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Per šių metų automobi
lių gamybos sezoną siautė 
smarkūs streikai. Nežiū
rint j tai automobilių pra
monė šiemet padarė re
kordą. Automobilių ga
mybos sezonas prasideda 
spalių mėnesį ir tęsias 8 
mėnesius. Per tą laiką 
šiemet toje pramonėje 
dirbo 522.000 darbininkų. 
Tai 6 nuoš. daugiau, negu 
1929 m. Algomis kas mė
nuo tie darbininkai gavo 
S15.885.000, o 1929 m. 
gaudavo $15.785.000. Tai 
dėjosi nežiūrint į tai, di
džiausios dirbtuvės — Ge- 
neral Motors ir Chrysler 
veik ištisą mėnesį dykavo 
dėl sitdovvn streikų.

Automobilių pramonėse 
sezoninis darbų sumažėji
mas prasideda nuo birže
lio pabaigos. Kadangi 
streikai automobilių ga
mybą buvo sutrukdę, tai 
darbai toje pramonėje šie
met užsitęsė.

Agrikultūros Depart- 
mentas skelbia, kad šie
met per pirmąjį pusmetį 
Amerikos farmerių įplau
kos buvo 12 nuoš. dides
nės, negu per tą pat lai
kotarpį pernai.

Šiuo laiku Australija tu
ri 17.809.000 bušelių kvie
čių eksportui. Pernai jų 
turėjo 26.000.000 bušelių. 
Kadangi siu metų Ameri
koj užderėjimai geri, tai 
Amerikai atsidaro proga 
paimti Australijos rinką 
tose šalyse, į kurias ėjo 
Australijos javų ekspor
tas.

Praėjusiais 1936 metais 
Jungtinėse Valstybėse cu
kraus suvartota 5.522.000 
tonų. 1934 m. tesunaudota 
5.135.000 tonų. Prieš de
presiją 1929 m. sunaudota 
5.811.000 tonų. Išeina, kad 
praėjusiais metais cuk
raus sunaudota 5 nuoš. 
mažiau, negu 1929 m.

Nors per pirmąjį šių 
metų pusmetį šioje šalyje 
siautė streikų bangos, bet 
apskaičiavimai par odė. 
ka šiemet per ta pusmetį 
gerybių pagaminta ir par- 
uota daugiau, negu pernai 
per tą pat laikotarpį.

Japonijos vyriausybė 
paskelbė, kad mažįsianti 
importą iš užsienio. Dėlto 
nukentės užsieninė preky
ba Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos.

P. G-as.

AMERIKIEČIAMS BUS 
ĮSAKYTA IŠSIKRAUS

TYTI Iš PEIPINGO

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia, 
galimas dalykas, kad tuo
jau isakys visiems savo 
piliečiams išsikraustyti iš 
Peipingo, Kinijos, nes 
prasidėjus karui Japoni
jos su Kinija susidarė 
rimtas pavojus svetimša
liams.

KOMUNISTAI EINA 
PAS NEGRUS

/! <4

TEL, SOUth Boston 2680

Poeto Maironio antkapio arkikatedros Bazilikoje atidarymo iškurnės birž. 30.

Rusija Nebeįsileidžia Turistu

Katalikas, kurą neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisfis va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

■j ‘
Vyskupas Ketteleria
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Japonų ir Kinų Mūšiai Didėja

POPIEŽIUS LAIMINAAreštavo Už Sovietų Pi
liečio čeverykų Fotogra- AMERIKOS KOLUMBO 

favimą RITERIUS

Castel Gandolfo, Italija, 
, — Popiežius 

ir kitų valstybių piliečiai/priėmė audijen- 
kurie užsimokėjo už kelio- gijoje 40 Amerikos turis- 
nę ir yra gavę sovietu Ru-1 tu’ kuriems vadovauja suos vLaf^kti į Rusm, New Yorko Kolumbo Ri- 

J * tenu sekretorius, Tomas
. Per juos Po

piežius siunčia apaštališ
ką laiminimą visiems A- 
merikoje tos organizaci
jos nariams. Priminęs Ko
lumbo Riterius, Jo Šven
tenybė pasakė, kad iie “e- 
są geri kovotojai už tiky
bą ir Bažnyčią”.
BOLŠEVIKAI tlKTINA- 
SI ŽMONIŲ TIKĖJIMU

Londonas, Anglija —
Laikraštis “The Tablet” 
praneša įdomias žinias, a- 
pie Rusiją- Sako, būk bol
ševiku slaptoji policija 
suareštavo vieną kaimieti, 
kuris Dasivadino Kristaus 
pranašu, 
žmones 
Daugybė 
klausytis. Maskvos spau
da tuo baisiai piktinasi, 
kad po dvidešimties metų 
kovos prieš religiją, žmo
nės noriai renkasi klausy
ti kalbų apie Dievą.

Bedievių sąjūdžio komi
tetas nutarė Maskvoje pa
statyti viešbutį, kur ats
tovai galėtų susirinkti į 
dažnus bedievių kongre
sus.

Stačiatikiu vyskupas, 
Gorki apylinkėje, V - • -

Maskva, Rusija — La- . „
bai daug Jung. Valstybių į?^?°SVt ’

i j UCIIU dvAl 1 gavo pranešimus, kada ,t. . , . . . Brodenck.ne atvyko i sovietu uostą, . v.
kad jų negali įleisti, nes 
toks esąs įsakymas iš vir
šūnių. Sovietu valdžia ne- 
bepasitiki turistais, nors 
iie niekur be sargybos ne
dali važiuoti. Bet grei
čiausia ir sovietų palydo
vams komisarai nebepasi- 
tiki.

Pranešama, kad net ir 
tiems, kurie yra nuvykę į 
Rusiią, kaip tai Reliance

ninerada. neleido apsisto
ti ir isakė išvažiuoti iš 
Rusiios. Toje grupėje bu
vo 15 asmenų, tarp kurių 
13 Jung. Valstybių pilie
čiai. Du iš tos grupės na
riu buvo areštuoti už so
vietų piliečio darbininko 
čeverykų fotografavimą.

Taipgi sovietu valdžia 
isakė neileisti išlipti iš 
laivu Franconia, Kungs- 
holm ir Rotterdam, kurie 
ką tik atplaukė su pasa- 
žieriais i Rusiią ir turėjo 
sovietų Rusijos vizas.

Vadinasi, sovietu kruvi
nasis diktatorius Stalinas 
biiosi, kad užsienių turis
tai nesužinotų teisybės 
kas dabar dedasi nelai
mingoje Rusijoje, kur 
kasdien šimtais žmcnių 
sušaudoma.

GEN. FRANCO UŽKA
RIAVO 7000 KETVIR

TAINIŲ MYLIŲ PLOTĄ

siųstu išgelbėti 
ir bolševizmo.
žmonių ėjo jo

1
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KOMPANIJŲ UNIJOS 
DARBININKAMS NE 

PAGALBA

POPIEŽIAUS ENCIKLIKA 
KANADOS PARUAMEN- 

TE

KATALIKŲ BAŽNYČIĄ 
ATIDAVĖ PROTESTAN

TAMS
Meksiko City, Meksiko, 

— Valdžia buvo uždarius 
Kataliku Bažnyčią, bet 
dabar vėl atidarė ir atida
vė ją protestantams lai
kyti pamaldas. Visi jau
čia valdžios neteisingu
mą. nes ta bažnyčia buvo 
pačių kataliku žmonių pa
statyta. Katalikai pareiš
kė valdžiai griežtus pro
testus. Bato bažnyčia ta
me pat mieste naverčia- 
ma į muzieiu. Tokia tai 
“laisvę” radikalai duoda 
tikintiesiems ir religijai. 
Darbai skiriasi nuo žo
džiu, kaip dangus nuo že
mės.

Toledo, Ohio — Liepos 
29, — Darbininkai kom
panijos unijose nėra lais
vi, nes tokios unijos ne
duoda darbininkams lais
vai išsirinkti savo atsto
vus, taip pareiškė kun. 
Dr. Francis J. Haas, šv. 
Pranciškaus Seminarijos 
rektorius, Milw a u k e e, 
Wis.

“Visose kompanijų uni
jose”, sako kunigas, “dar
bininkus atstovauti turi 
būti išrinktas iš tos pa
čios kompanijos darbinin
ku. Jei toks atstovas grie
žtai reikalaus darbinin
kams didesnių algų, kom
panija ji gali atleisti nuo 
darbo. Jei jis nori dirbti, 
tai negali savo broliams 
darbini n k a m s išreika
lauti iš kompanijų nieko 
geresnio. Kad unija dar
bininkams būtų naudin
ga, tai reikalinga, kad 
darbininkų atstovai į ją 
būtų laisvai išrenkami. 
Tas jau savaimi pasmer
kia visas kompanijų uni
jas”.

Toranto, Kanada —Tei
singumo ministeris, Mr. 
Ernest La Pointe, kalbė
damas Kanados parlia- 
mente pasakė: “Man įdo
mu, ar daug čia susirin
kusių yra skaitę Popie
žiaus Pijaus XI encikliką 
apie bedievišką komuniz
mą? Jis tame rašte pasa
kė, kad teisingumas ir ar
timo meilė yra geriausios 
priemonės prieš komuniz
mą”.

Toliau jis sakė: “Aš ži
nau, kad neapykanta ko
munizmo nepanaikys. Vi
si kanadiečiai turėtų vie
ningai skelbti tiesos mok
slą. Saugoti tikybą nuo 
komunizmo mokslo skel
bėjų- ir padėti valstybei 
išlaikyti Kanadą, kad jo
je piliečiai turėtu apsaugą 
ir ramybę. Tikyba ir lais
vė yra stipriausia atra
ma prieš komunizmą”.

• MEKSIKOJE' ŽEMĖS 
DREBĖJIME DAUG 

NUKENTĖJO
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Shanghai — Liepos 29 
— Smarkūs mūšiai įvyko 
Peiping apylinkėje. Japo
nai praneša, kad apie 504 
kiniečių kareivių žuvo. Ji 
reikalauja, kad kiniečii 
kariuomenė pasitrauktų 
iš Peiping. Japonų spaudi 
iš Nanking praneša, ka( 
Kinija rimtai ruošiasi 
karą? Anglija, Prancūziji 
ir Jungtinės Valstybė: 
daro pastangas, kad ti 
dviejų tautų karas būti 
išvengtas. Kinija, kai ži 
noma, nors ir turi 1,658 
000 kareivių, bet netur 
ganėtinai karo lėktuvų ir 
laivyno pajėga menka 
Kareiviai irgi neištreni 
ruoti. Japonai gi turi ge
rai apginkluotą kariuome 
nę ir galingą laivyną. Ru 
sija, tiesa, prieteliauja si 
Kinija, bet dabar ji tur 
savo bėdų. Japonai tai se 
nai laukė, kada Rusijo 
naminis neramumas susi
darys, ir Kinijai bolševi 
kai negalės teikti pagalbą 
tada ji Kinijai galės pa 
diktuoti. Iš visų žinių at 
rodo, kad Japonų - Kini 
susirėmimai, kaip jau se
niai pasikartoja, bus loka 
lūs.

SUDEGĖ 120 KUNIGŲ
RUSIJO^-fcALftJIME

Geneya, Liepos 29, — A- 
pie 120 įvairių denomina
cijų kunigų sudegė bolše
vikų kalėjime Solovkų Sa
lose. Sargai ir prižiūrėto
jai visai nemėgino, jų. gel
bėti. Žuvo taip pat ir. trvs 
stačiatikių vyskupai. Gai
sras visai sunaikino kalė
jimo narna, kuriame buvo 
kalinami kunigai.

Kadangi dabar kunigai 
vra laikomi kalėjimuose 
kartu su kitais kaliniais, 
kartu dirba, bolševikai 
patėmijo, kad slaptai kal
ba kaliniams apie Dievą, 
tai- jie nutarė ateinanti

KETURI TŪKSTANČIAI 
BAŽNYČIOS ATIDARY

ME

Juarez, Meksika, Liepos 
29, — Kada sena Guada- 
lupe bažnyčia vyriausiojo 
teismo įsakymu buvo ati
daryta. šv. mišių klausvti 
susirinko 4,000 žmonių, 
kurie apstoję bažnyčią iš 
visų pusių meldėsi.

NACIAI ATIMA IŠ ŽMO
NIŲ KVIEČIUS IR RU

GIUS

buvo rudenį atidaryti atskirą 
užpultas jaunų komunis- kalėjimą kunigams. 
tu ir pavojingai sumuštas, busiąs šiaurėje Chomogo- 
Jis buvo nuvežtas į ligo- rj 
ninę. Kada policija parei
škė. kad negali surasti

Jis

__ _  _ Maskvos valdžia davė 
mušeikų, vyskupas paša- leidimą bedievių grupes 
kė kaikurių vardus. Tada asmenims pirktis revol- 

—“apsiginimo”.

Orizaba, Meksika, Lie
pos 29, — Vera Cruz ir 
Puebla valstybėse įvyko 
smarkus žemės drebėji
mas, kuriame 34 asmenis 
žuvo ir šimtai liko be pa
stogės. Griuvėsiuose ieš
koma lavonų.

PLIENO DARBININKU
RIAUŠĖSE 80 SUŽEISTA

Cleveland, Ohio, Liepos 
29, — Policija neleidžia 
nikietininkams prieiti ar
čiau kaip 500 mastu prie 
fabriko. Tas padaryta, 
nes prie fabriko buvo i- 
vykęs smarkus susirėmi
mas streikierių su streik- 1 v* • 1 _ J _ „

SMARKOS MOŠIAI 
TIENTSINE

* - -y* s.

AMERIKIEČIAI
PAVOJUJE

Ryga, Latvija, Liepos 
29, — Komintemas išlei
do visu šalių komunistų 
grupėms isakvmą eiti pas 
negrus, kur tik iu yra ir 
stengtis juos prikalbinti 
dėtis nrie komunistu. Jei
gu galima, tai sudaryti, 
kad pačia propagandą 
vestų negrai.

Hendaye, Prancūzijos— 
Ispanijos rubežius, —Lie
pos 29 d. — Per kelias 
dienas ėjo smarkūs mū
šiai vakarinėje Madrido 
dalyje. Daug žmonių žu
vo. Ispanijos sukilėliai, 
kurie puldami baskų sos
tinę Bilbao buvo praradę 
keletą kaimelių, dabar per 
kelias dienas beveik visus 
atsiėmė. Gen. Franco ka
riuomenė užkariavo dau
giau kaip 700 ketvirtainių 
mylių žemės.

Valencijos radikalų val
džia labai skubotai siun
čia naujus pulkus karei
viu i Madrido frontą, kad 
užpildytu žuvusių vietas.

Gen. Franco tikisi ne
užilgo pasiekti Madridą ir 
tuo baigti civilį karą.

vyskupas buvo ištremtas ver^us
už apšmeižimą jaunųjų revolverių yra
komunistų. išdalinta bedieviu organi

zacijos nariams, kad “jie 
ISPANIJOS SUKILĖLIAI galėtų apsiginti nuo reli- 

SUNAIKINO DU RADI- ginių fanatikų”.
KALŲ BATALIJONU Kolorasino mieste, netoli
Salamanca, Ispanija — Omsko, bedieviai neleido 

Teruel karo fronte, rytų ugniagesiams gesinti baŽ- 
centrinėj Ispanijoj, suki- nyčios, kuri užsidegė pa
leliai sunaikino du radi- maldų metu. Jie sakė: 
kalų kariuomenės batoli-: “Tegul Dievas Juos gelbe- 
jonu. Daugiau kaip 400 į J**”' -iš 300 žmonių, ku- 
radikalų milicininkų nu- r*e buvo pamaldose, 68 
kauto. I gaisre sudegė.

.. i Dortoo rniaafi

PENKOS VIENUOLES
IR DU KUNIGAI Iš 

VIENOS ŠEIMOS

Hull, Anglija — Iš Har- 
rison šeimos penkios mer
gaitės įstoję į vienuoly
nus, o du broliai yra ku
nigai. Su’ tėvais dar gy
vena kiti trys vaikai.

Berlynas, Vokietija,
Liepos, 29,— Nacių vai- laužiais, kada vienas dar- 
džia išleido įsakymą, ku-i frininkas buvo užmuštas ir 
riuomi priverčia ūkinin
kus atiduoti valstybei nuo 
savo laukų suimtus kvie
čius ir rugius, pasiliekant 
sau tik tiek, kiek būtinai 
reikalinga pragyvenimui. 
Griežtai uždraudži a m a 
tuos grūdus duoti gyvu
liams. Ūkininkams yra 
nustatyta, kiek grūdų turi 
suvežti į valstybės sandė
lius. Sakoma, kad šimet 
javai nekaip užderėjo ir 
permatomas duonos trū
kumas, tai valstybė norin
ti apsaugoti žmones nuo 
bado.

80 sunkiai sužeista.
PREZ. ROOSEVELT 

PRADĖJO KAMPANJĄ

Washington, D. C. — 
Prez. Roosevelt pasikalbė
jęs su savo Kongreso va
dais pradėjo kompaniją, 
kad Kongresas kuogrei- 
čiausiai priimtų naujus į- 
statymus darbo, namų 
statybos, teismo pertvar
kymo ir kitus. ‘Jis tai da
rąs, kad nesudarytų jo ad
ministracijai pavoj aus.
Būtinai nori, kad Kongre- Daugiau kaip 150 Whitii 
sas priimtu darbo valan- Manufacturing kompi 
dų ir minimumą algų į- nijos darbininkų išėjo 
statymą prieš paleidžiant streiką. Streikui vadovai 
atostogoms. ja CIO.

