen Mary” 

jame J. E. 
Reiniui už atvykimą i 
mūsų klebonui kun. J. Va- 
lantiejui už J. E. pakvie
timą. M. A.

e

Company laivų išdirbys-Clydebank, Škotijoje, Com 
statydinama naujas milži-! tėse. 
nas laivas, kuris 1940 me-nas laivas, kuris 1940 me- Viršuje telpantis pavei- 
tais bus užbaigtas ir tada kslas parodo kaip toli sta- 
dabartinis jurų milžinas tyboje jau paeita. Sulyg 

___ _ BM___ .vtciMcki nuoioun.j mv, 
Vy«KU£ btilį laivą, ial būt didės- -
atvykimą ir "I už save šis Cunard bus £
ui kun. J. Va- White Star laivas, vadina- ir pradės vežioti

mas No. 552, statydina
mas John Brown and

keleivius anksti 1940 me
tų vasarą. .

I
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GINTARAS 

NUSIDĖJĖLĖ
Naujo Įstatymo puslapiuose skaitoma tūla istori- į 

ja. kuri kiekvienam nusidėjėliui gali suteikti neapsa
komos ramybės, vilties ir drąsos. Toji istorija liečia 
nupuolusią moteriškę, kuri kėlės iš nuodėmės purvo, 
ir parodė pasauliui, kad ir aršiausias prasikaltėlis 
gali laimėti amžinąją dangaus ramybę. Taip, toji 
nusidėjėlė — šv. Marija Magdalietė — geriausias at- į 
gailos pavyzdys.

Audringas buvo jos gyvenimas, bet pasibaigė ne
aprašomos laimės garbe. Jaunystės metus ji praleido 
žydinčioj Galiliejoj, kur dangaus sparnuočiai, bujo- 
jančios gėlės-gėlelės ir žaliuojanti medžiai kalbėte 
kalbėjo apie Dievo garbę ir jaunų sielų nekaltybę. Ka
dangi viskas mainosi šiame pasaulyje, todėl pasikeitė 
ir jos gyvenimas.

Atėjus į metus, Marija apsivedė su vyru, kuris, Į 
laikui bėgant, pametė savo gražią ir žavinčią moterį. Į 
ir nuėjo savais keliais. O Marija? Tenka pastebėti,' 
kad rožės jos veide greit nužydėjo, ir laimės saulė jai 
nebešvietė. Ji manė galėsianti baigti savo dienas, tu- i 
rėdama gražiai išauklėtą šeimynėlę, tačiau jos apsi- j 
riktą. Jai ne taip jau buvo lemta.

Savo vyro apleista, Marija gedi jos namon sugrįž
ti. Ką gi sakytų jos giminės? Juk visi ją pašieptų? O | 
vis gi reikėjo duonos ieškoti. Juodų minčių vedama, • 
Marija pasiryžo ragauti iš uždraustų linksmybių ra- j 
go, ir tuo pačiu užsidirbti sau kąsnelį duonos. Kad tą! 
tikslą pasiekti, deja, ji pasirinko sau eiti plačiu nuo-1 
dėmės keliu, vedančiu tiesiog į pragarą, žodžiu, Ma-| 
rija tapo ištvirkėle — paprasta “gatvių panaite”.

Nuo to laiko ji pradėjo rašyti naują, bet palaidą 
gyvenimo puslapį. Nuvyto rūtos nuo skaistybės vai- į 
niko; prarado ji ir savo pavardę, nes trumpu laiku 
plačiai buvo žinoma kaip “Magdalietė”, nes kadaise 
gyveno Magdalos mieste. Purviną pelną beimdama, 
Marija Magdalietė laiko bėgyje gerokai praturtėjo. į 
Apsirėdydavo brangiais rūbais, nupirktais žmogžu- j 
džių ir žemiausio rango žmonių. Jos nedoras garsas i 
paplito po visą šalį; moterys jai pavydėdavo, bet kar- į 
tu jai ir prikišdavo visokių priekaištų; vyrai gi ją ; 
mylėdavo, bet sykiu ją ir pajuokdavo. Pagaliau ji va-' 
rė savo niekšišką darbą net pačioj Jeruzalėj.

Vieną rytą V. Jėzus, sulyg papročiu, mokino žino-. 
nes žydų bažnyčioje. Tuo tarpu Rašto žinovai ir pari-1 
ziejai atvedė pas Jį moteriškę, sugautą svetimote-' 
riaujant. Kadangi jie norėjo Kristų apkaltinti, todėl: 
Jam tarė: “Mokytojau, šita moteriškė ką tik sugauta 
svetimoteriaujant. Įstatyme Mozė liepė mums tokią 
užmušti akmenimis. Tu gi ką pasakysi?”

Jau iš anksto jie žinojo koks bus Jo atsakymas. 
Juk visiems buvo žinoma begalinis V. Jėzaus gailes
tingumas. Beabejo Jis svetimoterės nepasmerks. Ir 
jeigu jos nekaltins, tai tuomi eis prieš Mozės įstaty- j 
mą. Iš kitos pusės, jei palieps ją užmušti, tai tuo pa
čiu panaikins ciesoriaus įsakymą, nes vien romėnų 
valdovas turėjo teisę mirties ištarmę ištarti. To viso 
šviesoje, gudrūs žydai manė turės Kristų tarp kūjo 
ir priekalo. Taigi, visi laukte lauke Jo atsiliepimo.

Už visus labiausiai laukė Kristaus žodžių Mari
ja Magdalietė, kuri drebėdama stovėjo minios vidu
ryj. Iš godos ir baimės ji rankomis prisidengė savo 
veidą, ir nedrįso nė akių pakelti. Nesitikėjo rasianti 
jokio pasigailėjimo. Tuo tarpu ant minios nusileido 
gilios tylos šydą.

Bet Jėzus žemyn nusilenkęs rašė pirštu smėlyje. 
Tačiau žydai tuo nesitenkino, ir nesiliovė Jį klausę. 
Pagaliau Jėzus tarė: “Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul 
pirmas meta į ją akmenį”. Ir vėl pasilenkęs Jis rašė 
ant žemės. •**'*

Tai išgirdę, pariziejai vienas po kito ėjo šalin, ir 
klausimas buvo išrištas. Kaikurie sako, būk smėlyje 
Tšganytojas rašė jų nuodėmes. Vyresnieji pirmi pasi
šalino, nes jie labiausia buvo nusidėję. Pasiliko vie
nas Jėzus ir Marija Magdalietė. “Moteriškėj kame tie, 
kurie tave kaltino? niekas tavęs nepasmerkė?’* Ji at
siliepė: “Niekas, Viešpatie”. Ir Jėzus tarė: “Nė Aš 
tavęs nepasmerksiu; eik ir daugiau nebenusidėk”.

Maloningi gailestingumo žodžiai! Marija buvo 
susigraudinusi taip, kad žodžio ištart negalėjo. Ga
vusi atleidimą, ji tartum pakilo į naują pasaulį, ir 
nuo tos dienos ji pametė svetimoteravusi. Meilė ir dė
kingumas privertė ją atsilyginti Atpirkėjui už su
teiktą malonę, ir Marija Magdalietė tapo .Kristaus 
sekėju;

Pabaigoje V. Jėzaus gyvenimo, laike kada valgė 
-Simano Raupsuotojo namuose, moteriškė atėjus iš 
meilės ir dėkingumo brangų tikrojo nardo tepalą iš
pylė Jėzui ant galvos. Judas ir kiti sėdėjusieji už sta
lo tam veiksmui pasipriešino, bet Jėzus tarė: “Atsto
kite nuo jos; kam jai esate įkyrūs?... Ji padarė ką ga
lėjo: ji ir anksto patepė Mano kūną laidotuvėms. Iš
tikrųjų, sakau jums, kur tik visame pasaulyje bus 
skelbiama šita evangelija^ bus sakoma jos atsimini
mui, ir ką ji yra padariusi”. (Morkaus 14, 6-7).

Liepos 22 d. švenčiama Marijos Magdalietės 
šventė. Po triukšmingo ir nuodėmingo gyvenimo, ji 
vėl grįžo erškietu atgailos keliu į Dievo Sūnaus meilę 
ir malone. Kur ji nuėjo, tuo pačiu atgailos taku gali 
eiti ir kiekvienas nusidėjėbs. Sunkiai buvo prasikal
tusi, bet V. Jėzus jai atleido. Taip daro Kristus vi
suomet — atleidžia nusidėjėliui, bet smerkia tik nuo
dėmę. _
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Seimininkėms Didelė Pagelba

THIS NEW LOW PRICE
O N L Y $]099S

Avys this new EASY WASHER featuring the new

1EASY Damp-Dryer that whirls 
wat«r irom the clothes vithout 
•guMsng through a vringer.

2 EASY 3-Zone Turbolator 
washmq action that washes 
P T J, the clothes ALL the time.

<057

Alsėdžių vi., Vilkaičių 
kaime, sudegė ūk. J. Nar
buto gyv. namas, svirnas, 
jauja ir daržinė su tvartu 
po vienu stogu. Tvarte su
degė 3 arkliai, veršis, be
konas ir visas ūkio inven
torius. Gaisras prasidėjo 
iš svirno, kur gyveno va
saroti atvykę Narbuto 
uošviai Jonušai. Nuosto
lių padaryta už 25.000 Lt.

Gruzdžių vi., Gulbinų 
kaime sudegė 5 gyv. na
mai ir 10 kitų ūkio trobe
sių su invertoriumi. Nuo
stolių 150.000 Lt. Tame 
pačiame kaime vaikai bu
vo padegę ir mišką.

Metelių girininkijoje, 
Staciškės miške užsidegė 
vežimas su šakom kaip 
tik tuo laiku, kai vežėjas 
buvo nuvykęs į ežerą atsi
gerti. Arklius atkabino 
kiti žmonės, o vežėjas atė
jęs, vežimą ir medžius 
jau rado sudegusius.