Tientsin — Čia smarkia 
puolė Kinijos kariuomen 
Japonijos kariuo m e n ( 
Britu, Prancūzu ir Ital1 
kareiviai sargai užsibari 
kadavo ir saugo Anglijoj 
Prancūzijos ir Jung. Vals 
tybių piliečius. Dviejų dk 
nu mūšiai Šiaurinėje K 
nijoie nulėmė kinieči 
naudai. Kiniečiai pradėi 
smarkią ofensyvą. Ui 
muštas Prancūzijos kare: 
vis ir Britų policijos jėg 
narys, kinietis. Uždar 
tarptautini tiltą ir juo e: 
ti ar važiuoti neprale: 
džia nei vieno žmogau 
Kiniečiai nukirto telephc 
nu susisiekimą Japonam! 
Mūšiai kas kart vis dart 

> si smarkesni ir žiauresn 
' Gali išsivystyti į tikrą k? 
jrą.

150 DARBININKU SU
STREIKAVO NORTH

BRIDGE

Northbridge, Mass.

Pensą mieste, vyras su 
žmona buvo nuteisti ke-į 
turiems metams į Sibirą, 
nes jie klausėsi per radio 
tikybinės programos iš 
Lenkijos. Jų 12 metų sū
nus paimtas į jaunųjų ko
munistų organizaciją “iš
auklėjimui”.

Toki įvykiai dedasi so
vietų pragare. x .

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

M o 

•* A I '

šeštadienį, liepos 31 d., 2 vai. po pietų Darb 
ninku Radio programą išpildys So. Bostono Šv. Petr 
parapijos Vasarinės Mokyklos Radio Grupe, vad< 
vaujant muzikui Rapolui Juškai ir stud. Antanui Jui 
gelaičiui. Programa bus įvairi, mūsų jaunųjų pajėg 
išpildyta.

šeštadienį, 2 vai. po pietų pasukite savo radi 
ant 1120 kilocycles ir klausykite gražių dainų, muz 
kos ir kalbų iš WCOP radio stoties, Boston.

Darbininku Radio Programi 
2:00 Valandą po Pietų
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VIETINĖS ŽINIOS flosė jiš reprezentavo Me-:

X
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KVIEČIAME JUS,

■ą

Gerbiamosios ir gerbia
mieji Lietuviškos. Vasari
nės Mokyklos prieteliai, 
atsilankyti į jau nuo pat 
mokyklos atsidarymo ren
giamą “VAIKUČIŲ DIE
NĄ”. .

Mes turime Jums pri
rengę įvairenybių nuo 3 
valandos iki 5 valandos.

5 valandą mes laikysi
me viešus kvotimus paį
vairintus dainelėmis. Bus 
dalinamos dovanos.

7:30 vai. vakare, lauke 
bus perstatomas links
mas teatrėlis, kuri kiek
vienas norėsite pamatyti.

9 valandą bus radio iš
leidimas.

Į šią pilną įvairumų die
ną kviečiame atsilankyti. 
Ateikite.

Pelnas šios dienos eina 
kilniam tikslui — Jėzaus 
Nukryžiuotojo Se s e 1 i ų 
Našlaitynui ir Vienuoly
nui.

Vas. Mok. Vadovybė.

IŠVYKO l KUNIGŲ VIE
NYBES SEIMĄ

LDS. Cėritro Pirmųiiri- 
L'__ J?____ 1 zagŽdys

LDS. Centro Pir" 
kas kun. Jonas Sv4u__,. 
ir Vice-Pirmininkas kun. 
P. Juras sekmadieni išvy
ko j ] 
Seimą, Pittsburgh, Pa.

DAKTARAI
Tel. S. B. 2805-R i

LIETUVIS

OPTOM ET RIŠTAS)
Išegzaminuoju akis Į 
priskiriu akinius š 

___ kreivas akis atitie-i
sinu ir amblijoniš-j 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesą tinkamu laiku.

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

IUI

DR. J. LANDŽIUS «
SEYMOŲR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

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

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

t

LIETUVIS DANTISTAS Į

DR. M. Y. CASPER |
Arti Municipal Building |

525 E. Broadway, S. Ėoston j
Ofiso Valandos

Nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofl-s 
sas uždarytas šubatos vakarais lt j 
ned^Idienlais, taipgi seredomis nuo j 

. 12-toa dieną uždarytas. . 
Taipgi nuimu it X-Bay

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, 80. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. ▼. 
Seredomis nuo 9 Iki .13 r. diena. 
Subatomls nuo 9 Iki 6 Vai. vakari. 
Vadeliosią nuo 9 iki 12 vaL dieną.

(pagal RtartJ)
JI

Ii Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. & 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS .
* yi J IJ

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Šq., 

Cambridge, Man.

2~ ---- ... „ JIREININKJtSU
diiyvou CMfeRtfJGL MASS.

BAŽNYČIOS MALIA- 
VOJ1MAS SPARČIAI 

EINA PIRMYN
Pradžioje šio mėnesio 

pradėta bažnyčios vidaus 
puošimas. Dekoravimo 
darbą Atlieka p. Al. Barbe 
artistas. Maliavojąma su 
aliejiniais dažais’. Kuomet 
bus baigta atrodys suvis 
ne tą bažnyčia. Garbė 
cambridgeiečiams, kurie 
pajėgė ne tik didelę skolą

tuvius ir kėlė ' lietuvių 
vardą.. Laike kelių mėne
sių Postas dalyvavo sep- 
tyriiosė paradosfe netik 
Bostone, bet ir apylinkės 
miestuose. Dar šiais me
tais Postas dalyvaus A- 
mėrikos Lėgijono Massa-

išmokėti, mokyklą- įsistei

gti, vienuolyną įsigyti, 
bet ir bažnytėlę gražiai 
išsipuošti. Tas viskas pa
daryta, vadovaujant ga
biam, sumaniam klebonui 
kun. P. Juškaičiui.

Bažnyčios vidaus deko
ravimas lėšuos arti trijų

PRANEŠIMAS
Ūkininkų marketai ore 

prie Thomas Park, So. 
Bostone prasidės ketvir
tadienį, rugpiūčio 5 d. ir 
tęsis ketvirtadieniais iki

Kunigu Vienybės chusetts Departmento su-
...... •. . ■». ! -irimo man 91 1Q97

Šiomis dienomis buvo iš

važiavime, rūgo. 21, 1937, 
Nėw Ėedford, Mass. ir A- 
merikbs Lęgįjono Šfeįpie, 

New Yor-
»

vykę atostogų p. A. Ber- y11?8- 22» 1937,
notas su savo šeimyna 
pas gimines į New Jersey 
ir New York. Lankėsi 
Long Isiahd, N. Y., Pas- 
saic ir Trėnton, N. J. P- 
nas A. Bernotas yra veik
lus draugijose So. Boštb- 
ne.

ŠIMTĄ DOLERIŲ
Lietuvos Vyčių. 17-tos 

Alg. kuopos, So. Boston, 
liepos susirinkime, paau
kavo šimtą dolerių Para
pijos Vasarinei Mokyklai.

Nors tik maža dalis prie 
išlaidų palaikymui vasari
nės mokyklos, bet yra pa
vyzdys jaunuoliu, kad į- 
vertina tokį gražų tikslą.

A. E. L.

AR ŽINOTE KUR GALI
MA PIGIAI PIRKTI ŽIE
DUS IR LAKRODŽUS?
Šiais laikais visi žmonės 

skaitosi su pinigais, nes 
viskas brangu. Jei neapsi
žiūrėsi — permokėsi. Ot, 
perkant ir reikia pasirink
ti tokią krautuvę, kurioje 
galima gerus dalykus pir
kti pigiai.

Štai, jei nori pirkti iš 
auksinių dalykų, kaip tai: 
žiedą, laikrodį, fontaninę 
plunksną, stalavus peilius 
ir kitokius dalykus, pirki
te pas J. Dilį, kuris užlai
ko savo krautuvę “Darbi
ninko” name, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass. ant trečių lubų, ten 
tikrai sutaupysite pinigų 
ir įsigysite aukštos rūšies 
dalykų. Kaimynas.

• *

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkojame tė

veliui klebonui, kun. P. 
Virmauskiui ir kitiems 
kunigams už malonų baž
nytinį patarnavimą ir už
uojautos išreiškimą laido
tuvėse a. a. Aug. Jankaus
ko, kuris palaidotas liepos 
22 d., Mt. Bėnėdict kapuo
se. Taipgi dėkojame gra- 
botiui, p. J. Kasperui už 
tvarkingą laidotuvių pa
tarnavimą. Visoms gimi
nėms ir pažystamiems ta
riame širdingą ačiū už 
prisiųstas gėles ir už šv. 
Mišių aukas. Visiems kaip 
nors mums padėjusiems 
nuliudimo valandoje Šir
dingai dėkojame.
E. Jankauskienė ir šeima.

»1

ADV. Z. ŠALNIENE
sugrįžo į ofisą, "Darbi

ninko” name, ketvirtadie
nio rytą po dviejų savai
čių Atlantic City, N. J. Ji 
ten dalyvavo profesionalų 
moterų seime ir tuo tarpu 
savaitę atostogavo Atlan- 
tfc City. A. t. Ii

LIETtvlŲ VETERANŲ 
PRAŠYMAS *

Pereitą rudėnį, Bostono 
ir apylinkės lietuviai, pa
saulinio karo veteranai, 
susiorganizavo it* įkūrė 
prie Amerikos Legijono, 
Stepopo Dariauš Postą 
Nr. 317.

Nuo pat įsikūrimo Sėtu
vių postas buvo visur

Box 30, South Boston, 
Mass.

Amerikos Legijono 
Stepono Dariaus Postas 

No. 317.

ke. • j
Pradžioje šių metų, Pos

tas pradėjo organizuoti 
lietuvių beną, netik tam 
kdd paradoše pasirodyti 
sU Savo benu. bėt labiau-' 
šiai, kad užinterėsuotų 
mūšų jaunimą muzika^ ir vriuu, rugy, o, u
turėti ^ėną, kuris galėtų 5-tą, dalyvaus atstovai iš 
mūšį visoms lietuvių or- N A Apskričio — p-lė F. 
ganizačijorns patarnauti Grendelytė ir V. Kereišis;

Vadovystėje muziko, Pr. Alg. k-pos

VYČIŲ 25-tame Jubilie
jiniame Seime, kurs įvyks 
Dayton, Ohio, rugp. 3, 4 ir

parėhgimuose.

Kriaučiūno, jaunikaičiui 
susirenka kas savaitę re
peticijoms. Pažanga pa
daryta. Jau atėjo laikas 
kada lietuvių benas gali 
pasirodyti viešai.

Nors veik visi beno na
riai turi nuosavus instru
mentus, bet Postas turėjo 
pirkti keletą instrumentų, 
kaip bubnu, didžiulių triū- 
bų ir t.t. Dabar benui rei
kia įtaisyti uniformas. 
Stepono Dariaus Postas 
dar jaunutė organizacija, 
neįstengia viena tų išlaidų 
padengti.

Kadangi lietuvių benas 
tarnaus netik Postui, bet 
visuomenei, todėl vetera
nai kreipiasi į visus lietu
vius ir lietuvių organiza
cijas prašydami finansi
nes paramos jų'Benui.

iš South Boston 17-tos 
i — pirm. F. 

Karlonaitė ir J. Varnas. 
Jie mano užsukti ir į ki
tas valstybes svečiuotis. 
Grįš už savaitės laiko, ir 
papasakos įspūdžius Vy
čių Seimo. A. E. L.

NEPAMIRŠTA VIL
NIAUS

Kaikurios draugijos, be 
savo tiesioginių reikalų 
nepamiršta nei Vilniaus 
reikalų. Štai viętos trys 
žymios draugijos, Šv. Jo
no Ev. BĮ., D. L. K. Kęs
tučio ir Šv. Kazimiero Ry
mo Katalikų bendromis 
jėgomis ruošia didelį pik
niką, kurio pelnas skiria
mas Vilniaus vadavimo 
reikalams. Piknikas įvyks 
rugpiūčio 1 d., Kęstučio 
darže E. Dedham, Mass. 
Grieš Al. Stė^rFs orkes-nes paramos jų oenui. . v . . .

Rugsėjo 22 1937, Ame- ®' Bus gairių žaislų ir 
tikos Legijono parade;dam^ Valkams bus is- 
New Yorke, kur dalyvaus 
arti milijonas veteranų ir 
mes lietuviai norėsime 
matyti mūsų veteranus 
žygiuojant lydimus gerai 
organizuoto ir unifor
muoto lietuvių beno.

Todėl, prašome kiekvie
no geros širdies lietuvio, 
kad paremtų mūsų benąi 
savo, nors ir nedidele, au
ka. Veikėjų prašome šį 
klausimą iškelti draugijų 
susirinkimuose. Už kiek
vieną auką mes būsime la
bai dėkingi ir aukotojų 
Sąrašus skėlbsime spaudo
je. Aukas prašome siųsti 
šiuo adrėšU: Stephen Da
rius Post No. 317, P. O.

Į barstyta keli šimtai centų 
ant pievos, kuriuos jie ga
lės susirinkti. Žemaičiai 
su dzūkais trauks virvę, o 
storiausioms moter i m s 
bus bėgimo lenktynės. Vi- 

dalyvaukite. Rengėjai.si

LANKĖSI

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro ti

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas BroadPay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Plc, Td. S. 6. 1048

tūkstančių dolerių. Gerie- Kalėdų. Marketų valandos 
nuo 6:30 rytą iki 1 vai. po 
pietų. Parduos šviežius 
vaisius, daržoves, kiauši
nius, paukščius ir gėles. 
Ateikite ir nusipirkite be 
tarpininkavimo nuo ūki
ninkų. (30-3-

ji parapijiečiai savo au
komis eina pagėlbon. Vie
nas asmuo apsiėmė užmo
kėti už atnaujinimą sto- 
vylų $50.00. Tretininkų 
ordino vietos skyrius už 
atnaujinimą stacijų 3100. 
00. Po penkine aukavo J. 
Kiūrąs, Lenkauskienė ir 
P. Bunevičius. Beje, kun. 
J. Bružikas ir klebonas 
kun. P. Juškaitis aukojo 
po $100.00. Kurie tik gali 
prašomi savo aukomis 
Drisidėti prie išpuošimo 
Dievo Namo.

Aukotojų vardai, pavar
dės bus surašytos ant 
bronzinės lentos ir pri
kalta bažnyčioje prie sie
nos. Visiems bus matoma 
geraširdžių duosnumas. 
Už juos kas met bus lai
komos šv. mišios ir mal
dose daromi atminimai. 
Taigi, kurie norėtų savo 
vardus įamžinti, Drisidėti 
prie ;yerų darbų, lai savo 
aukomis ateina mums pa- 
gelbon. Vietinis.

KRIKŠTAS
Liepos 26, klebonas kun. 

P. Juškaitis pakrikštyjo 
Juliaus 
Petro 
kurs 
1934.
Plekavičius ir Ona Stan
kūnienė.

Matonio, sūnų 
ir Jono vardais, 

gimęs vasario 2, 
Kūtnais buvo Al.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
-------- -------U-------. i > r -------------- ------ i——

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 W. Broadvvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

t i
f

PAIEŠKAU savo puseserės Ro
žės Mikalauskiutės, paeinančios 
Marcinkonių bažnytkaimio. Gir
dėjau, kad prieš 25 metus gyve
no Conn. valstybėje ir esanti ve
dusi. Prašome jos pačios ar kas 
apie ją žinote man pranešti se
kančiu adresu: Juozas Celevi- 
čius, 56 Woran Avė., Chelsea, 
Mass. (26-30-2)

PARSIDUODA South Bostone 
12 kambariu mūrinis namas ge
roje padėtyje. Turi būti parduo
tas skubiai. Atiduosiu už $2000. 
Patelefonuokite SOUth Boston 
0439. (30-3-6-9)

IŠSIRENDAVOJA trims ka
rams garadžius. Įvažiavimas ge
ras, renda pigi. Atsišaukite: VI. 
Brazauskas, 11 Story St., So. 
Boston, Mass. (30-2-6)

PARSIDUODA ARBA IŠSI- 
RENDUOJA vaistinė su visais 
moderniškais Įrengimais. Gražio
je vietoje, apgyventa lietuviais. 
Vaistinė randasi ant Arthur ir 
Intervale St., Montello, Mass. 
Kas norite pigiai pirkti ar išren- 
duoti atsišaukite pas Village Ca- 
fe savininką A. Kasparą, 6 A 
Arthur St., Montello, Mass.

(30-3-6)

PETER’S CAFE
324 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Alus, likeriai ir 
užkandžiai.

Geras ir mandagus 
patarnavimas.

BENNIS RAPLIS & PEL-
Keletą dienų atostoga

vęs So. Bostone ir apylin
kėje lankėsi ‘Darbininke’ 
p. V. Sereika, buvęs “Dar- 
binin k o” administrato
rius. Dabar p. Sereika gy
vena Paterson, N. J. ir tu
ri valgomų produktų 
krautuvę. Džiau g i a s i, 
kad biznis gerai sekasi. 
P. Sereika užsiprenumera
vo laikraštį ‘Darbininką’.

Kun. Petrauskas, Broc
ktono lietuviu parapijos 
vikaras, sugrįžęs iš atos
togų. Jisai apvažiavo 
daug valstybių. Buvo kun. 
Coughlin šv. Teresės ko
plytėlėje. Matėsi su Lietu
vos sportininkais. Parsi
vežė daug malonių įspū
džių.

Trečiadienį lankėsi is 
Chicagos p. Ahtanaš Ši
mas su žmona Monika. 
Jie Naujoje Anglijoje tu- 

, ri nemažai giminių, kaip

-P-
tai: Watertown — p. ja* 
tužitis, Ldwetl, Mass. — p. 
Ėazadragius, So. Bostone 

■ — p. Kavolius. Šimai 
I atsilankę užsiprenumera
vo metams “Darbininką”.

i 75 METAI NUO 
JO S

' Ateinančiais metais, su
kanka 75 metai nuo ant
rojo (1863 mfetų) sukili
mo.

L St. LIQUOR STORE ž
Parduodam geriausius įvai- « 
riu rūšių TONIKĄ, DEG- I

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. 0
Visokiose {talpose: Bonkoms, Ą 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. Ų 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- s 
mas didžiausias ir {vairiausias. A 
POKILIAMS, VESTUV £ M S, V 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- X 
LIAMS. Specialiai kainos su- (J 
mažinamos. Pristatom greitai ir « 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
11 vak. y

Pašaukit SOū-th Boston 4147 ą
Pas J. STRIGUNĄ 0 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. ?

Šiais

a, Telefonas
SOUth Boston 

9800
Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BiSTON. MASS.

Prieš A&drew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

MEMORIAL CRAMITE C0>

GRABORIAI

@
Telėphone 
SO. BOSTON

BAY VIEW
FIOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių fšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
it E. Efghth St.

SČUTH BOSTON, MASU.
Joe. KspOčienM ir Peter Trečiokas 

savininkai

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

c bulius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

MONARCHHOME 
BAKERY 

, Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Artf OunudagB ighw4y 

ROsfrMafe, Mass.
Kepa dtionę ir pyragaičius. 
Specialius Tortus yestuvčn«, 
Ųimimo Dienos Sukaktuvėms. 

Valandos Sekmadieniais: .r 
6—10:30 Ą M.; 4—6:30 P. if.

■ ■s

KEVICZ TAVERN
Geriausias alus ir likeriai. 
Patarnavimas malonus.

331 Broadway,
So. Boston, Mass.

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tėl. Columbia 2537

GIIENCHER TAVERN
Geriausias alus ir likeriai

A. COSTA, Savininkas

1711 St. So. Boston, Mass.
Tfel. ŠOU 9849

PETER CHAPLIK & CO.
Užlaikome visokius 

gėrimus
Tel. ŠOU 2714,

157 W. Broachvay, 
So. Boston, Mass.

Profesionalai, Dtznferial, pramonin
kai, kurte skelbiasi “Darbininkė” tilt, 
lai verti skaitytojų paramos, 

i Visi skejbkjtčs. “Darbininke“.

ir

L “'Y
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JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius I_ 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residenee: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960

Patarnavimas Dieną ir Naktį

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

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRAĖORIUS - UNDERTAKSR 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montelfo, Mass.

i
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PARVAŽIAVO ATOS
TOGOMS
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liepos 4 ir 5 d. d. Paveiks
lai gražūs, spalvuoti.

TAI GRAŽUS REGINYS!

Berlynas, Vokietija —sąlygose, kas bekovos už
. Laikraštyje “Schonere komunizmą?

Zukunft”, Fjeodęr Dolgo-1 “Mūsų prieš - bolševiz- 
ruky rašo: “Kerenskio mo organizacija yra susi- 
interregnume_ nebuvo nei dariusi daugiausia iš ūki- 
žuvies nei mėsos, tai kaip ninku. Ji yra išsiplatinusi 
Leninas pakėlė obalsį po visą šalį, labiausiai A- 
“Taika, Laisvė ir Duona”; zįjatiškoje Rusijoje, kur 
darbininkai ir ūkininkai iškilo iki didžiumos. Iš 
puolė prie jo įsirašyti į tos pusės bolševizmas su- 
Raudonąją Armiją. Ne- siiauks mirtiną smūgi, 
galima sakyti, kad bolše
vizmas įsigalėjo tik per , . 
žiaurią prievartą, nes n^aime yra ta, 
Raudonoji Armija buvoįnlnkal ^apginkluoti, ir 
sukurta turint idėją, ir tai "ora mus« santykis! su 
idėjai Leninas ir jo ge-; Raudonąja armija yra 
riausias pagelbinin kasi 
Trockis gyveno ir dirbo 
Jie buvo garbingi fanati
kai.

“Leninas mirė, Trockis] 
ištremtas; bet ką apie 
Staliną? Prieš mirti Leni
nas pasakė, kad Stalinas 
bus didesnis pavojus Ru
sijai, negu visos pasaulio' 
armijos. Niekas negali pa
sakyti,' kad Stalinas yra 
garbingas fanatikas, nes 
jis neturi jokios idėjos, 
tik norą ir troškimą ture-į 
ti galybę. Dėl to jis visą 
paaukos. Stalinas yra kla
stingas ; savo klastingu
mu jis prisišliejo prie Le
nino ir klastingumu 
nugalėjo Trocki.

“Sovietų rėžimas

“Mūsų dabar didžiausia
, kad ūki-

: svarbūs, tačiau tik kaiku- 
riems distriktams tegali
ma pasitikėti sukilimo 
metu, nebent mobilizacija 
būtų abelna. Tautinė re
voliucija Rusijoje būtų 
visai panaši į Ispanijos, ir 
Rusija būtų įgramzdyta į 
kruviną revoliuciją. Bet 
Ispanija yra mums pamo
ka, ir norėtumėm savo ša
lį nuo to išgelbėti.

“Iš kitos pusės, mes ne
turime ko bijoti Raudo
nosios Armijos, nes ji bū
tų mūsų pusėje. Dėl da
bartinių sušaudymų ir 
teismų, tarp sovietų val
džios ir raudonosios armi
jos yra didelis priešingu
mas.

“Bet Rusijoje yra kita 
armija , galingesnė už 
Raudonąją Armiją, ir dar 
tvirtai valdžios rankose— 
tai GPU. Ji yra galinga 
ir svarbi. Tačiau, jeigu 
Raudonoji Armija būtų 
padidinta generale mobili
zacija, ir daug ūkininku į- 
stotų, tada būtų galas 
GPU ir tuo pačiu bolševiz
mui. Toliau, mes pasitiki
me, kad įvykus Rusijoje 
revoliucijai, kitos šalys 
pasiliktų neutralio mis, 
kaip 1917 metais. Revo
liuciją sektų trumpa mili- 
tarinė diktatūra. Tada 
naujoji valstybė, su pa
galba mokyklų ir Bažny-^ 
čios paimtų jaunimą j 
savo rankas atstatymui 
naujos Rusijos”.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MILŽINIŠKAS PIKNI- panija. 
KAS VIENUOLYNO

PARĖMIMUI
jis

yra 
prinokęs nupuolimui, ir 
Maskvos teismai yra pas
kutinis nykstančios par
tijos žingsnis. Padėtis da-l 
bar jau netoki, kaip buvo 
20 metų atgal. Tada ūki
ninkai ir darbininkai ti
kėjo i komunizmo idėją; 
šiandieną jie gerai ją pa
žįsta; tada jie skubėjo 
ginti komunizmą, šiandie
ną jie laukia jo puolimo. 
Šiandieną nė vienas ūki
ninkas nepriklauso prie 
komunistų partijos iš lais
vos valios; daugelis dar-; 
bininkų tikėjo į komuniz- : 
mo idėją, bet Maskvos' 
teismai jų tikėjimą su
griovė. Šiandieną kiekvie
nas rusas žino, kad parti
jos viršūnėje stovi vėl-1 
nias, kuris be jokiu sąži
nės varžymų, vyriausius 
ir geriausius partijos ko
votojus atveda prie netei
singo teismo, priverčia 
prisipažinti kaltais, ir kai racijos unija pasirašė su 
šunis sušaudo. Tokiose tartį su Island Vilnų kom
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Sutartis nustatė 
penkių dienų darbo savai- 

] tę, devynių valandų dieną, 
’ algų pakėlimą dešimtu 

Milžiniškas piknik a s nuošimč i u, nepanaikini- 
rengiamas Vienuolyno pa- mą bonusų ir arbitracijos 
rėmimui įvyks sekmadie- taisykles.
nį rugpiūčio 1 dieną Jė- 
zaus Švenčiausios Širdies ~ Youngstown, Ohio — 
Meilės Vienuolyno sodne, Gatvekarių ir busų . 
Harvey’s Lake, Pa.

Tame piknike bus įvai
rių gražių ir smagių pra
mogų. ] 
žaidimų. Bus 
šeimininkių pagami n t ų

darbininkas 
tojai yra gavę.
— Fitchburg, Mass. —Pa
sibaigus streikui Fitch
burg Paper kompanijoje, 
Tarptautinė Popieros Iš- 
dirbėju brolija- iš kompa
nijos išreikalavo sutarties 
pasirašymo ir tuo pat ge
ra laimiki darbininkams. 
Sutartis darbininkams už
tikrina stambu algos pa
kėlimą, 40 valandų darbo 
savaitę ir pripažinimą tos 
unijos nr. 12, kaipo viena
tinės deryboms agentū
ros. Darbininkai sutiko 
užlaikyti šešioliką taisyk
lių dirbtuvės tvarką pa* 
laikvti. Priklausančiu prie 
vjetinės Ponieros Tšdirhė- 
jų Unijos yra virš 1000.
— St. Louis, Mo. — Po 30 
dienu streiko geležies dar
bininkai iš 18 dirbtuvių 
galutinai iškovojo unijos 
pripažinimą, 40 valandų 
darbo savaitę, devynių 
centu i valanda algų pakė
limą ir dar kitu sąlygų. 
Streikas prasidėjo birže
lio 10 dieną Stupp bros. 
geležies dirbtuvėje, dėl to. 
kad kompanija nepripaži
no unijos. Kada paaiškė
jo, kad ir kitos dirbtuvės 
turi tokius pat užsaky
mus, kuriuos turėjo Stupp 
Bros. kompanija, tai ir iš
ėjo visų 18 dirbtuvių dar
bininkai į streiką.
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DAYTONIEČIU SVEIKI
NIMAS JAUNIMUI
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VIETINES ŽINIOS

KAZYS ŠKIRPA, 
Nuolatinis Lietuvai atsto
vas prie Tautų Sąjungos.

KAZYS ŠKIRPA — NUO
LATINIS ATSTOVAS 
PRIE TAUTŲ SĄJUN

GOS

Lietuvos vyriausybė, 
stengdamos pala i k y t i 
glaudžius tarptautini u s

Trečiadienio vakare, lie
pos 28 parvažiavo atosto
goms iš Tėvų Marijonų 
Seminarijos, Hinsdale, H- 
linois, du Broliukai-Klieri- 
kai, būtent, A. Naudžiū
nas ir M. Šmigelskis.

Ketvirtadienio ryte po i 
šv. mišių abu Broliukai 492 E 7th St., 
aplanke šv. Petro parapi-1 mįs nutiestas; 
jos Lietuvišką Vasarinę, kiaušiai išpuoštas. Jis pil-• vjos
Mokvkla ir susipažino su 
Seselėmis - mokytojomis. 
Jie labai gėrėjosi vaiku
čiais f“ J“

Šimtai vaikų - mergai
čių juokauja, bėgioja ir 
žaidžia. Kiti jų, nuilsę, 
darbuojasi prie krautu
vių. Taip pat daro ir jau
nuomenė ir seniūnai. •

Parapijos salės kiemas, 
krautuvė- 

kuopui-

nas judėjimo. Eina ker
mošius.

Groja per garsiakalbius.
ir džiaugėsi galėję švilpia birbynės. Juokau-

santykius, prie daugelio, vaikučiu Dienoje, 
valstybių yra Įsisteigusi 
savo atstovybes arba pa
siuntinybes. Šiomis die
nomis Lietuvos valstybė 
savo nuolatinę atstovybę 
įsteigė ir prie Tautų Są
jungos. Pirmuoju jos at
stovu nepaprasto pasiun
tinio ir įgalioto ministerio

aplankyti Mokyklą, kuri, į -ja> nušilę darbininkai, 
jie jaunesni būdami lankė, t gkamba skardinės. Bel- 

Jie taipri žadėjo būti džia lentos.
likučiu Dienoje, šešta- Mat, vakar vaikai baigė 

dieni ir dalyvauti tos die- vasarinę mokyklą! šešta- 
nos veikimuose.

I

Rap. X dieni liepos 31 d. jos vie- 
pa-į šas pasirodymas — pa-

i rengimas. Čia visa visuo-
I menė!

Dr. M. V. Casner. den- Ana, kokia graži estra- 
tistas. turis ofisą 525 E. da. Ten eina mokiniai kal- 
Broadwav. buvo išvvkęs į bėti. šokti, dainuoti ir

DR. CASPER GRĮŽO

titulu paskyrė atsargos dentistu konvencija ir no- kvotimus išduoti. Su jais v onvyoiniii v\n oilonfi ‘ _-JI T-Z" TTv>gen. st. pik. Kazį Škirpą, ; . .v
kuris apie 10 metų buvo bar. la" ir priima
karo atašė prie Lietuvos pacientus.

gen. št. pik. Kazį Škirpą, rai savaičių pasilsėti. Da- ‘ sėdi teisėjai: kun. K. Ur
bonavičius. kun. Alfonsas 
Paulekas, C. S. S. R., re
daktorius Ant. Kneižys, 
klierikai Naudžiūnas ir 
šmigelskis ir kiti. Jie tei
kia dovanas.
Tai gražus reginys. Meti

nis įvykis. Ir dar gražes
nis bus jis, jei atsilankvs 
i jį visi vasarinės mokyk
los prieteliai, visi jos bu
vę mokvtojai ir mokiniai, 
ir jų visi maži ir dideli 
draugai.

Tat visi į metinę tėvų— 
vaikų lietuvybės parodą.

pasiuntinybės Vokietijoje. 
Naujasis Lietuvos pasiun
tinys yra kilęs iš Biržų i 
apskričio. Aukštuos i u s 
mokslus ėjo Petrapilyje ir 
Lietuvos universitete.

• v •

HOLLYWOOD “DAR
BININKE”

Pirmadieni “Darbinin
ką” atlankė broliai Matū- 
zal. kurie žiemos metu 
lankėsi lietuviu kolonijo
se ir judamais paveiks
lais rodė vražiaią Lietu- 

i va. “Darbininke” narodė 
Lietuviu Dienas Maspe- 

i the ir Marianapolv. ku
rias jie gražiai nufilmavo
i----------------------------------------------------------

i vai
ruotojų unija, šiomis die
nomis pasirašiusi sutartį 
su miesto karų kompani- 

Bus visokerionų Ja laimėjo geresnes darbo 
grakščiu s^y^as- Įsidirbus i e m s 

_____ __ ,_ ^ ^2v darbininkams bus moka- 
gardžių užkandžių ir kitų ™a_ 
skanumynų.

Visas neinąs 

riamas Jėzaus 

S1OS !_/.» . . «v <
nuolynui paremti. Todėl, Į pusvalandi paprasta algos 
malonėkite visi atsilankv-, rata. Taipgi vairuotojai 
ti į rengiamą pikniką. Į. raus vienos savaitės ato- 
žanga tik 10c. I st0?as su uzmokesmu.

Pikniko Rengimo„ i— Tarptautinė Cigarų 
Komisija. Darbininkų unija Ameri

koje ne seniai pasirašė su
tarti su Tampa cigaru iš
dirbėtų sąjunga. Laimė
jo kolektyvių derybų tei
ses. Kompanijos sutinka 
derėtis vien su tąja unija, 
pagal nurodymų Tautinio 
Darbo Santykių akto.
— Battle Creek, Mich. 
Kellog kompanija šią sa
vaitę pasirašė sutartį su 
ADF unija, pagal kurią 
darbininkams nustato 36 
valandų savaite, poilsio 
laikotarpius, laiko ir pu
sės užmokesnį už viršlai
kį ir vienos savaitės ap
mokėtas atostogas darbi
ninkams, išdirbusiems du 
metu ir dvi savaites atos
togų išdirbusiems 5 me
tus.
— Toledo. Ohio — Balsa
vimais 343 prieš 252, A. 
D. F. nugalėjo CIO Inter- 
lake Tron korporacijos 
dirbtuvėje. Rinkimai buvo 
laikomi akylia priežiūra 
valdžios Darbo Santykiu 
komiteto nariu. Šioie dirb
tuvėje ir ADF ir CIO ban
dė gauti kolektvves dery
bų teises. Laimėjo ADF.
— Portland, Ore. — Čio
nai gatvekarių ir busų 
vairuotojų unija išgavo iš 
kompanijų algų pakėlimą. 
Algas, po sutarties pasi
rašymo, pakėlė 15 nuo
šimčių; taipgi nutarė duo
ti savaitės apmokamas a- 
tostogas. Tai didžiausia 
alga, kurią kada vairuo-

* dieną susidės iš devynių 
vra ski-’ valandų, o ne iš devynių 
švenčiau- ir Pusės kaip pirmiau; 

širdies““ Meilės Vie- bus mokama ir už pietų

Iš DARBO LAUKO
— Barraboo mieste (Wis- 
consin) Am. Darbo Fede-

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS 

PERKINS SQ.
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 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

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINt 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas J notas ftvagidya, 
001 6th St. So. Boston. Mass.

Vltv-PIrm. Albinas Nevieni,
16 Winfleld St, So. Boaton, Mnsa. 

Prot. RaSt Jonai Olineckls,
5 Thomas Pk., So. Boaton. Mase

Fln. RaSt Aleksandru Ivaika, 
1514 Colnmbla R<L. S. Boston, Mase

Iždininkas Pranas Tuleikls,
I 100 Bowen St. So. Boston, Mass.
, j>ai sni*a ovi.-aa mukio,
I 7 W1nf!eM St, So. Boston, Misa. 
Draugija laiko raslrinkltnus kas tre

___ _  į 2 vai. po pietį. Parapijos salėj, 482 
“ 1S2 frhabla Rd., So. Boston, Mase. E 7th 30 B0*00*
Kasos Globėja — Ona Siauriem, m441 E. Ttb 8L. So. Boston, Mass. I,pobefaiytlnej m

Draugijs saro susirinktam • laiko kas Visais drasgijoi reikalais kreipkite 
antrg utarninkg mėnesio. pu protokolų raėtlnlnką

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO ULOBA MOTINOS 1VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298 
Vlce-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot RaSt — Bronė Cunlenė,

29 Gould St., W. Rozbury, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt — Marijona Markonlutė, w
4115JVaAlngton St Roąllndale.Mass. ^j^ika^Tįįįla?