Tvėrių vi., Gomotlaukio 
kaime, sudegė ūk. St. Ski- 
ručio kiaulidė su virtuve, 
svirnelis, dirbtuvė ir mal
kinė.

Įsigykite havfią. EASY WASHER — Skalbtu vą, kuris atliks Jums darbą elektra — nereikės 
rankomis mazgoti. EASY skalbiamos mašihos 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 švarėšni. Nelaukite nieko, ateikite i mūsų krautuvę 
šiandien!

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

Samuėl Kaufntan, j Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Žinios Iš
TERESDVARIO

NYCIA
BAŽ-

Teresdvario bažnyčia 
grapo Marikonio pastaty
ta 1682 m. iš maumedžio 
rąstų, kirstų ‘Pavinkšnio’ 
miške, pavadintame ‘Žvie- 
rinčius’. Tame miške buvo 
auginami žvėriai, dau
giausia stirnos. Iš to miš
ko ištekąs upelis iki šiai 
dienai tebesivalina “Žvie- 
rinčius”. Anais laikais vi
sas “Pavinkšnio” miškas 
buvo apaugęs maumedžiu, 
rusiškai vadinamu listve- 
nica, o lenkiškai “mo- 
drzew”. Šiandie to miško 
rūšis jau išnyko. Pavinkš- 
ny bėra vos tik du kelmai. 
Matyt, to miško rūšis bu
vo ištverminga, jei bažny
čia išsilaikė nesupuvus 
per 255 metus. Reikia ti
kėtis, kad Teresdvario 
bažnyčia, 1925 metais per
statyta iš tos pačios senos 
maumedžio medžiagos, vėl 
išsilaikys hestipuvus ir 
nesugriuvus apie 300 me
tų.

ŪKININKAI SUPAŽIN
DINAMI SU DURPIŲ 

GAMYBA

Birželio m. 21 d. prie 
Deltuvos miestelio (Uk
mergės apskr.) durpyno 
Ž. Ū. R. buvo Suruošę ra- 
johihiams Sgtonom a ms 
durpių kasimo kurselius 
Kurseliams tadovavo ž. 
Ū. R. instr. agr. Vaišnyt.

Dabar kaširfto darbams 
vadovauja vyresnieji dar
bininkai, dauguma suval
kiečiai, turį tame darbe 
reikiamo patyrimo, pri
žiūrimi rajoninių Agrono
mų, duoda nurodymus ū-

I VYTENIS PERKELS 
KUN. A. PETRAIČIO 

PALAIKUS

kininkams.
Kasimo kurseliai anks

čiau buvo suruošti Želvos 
valse., o netrukus, pagei
daujant ūkininkams, 
ir Pagirio valse.

SAUDININKAI

bus

versti telefonai nutraukti.1 
Garinio malūno skardos 
stogas nuplėštas, vėjo ma
lūnas visai suardytas. Ke
lios daržinės sutriuškin
tos. Šventoriuj klevai iš
laužyti. Kapinės atrodo, 
kaip po karo lauko: me
džiai išversti, kiti perpus 
nulaužyti, daug kryžių ir 
paminklų sudaužyta. Už
tvaros akmenys suardyti,

Remontuojama Bažnyčia akmenų ^eilė. Se-
Atsikėlus naujam klebo

nui kun. J. Ruokiui, Sau- , ,
dininkų f iii ja atgimė. At- kada yra buvę. 
remontuotas bažnyč i o s 
bokštas, įtaisyta visa eilė 
bažnytinių daiktų. Gauta 
iš vyriausybės bažnyčios 
remontui miško medžia
gos. Bažnyčios reikalams 
daugiausia aukojo ūkinin
kai B. Kasparas, 6. Vasi
liauskienė, Teleckis it Ūr- 
belytė.

iiieji žmones kalba, kad 
tokių viesulų neatmeną

LANKĖSI PAS PREZI
DENTĄ

Kaunas — Pasaulio lie
tuvių s-gos pirm. Skipitis 
ir prof. Pakštas s-gos rei
kalais lankėsi pas Respu
blikos Prezidentą.

/ i
I

ATLEISTAS viršaitis
. I

IŠ AMERIKOS ATVYKO 
TRYS KUNIGAI

Kaunas —Amerikos lie
tuvis kun. A. Petraitis, 
kuris Vytėnų pilyje norė
jo Įrengti observatoriją, 
o vėliau saleziečiams pa
aukojo prie pilies jo įsi- 
kytą ūkį, yra palaidotas 
Skirsnemunės kapuo s e. 
Dabar vienuoliai salezie
čiai savo geradario palai
kus rengiasi perkelti į Vy- 
tėnus. Pagal inž. Valotti 
projektą statoma koply
tėlė, į kurią bus perneštas 
kun. A. Petraičio karstas.
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DIDELE AUDRA 
ŽEMAITIJOJE

Šiomis dienomis Lau
kuvos, Kaltinėnų ir Tverų 
apylinkėse siautė labai 

: smarkus viesulas. Eida
mas 4 klm. platumo ruo
žu, jis viską pakeliui nai
kino: griovė namus, dar
žines, tvartus, jaujas, ma- 

i lūnus, rovė ir laužė sto
riausius medžius, vartė 
tvoras, antenas ir telefo
nų stulpus.