TeL Parkway O558-W 
Iždininke — Ona Stanfnllutė, ______ _____________________

105 Wewt 6th 8t, So. Boston. Mase. etą nedėMien] kiekvieno mėnesio. 
Tvarkdarė — Ona Mlagirdfenė, r Z -i." i

Ciga r ų

Dayton, Ohio — Sveiki
name L. Vyčių Jubiliejinį 
Seimą, įvykstantį rug
pjūčio 3, 4, 5 dienomis, 
Šv. Kryžiaus parapijoje.

L. Vyčių 98 kuopos Val
dyba:

Dvasios Vadas kleb. 
kun. L. Praspalius, pirm. 
J. Galdykas, vice-pirm. — 
J, Sinkevičius, prot. rašt. 
M. Sinkevičiūtė, Pr. Gu
delis, Alena Skačkauskai- 
tė. Marijona Žilinskaitė ir 
kiti.

Seimo atstovai įvairiais 
reikalais gali kreiptis iš 
anksto pas Seimo .Rengi
mo Komisijos įgaliota n- 
lę Aleną Žilinskaite, 2205 
Kensington Rd.. Dayton, 
Ohio. Jurgis Spurgis.

' PALESTINOJ YRA 
1,316,142 GYVENTOJAI

Jeruzalė — Britu vy
riausybės cenzo biuras 
praneša, kad Šventoje Že
mėje (Palestinoje) dabar 
vra 1,316,142 gyventojai. 
J šį skaičių neįskaitomi 
tie, kurie neturi pastovios 
gyvenimui vietos, kurių e- 
są apie 66,000.

Palestinos gyventojai 
skirstomi šiaip: musul
monu 805,173; žydų — 
389,390; krikščionių — 
110.146 ir įvairių kitų — 
11,433.

LIETUVOJE ATOSTO
GAUJA VARŠUVOS VI- 

CEBURMISTRAS

SUIMTAS TREČIAS 
LIETUVIS

Europos spaudoje be 
veik kasdieną randame ži-į 
niu apie vis naujus bolše
viku areštus Sovietu Ru
sijoje. Areštuojami dau
giausia žymūs komunis
tai, kuriu vieni kaltinami 
kaino Leibos Trockio ša
lininkai, kitiems prikiša
ma šnipinėjimas, dar ki
tiems sabotažas.

Kain jau žinome, birže
lio 12 dieną 
tarp kitu 
sušaudyti 
generolai: 
revičius. 
spauda praneša, kad Min
ske šiomis dienomis buvo 
suimtas dar vienas žvmus 
lietuvis komunistas d-ras 
Matulaitis, kuris prieš 12 
metų išvyko į Sovietu Ru
siją ir darbavosi kaip ra
šytojas istorikas Minske. 
Spėjama, kad jam priki
šama trockizmas.

Kiek šios žinios yra ti
kros, sunku būtų pasaky
ti. Galima tik priminti, 
kad d-ras Matulaitis Min
ske rašė daugiausia apie 
lietuvius. Neseniai jis pa
rašė rusų kalba knygą a- 
pie Vilniaus lietuvius, ne
gailėdamas visoms drau
gijoms ir atskiriems as
menims savotiškų apibū
dinimų.

Kaunas, Lietuva — šiuo 
metu Kretingoje ' vieši 
Kretingos grafo Al. Tiš
kevičiaus sūnus grafas 
Stasys Tiškevičius, kuris 
atvyko į savo tėvo auksi
nių vestuvių jubiliejų. 
Grafas S. Tiškevičius yra 
Varšuvos miesto vicebur- 
mistras. Tai dar vienas 
lietuvis, Lenkijoj einąs 
aukštas pareigas.

ProfMSonatai, biznieriai, pramonin
kai, karte skelbiasi “Darbininke” tik* 
tai verti skaitytoju paramos.

VU1 akelbkiMe “Darbininke”.

sovietų pasiuntinybių se
kimas.

dų javų ir jų neveža į 
Šiaurinę Rusiją.

RUSIJOJ DEGINA JA
VUS LAUKUOSE

TREČIAS SOVIETU 
SKRIDIMAS I AMERIKĄ

I
Maskvoje 

generolu buvo 
ir du lietuviai 
Putna ir Ubo- 
Dabar lenkų

Kaip rašo “Pravda”, Ru
sijoj dabar norimos pra
vesti ūkinės reformos. Su 
visu smarkumu ten vyks
ta kovos su kolchozais. 
Pietiniai rajonai ne tik 
neįvykdė numatyto ūkio 
plano — neužsėjo numa
tytų plotų, bet dar naiki
na javus. Iš Simferopolio 
praneša, kad Kryme daž
nai uždega javus. Kirovs- 
kio rajone padegėjai su
naikino 25 ha kviečių.' 
Raudonojo Perekopo ra
jone paskutinę savaitę bu
vo 4 toki gaisrai. Be to, ū- 
kininkai neveža javų į nu
matytas vietas. Kaip ra
šo “UI. Kur. Codz.”, lau
kuose guli apie 10 mil. pū-

i VVashington, D. C. — 
Liepos 29, — Sovietų val
džia rengia trečią per 
šiaurės ašigalį skridimą į 
Ameriką, rugpiūčio pirmą 
dieną. Tikslas šio skridi
mo būsiąs parodyti, kad i 
Ameriką galima atskristi 
greitesniu laiku, nekaip 
pirmieji du mėginimai.

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

Padarome Įvairius

Spaudos Darbus
GPU šefas Ježovas peror
ganizavo užsieny dirban
čias GPU dalis.

Kaip pranešama iš Mas
kvos, paskutinėmis dieno
mis apie 500 geriausių 
GPU agentų 
liais, lėktuvais 
išvyko į savo 
vietas užsieny.

Užsieny dirbančio GPU 
skyriaus viršininku pas
kirtas Stalino patikėtinas 
Subotinas. Bus trys veiki
mo centrai: Praha, Stok
holmas ir Amsterdamas. 
Svarbiausiu jų uždaviniu 
bus kova su trockistais ir

Kaip Tai:

Atsišaukimus, Vestuvėms užkvietimus,

geležinke- 
ir laivais 

paskyrimo

Korteles, Laiškus,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

Vizitines korteles,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir Lt ir t.t

v
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Quo Vadis, “Darbininke?”

• v

Ryšiumi su Lietuvos parliamentarų atvykimu, 
dėl padarytųjų “Darbininke” jų adresu pastabų, “Vie
nybė” mus mokina meilės artimo, sarmatyja ir paga-1 
liau klausia: “Darbininke”, quo vadis” ? (Kur eini?)

Ką gi: artimą mes mylim ir kaip tik dėl tos mei- į 
lės a pdraudžiame jį nuo klastingų gudragalvių užsi
mojimų. Kai dėl sarmatyjimo, tai tas visai bereikąlo. 
Mums ir be priminimo sarmata dėl neapdairaus Lie
tuvos vyriausybės pasielgimo: ji pasiuntė čia tokius 
atstovus, kurie dar neperseniai Lietuvos parliamente 
labai griežtai išėjo prieš katalikų organizacijas. Vie
na iš dviejų: vyriausybė arba nežinojo, kad mes visa 
tai žinom, arba žinojo. Nežinoti ji negalėjo. “Darbi
ninke” buvo tilpusi prelato Laukaičio kalba, kurioje 
buvo polemizuojajna su kaikųriais katalikiškųjų or
ganizacijų priešais. Ten buvo paminėti ir kai kurių 
oponentų vardai. Tasai “D-ko” numaris nuvyko į Lie
tuvą kur kas dar prieš parliamentarų išvykimą Ame
rikon. Taigi ten ne tik numanyta, bet ir gerai žinota, 
kad tų ponų žygiai puikiai mums žinomi. O vis dėlto 
ne ką kitą, tik juos čia atsiuntė. Reiškia, į katalikų 
nuomonę žiūrėta su panieka. Jeigu gi daleisime, kad 
Lietuvos vyriausybė nežinojo, kad mes tai žinom, ir 
tuos ponus atsiuntė kaipo nekaltuosius avinėlius, tai 
išeitų dar blogiau: tada visas tas biznis atsiduotų 
kažkokia klastinga dviveidyste. Ar šiaip, ar taip imsi
me, vyriausybės poelgis yra, švelniausiai kalbant, ne
apdairus ir įžeidžiąs katalikų jausmus. Ar gi tokius 
dalykus galima tylomis praleisti?

Sunku suprasti, kam čia taiko “Vienybė”, kuo
met prisimena apie Kristų, kurs, palikęs devynias de
šimts devynias aveles, išėjo ieškoti vienos paklydu
sios. Kuriai avelei čia taikoma? Jei atsiųstųjų tarpe 
tokia avelė yra, tai jai atversti tenka panaudoti pir- 
mučiausį atsivertimo laipsnį: nurodyti, kad ji eina 
klaidingu keliu. Mums visai neprošalį tas darbas pa
siimti, tik prašome nurodyti, kas per viena ta avelė.

“Darbininke”, quo vadis? Tarsi “Vienybė” neži
notų mūsų kelio ir nusistatymo. Daug nekalbant, ga
lime tiek pareikšti, kad mes neparsidavėm ir tiesą 
pasakyt išdrįstame.

Beje, visus nepataikaujančius Lietuvos parlia- 
mentarams “Vienybė” pravardžiuoja barbarais. Va
dinasi, visi nesilaižą tautininkų partijai priskaitomi 
prie barbarų. Jei taip, tai tų “barbarų” be galo daug, 
nes į jų skaičių įeina visi laisvę mylį žmonės. Tad ma
tome, kad čia daugiau komplimentas, negu užgaulio
jimas. Taigi nėra už ką ant “Vienybės” pykti. Kai o- 
nonentas išsišoka savo nenaudai, tai taip ir norisi 
jam pasakyti: “prašome dažniau išsišokti”. K.

• v

Naujas Komunizmas
“Laisvėje” pasitaiko įdomių dalykų. Štai “Dar- i 

bininke” tilpo ir tęsiamas Monsignoro Sheen’n raštas 
apie komunizmą, kur tarp kitko yra pastatytas klau
simas: koks yra komunizmo galutinas tikslas? Į tai 
duota štai koks atsakymas: Komunizmo galutinas 
tikslas yra “proletariato pasaulinės diktatūros” įkū
rimas. ■* • ■*-wn

Nevienas ortodoksinis komunistas nepaneigs to
kio atsakymo, nes jis paimtas tiesiog iš Lenino ka- 
techiziso. Tuo tarpu “Laisvė” labai įsižeidžia ir stip
riai besikoliodama teigia, kad Mons. Sheen “pameluo
ti moka nemažiau už paprastus prabaščius”. Tai tau 
ir pareiškimas. Ir žinok dabar, žmogau, kas yra ko
munizmas, kada jo pati esmė, Lenino nustatyta, nau
jųjų “komunistų” melu vadinama. Čia kažkokia svei
kam žmogui nesuprantama maišatis. O gal mes tik 
nesusivokiame. Dalykas Čia visai kitoks. Gudruolis 
Stalinas, matydamas visą komunizmo kvailystę, nori 
jį likviduoti labai sumaniu būdu: nekeisdamas vardo, 
jis griauna pačius esminius komunizmo principus. Tai 
padarius, vardas savaime atpuls ir — dielo v šliapie 
(biznis jau skrybėlėj). Tokią taktika tiek gudri, kad 
ji verta užpatentuoti. Kaip ten bebūtų, linkime pasi
sekimo Stalinui ir jo tarnams laisviečiams. Nieko 
prieš tai neturime, kad jie patį Leniną melagiu vadi
na. Viskas bus užmiršta, by tik jiems pavyktų tą 
kvailą komunizmą likviduęti.

r Tačiau, vardo dasr neišdrįsdami pakeįsti, “Lais
vės” “komunistai” štai kaip naująjį “komunizmą” a- 
pibūdina:

“Štai jis (galutinas komunizmo tikslas): bekla
si nes, laisvos visuomenės įsikūrimas; tokios visuo
menės (tvarkos), kur kiekvienas dirba sulyg savo iš-

____ ______________________________ _____ .—«------------------------ - L,. *1 HA i-'1 .
Streikieriai Statė Bažnyčią
V "1 ■ -1

Ąr skaitėte i
žinią? Gal ir neskaitėte,
nes ji tilpo Londono, An- __________ ,_
glijos, laikraščiuose. O ta klaida, tai neteisybė 
žinia, štai koki buvo: j

-------7-----------  | taupydami galėtu didinti 
nuostabią' APKALTINIMAI NETEl- gavo nuosavybę ir tikriau 

SINQI 'salėtu savo šeimos reika-
Tai skaudūs žodžiai. Tai įus aprūpinti. Socialinis 

klaida, tai neteisybė ipa- teįsinmimas reikalauj a,
- - nyti. kad Ęąžnyčįą^ tyliai |kad būtu pirmučiausia pa-

Anglijos kasyklų darbi- š*.?1/ beširdžiai ka-. darytos tokios reformos,
ninkai išėjo į streiką. Jų ^tahsta' spaudžią dapb^ kurios užtikrintų dąrbį; 
streikas tęsėsi ilgą laiką. J1® Katalikųnįnkui. toki ątlvgįųiiuą įš
Ilgai darbininkai buvo be Baąnyčips įsteigėjas pas-, kurip būtų gąUmA ąp.rik 
darbo. Tačiau ne visi. merJ® neteisiųguma fr is- pinti visus šęupos reįka- 
Carfin anglių kasyklų naudotojus: ar ne Katąh- ius. Socialinis teisingu-
dąrbininkąi streįko metu'M ^^nycios °niezius mas reikalaują, kad dar- 
dirbo. Kada darbininkų ^etunosdesiĮntĮ mętaĮ at-,bįųįnko atlyginimas būtų 

I unijos vadai vedė derybas 1 b^saųb raštą tąip Hustątpnjas. kad kuo
su darbdaviais, darbinin- Wdu Reruių Novarum , djdžiąusiąs skąičįųs žįuo- 
kai tą laiką kilniai sunau- Iriame nasmerkiama ne- nįu galėtų rąsfi darbo ir 

' dojo. Jie ėmėsi statyti šv. teisingi darbdaviai ir rei- gauti už tąį nrągyveuimųi 
bažnyčią. Dau- kalaujama. kad darbinin- reikąlįp^us daiktus”, 
šimtas streiku, kams būtų apmokamaTeresės 1 

giau kaip šimtas streikie- 
rių per vieną dieną iškasė PraSV^ėnimo 
bažnyčiai rūsį (skiepą). 
Du šimtaį jų suvežė rei
kalingą statybai medžia
gą, įr visi prisidėjo prie 
bažnyčios sienų išstaty
mo; visi dirbo iki streikas 
pasibaigė, dirbo dykai.
APKALTINIMAI BAŽ

NYČIOS
Tokia žinią skaitant, net 

abejonės kyla apie jos ti
krumą: streikieriai baž
nyčią statė. Tačiau, mes 
žinome, kad laikraščiai 
klaidingų žinių neskelbia. 
Taigi, žinia yra tikra. Tik 
mus stebina tas, kad šian
dieną, industrijos sujudi
mo ir streiku ir riaušių 
laiku, darbininkai, šimtai 
ju, stato bažnyčią. Šian
dieną, kada iš visų pusių 
darbininkams yrą kalba
ma, kad Katąlįkų Bažny
čia yra kapitalistų pusėje, 
kad Bažnyčia nesirūpina 
darbininkų reikalais, jie 
stato dar vieną naują 
maldos namą, kuri jie pa
tys pastatę turės ir užlai
kyti. Tikrai stebėtina. 
Darbininkams yra sako
ma: “Kataliku Bažnyčia 
rūpinasi apie kitą gyveni
mą, bet negirdi darbinin
kų teisingų nusiskundi
mu, nesirūpina apie jų že
miško gyvenimo pagerini
mą. Darbininkai nieko ne
gauna iš Krikščionybės, 
taigi negali tvarkvti savo 
gyvenimo pagal Evange
lijos, kuri įsako jiems 
kantriai kęsti neteisingą 
kapitalistų priespa ūdą. 
Mes ne prieš Kristų, bet 
prieš Bažnyčią, kuri gina 
turtuolius ir tyliai žiūri 
į vargšus darbininkus”.

I

DARBININĘU TEISE 
ORGANIZUOTIS

Kaip dąrbininkams pą- 
gerinti savo būklė įr turė
ti apsauga,’ Popiežius nu
rodo. sąkydamas. kad 
darbininkai turi dėtis i u-j 
Aiias. ir jis pasmerkia ką-: 
pitalistus, kurie.“susiorga- 
nizavę daro darbininkams- 
didžiausia skriaudą, ne
leisdami jiems dėtis į unį-į 
ias, kurios yra taip reika-j 
lingos jų apsaugai”.

BAŽNYČIOS PASTAN
GOS

Taigi a? neklysta kalbė
tojai h* rašytojai, kurie 
sako, kad Bažnyčia nesi
rūpina darbininkų žmonių 
žemišku gyvenimų? Kas, 
jei ne Bažnyčia pakarto
tinai šaukia, kad sociali
nis teisingumas būtų į- 
vestas? Gal pilnas teisin
gumas ir nebūs įvestas 
gyvenime, tačiau Bažny
čia deda pastangas, kad 
nors šių dienų baisus ne
teisingumas būtų pašalin
tas.

PASIKARTOJANTIS 
STEBUKLAS

Ką Katalikų Bažnyčią 
Į daro? Ji negali permainy
ti pasaulio, bet stengiasi

alga, kad 
jiems būtu leista laisvai 
organizuotis į unijas. Ir ąr 
ne Popiežius Pijus XI sa-l 
vo rašte “Quadragesimo ■ 
Anno” reikalauja, kad bū
tų įvestas socialinis tei
singumas? Ar ne Popie
žius sako: “Kapitalas ilgą 
laika perdaug galėjo sa
vintis turtus. Kapitalas 
reikalavo sau visa, kas 
būdavo pagaminta, visus 

'vaisius, vos palikdamas' 
darbininkui tiktai, kas 
būtina yra jėgoms palai
kyti bei atnaujinti. Buvo 
reikalaujama, kad visas ’ 
kapitalas koncentruotųsi 
turtuoliu rankose. Sociali-j 
nio teisingumo dėsnis į
draudžia, kad vienas luo
mas neleistu kitam luo
mui naudotis gerybėmis. I 
Dėl to turtai turi būti taip i 
skirstomi atskiriems žmo
nėms bei luomams, kad 
būtų išlaikytas jų naudin-'

; gumas bendruo m e n e i. I 
. Kiekvienaifc turi būti
■ duota, kas jam priklauso,
■ ir reikia taip daryti, kad 

žmogiškųjų gerybių pa
skirstymas būtų vykdo
mas pagal viešosios gero
vės reikalavimus arba so
cialinės teisybės normas”.

REIKALAUJA APRŪ
PINTI DARBININKUS
Ar ne Popiežiai energin

gai šaukia ir reikalauja, 
kad darbininkams būtų 
mokama pragyvenimo aį- i 
ga? Skaitykite Pijaus XII 
žodžius:

“Reikia dėti visas pa
stangas, kad bent ateityje 
pagamintosios gėrybės tik 
teisinga dalis tektų kapi
talistams, o kad jos ganė- 

i

i permainyti žmones, kurie 
į sudaro pasaulį. Ir jei tiek j 
daug neteisingumo' pasau
ly, tai negalima kaltinti 
Katalikybės, bet pamatyti 
kai toli žmonės yra nu
klydę nąo Kristaus moks- 1 
lo. Reikia darbuotis, rei
kia, kaip tie streikieriai, 
kad darė, statyti daugiau j 
bažnyčių, kad žmonės 
lengviau galėtų susipažin
ti su Kristaus ir Jo Baž
nyčios mokslu. Reikia 
darbuotis, kad žmonės 
taptų gerais katalikais. 
Bažnyčia nepadąrys kapi
talizmo šventu, bet nori' 
kapitalistus pa d ą r y t i 
šventaisiais.

Kapitalistus padarys 
šventaisiais? Ar pasaulis

gale ir naudosis sulyg reikalo”.
Skamba nors kiek neaiškiai ir supainiotai, bet 

gana viliotinai. Tik gaila, kad kiekvienas tos progra
mos žodis dabartinėj sovietijoj yra griežtai paneigia
mas. Kur, kur, bet Rusijoj tokios tvarkos nėra buvę, 
nė nebus. Naujojoj Zelandijoj yra kažkas tolimai 
tam panašus, bet ten nėra komunizmo. K.

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

Komunizmo Taktika
Kun. Juozapo A. Karaliaus 

Premijuotas vertimas
Jo Malonybė monsignoras Fullon J. 

\Sheen, D. D., nuodugniai studijavo ko
munizmo raštus ir tiksliai suvartojo 
komunizmo atstovų išsireiškimus. Tuo 
žvilgsniu monsignoras parašė tris ats
kirus svarbius kūrinėlius, iš kurių pir
mąjį dabar duodame skaitytojams įsi
skaityti ir tikroje šviesoje pamatyti to 
pragaištingo slibino vyliūgingumą ir grę
siančius žūtbūtinius pavojus pasaulio 
žmonijai.

Kiti du monsignoro kūrinėliai šiose 
skiltyse pasirodys bent kiek vėliau.

Vertėjas.
( ---------------------------- -------------

'44. KL Koki prižadėjimą Maksimas Lit- 
vinovas davė už SSSR., kuomet Jungtinės 
Valstybės lapkričio 16 dreną, 1933 metais- 
pripažino Sovietų Rusiją?

Ats, “Sulaikyti ir apribuoti visus asmenis

DKHBININKSS . f?

KUliSIMAI m ATSAKY
MAI

GIRININKYSTES
MOKYKLOS

<• ■ JC ST ii -T

viiųą iš Apaepkos* armi
jos. Ką tik dabar aš nuta
riau tapti Jung. Valst. pi
liečiu, ą# man reikia tik 
išsiimti paskutĮąias po
pieras?

Atsakymas Įstatymas, 
kuris pąvėhno palengvin
tą pilietystę veteranams, 
be mokėjimo jokios mo- 
kesties jau išsibaigė ge
gužės 25. ČĮ., 1937 m. Kon
gresas nepailgino to įsta
tymo. Ir kaip dalykai da
bar sto.vi tai turėsi išsiim
ti pirmas popįeras, ir lau
kti dviejus metus prieš 
padavimą prašymo dėl 
paskutinių popierų.

I

Klausimas — Ar man 
galite pranešti apie Ame
rikos Girininkystės Mo
kyklas — kokius laips
nius jos išduoda, kokius 
kursus jos siūlo, ir t-t.

Atsakymas — 26 kolegi
jos ir universitetai dabar 
siūlo kursus, kurie vedą 
prie laipsnio giriųinkystė- 
je. Paprastai, tos mokslo 
įstaigos reikalauja užbai
gimą ketųrįų nąetų antra- 
eilinęs mokyklos kurso. 
Giriniųkystės mokyklos 
siūlo 4 metų kursus, bet 
16. įstaigų turį “gradua- 
tę” kursus su laipsniais. 
Af. F. (Master of Foręs- 
try), M. S, (^aster of 
Science) ir D.. S. (Doctor 

į of Scįęncej .
Kolegijos kursai aprū- 

įpina reikalavimus studen
tų, kurie nori užsiimti 
profesijonališka girinin- 
kyste, technikališkais gi- 
rininkystės rei k a 1 a i s, 
žemdirbyste ir mokinimu, 

j Praktiškas darbas giriose, 
nuo 2 iki 5 mėnesių laiko, 
reikalaujamas prieš kur
so užbaigimą.

_________

SOCIALUS APSAUGOS 
ĮSTATYMAS

PASAULINIO KARO 
ATEIVIAI VETERANAI

Klausimas — Kiek žmo
nių mūsų šalyje gauna po 
Socialės Apsaugos Įstaty
mu? Ar yra žinoma, kiek 
senu gauna pensijas nrie 
kuriu federalė valdžia 
duoda savo dalį?

Atsakymas — Šiuom 
Įąiku yra 1,323,000 biednų 
senių, 34.000 biednų aklų, 
ir 360,000 vaikų, kurie 
gauna pašalpas nuo vals
tybių. prie kuriu fondu te
derate valdžia irgi pride
da savo dalį.

Su virš 27,000,000 socia
lės apsaugos kortelių jau 
išleista industrialįškiems 
darbininkams po Sočiai 
Security Act senatvės pa
šalpos planu. • Galų gale, 
45 valstybės, District of 
Columbia ir Alaska priė
mė nedarbo kompensaci
jos įstatvpąus, kurios ap
dengia iš viso net 19,000, 
000 darbininkų.

BEDARBES APSAUGA 
PENNSYLVANIJOJ

i

Klausimas — Esu pa
saulinio karo veteranas, 
turiu garbingą paliuosa- 

' * j •
matė kada tokį stebuklą? 
.Taip, matė. Ir jei šiandie
ną daugiau tokių stebuklų 
matytų, labiau sektų Kri
staus mokslą ir mūsų die
nų ekonominis skurdas ir 
vargas išnyktų.

Priminsiu tik vieną ka
pitalistinę šventąją, tai 
šv. Elzbietą. Ji buvo duk- 

i te kąrąliškos giminės, gy- 
i veno karališkame palociu- 
je, buvo jauna, graži, o 
kiek ji turėjo turtų, pati 
nežinojo. Tikra kapitalis
te. Bet ką ji padarė? Iš 
meilės dėl Kristaus, ji sa
vo turtus išdalino netur- 
čiams ir vargšams. Ji ka
ralaitė, mylėdama Kristų, 
mylėjo ir gelbėjo suvar
gusius ir kenčiančius.

Tie Anglijos kasyklų 
i streikieriai, kurie statė 
bažnyčią, tur būt gerai ži
nojo ką Katalikų Bažny
čia reiškia darbininkams/ 
tik daugelis mūsų, suve
džioti apgaulingų kalbėto
jų, stebėjomės jų darbu ir 
žiniai nenorėjome tikėti.

T.

Klausimas — Praneški
te man Pennsylvanijos 
valstybės nedarbo, apsau
gos Įstatymo aprūpini
mus?

Atsakymas — Nedarbo 
kompensacijos įstatymas 
Pennsylvanijoj apima 
darbdavius, kurie samdo 
vieną arba daugiau indus- 
trijališkų arba komerci- 
jališkų darbininkų. Tik 
darbdaviai moka už šita 
apsaugą apsaugos fondui 
—'0.9r/< algų surašo, (pay- 
roll) 1936 m.; 1.8% algų 
surašo 1937 m.; 2.7% al
gų surašo 1938 m. ir po 
tam. Augščiausia suma 
bus $15. ir mažiausia 
$7.50 į sąvaitę. Valstybės 
Department of Labor and 
Industry užžiūrės šitą į- 
statymą.

v • v •
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F. L. I. S.

valstybinėje tarnyboje ir valdžios visas or- Twenty-one Conditions of Admission to the 
ganizącijas... nuo bent kurių vęikįpio, viešo Communistlnternational). 
ar slapto, kurs bent kokiuo būdu galėtų pa
kenkti dalinos ar pilnos Jungtinių Valstybių 
šalies ramybei ir gerovei, tvarkai ar apsau
gai”.

45. RV Ką Litvinovas yra pareiškęs, išsį- 
tardamas savo komradams komunistams 
po. prižadėjimo pasirašymu?

Ats. “Tėmykite; kad prižadėjimas neiš
skiria Trečioje Internacionalo, veiklos”.

46. Kį. Ar Earl Browder myli Ameriką?
Ats. jis sakosi, kad myli. “Mes komunis

tai mylime savo tėvynę’*. (Ten pat, p. 13). 
Žiūrėk atsakymą į klausimą 49.

47. Kį. Ar komunistai remia prievartą?
Ats. Jei pats pamirši viriįutįnį klausimą 

kas link ręvoįfucįjos, tai EarF Browdęrio at
sakymas yra neigiamas,’ būfęnt, “komunis
tai neremia prievartos?’. (Ten pat, p. 166). 
Žiūrėk atsakymą į klausimus 24 ir 49.

48. K okį yra sąlyga, karia būtum pri
imtas į nunžstinį Hfternactonala. kurio 
sek yra Earl Browder?

ur įkurti neteisėta organizaciji-

49. Kl. Nors jis mylį Ameriką, ąr Earl 
Browder remia Suvienyto Fronto taktiką, 
kad j savo pusė laimėti jūrininkus ir karei
vius, kurie kurstytų revoliucija Amerikoje?

Ats. Taip. “Jūrininkai ir kareiviai gali 
būti ir turi būti laimėti revoliucijąi. yiąos 
revoliucijas buvo sukeltos pagalba ginklų, 
kuriais <u versti vaMovąi pasitikėdavo savęs 
apginimui**. (What Is Communism? p. 165 
Originalas pažymėtas italikomis).

50. Kl. Ar Internacionalinė Komuąistinė

I
 Partija kadaise rekomendavo tokį metodą?

Ats. Taip. “Dedant pastangas rengti atei
ties imperialistinio karo transformaciją | ei- 

ivilinį karą, komunistai turi kiekviepame 
krašte koncentruoti savo užsimojimus impe
rialistinės militaristinės mašinos esminėmis 
dalimis”. (Thirteenth Plęnary Session of the 
Executive Committee of the Comjtern, De- 

{ 
i

cember, 1933, cfr., International Correspon- 
dence, 1934, Nos. 1 and 2. The Commuuist, 
Fehruary, 1904, p. 140). , ’ ..

51. Kl. Atsižvelgiant į Komunistiniu ln- 
_ tęmącionalo instrukcijas, kokie perijodiniai 

nę mašiąą, kuri tinkamu metu būtų naudin- lediniai yra platinami sukelti revbUuciją
ga komunistinei Partijai vykdyti ąavo nžda- tarp jūrininkų ir kareivių? 
vintus revoliucijai sukelti**. (O Piantnisky: ► Ats. Sekantieji:/‘The S

* •
ji:/‘The Soldier’s Voice**,



Apie SSSR Maršalus
KURIŲ DAR LIKO GYyi da, visur jaučiamas Bliu- 

--------— ; cherio ranka. Jo galia yra 
Kruvino sovietų teroro slaptinga, tamsi ir didelė, 

uždanga nusileido. Pirmą- Kad tik neatrodytų ji kar
šis tragedijos veiksmas tais kai kam per didėlė... 
pasibaigė. Vienas marša- TJOTypiTfp'iv'V'v las ir septyni generolai B0UM^Y ~ STEPIV 
nebegyvi. Viena žvaigždė rAisAi&A
ir septyniais statistais Duokite maršalui eskad- 
mažiau. Vienas maršalas roną raitęlįų, įr jis kovos 

’ sų juodu ar su kitokių.
Ką<į tik jią turėtų arklį. 
Jo istorija trumpa. Caro 
ąrmijoje jis pakilo iš pus- 
kąrįmnko lįgį genefoio. 
Kai caro armija ” sudužo, 
jis sųrįnko pakrikusią ka- 
vąlęyįją ir leidosi per Ru
suos stepęs nuo Baltųjų 
jūrų ligi Besarabijos. Be 
uųifortuos — jąm pakako 
tik arklio, ugningo arklio, 
o pats buvo skarmaluose, 
basomis kojomis. Senoji 
rusų kavalerija klausė jo 
ženklo. Boudienny ir jo rai 
tieji tapo šalies pabaisa. 
Nuo Odesos ligi vakarų” 
visi baimingai tardavo 
Boudienny vardą. Strate
gija ir socialinės teorijos 
visiškai nerūpėjo žmogui, 
kuris kardu prie šono, ant 
arklio įvarė baimės vi
sam kraštui. Ir šiandien 
Boudienny, nep a i s a n t 
maršalo didybės, pasiliko 
paslaptingas raitelis.

nužengė į kapus — vienas 
iš penkįų. Kiti keturi dar 
gyvena.
RLIUCHERIS - 

VADĄS
Maršalas Bliucheris tu

ri daugiausia šansų būti 
Tuchačevsk io sekėjų. 
Tamsūs šešėliai, atsiradę 

. tolimuose Rytuose, neri- 
kelia M>ąskvai. Tarp, 

Sibiro ir Odesos viešpa
taują Bliucheris, ne Stali
nas. Kai maršalai ir gene
rolai Stalino malone susi
renka Maskvoje, beveik 
visados vieno trūksta: 
BIracherio. Sakoma, kad 
jis vadinosi- Medviedevas, 
ir tik baltoji armija jam 
davusi Bliucherio vardą 
pilietiniame kare. Gal jis 
dar ir kitaip vadinasi, j 
Kas gali susekti. Nustayti 
didžiųjų bolševizmo vadų 
tapatybę yra neįmanoma.

Raudonasis maršalas ne
kenčia teorijų. Jis yra ap
sėstas tik vienos teorijos: 
užkrėsti Tolimuosius Ry
tus bolševizmu. Bliuche
ris nprį nąęįonalįstinų Kį^ 
nįją, JFaponjją ir Indiją 
palenkti bolševizmui. Bet 
Bliucheris vis dėl to ap
sirinką. Bolševizmo smū
gis Kinijoje nepasisekė ir 
Japonijos imperializmas 
dar labiau sustiprėjo. Bet 
Bliucheris ir toliau sklei
džia nerimu, kąip ir tada, 
kąi jis klajojo plačiomis 
Rusijos, miestų gatvėmis, 
po stępęs, po Kiniją, Japo- 

. niją ir savo brošiūromis 
skleidė bolševizmą su 
gaują dezertyrų išlaisvin
ti politinius kalinius — 
b.uvo jo pienas. Jis padėjo 
ir Trockiui pabėgti. Tibe
te, Kinijoje, Turkestane 
mases apsėti bolševizmu 
buvo jo uždavinys. Revo
liucijos metu jis pradėjo 
kilti. Darbininkas virto 
karininku. Bolševizmo re
klamuotojas 
generolu, 
priešų pabaisą, 
Medviedevas tapo Bliu- 
cheriu. Vladivastokas yra 
toli nuo Maskvos. Sibiri- 
joje Ęliucheris yra tikra
sis viešpats. Tik jo vieno 
žodis ten reiškia. Jis vei
klą savąrąnkįškąi. Kas 
tik Rytuose juda ąr brųz-

-RYTŲ
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Iškilmįngos miniąterio inž. Vyt. Vileišio laidotuvės VĮĮ. 7. Viršuję iš kairės dešinėn: karstas išnešamas iš bažnyčios, laidotuvių 
eisena Rauno gatvėmis; apačioje iš kairės dešinėn: prie veiionies kapo kalba užsienių reikalų ministeris Lozoraitis, šalia jo Valsty
bės Prezidento atstovas dr. Bielskus, p. S. Smetonienė, ministeris pirmininkas Juozas Tūbelis, Latvijos Valstybės Prezidento atsto
vas užsienių reikalų ministeris Munteras, vyriausybės nariai, diplomatinio korpuso nariai ir kiti aukštieji svečiai; prie karsto velio- 
įiįes žmona ir artimieji giminės. Šone: prieš veiionies karstą nešami vainikai.