Karužiškių k. prie Lau
kuvos pridaryta labai 
daug nuostolių. Tame kai
me vienas ūkininkas per
nai pasistatė 5 visai ge
ras ir tvirtas trobas ir da
bar su meisterais statė 
šeštą — klėtį. Ir tuo metu 
užėjęs viesulas visas jo 
trobas visiškai sugriovė.

Tuo ruožu, kur tas vie- 
j sulas ėjo tą dieną ir dar 
kitą, buvo nutrauktas su
sisiekimas, nes nespėta 
nuo kelio atimti suvirtu
sių medžių. Telefono susi
siekimas iš Laukuvos pra
dėtas tik kitą dieną po 
pietų. Tveruose taip pat

LIETUVOJE YRA 148
LAIKRAŠČIAI

r-. Kaunas — Šiomis dieno-
Subačfaiis valse, virš, mis iŠ Jungt. Valstybių į 

agr. Morkūnas p. Vid. Lietuvą atvyko ir Kaune 
Reik. Ministerio atleistas pas marijonus sustojo iš 

klebonas kun.
iš Ročesterio daug stogų nunešta ir ke

liolika trobesių apgriauta. 
Soduose išlaužyta daug 
vaismedžių.

Daugiausiai nukentėjo 
Laukuvos apylinkėje pa
statai ir kapai bei miškai. 
Kapai, kuriuose augo la-

už nusižengimus iš parei- Ūsterio 
gų. Byla perduota proku- Petraitis, 
ratūrai.

. t.

BAISI AUDRA LAU
KUVOJE

- * .-.-.t

i

•X iš
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kleb. kun. Bakšys ir 
Bostono kun. Jankus.---- _------
DlDEtlS GAISRAS RA

GUVOS VALSČIUJE
Tauragės Apskr., 

kavoje VI 
siautė viesulas, kuris tru- perkūnas trenkė į Kirmė- bai aukšti ir stori, šimta- 
kd apiė 10 ftiinUeių. Mies- lių kaimo gyventojo Liud- mečiai medžiai, atrodo 
tėlyje it pd kaimus išvar- viko Kirsnio klojima- Kai- lyg didžiausių patrankų 
tė daugybę medžių, su- mo trobesių kamšatyje; būtų buvę subombarduo- 
gridvė daug trobesių, iš Ugnis labai greit išsiplėtė, ti; medžiai beveik visi iš
kurnu kelis sudegino žai- Sudegė 6 gyv. namai, 10 į 
bai. į tvartų it 9 klojimai. Nu-1

Miesteiyjė jautėsi nėpa- ; kentėjo trečdalis kaimo 
praštrfl bangu* kada akn ūkininkų. Nuostolių pri- 
fhirkdj suūžė uraganas, ir ■“— 
žaibo greitumu lūžo sto
riausi medžiai ir kilo sto
gai kaip Įrtūūys. 

1 Keliai liko medžiais už-

21 d. 16^1.
Bifrželio 25 d. 22 vai.

daryta apie 100.000 lt.
Kirmėlių kaimas Ragu

vos apylinkėje yra vienas 
iš paskutiniųjų besiskirs
tančių į vienkiemius.

v •

Lietuvoje (be Klaipėdos 
krašto) išeinančių 1937 
m. birželio 26 d. spaudi
nių statistika yra tokia: 
Dienraščių 13, savaitraš
čių 35, dvisavaitinių 26, 
mėnesinių 43, kitais laiko
tarpiais leidžiamų 31, iš 
viso 148.

Kaune eina 126 (vienas 
— Petrašiūnuose), Bir
žuose 3, Panevėžyje 1, 
Šiauliuose 4, Marijampo
lėje 4, Zarasuose 3, Tel
šiuose 2, Kretingoje 2, Kė
dainiuose 1, Ukmergėje 1, 
Skirsnemunėje (Rasei
nių apskr.) 1.

Lietuvių kalba eina 122 
laikraščiai, žydų 
(vienas 
vokiečių — 1, rusų 
lenkų — 5, esperanto —

Laikr. leidėjų tautybė 
yra tokia: lietuvių — 123, 
žydų — 15, vokiečių — 1, 
rusų — 4, lenkų — 5, viso 
148.

Informac., visuomen. ir 
kult, pobūdžio yra 73, 
mokslo, meno ir literatū
ros — 46, religinių — 20, 
sporto — 4, vaikų — 5, 
viso 148.