Kibirkštys
Brooklyno lietuvių bol- ) taip biauriai persekioja- 

ševikėlių “Laisvė” p.ąrašė mi, kaip kad sovietų Rusi- 
kaip biauriai yra perse- joje. Vokietijoje, anot 
klojami Vokietijos rašy- “Laisvės”, liko dar 12-ka 
tojai. Rašo: “Prieš fąšįs- rašytojų, bet Rusijoje ne-

vato^ių partijos atstovas 
' Donville vidaus reikalų 

' Įnįnisteriui ^amueliui Ho- 
ąre įteikė protestą, kuriuo 
ministerįo dėmesys at
kreiptas į šią šlykščią ko
munistų provokaciją. Pa
sirašiusieji šį protestą

Viskas buvo 
kaip kad 

nelaimingąją

vo® Hko n^’Vieno, ku^sgalS- Soniu^kld^tokS 
KARININKAS joje buvo, apie 100 rašyto- tų laisvai rašyti. Rusijoje r

Jegorovas. generalinio jų daug maž pasauliniai likusieji rašytojai turi ra- ,a ke
tabo karininkas. Revoliu- Tš in šiandipn tik švti taiD. kaiD iiems Da- greicia^siai užkirstas Keštabo karininkas. Revoliu

cijos metu jis priklausė 
Kerenskio partijai, Bet 
jis, Kerenskio sargybos 
viršininkas, nepasekė jo į 
ištrėmimą. Jegorovas vėl jj į partiją. Ir vėliau jis 
kitur. Caro armijos virsi- Leniną lydėjo iš fronto i 
ninkas tampa raudonosios Maskvą, iš Maskvos į 
armijos smegenimis. Jis frontą. Ukrainoje, kovose 
yra vienintelis, kuris turi su lenkų armijįą ąntįmili- 
laimės nekristi į akį ir ne- taristas Klim tapo karei-

“ ’ v-u, vėliau generolu, lai
vyno komisaru, krašto 
gynimo komisąru ir galop 
maršalu. Antimilitaristas 
Klim dabar yra maršalas 
Vorošilovas.

Kai 1935 m. sausio 29 d.

žinomų. Iš jų šiandien tik 
12-ka tebegyvena Vokieti
joj”. Taip, tai taip, bet 
Vokietijoje rašytojai perą

Sovietų
Jis buvo savo 

Kąžkokff

sukelti nepasitenkinimo. I 
Jis yra toks, kokio Stali- j 
nas nori. Šiandien jis yra 
vienintelis karo komisaro 
adjutantas.

VAROsILOVAS — AN-
TIMIUTARISTAS

Jau septynerių metų 7 sovietų kongrese Tucha- 
mažasis Klim Epremovįč, čevskis pranešė apie rau- 
dirbo kalnų kasyklose. į donąją armiją, jis sušuko 
Mokyklos ten nebuvo. Vi-J “valio” maršalui Voroši- 

kuris bolševizmo 
darbą saugo nuo kapita
listinio pasaulib. “Tegy
vuoja draugas Vorošilo
vas’ Už raudonąją armi
ją” — šaukė delegatai.

Šiandien Vorošilovas y- 
ra raudonosios armijos 
viešpats ir Stalino inti- 
mus draugas. Septintojo 
Kongreso aplodismentai 
pasikartos, bet pranešimą 
padarys nebe Tuchačevs- 
kis. • XX.

sos Klim pamokos buvo, lovui, 
rykštės ir alkis. Dvide
šimties metų Klim dar ne
mokėjo skaityti. Bet suor
ganizuoti streikui rašy
mas ir skaitymas nėra 
reikalingas. Streikas, ka
lėjimas, ištrėmimąs, Sibį- 

štai darbjninko

syti taip, kaip jiems pa
diktuoja komunistų komi
sarai.

Štai šiomis dienomis aukštieji 
kruvinos sovietų diktato- 1' 
rius Stalinas įsakė “apva
lyti” komunistine spaudą 
nuo jam “neištikimu gai
valų”. Šimtai rašytojų 

, kankinami kalėjimuose ir 
Soloveckų salose, o kįtį 

’ sušaudyti. Beliko ištiki
miausi komunistų dikta- 

■ toriui, bet ir tie jau pasi
darė “nebeištikimį”.

Taigi- Broklyno bolševi- 
į kėliai, pakartodami Lion 
Feuchtwangerio iškeltus 
Vokietijos fašistu darbus, 
turėtų nepamiršti ir nors 
karta iškelti sovietu Rusi
jos komisarų 100% bjau
resnius darbus. Būkite at
viri ir teisingi.

i

I

lias. Protestą tarp kitų 
pasirašė visų partijų ats
tovai, lordų rūmų nariai, 

dvasininkai ir 
karininkai.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO 
ŽMOGŲ, NEKALTAI 

KALĖJUSĮ 20 M.

ŠLYKŠTI KOMUNISTŲ 
PROVOKACIJA ANGLI

JOJE

ras
Klim gyvenimas, kol dar 
jis nepriklausę jokiai par
tijai. Jo specialybė buvo 
antimilitarizmas.

1905 m. Leninas įsirašė

C. C. P. rašo, kad Angli
joje pastaruoju laiku ko
munistai pradėjo platinti 
plakatus, kuriuose ats
pausdintas paveik s 1 a s, 
vaizduojantis Kryžių su 
piautuvu ir kūju. Konser-

“the Shipmate’s Voice” ir “the Navy Yard 
VVorker”. *

52. Kl. Jei komunistai, iš atžvilgio Suvie
nyto Fronto taktikos, “veikdami iš vidąus” 

nytiues grupes, ’ąti d rr. m
k

“Wbąt Is Communįsm?” tari ką nors artimo

nyto Fronto taktikos, “veikdami iš vidąus’ 
ir laimėtų tokias grupes kaip Ų ĄLC.Ą., baž 
lytįuęs grupes, ' atletiškas organizacijas, 

supijąs bęf sąjungas, irLt, ir 
ms teką kontrole arba valdžia?

fj.;~ “Suvienytame Fronte komųųistąį to. 
ri visada pasilaikyti viršenybę arba pirme
nybę vadovybėje... Komunistinė Partija nie
kada neatsisako savo viršenybės arba pir
menybės vrJ—*-----■ ' ’*■
MpiK&gU 1 .. _____
biternafionalė, rugpiūčio 5 d. 1935 m.).

59. Kl. Ar naujoji taktika reiškia, kad 
komunizmas pamiršo sayo revotatcinį tiks
lą ir ifckavė taikingai reformai ir A-

fgų besitęsiiuui?
Atą- "Vien tikrieji neąąudėliai— nę? 

sveiki idijotąi gali manyti, kad Suvienyto 
Fronto taktikos priemonės komunįzmąs pą- ‘ 
šidupdar stKdaitaei’detookrątįjąi’*. (D.Z. liįa- 

THė Wėrk of the$evehth Cprigrešs,

M J ką urną amerikiečius paverata, 
e Suvienyto Fronto takttfati* 

ątsąkymą į klausimą 59.
Earl Browderio veikalas:

»

•»

rbeje ir nęatsisako savo re- 
ojimų”. La CorrespondeUce• •

įuitely: The Wbrk of the 
p. 59).

55. KL Ar* Earl
** JS9 .** . x. .

to, kai išėjo pasmerktasis, je vietoje, o vietoj nužu- 
Paulauskas, pas nužudy- dytojo buvo pasodintas 
tąjį Šammą daugiau nieks manekenas, 
nebuvo atėjęs. taip padaryta,

Vėliau Pomeras atiteko buvo aną
Lenkijai, ir Paulausko ad- dieną. Po dviejų valandų, 
vokatas pradėjo iš naujo ■ kada nuo saulės įkaito 
klebinti pasmerktojo by- karabinas, pasigirdo šu
lą. Su ekspertų pagelba vis, ir kulipka menekenui 
jis įrodė teismui, kad ka- perėjo per galvą. Tai ir 
rabinas iššovė... pats, buvo įrodymas, kad ir a- 
Teismas ekspertyzos da- ną kartą tas pats įvyko, 
vinius patikrino vietoje.; Po šios ekspertyzos teis- 
Užtaisytas karabinas bu- mas nelaimingąjį iš kalė- 
vo pakabintas toje pačio- jimo paleido.

APSAKYMĖLIAI
į Prieš pora dienu Lenki
joje buvo paleistas iš ka- 

I Įėjimo žmogus, kuris vi
siškai nekaltas išsėdėjo 
kalėjime 20 metų. Tai bu
vo jaunas stiprus ūkinin
kas, o dabar visiškai pa
laužtas senelis.

Prieš 20 metų minėtas- 
ūkininkas buvo svečiuose 
pas savo seną pažįstamą, 
iš kurio jam išvykus, tas 
buvo rastas su peršauta 
galva. Čia pat buvo palik
tas ir ginklas. Tai įvyko 
Pomere, jį dar valdant 
Vokietijai. Nors teisme 
visaip priesaikavo nelai
mingas ūkininkas, kad jis 
nekaltas, tačiau teismas 
jį pasmerkė kalėti ligi gy
vos galvos. Visos Vokieti
jos teismų instancijos 
sprendimą patvirtino, nes 
kaimynai įrodė, kad po

Rašo T.
VISŲ SVARBIAUSIA

Žymus rašytojas, Ro- 
bert Louis Stevenson, ieš
kojo antgamtinės šviesos; 
įtikėjęs i Dievą paskiau 
jis rašė savo tėvui, saky
damas: “Niekas gyvenime 
negali sulaukti pasiseki
mo iki į savo gyvenimo 
knygą neįrašo šių žodžių: 
“Ateik, Dieve, ir būk su 
manima”.

BRANGIAUSIA 
DOVANA

kad 
žmo- 

bran-

klaupė, palenkė galvą, o 
savo nuvargusias, kietas 
ir pūslėtas rankas ištiesė 
ir padėjo ant altoriaus. 
“Dieve, ačiū, Tau kad 
man davei rankas, kurio- 

1 mis galiu užsidirbti sau ir 
! savo vaikučiams duonos. 
Tas rankas dabar aukojo 
Tau, kad jų darbas būtų 
Tavo didesnei garbei”. Il
gai ji bažnyčioje meldėsi.

Ryte, kada žmonės suė
jo į bažnyčią, jie pamatė, 
kad ant altoriaus žydi dvi 
gražios, kvepiančios leli
jos. Ir angelas pasirodęs 
pasakė, kad darbininkės 
moteriškės rankos buvo 
brangiausia Dievui dova
na.

Apsakymas eina, 
sykį angelas sakė 
nėms: “Kas atneš 
giausią dovaną ir padės 
bažnyčioje ant altoriaus, I 
tas apturės stebuklingą 
ženklą iš dangaus, kad jo 
dovaną priimta ir bus ap
dovanotas didžia palaima.

Visi žmonės norėjo ap
turėti tą nepaprastą Die
vo malonę, užtat nešė sa
vo dovanas į bažnyčią. 
Turtingieji, su didžia iš
kilme, su palydovais, at
nešė auksą ir sidabrą; ka
raliai padėjo savo diemen- 
tais papuoštus vainikus; 
karininkai savo blizgan
čius kardus dėjo, bet nė 
vienas neapturėjo priėmi
mo ženklo.

Vieno vakaro prietam
soje, nekieno nematoma, 
tyliai, rainiai, prastais 
drabužiais apsidengusi, ą- 
tėjo į bažnyčią moteriškė.

v*»

VIENUOLES UŽMO- 
KESNISąteiųa pas jus avių rūbuose, viduje gi yra

__  . _ - buvo 
pirmasis, kurs pavartojo Suvienyto Fronto

Ąts. Judas,- kurs pabučiavimu išdavė Jė- 
?ų fCrįstų, mūsų Viešpatį.

59. KI. Dėl ko pabučiavimu Judą* apgavo

su Trečiuoju Internacionaiu, nežiūrint jo iš- plėšrieji vilkai”. Mąt. VII, 15). 
tartu Žodžių, kad “įsakymų neima iš Masu- 58. KL Kas krikščionybės istorijoje 
VA®*” nirmocic Livre «mnO»,4A T Sykį vienas bedievis ap

lankė neišgydomų ligonių 
namus. Gailestingos Sese
rys vienuolės ligonius ten 
aprūpina. Eina bedievis iš 
vieno kambario į kitą, ir 
mato su kokiu kantrumu 
ir meile vienuolės nelai
mingiesiems patarnauja. 
Priėjęs prie vienos vie
nuolės jis sako:

“Aš ir Už $20.00 į dieną 
neapsiimčiau tokių ligo
nių prižiūrėti”.

“O aš”, tarė vienuolė, 
“šitų darbo nedirbčiau, nė 
už $50.00 į dieną. Bet iš 
meilės dėl Jėzaus Kris
taus,, aš visą gyvenimą 

jc^asišvenčiąu slaugyti 1f 

Į gonius, nieko sau nerei- 
i kalaudama, jokio užmo 
. kesnio neprašydąąta. Aš 
j dirbu dėl Kristaus”,. ,\

vos?
Ąts, Konąunįstįnįo. Internacionalo Egze- 

kutyvio Komiteto oficialus organas reiškia: 
‘‘Komrado BrowčĮįerio_ veikalas 'yra prą|jpat-

J ' s Partijos 59- Rk Dčl ko pabučiavimu Judas apgavo
ideologišgai propagandai ir agitativiškai įr išdavė?
veiklai Amerikos Jungtinėse Valstybėse. Tas Atš. Nes Judas žįnojpv kąd Dievybė buvo, 
veikalas gali būti skaitomas tiesioginė pase- šventa, ir kad ji gaji būfi panąikmta vien 
ka darbo, kurį nuveikė Komuųistmis' Inter-! per meilės bent kurį iŠoriųj lęnklą.

....................... t 60. Kl- DS| ko komunistai vartoja Suvie
nyto Frpato taktiką? '

Ąts. Neą jie žino kai kuriuos daiktus iš 
kurie yra la^ai 
, mūsų teisė dėl 
ląvės, įr mūsų 
tai visa jie salj

niausią kontribucija Komunistinės Partijos

veikai

įnącionalas vadovaujant komradųi Diririt- rntni?1 ZPnal 81R mon 1QQA m V

f

rovui”. (Pusi. 81$, birželio men. 1936 m.).
56. Kl. Kurto Atųerikes žmonės labiau bi

josi: ar to, kurs iš priešakį puęla su kardu, 
ar tp, kurs petb parą į tąvų nugarą?

Ątą. Amerikos žmonės nemėgsta apgau
lės net taktikos vardu. Taigi, butų ląhąi ge
rą iš mūsų pusės, kad būtume sargyboje 
prieš komunizmą, kurs oficialiai kalba; 
?‘Mes norime pulti mūsų klasės priešus iš už
pakalio”. (O. Kuusinen: “Youth Morenų 
Kalba, pasakyta Basai

[ųrio Amerikos Žmonės labiau M- 
kurs iš priešakį HaHu,
peili jvarp. i tąyą nugarą*

Movement”. 
rhtame-’korv

mūsų gyvenimo. Amerik 
šventi, būtent, mūsų vį 
savasties, mūsų teisė 
tęįąė aęl sązjnės.laisvės, kąu 
Sanaikmti vięn per n^eiles ženklą — nudūo- 

aųt, kad jie yra mūsų draugai, bičiuliai ar
ba prietelidi.

61. Kl. Kaip ilgai komunizmas sėkmingai 
'RMT'“ ųn&e su

taktika? r
aip ilgai, kokiai Amerikos žmonės 

gana lengvai duosis apgauti savę.
Vertė — ^un. A. į. (Samata)

I

r •

PASAK

Ji tik neseniai nuyai 
sugrįžo iš fabriko; ne 
ji brangių daiktų, tai at
nešė ką turėjo. Tykiai, ji 
priėjo prie altoriaus; atsi- d-UD ,ą

'. <



CAMBRIDGE, MASS.

DARBININKAS

WORCESTER, MASS.

nuo bažnyčios išeis 9:30 ir 
11:30 A.’M. Abipusiai ke
lionė su įžanga į daržą tik 
vienas doleris.

Rengėjai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PIKNIKAS
Rugpiūčio 8, Voses Pa- 

vilione Maynard, Mass. į-Į 
vyks Cambridgeiaus lietu
vių masinis išvažiavimas/ 
Rengėjai tikisi matyti ten 
ne tik visus vietinius, bet 
ir brightoniečius. Beabe-■ 
jo visų apylinkės kolonijų 
lietuviai irgi skaitlingai 
dalyvaus. Piknikas bus 
šaunus ir linksmas. Gas- 
padinės jau kopūstus, a- 
gurkus burokus seniai tu
ri užraugusios. Dešras ir 
kitokius valgius skubina 
gaminti. Valgių šiame iš
važiavime, sako, nepri
trūks. O gėrimų Cambrid
ge Bottling Co. tai apsiė- j 
mė užtektinai pristatyti. 
Jaunimui bus visokių 
progų įvairiuose kontes- 
tuose laimėti dovanų. Tą 
dieną bus duodama ‘cash’ 
pinigais $25.00 dovanų.

Nuoširdžiai visus iš vi
sur kviečia į Mavnardą į 
Cambridgeiaus pikni k ą 
rugpiūčio 8. Autobusai

POSEIMINIS SUSIRIN
KIMAS

1 LDS 7 kuopos poseimi- 
nis ‘susirinkimas įvyko 
liepos 16 dieną. Subrinki
me dalyvavo dabartinis 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J. J. Baka
nas, kuris išdavė raportą 
ir gražius įspūdžius iš į- 
vykusio LDS Seimo, bir
želio 28—29 dienomis,
Nashua, N. H. Už gražų 
raportą gerb. atstovui su
sirinkimo dalyviai 
kė padėką.