Nuo 1936. I. 1 d. iki 193? 
m. birželio 26 d. nebeišei
na 23 laikraščiai, t. y. už
daryti ir p.

v •

14 
hebrajų k.), 

— 3;
1.

laužyti arba su šaknimis 
išrauti, kurie krisdami į 
kapus pridarė daug nuos
tolių, sugriaudami daug 
ir brangių kryžių — pa
minklų. Tverų kapuose ir-
gi yra nulaužti keli stam- 

jbūs medžiai ir sudaužyti.
paminklai. 1

PRIGĖRĖ ARKLYS IR 
ŽMOGUS

Birželio 22 d. apie pie
tus Dubysoje ties, Navf- 

| ninkais bemaudyda mas 
arklį prigėrė P. Rimkus iš 
Grinkiškės km., Raseinių 
aDskr. ir nuskendo jo ar
klys.

*



Aawradifeal%. Liepos 20 d., 1937 DARBININKAS 8

Iš L. D. S. Veikimo
LDS. CONN. APSKRI

ČIO 44-TO SUVAŽIAVI
MO PROTOKOLAS

pa-LDS. Conneeticut aps
kričio pusmetinis suva
žiavimas įvyko 16 dieną 
gegužės, Šv. Juozapo pa
rapijos salėje, Waterbu- 
ry, Conn.

Apskričio pirmininkas 
J. Mončiūnas pradėjo su
važiavimo. sesijas 2 vai. 
po pietų, ; 
atstovus(es) ir svečius.1 ištraukas: Metiniame su- 
Jisai pakvietė kleboną važiavime buvo bankoje 
kun. J. Valantiejų sukai- ’ ‘
bėti maldą. Po maldos, 
reikšmingais žodžiais, kn-’šv. mišių auka 7 doleriai 
nigas J. Valantiejus svei
kino suvažiavimo daly- ‘
vius, girdamas jų katali- I Haven šv. Jurgio parapi 
kišką veikimą ir linkėjo 
sėkmingai veikti ateityje. 
Taipgi suvažiavima svei
kino J. Bernotas, J. Jaku
bauskas savo ir gerb. A- 
leksio vardu, kuris nega
lėjo dėl tūlu priežasčių'kuopas, 
pribūti, S. šriupša, A. ‘ ’ 
Krikščiūnas.

Apskričio valdyba daly
vavo pilnai, išskyrus vice
pirmininką ir iždo globė
ją. Pasirodė, kad dalyvau- 
i’a iš trijų kuopų delega
tai: Waterbury 5 kuona, 
Hartforde 6 kp. ir 
Britain 36 kp.

Į prezidiumą tapo išrin
kta pirm. J. Mončiūnas, 
vice-pirm. J. Bernotas, 
rašt. B. Mičiūnienė, tvar
kdarys, P. Liubinas, ko
respondentas J. Totilas. j 
Mandatus ir įnešimus 1 
tvarkyti pavesta raštiniu-! 
kei p. Mičiunienei.

Delegatai registruojami.;
Iš penktosios Waterbury metų Gegužinės 
kuopos: T 
J. Totilas,
Bernotas, A. Sambaris, P. skaitlingai dalyvauti. 
Liubinas, A. Zabelskis, B.! 
Šilkauskas, J. Angis, A. 
Krikščiūnas. Iš 6-tos 
Hartfordo kuopos: K. Ta
mošiūnas. A. Pateckas, S. 
Šriupša, J. Mončiūnas. Iš 
36 New Britain kuopos: 
B. Mičiūnienė. Viso 14 at
stovų ir penki svečiai: M. 
Kašėtaitė, 
kienė, M.
P. Suopis ir
Visiems 
ženkleliai, kuriuos paga- pie jų kolonijos veikimą, 
mino vietinė LDS 5 kp. Nauji įnešimai. Įnešta, 
Svečiams suteiktas pata- kad didesnėms ligoninėms 
riamas balsas. būtų siunčiamas “Darbi-

Protokolas buvo pers
kaitytas iš metinio suva
žiavimo ir vienbalsiai pri
imtas. Sekė valdybos ra
portai. Pirmininkas
reiškė, kad dirbo kiek ga
lėjo. Vice - pirmininko ne
buvo, tai ir raporto netu
rėjo. Raštininkė pareiškė, 
kad ji dirbusi pagal savo 
užduotį, rašinėjo laiškus 
ir pranešimus ir t.t. Iždi- 

, ninkas išdavė finansinį 
sveikindamas raportą, kurio duodame
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ir ant rankų $92.10. Lai
ke suvažiavimo išmokėta:

raštininkei alga ir ženk
leliai $10.85; auka Nevv

jai 5 doleriai; kitos išlai
dos $2.00. Viso išmokėta 
S24.85. Ižde dabar yra 
$67.25. Organizat o r iu s 
pranešė, kad jisai kreipėsi: 
į tris vietas steigti naujas 

, bet nepavyko.
Taigi darbavosi savo kuo- 

: poje prirašydamas 13 
naujų narių. Valdybos ra
portai vienbalsiai priimti. 

Sekė komisijų raportai.
Seno iždo perėmimo komi
sija pareiškė, kad ji se
ka veikimą p. M. Cibuls- 
kienės šiame dalyke, bet 
yra maža viltis iždą at
gauti. Ši komisija dalyką 
toliau tyrinės. Gegužinės 
reikalo komisija pareiškė, 
kad jau grąžinti 8 dole- 

i riai dėl netilpusių skelbi
mų pareitais metais, ir 
kad pas juos randasi 11 
dolerių 75 centai, kuriuos 
laiko savo kuopos reika
lams. Raportas neaiškus 
ir lieka nepriimtas. Šių 

~ " i reikalu
P. Jakubauskas, Mačiai raportuoja B. Mi- 

J. Klikna,

Nevv

I

J. čiunienė ir kviečia visus

M. Karinaus- 
Liutkevičiutė, 

J. Kairys, 
buvo išdalinta

Padaryta trumpa per
trauka, kad galėtų išklau
syti vietinės lietuvių ra
dio programos, kuriai va
dovauja komp. A. Aleksis. 
Pasigirdo sveiki n i m a i 
mūsų suvažiavimo, kas 
padarė nemažą įspūdį.

Atsilankęs kun. A. Va
lantiejus nuoširdžiai svei
kino dalyvius savo, kun. 
Balkūno ir kun. Lekešiaus 
vardu. Plačiai kalbėjo a-
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CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
w

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

LOS. GARBĖS NARYS 
MINĖJO 60 METU

Jonas JeskelevičiUs
Jonas Jeskelevičius, L. 

D. Š. Garbės Narys, įžy
mus labdarys ir katalikiš
kos spaudos apaštalas gi
mė Dzūkijoje, 1877 m., 
Kabelių kaime, Marcinko
nių parapijoje. Atvyko į 
Ameriką prieš 40 metų ir 
apsigyveno Montell oje. 
Nuo pat atvykimo į Ame
riką jis nuoširdžiai dirbo 
ir tebedirba katalikiškose 
draugijose.

Nuo atvykimo dienos jis 
pradėjo dirbti batų dirb
tuvėje ir tebedirba tą patį 
darbą per ilgus 40 metų. 
Jonas Jeskelevičius grįžęs

iš darbo nesėdi namie, jis 
su dideliu atsidavimu eina 
po namus ir platina kata
likišką spaudą, o ypač lai
kraštį “Darbininką”, ku
rio jis yra skaitytojas ir 
uolus rėmėjas nuo pat 
“Darbininko” įsikūrimo.

Jonas- yra LDS 2-ros 
kuopos ilgametis iždinin
kas, kurioje dirba su dide
liu nuoširdumu. LDS. or

ganizacija, įvertindama joj 
pasidarbavimą, pakėlė jį į 
LDS Garbės Narius.

Reikia pastebėti, kad 
vargiai galima rasti lab- 
daringesnius žmones kaip 
Jonas ir Marijona Jeske- 
levičiai. Čia noriu pami
nėti keletą jų dviejų su
teiktas stambesnes aukas, 
būtent: Kabelių bažny
čiai, Lietuvoje aukojo 
$3,400.00, Marijonų kole
gijai — $200.00, Jėzui-1 
tams — $200.00. “Darbi-[ 
ninko” snaustuvė': reika
lams — $50.00. pirlrtr* Liet. • 
Paskolos boną u* Si 00.00. j 
Be to, jie yra labai dide
les sumas aukoję Indijose 
dirbant i e m s misi jonie- 
riams ir kitokioms labda
rybės įstaigoms.

Pereitą mėnesį p. Jeske-' 
levičius minėjo savo 60 
metų amžiaus sukaktį ir 
32-jų metų vedybinio gy
venimo. Linkime jubilie- 
jatams tvirtos sveikatos 
ir ilgų metelių. Rap.

a ‘ " -C' R*“

THE 
IS hot!
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Okupuotoje Lietuvoje
ŠVENČIONIŲ APSKR. Prunską, iš T.uknos — Veroniką 

Gedzivttę, iš Ožkinių — Joną 
Kaltinėnai. DAR APIE KR A- Vilūną, iš Biržijos — Alfonsą ir 

Gegužės Albertą Juodvalkius. Pas visus
d. Lukuos sodžiaus vai-j paimta bemaž visi lietuviški lai- 

mokyklos

TAS IR SUĖMIMUS.
mėn. 23 
stybinės
Dvilevičius, Zigmo ir Romualdo j
Juteliij, Mykolo Saulevičiaus ii-j
kitų padedamas, surengė pusiau gvbos Įstaigom (Urząd Sledczy) 
lenkišką vakarą, 
t ė apylinkės
Kalbama, kad po vakaro kažkas džiūte, Jonas Vilūnas, Alfonsas 
pranešė Kaltinėnų policijai, jog ir Albertas Juodvalkiui paleisti, 
j vakarą atėjęs lietuvių jaunimas, bet paimti iš jų lietuviški laik

raščiai ir knygos nesugrąžinta. 
Gubertas Gudelaitis, Antanas 
Vasilkauskas, Juozas Jatulevi-

mokytojas kraičiai ir lietuviškos knygos.
Visi suimtieji buvo nuvesti j 

ir! Kaltinėnus, kur juos tardė Žval-

Į kurį susikvie-l viršininkas Povilas Kamaraus- 
lietuviii jaunimą, kas. Po tardymo Veronika Ge- 

’ v--j- t_ — - 1'')-___ a ij.___ _____ ,

neva dainavęs priešvalstybines 
dainas.