• v • v įsreis-

į

darbu ir centu paremti pa
rapiją. Tat, iki malonaus 
pasimatymo piknike!

Plunksna.

PHILADELPHIA, PA.
BELIKO MĖNESIS 

LAIKO
Iki didžiausio šios vasa

ros ir gražiausioj vietoj 
rengiamo pikniko prakil
niausiam tikslui beliko 
tik mėnesis laiko, tai rug- 
piučio 29 d., Newton, Pa. 
Nepamirškime. Seser y s 
Kazimierietės širding a i 
prašo, kad minėtoje die
noje Philadelphijos ir a- 
pylinkės lietuviai būtinai 
atvyktumėte į rengiamą

Kariuomenės ir visuomenės šventė Lietuvoje V-23 d.: Viršuje kairėje ministe- Fažų išvažiavimą. Skait- 
ris pirmininkas Juozas Tūbelis ir vyriausybės nariai bei aukštoji kariuomenės lingame būry matysime 
vadovybė karo aviacijos aerodrome seka kariuomenės dalių pasirodymą, o deši- savo draugus, drauges ir 
nėję ir apačioje kariuomenės dalių pasirodymai. pažįstamus.

Ten linksmai laiką pra
leisime ir kartu paremsi- 
me labai svarbią aukšto

BALTASIS ŠVEDŲ 
.Al VYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburzn, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM .... rugpiilflo 19 
DROTTNINGHOLM .... rugp. 2ft 
GRIPSHOI.M ............ rugsėjo 4

KUNGSHOLM ............ Rugsėjo 14
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

laivokortę ten ir atgal
Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės ie kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba •

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

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Nonrood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo*l 1020

Graži Auka
Gerb. delegatui 

šus. kad “Darbininko 
spaustuvei reikalinga rai
džių rinkimui nauja ma
šina, tai į tą fondą suteik
ta auka. Aukavo šie: kun. 
J. J. Bakanas $5.00, V. 
Rimša $1.00. V. Barvsas 
25c. Viso $6.25. Vėliaus 
tam tikslui bus surengtas 
koks nors vakarėlis. Pel
nas naujos mašinos pirki
mo fondui.

prane-
M

vaujant muzikui J. Žemai
čiui, sudainuos gražių lie
tuviškų dainelių.

Prie to Šv. Kazimiero 
parapijos darbščios gas- 
padinės gamina gardžius 
valgius, kuriais vaišins 
tūkstantinę minią daly
vių. Frank Navis orkes
tras gros puikiausias lie
tuviškas meliodijas. Todėl 
ir apylinkės miestų ir 
miestelių visus lietuvius 
kviečiame šiame milžiniš
kame išvažiavime daly
vauti ir linksmai laiką 
praleisti Maironio parke. t 

D s.

1 Street, iki Parko prie A- 
, laska Street ir tenai išvy-

WILLIAM J. GHISHOLM
GRABORIUS

MSM EV/SK.AS PA TA KVA 1/ V.4K-

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

PAGERBĖ ŠV. ONĄ
Liepos 25 dieną šv. Ka

zimiero parapijos šv. fi
nos Moterų draugija iškil
mingai minėjo šv. Onos 
diena. Tą dieną visos na
rės dalyvavo su vėliava ir 
priėmė šv. Komunija, laike 
trečiųjų šv. mišių. Dabar
tinis klebonas kun. J. J. 
Bakanas pasakė gražu pa
mokslą, pritaikintą 
mėms.

Šv. Onos Moterų 
yra bažnvtinė ir
gražų darbą šioje parapi
joje.

Prie minėtos draugijos 
priklauso visos sferos šei
mininkės, kurios randa 

I laisvo laiko darbuotis ir 
mūsų bažnyčiai.

ROCKFORO, ILL.

iškil-

dr-ia 
dirba

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St
TEL Brockton 2005

IR

METINIS IŠVAŽIAVI
MAS

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis išvažiavimas į- 
vvks rugpiūčio 1 dieną, 
Maironio parke.

Dabartinis klebonas ku- 
nifras J. J. Bakanas, kun. 
P. Skruodenis MIC.. ir vi
si parapijiečiai prie šio 
metinio, milžiniško išva
žiavimo uoliai ruošiasi. 
Šiame išvažiavime daly-

! #

j vauš mūsų parapijos di- 
i dysis choras, kuris vado-

I

»NEBŪK NULIŪDĘS 
j VISUOMET JUOKIS!

' -d

I

Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir 
ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet 
šypsotis.

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- 
rių-įvairiausių juoky. Ją parašė J. K. M.

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny
bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite užsa
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

i

DAYTON, OHIO.
___________________ .. T7 v. I ICLMCAA ovai uia aun.0vv 

Šv. Kryžiaus lietuvių ®‘semX parap1’ mokslo lietuvių įstaigą,
parapijoj įvyks Lietuvos 
Vyčių organizacijos Jubi
liejinis Seimas rugpiūčio 
3, 4 ir 5 dienomis. Tai bus 
istorinis įvykis mūsų išei
vijoje.

Seime dalyvaus ir J. E. 
vyskupas Mečislovas Rei
nys. Atvyksta delegatai 
iš visų valstybių. Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos 
Vvčiai, Seimo Rengėjai 
užtikrina, kad čia atvykę 
ras tikrą malonumą ir lie
tuviškumą. ' ;

Į Seimo delegatų laukia Pirmininku, ir taipgi dar-[ -----------
Kryžiaus lietuvių pa- bavosi L. Darbininkų Są- A. A. JOKŪBAS LEKŠAS 

----g_.„ ----- ,— t . (m.™, Jisai paliko gi- Sekmadienį, liepos 18 d., 
liame nuliūdime žmoną, ligoninėje mirė a. a. Jo- 
sunus ir dukteris, o Lie- Lukšas, sulaukęs
tuvoje motiną Petrone ę seno am^įaus Trečiadienį, 
ir broli Kazimierą. . liepos 21 d. su bažnytinė- 

J. Spurgis. mig pamaldomis iš šv.
I Andriejaus bažnyčios, ta
po palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse. Paliko nu
liūdime žmoną ir suaugu
sius vaikus. Paėjo iš Lie
tuvos, “Šventos Žemaiti- 

, jos”.
i A. a. Jokūbas Lekšas 
buvo uolus šv. Andriejaus 
parapijos darbuoto jas. 

į Sekmadieniais prie baž
nyčios durų jis platindavo 
“Darbininką”. Jei kuria
me laikraščio numeryje 
būdavo vietinių žinių, tai 
kad daugiau pardavus, jis 
sakydavo: ...“Būtinai įsi
gyk,... šiame numeryje y- 
ra žinių iš Philadelphi
jos”... Rašantis šiuos žo
džius, reiškiu gilios užuo
jautos mirusiojo visai šei
mai, o atsiskyrusiam Am
žiną Atilsį.— F. P.

jos mažą centrą.
- Kurie atvažiuos busais, 
tai reikia nuo Leo Street 
paimti Vally bus’ą ir va
žiuoti iki Brand Coffie.

v •

A. A. JUOZAPAS AM- 
BROZAITIS

Neseniai pasimirė
• ' v • - -

Tad gerbiamieji, iš anks
to nusipirkime bus’o ti- 
kietą, kada bus pranešta 
vieta įsigijimui, kad žino
tume kiek bus’ų užsakyti. 
Kurie turime savo karus, 
vieton važiavus kur kitur, 
malonėsime tą dieną pa-

v •

šv. sukti seserų link naudai, 
Kryžiaus parapijos uolus atsilankant į Juozapo Ma- 
veikėjas Juozapas Am- rijos gražią Vilą. Tikrai 
brozaitis. Velionis pri- nesigailėsime, 
klausė prie šv. Petro dr- bus dėkingos už .kiekvie- 
jos ir prie Demokratų ną nors ir mažiausią pa- 
Klubo, kurio jisai buvo ramą. Ačių.

ir seserys

VAIKELIAMS VĖL Į 
MOKYKLĄ

Kadangfi tas uždraudi
mas vaikeliams dalyvauti 
mokyklose ir t.t. buvo pa
šalintas, tad pereitą sek
madienį mūsų bažnvčioje 
buvo pranešta tėveliams, 
kad vėl siųstu savo vaike
lius į vasarinę lietuvišką 
mokykla- Labai pageidau
jama. kad tėveliai, ypa
tingai tų vaikelių, kurie 
rengiasi prie Pirmos Ko
munijos. prižiūrėti, kad 
jie kasdien ateitų į pa
mokas mokvkloje. Mat 
iau ne dauo- laiko vra iki 
Pirmosios Komunijos die
nos. Jai kuris vaikeliu 
kasdien į pamokas neatsi
lankys — 
sirenges,
met priimti Pirmą Komu
niją.

I rapijos klebonas kun. L. jungoje. 
Praspalius, Vyčiai ir visi 
parapijiečiai. L. Vyčiu 98 
kn. valdvba: .pirm. J. Gal
dikas: vice - pirm; J. Sin
kevičius: fin. rašt. Alena 
Skočkiutė: prot. rašt. Ma
rijona Sinkevičiūtė: Pr 
Gudelis: koresoonden t ė
Alena Žilinskaitė: Dr-iu 
Sąryšio korespondentė M. 
M^eskevičiutė ir kiti.

Kaip pasiekti Šv. Kry
žiaus parapijos centrą?

Atvažiavusiems trauki
niais geriausiai paimti 
Leo Street gatvekarį, ku
ris veža Leo ir Troy gat
vėmis. Privažiavę Leo 
Street. reikia eiti į rytus, 
7>eo Street. Troy Street. 
Grove Avenue. Notre 
Dame Avenue. Baltimore

Jau ketvirta savaitė 
kaip čia atvažiavau, ir 
manau čionai apsigyventi. 
Čionai labai karšta, nėra 
lietaus, viskas džiūsta. 
Darbai eina neblogiausia, • 
bedarbių nesimato. Dar
bų yra įvairių. Mokan
čiam darbą galima darbas 
g-auti. Žmonės gyvena la
bai gražiai, ir turi labai 
p-ražia bažnyčią pasistatę, 
lietuvišką mokyklą, kur 
mokvtoiauja Seserys Ka
zimierietės. Šios parapijos 
klebonu vra jaunas ir e- 
nergingas kun. K. Juozai
tis, Augustijonas, gabus 
pamokslininkas ir gra
žiai su parapijiečiais su
gyvena.

Liepos 18 dieną įvyko 
Šv. Petro ir Povilo para
pijos piknikas. Labai gra
žiai ir energingai darba
vosi klebonas kun. K. Juo
zaitis ir komitetas. Vieta 
labai puiki. Parapijiečiu Į 
atsilankė gausiai. Todėl ir 
pelno padaryta apie $300.! 
00. Klebonas ir parapijie- . 
čiai labai džiaugiasi. Sa- skelbta 
ko, kad Rockforde tokio Clair’o, Pa., šv. Kazimie- 
šaunaus pikniko nebuvo.1 ro lietuvių parapija turės 
Tai didžiausia garbė pri- savo antrąjį parapijos pi- 
klauso mūsų klebonui • kniką šeštadienį liepos 31 
kun. K. Juozaičiui 
ranijos pikniko 
tui.

Parapijiečiai 
pagerbti savo 
kuris čia dar nesenai at
vyko. Girdėjau, kad pa
gerbimas įvyks 1-mą die
ną rugpiūčio, parapijos 
svetainėje.

Klebonas ir parapijie
čiai džiaugdamiesi minė
tojo pikniko pasisekimu, 
dabar rengiasi prie baza- 
ro. Klebonas kun. K. Juo
zaitis pasakė: “Mano my
limi parapijiečiai: • pik-

v •

i

ir pa- 
komite-

rengiasi 
kleboną,

PROVIDENCE, R. I
Lietuvos Vyčių 103-os 

kuopos išvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 1 d. š. m., 
Klaipėdos parke. Orkes
tras gros šokiams; bus 
skanių valgių ir gėrimu. 
Vaikams bus “pie eating 
Contest”; virvės trauki
mas ir kitokiu sporto žai
dimų. Taigi visus širdin
gai kviečiame atvažiuoti 
ir linksmai praleisti die
ną. Narės.

nebus sferai pri- 
tai negalės šį-

LIETUVIU DIENA
Šios iškilmingos dienos 

komisija, girdėt, stropiai 
rengiasi, susirinkimus lai
ko, visokius planus bei 
naujus sumanymus spren
džia - nagrinėja. Viskas 
vra daroma, kad šių me
tu išvažiavimas būtų žy
miausias. G. Bukas

Profesionalo!, hiznlerlai. pramonin
kai, knrie skelbiasi “Darbininke" tik
ini verti sknitytoln paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

Pennsylvanijos Žinios
Telefonas: Plaza 1350.

IGNAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE. MD

ST. CLAIR, PA.
Kaip jau buvo ankščiau 

ir rašyta, St.

kun. V. Matulaitis, 
jo 

pirmi- SHENANDOAH. PA.

d. ir sekmadienį rugpiū
čio 1 d. š. m. prie bažny
čios gražiame parke, prie 
žalios giraitės. Jau iš an
ksto smarkiai dirbama 
tam tikslui: moterys par
davinėja bilietus ir renka 
dovanas, ūkininkai ir biz
nieriai noriai dovanoja vi
sokios rūšies gyvus ir ne
gyvus daiktus. Pikniko 
metu gros šaunus orkes
tras lietuviškus ir angliš
kus šokius, bus įvairių 
daiktų dovanoms, tarp 
kurių ir penki ($5.00) si
dabriniai doleriai. Bus 
taipgi dideli stalai, kame

ninkas pasisekė, tai dabar bus galima lošti “Bingo”, 
dėsiu visas pastangas su Įvairių karštų ir šaltų 
jūsų pagelba, kad bazaras valgių ir gėrimų iki valiai, 
dar geriau pasisektų. . O mūsų “Bean soup” gar- 

J. Valentukevičius. | si visoj apylinkėj!
. . - ■ J - . . . * •_ . v X • <.* . r

Pikniko darbuo tojų 
skaičiun įeina sekantieji: 
Kleb. 
garbės pirmininkas; 
pagelbininkas
ninkas, Jonas Kazlauskas, 
gaspadorius ir komisijos 
nariai: Jurgis Fabijonas, 
Simonas Virbickas, Sta
sys Stubingis, Jurgis Stu- 
bingis, Vincas Gudelevi- 
čius, Ona Puišienė, Onp 
Krantauskienė, Ona Sme
tonienė, Rozali ja Kunigo- 
nienė, Anelė Gudelevičie- 
nė, Elzbieta Kuneckaitė, 
Ona Fabijonaitė, Estera 
Puišiutė, Ona Puišiutė, A- 
lena Stočkūnienė ir Ieva 
Ražąuskienė. žodžiu sa
kant, pikniko darbininkai 
smarkiai darbuojasi, kad 
iš to būtų geros pasek
mės.

Visas pelnas eis bažny- ! 
čios pataisymo ir malia- 
vojimo tikslams.

Taigi, kun. klebonas ir 
pikniko komisija širdin
gai kviečia visus St. Clai- 
r’o ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti piknike ir savo

DARBAI KASYKLOSE
Kasyklų darbai mūsų a- 

Dvlinkėje vis dar ne koki. 
Mat kasmet vasaros metu 
anglių kasyklos visai ma
žai dirba, bet jau į rudeni 
tikimės, kad daug geriau 
pradės dirbti.

UŽDRAUDIMAS 
ATŠAUKTAS

Pereitą šeštadienį mūsų 
miesto sveikatos boardas 
atšaukė įsakymą, kuriuo 
buvo uždraudęs mažiems 
vaikeliams, iki 12-kos me
tų amžiaus, dalyvauti vi
sokiuose susirinkimuose, 
k. a., mokyklose, viešose 
maudynėse, ir t.t. Mat bu
vo pradėjus plisti Infanti-

’ le Paralysis, kuria mūsų 
mieste net 8-ni vaikeliai 
buvo užsikrėtę. Taigi, kad 
ir kas kits taip pat neuž
sikrėstų, šis įsakymas bu
vo laikinai įvykdytas.

' k

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

1 akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
1275 Main St. Webster, Masa.

Tel. 2-3381
Delivery

Domestlc and 
Importe*! Branda

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Vlaoklna alkoholinius 
gprlmus — Degtinę, Vynę ir AIp.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujo* BWtt Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrambuŪ SL 

Worcester, Masa.
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® 1Žinios Iš Lietuvos
, nūs valstybei ir tautai 
Valstybės .Prezidentas ap- 

Užmirštas Muzikas dovanojo 553 asmenis or- 
Nuskurusiame Zdoniš- dinais ir medaliais. Be to, 

kio dv. gyvena garsus sa- 31 asmeniui yra leista ne- 
vo laiku buvęs muzikas šioti ir priimti svetimų 
smuikinin kas Kazlaus- valstybių ordinus ir ple
kas. Kitados buvo teatro dalius, 
įžymybė, o dabar pasenęs,} 
pražilęs, klumpėmis ap-! 
siavęs vaikšto. Dar ir da
bar kai kada Giedraičių 
bažnyčioje pagriežia “Avė; 
Maria”, bet pats skun
džiasi, kad rankos jau at
sisako, nepajėgia stygų 
pravirkdinti.

Tai dvasiniu atžvilgiu 
turtinga ir tauri asmeny
bė, nors gyvena nepapras
tame skurde, bet niekad 
nesiskundžia, tik dažnai i 
naktimis tenka užtikti tą 
sulinkusį senelį besimel
džiantį prie bažnyčios du
rų.

PROĖ. JUOZ. GRUODIS
KAUNE

12
GIEDRAIČIAI

Tsb.