Gegužes mėn. 30 d. Kaltinėnų
valsčiaus policija, K. O. P. ka- čius ir Vladas Prunskas nuga

iš Švenčionių atvykęs į Švenčionis ir uždaryti
’ ' ! Zavadzkis 1

darė kratas ir suėmė šiuos lietu- Matulevičius ir Prunskas 
iš Seniškės sodžiaus Gu- Įėjimo paleisti, liko tik Gudelai- 

__ ! t is ir Vasilkauskas.

reiviai ir iš 
policijos valdininkas Zavadskis

i j Švenčionis ir uždaryti 
kalėjime. Birželio mėn. 1 dieną 

iš ka
vius:
bertą Gudelaitj, iš Kūrinių 
Antaną Vasilkauską, iš Kuklių --------------------
— Juozą Jatulevičiu ir Vlada PAMINKLO POLICININKUI 
________ ___________ -__________ _ KYBARTUI —
ninkas” ir taipgi lietuviš- ----------
kOS knygos. Nutarta pa.“, pašventinimas ir surištos su tuo 
likti kuopoms tuo rūpin- , iškilmės palinvje sukėlė lenku 
tis. Įnešta, kad Apskritis nepasitenkinimą. Specialus ko- 
rūpintusi sustiprinimu L. ; munikatas išaiškino, kad velionis 
D. S. 39 kuopos. Palikta Kybartas “svajodamas apie Di- 
Apskričio valdybai rūpin-; džiąją Lietuvą, neteisėtai bandė 
tis. Įnešta pasiųsti apskri- perkelti palinijinio gairę okupuo- 
Čio atstovą į LDS Seimą. It0 krašto gilumon ir už tai bu- 

_ vo iš pasalų (z zasadzki) nušau
tas”. Garbė didvyriams!

• v

Plačiai apsvarsčius, nu 
tarta tiktai pasiųsti svei
kinimą ir $10.00 dovaną. 
Tai padaryti palikta pir
mininkui ir iždininkui.

Suvažiavimą už d a r ė 
malda J. Mončiūnas. Kitą 
suvažiavimą Hartfordie- 
čiai kvietė pas save. Kvie- !raro.sl 
timas priimtas su pasta-| jSSl. V!?"”
ba, kad jei būtų galima,! " 
tai Bridgeport, Conn., kur 
surengti ir vakarą.

J. Mončiūnas,

• v

*

Pirmininkas,
M. Mičiūnienė,

Raštininkė.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

- - - - - - - - - - - —J
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LENKŲ CENZŪROS 
AGRESINGUMAS LIE

TUVIŲ ATŽVILGIU

Lenkų cenzūra kas kart 
vis agresyvesnė

, ***.i.— ........... —

Į spaudos atžvilgiu. Jau ga
na daug laiko, kaip Vil
niuje negali išeiti vienin
telis lietuvių jaunimo kul
tūros žurnalas — laikraš
tis “Jaunimo Draugas”, 
negalėjo pasirodyti lietu
viškas laikraštis Švenčio
nyse, Varšuvoje. Vilniuje 
vis neduodamas leidimas 
leisti lietuvišką jaunimui 
laikraštį. Lietuvių laikra
ščių konfiskavimas yra 
nuolatinis dalykas. Pas
kutinis “Vilniaus žodžio” 
numeris (27) praneša vėl 
naujus Vilniaus lietuvių 
spaudos konfiskavimus. 
Konfiskuota kultūros gy-

estetine

»

kv-S***

• 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.

5<p

THE NORGE ROLLATOR 

C0MPRESS0R-.w7t/> būt three 

dowly moving perti — employl 
tmooth, casy, rolling power 
insteed of the usutl hurried 
beck-end-forth tction. Re- 

sult—more cold for the 
SgaS current used. Only 

Norge A«s the 
Rollator.

••

NORGE
D0WN 

PAYMENT 
AS L0W AS

$g.oo
-- j

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

venimo žurnalo “Lietuviš-, 
ko Baro” paskutinis nu
meris ir vienkartinis dai
lės ir literatūros leidinys; 
“Varpas”.

------------ |
VILNIUJE 5000 BEDAR 

BIŲ

Vilniuje šiuo metu ofi
cialiomis žiniomis yra 
5000 bedarbių.

KAIP GYVENA MAR- 
CINKONIEČIAI

t T T T T T T T ❖ t ❖ t T ♦♦♦ 
t ❖ t T ❖ t T ❖ t T ❖ t T T T ❖ t ❖ t 
t ❖ ❖ t t T t t ❖ t T t T ❖ ❖ t T T T t t T T T T T t ❖ ♦t*

O paskui ir reikia eiti į 
teismą. Bet su S. A. dar 
pusė bėdos,, yra ir dides
nių. Tuo tarpu gerai neži
nomi išsivertėiiai kažkur 
parašė, kad vietos gyven- Nuo jos paimtas 
tojas Leonardas Stasiulio- atvirukas, sieninio kalen- 
nis, 18 metų jaunuolis, doriaus lentelė su Vytimi, 
vaikšto į Lietuvą. Kovo dainų sąsiuvinis ir vietos 
27 dieną jis buvo suimtas Į šv. Kažimiero dr-jos sky- 
ir nuvarytas į Gardiną. Iš riaus vaistinėlė, 
ten jis iki šiol nesugrįžo. ------------ -

KRATOS IR TARDYMAI GERŲJŲ BIZNIERIŲ 
________ I REKLAMA YRA AT- 

SAKOMINGA

ninką, pas kurį Zabielytė 
gyvena. Krata truko nuo 
9 vai. iki 15 vai. 30 min. 
M. Zabielytei įsakyta lau
kti ištrėmimo pranešimo.

i vienas

“Vilniaus Rytojus” pra
neša, kad birž. 3 d. Igna
linoje buvo suimtas lietu
viškos skaityklos Navi
kuose vedėjas Eduardas 
Stankevičius. Po tardy
mo, kur jis buvo klausi
nėjamas apie nelegalią li
teratūrą — buvo paleis-: 
tas.

Birželio 9 d. Švenčionių 
policija krėtė Valerijoną 
Cicėną iš Kančioginės

“Vilniaus Rytojus” duo-į 
da trumpą apžvalgą, kaip 
dabar gyvena marcinko- 
niečiai. Šis kaimas, kaip 
žinoma, yra vadinamoje' 
palinijo juostoje ir jo gy-| 
ventojai turi taikytis prie 
paskelbtų reikalav imu. 
Dabar vakarais čia ne
skamba nė lietuviškos 
dainos, nes saulei nusilei
dus, negalima nueiti net; Cicėną iš 
pas artimiausį kaimyną.į (Mielagėnų valse.) ir An- 
žodžiu, visas kaimas ap- taną Ulazą iš Kaltinėnų 
miręs ir niūrus.

Šio kaimo gyventojus t 
slegia sunki savųjų deda
ma našta. Daug tenka nu 
kentėti nuo “< 
rių”, kurie neturi poilsio

• v

miestelio, taip pat ieško
dama nelegalios literatū- 

, ros bet nieko nerado.
I Gegužės pabaigoje Sta- 

duT^akenu-’11^ kaime> Beniakainių aumaKepu vaJgčbuvo iškrėstas A. 
nei dieną,'ne7 nZktj.t'Dieną S°tos, Utkevičiutės butas, 
jie gaudo kiekvieną kaimo *un krato.s metu visai ne’ 
žodį, o naktimis valkioja-, vo nanue-

į si apie pakampes. Nėra1 Buv. lietuviškos skaity- 
; nė vieno vakaro, kad ku- klos vedėjai M. Zabielytei 
ris nors vietos gyventojas; Plikiuse policija ir Lydos 
nematytų S. A., landžio-’; tardytojas įsakė išsikrau- 
jančio po kitų kiemus, styti iš Plikių. Po kiekj_________  ______________ Plikių. Po kiek
Mat, jis yra laikinu eigų- laiko į Plikius vėl atvyko 
liu, todėl, kai randa kur! policija ir iškrėtė Zabiely- 

tes butą ir daiktus. Taip 
pat iškrėtė ir namų savi-

Ne visus skelbimus, ir 
ne visa reklamą gali laik
raščiai priimti, jeigu jie 
nori palaikyti savo skai
tytojų pasitikėjimą. Laik
raščiai, taip lietuviški, 
kaip ir nelietuviški, daž
nai atsisako priimti skel
bimu ir labai dažnai, jeigu 
jie žino, kad skelbėjai ne
silaiko teisinerumo. Bos
ton Better Business Bu- 
reau padeda, k. a., laikraš 
čiams, radio ir t.t.. ats
kirti gerus ir teisingus 
skelbimus nuo neteisingu. 
•Tos patarimu klauso virš 
šimtas laikraščiu, šitoji 
įstaiga, persitikrinusi ga
na ileu prityrimu, kad vi
suomet reikia užganėdinti 
žmonių pasitikėjimą, vien 
užsiima palaikymu pirkė
jų pasitikėjimą. Ji šį dar
bą vesdama, spausdina 
lapelius ir ištiria abejin
gu biznierių ir “rakietie- 
riu” metodus.

liu, todėl, kai randa kur 
parvežtų iš bent kur mal
kų ar šakų, iškelia bylą...

Profesionalui, biznieriai. pmmonIn
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi verti skaitytoji; paramos.

Visi skelbkite “Darbininke".