DIDELIS GAISRAS 
KETURVALAKIUOSE

įteikė Švietimo Ministeri
jai atsistatydinimo raštą 
nuo konservatorijos di
rektoriaus pareigų ir ža 
da pasilikti tik kompozi
cijos profesorium.

PERNAI IŠDALINO 
ORDINUS

553

t

• v •

»__________________ '-T

bininkų nameliams staty
ti. Žemė pavesta išplanuo
ti miesto inžinieriui Tre- į 
čfokui. Būsią padaryta a- 
pie 40 sklypų po 600—800 
kv. m. Alytuje yra labai 
daug darbininkų, 
nori gauti žemės.

Viršuje — lordas Plymouįhas pas ministerį pirmininką J. Tūbelį; apačioje 
lordas Plymouthas kalbasi su užsienių reikalų ministeriu St. Lozoraičiu.

MOS MINTYS
V

kurie

SUJUNGS KĖDAINIUS 
SU ŽEMAIČIŲ PLENTU

M
a U

 ii
.J*

 ll
;

i Kada dailidė padaro 
: klaidą — jis ir manė, kad 
taip bus. Jeigu advokatas 
padaro klaidą — jis ir no
rėjo, nes turės progos by
lą antrą kartą užvesti. 
Kada tas, kurs namuose 
vandenio dūdas (pipes) 
taiso ir padaro klaidą — 
jis dvigubai pasiima. Jei
gu gydytojas padaro klai
dą
kirkužės “pryčeris” pada
ro klaidą — koks skirtu
mas! Bet jeigu koks re- 

j daktorius padaro klaidą— 
jam ramybės nieks neduo- 
da!

“Indiana Catholic”.
i I 
I

I

Kėdainių miestas nuo 
Žemaičių plento yra be
veik 30 km. Per Josvai
nius jau tiesiamas atski
ras plentas, kuris Kėdai
nius įjungs į svarbiausią 
Lietuvos magistralę.

jis palaidoja. Kada
Liepos 5 d. 12 vai. kilo 

Keturvalakiuo s e (Vilk, 
a.) didelis gaisras. Prasi
dėjo iš U. Mickevičaitės 
namo, greičiausiai dėl 
blogai sutvarkyto kami
no. Esant dideliam vėjui 
ugnis smarkiai plėtėsi ir 
sudegė visas turtas ir t 
mergaičių siuvyklos įran
kiai. Taip pat daug nu
kentėjo ir “Pavasario” 
kuopa, nes sudegė jos ta
me name esamas knygy
nas per 700 knygų, deko
racijos, artistams drabu
žiai ir k. Kuopai padaryta 
apie 2.000 litų nuostolio.

Gaisras greit persimetė 
į kitus gretimus namus 
Jusaitie n e i priklausan
čius, kuriuose gyveno dvi 
šeimos. Jų inventoriaus 
irgi mažai išgelbėta. Pau
žos namas, kuriame buvo 
valst. parduotuvė ir res
toranas, . vietos narsiųjų 
vyrų pastangomis, buvo 
dalinai išgelbėtas ir tuo 
užkirsta kelias toliau plė
stis gaisrui.

• •

31 asm. leista nešioti 
sienio ordinus

Vyriausybės žiniose Lie
tuvos ordinų kancleris pa
skelbė sąrašą asmenų, ku
rie 1936 metais buvo ap
dovanoti ordinais.

Pasirodo, kad per tuos
metus už įvairius nuopel- nokino daug ankščiau, ne-

v už-

JAU KERTAMI RUGIAI

Sausa kaitri vasara šie
met Lietuvoje rugius pri-

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE

-t-, ■■

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCR 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliaukite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN « EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivę BREMEN 

ir EUROPA. Bremerliavene užtikrina 
patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA »« DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo. Mes pagelbėsi- 
me jums išgauti svečią Ir tmmlgracijos 

. visas dėl jūsų giminių iš Europos.
Informacijų klauskite pas vietini agentą 

arba

HAMBUBG-AMEBICAN LINE 
NOKTI GEBMAN LLOTD

’ 252 BOYI.STON ST_ BOSTON, MASS-

ĮDOMUS VYR. TRIBU
NOLO IŠAIŠKINIMAS 
DĖL KOMPENSACIJŲ

gu pernai ir kai kur ūki
ninkai jau pradėjo rugia- 
piūtę. Kertami rugiai jau 
visai prinokę, 
žios, sveikos, 
labai našios, 
rugius rengia 

j 12 liepos. Šių laukai šie- 
| met visai derlingi, ypač 
po lietaus pasitaisę. Ne
bent tik dėl šienų šiemet 
suvalkiečiams kiek blo
gesni metai. Šiemet ne
mažai užderėjo. įvąirių 
uogų, kurias kaimo šeimi
ninkės vis tinkamiau, su
maniau pradeda naudoti.

Tsb.

varpos gra- 
nors nėra 
Suvalkijoje 
kirsti apie

Didžiausias paikas yra 
tas, kurs save apgauna; 
tas kurs paaukoja sveika
tą už “pasisekimą”; tas . 
kurs atitolsta nuo teisin
gų būdų, kad tik sektųsi; 
tas kurs sau pasirenka 
tuščius — neva “tikslus” 
— ir taip toliaus.

Kaimas —Amerikos lie
tuvių akc. b-vė, s-bei peri-Į 
mant susisiekimą, atleido 
septynis šoferius, kuriems 
atsisakė sumokėti kom
pensaciją. Buvo iškelta 
byla. Teismas šoferiams 
priteisė sumokėti 4.000 
Lt. Ta proga Vyr. Tribu
nolas, atmesdamas Ame
rikos liet. akc. b-vės kasa- 
ciją, išaiškino, kad kom
pensaciją reikia mokėti ir 
tada, kai perduodant į- 
monę, atleidžiami darbi
ninkai.

Puikuolis retai yra mie- 
laširdingas. Nusižemini
mas mus padaro mielašir- 
dingais ir mielaširdingu- 
mas nusižeminusiais.

• v

19 su 5 padaliniais; vokie
čių įregistr. 15, nėįregistr. 
1 su 20 pad.; rusų įregis
truotų 16; žydų įregistr. 

1183 su 342 pad. ir neįre
gistruotų 27 su 50 pad.; 
lenkų įregistr. nė vienos, 
neįregistruotų 15 su 20 
padalinių; kitų tautybių 
6 įregistruotos; mišrių į- 
registr. 159 su 6 pad. Iš 
viso įrigestruotos 675 dr- 
jos su 2.817 pad. ir neįre
gistruotų 2.590 draugijų 
su 753 pad. Dar neįrašy
tos registran d-jos yra 
dar negavusios V. R. M- 
rio leidimo toliau veikti, 
t. y. jų veikimo klausimas 
dar neišspręstas.

1936 — 1937 m. laiko
tarpy naujai įsisteigė 73 
d-jos (jos visos įrašytos), 
tad senųjų pertvarkyta 
pagal Draug. įst. — 602. 
Iš sporto organizacijų čia 
nurodyta tik 14, tačiau 
sporto organizacijų yra ir 
daugiau, tik jos veikia 
kit. įstatymais, kaip t. 
šaulių ir k. Paskelbus D- 
jų įst. 241 d-ja uždarė, 
nes įst. numatytu laiku 
nėpatiekė savo įstatų. Pa
skelbus D-jų įst., Lietuvo-I 
je veikė 867 organizacijos; 

j neskaitant pad alinių. 
Šiandien veikia 755 org- 

Draugijų įstatymu per- jos: 675 įrašytos ir 78 ne- 
sitVarkusių ir registran į- įrašytos, bet gali veikti i- 
rašytų draugijų (gavusių ki VHI. 1 d., kaip numato 

D-jų įst. 67 str.

Tik dvi leidyklos išleido 
2.750.000 tomų knygų

Per 19 nepriklausomos 
Lietuvos metų mūsų kny
ga išaugo ir sustiprėjo. 
Tiesa buvo laikai ir neto
limi, kada mūsų litaratū- 
ros metinis tilpdavo tik 
ką Įsisiteigušlų kelių lei- 
dyklių nedidelėse spinto
se. Tie laikai jau praėjo. 
Šiandien mūšų literatūros 
gyvenimo sąlygos pasi
keitė. Pastaraisiais me- 

ŠIEMĖT EKSPORTUO- tais knygų derlius skai-, 
TA 101,000 STATINIŲ, O Šluojamas jau tūkstan- 
KIAUŠINIŲ — 50 M1LI- , ?ais tomų, štai dvi di- 

JONŲ

PER PUSMETĮ SVIESTO

i džiausios knygų leidyklos 
i— “Spaudos Fondas” ir 
i “Sakalas” išleido 2.750.

Pienocentras jau suve- ooo tomų knygų, neskai
dė viso iš metų pirmojo tant kelių leidyklų, kaip 
pusmečio sviesto ir kiau- “Dirvos”, “Šv. Kazimiero” 
šinių eksporto duomenis, ir kt. išleistų kelių šimtų 
Viso šiemet per pirmąjį tūkstančių tomų knygų, 
pusmetį sviesto ekspor-. kurios mūsų kultūriniame 
tuota 101.071 statinė. Per-gyvenime suvaidino 
nai per tą patį laiką buvo 
eksportuota 98.844 stat. Į 
Angliją šiemet eksportuo
ta 63,5% viso eksportuo
tojo kiekio (pernai; 
77.7 %), į Artimuosius i
Rytus 13,4%' (pernai Į 
10,5%), į Vokietiją 13,8 
%), (eksportas pernai 
pradėtas tik antrame pus
metyje), į Šveicariją 3% 
(pernai 2,6%), į Afrikos 
pakraščius 2,8% — pernai 
1,8%) ir t. t.

Kiaušinių šiemėt pet 
pirmąjį pusmeti ekspor
tuota 50. 249.160. Pėrnai 
per tą patį laika buvo ek
sportuota 48.424.680 kiau
šinių taip pat daugiausia 
ekšpiorfuota į Angliją, to
liau — Vokietiją, ČėkosH> 
vakiją, Švėifcariją ir kitur.

TSb.

LIETUVOJE YRA 
DRAUGIJOS

v •

• v

GIRKALNIS

Statys Paminklą
Girkalnio valsčiaus 

rapija nutarė pastatyti 
prieš du metus mirusiam 
kun. Bačkui gražų pamin
klą. šiam paminklui sta
tyti jau pradėta rinkti 
aukos. Kun. Bačkus šioje 
parapijoje išbuvo daugelį 
metų, buvo geros širdies, 
todėl savo gautas paja
mas netaupė, bet jomis 
sušelpdavo, kiek galėda
mas, vargšus, nukentėju
sius ir buvo visų mylimas. 
Parapijos gyventojai šio 
paminklo statymui su no
ru aukoja.

pa-

Čia ant žemės rūdys su
ras tą garbės kardą — ir 
dulkės palaidos karūną. 
Bet žmogus kurs atlieka 
savo kasdieninius darbus 
ir darbelius kogeriausia ir 
gyvena kaip pridera — jis 
sau pina vainiką ir taisosi 
sau sostą Amžinojo Tėvo 
Palociuje. Dėdė.

w •

LENKIJOS KUNIGAI 
VIEŠI LIETUVOJE

I

Šiuo metu Kaune vieši 
iš Kauno, Jonavos g-vės, 
kilęs kunigas Poliakaus- 
kas, kuris dabar klebo
nauja Liublino vyskupi
joj. Taip pat yra į Lietu
vą atvykęs ir lenkas kun. 
Witkowski.

v •

i

tie-; 
Tsb.

675

IŠ UŽSIENIO PARVYKO 
LIETUVIAI JĖZUITAI

‘ " I ■
Kaimas — Neseniai iš 

užsienio parvyko nemažas 
skaičius lietuvių tėvų jė
zuitų. Jų tarpe jau du ku
nigai: T. Burėvičius S. J. 
ir T. Juškevičius S. J.; ku
rie dabar savo' tėviškėje 
laikys primicijas.

rašytų draugijų (gavusių 
V. R. M-rlo leidimus to
liau veikti) ir draugijų i- 
ki 1937. V. 1 d. patiekusių 
V. R. M-jai savo pertvar
kytus įstatus, bet dar ne-, 
įrašytų registrai, yra to
kia štatištika.

Kultūrinių draugijų yra 
250 Įrašytų ir 34 — neįra
šytos, iš višo su 4899 pa- 
daliirials; profesinių 97 į- 
rašytos ir 14 neįrašytų, 
iš viso gu 273 padaliniais: 
labdarybės 134 įrašytos ir 
16 neįrašytų, iš viso su 
112 pad,; Svėik. apsaugos 
A 4% ♦ * ‘"i _.»r • J -k y A __ jėĮrašyta, 

J pad.; ėkono-

Kirto 14 įrašytų ir 
ytoš su 26 pad.;

VYR. TRIBUNOLO IŠAI
ŠKINIMAI

33 įrašytos įf 1 neįrašyta 
iš vįšo šu 92 , 
minių 48 įrašytos, 6 nėįra 
šytbš; sp
7ne|raB$
kovši su gaisrais 99 įra
šytos. . ' - . . <

Pagal tautybes lietuvių 
įregistruotų draugijų yra 
277 su 2464 padaliniais ne- 
įtegteirdotų 26 sn 2500

Kaunas — Šiomis dieno
mis Vyr. Tribunolas išaiš
kino, kad ifeškant iš dvasi
ninkų darbo pajamų mo
kesčius, į jų pajamas rei
kia * įskaityti ir butus, 
nors tuos butus jie turi 
klebonijos namuose. Dėl 
šaulių Vyr. Tribunolaš pa- 
reiškė, kad jie, padarę nu
sikaltimą tarnybos mėtų, 
turi būti teištartu kar. tėl- 
šmo.

ALttuS
<6 EtetMffirtkų 
Nflnfelių

<D. ft. kult. v-bės pastan- 
gontis Alytaus rii. Su
tiko perleisti savo šklypą 
prie Vilniaus pusės par.

pad.; latvių Įregistruotų kapinių, iš viso 3 ha,<dar

L„£-<u.- ■ ■
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Rytinių Valstybių Žinios
ROCHESTER, N. Y.

GARBINGASIS
SVEČIAS

d.šeštadienį, liepos 24 
žaibo greitumu pasklido 
žinia/ kad netikėtai tei
kiasi aplankyti mus Gar
bingasis ir Aukštas sve
čias, J. E. Vyskupas Me
čislovas Reinys. Kadangi 
maršrute originaliai nebu
vo nustatyta jam pas mus 
lankytis, todėl buvo dide
lis nusistebėjimas ir sy
kiu nepaprastas džiaugs
mas, kad ir mes gavome 
progą pamatyti ta Gar
bingąjį Ganytoją. Stotyje 
garbingą svečią pasitiko 
kun. B. Vitkus, MIC., Jo
nas C. Morkūnas, Pr. Sve- 
tikas. Ignas Kairvs, Pra 
nas Rimkus ir J. K. Čia- 
pas. J. E. buvo nulydėtas 
į klebonija, kur no trum
pam poilsiui teikėsi atsi
lankyti į parapijos baza- 
rą, kuriame dalyvavo ir 
buvo per statytas daugu
mai įžymesniu na rani jo
nu, su kuriais labai malo
niai kalbėjosi įvairiais 
klausimais.

Sekmadienio rytą J. E. 
atlaikė šv. mišias ir pasa
kė du pamokslu, kurie iš- 
tikrųju pakėlė žmonių šir
dis prie Dievo. Ganytojo 
giliai pamokinanti ir aiš
kūs žodžiai tiesiai strigo į 
širdi kiekvieno klausyto
jo. Po antrųjų mišių ir 
pamokslo, Jonas C. Mor
kūnas nuvežė Garb. sve
čią į Niagara Falls. kur J. 
E. apžiūrėjo ta garsinga 
gamtos stebuklų vieta 
Niagara Kriokli.
krioklys buvo parodytas 
iš abieju šalių — Ameri
kos ir Kanados, ir Kana
dos nusėie valgykloje už
kandžiaudamas per langa 
žiūrėjo į smarku vandenio 
puolimą ir gėrėjosi Vė
liau buvo nuvežtas i Nia
gara Falls Lietuvių die^a 
kur pasakė labai gražia 
kalba. Po to aplankė gar
sųjį Niagara Universite
tą. bet dėlei laiko stokos 
neteko aplankyti Garsia 
Baziliką, Lackawanna. N 
Y. Pirmadienio ryta aplei
do Rochesteri ir išvyko i 
Pittsburgh, Pa. dalyvauti 
Kunigų Vienybės Seime.

Kadangi J. Ekscelencija

Tasai

pribuvo netikėtai, todėl 
nebuvo progos prirengti 
Jam tinkamo ] 
tokio kokį Rochesteriečiai 
moka prirengti, bet turė
jome nasiganėdinti taip, 
kaip buvo. Esame labai 
dėkingi Jo Ekscelencijai 

i už apsilankymą ir taipgi 
Į kun. J. Balkūnui už pas
kyrimą dienos. Tas apsi
lankymas atnešė mums 

i dau^ naudos, nes retai na- 
į si taiko proga matyti tn- 
kiu garbingu svečių iš 
Lietuvos. Nors ir negalė
jome iškilmingai nriimti 
Garbinga Ganytoją, bet 
teko patirti, kad J. E. iš
važiavo pilnas gražiu i- 
spūdžių. Vyturys.

i

1

na įvyko sekmadienį, lie
pos 25 d., kuri prasidėjo 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis bažnyčioje, kurias at
našavo klebonas kun. F. 
Gelumbis, o muzikale dali

s

INŽ. A. J. MAŽEIKA,

HSS T

Detroito Žinios KAIP DEVIATKINAS PATS 
SAVE IŠRINKO PIRMI

NINKUŠV. PETRO PARAP.
Sportininkų Atsilanky

mas Detroite '■ 
Lietuvos sportininkai 

buvo atvažiavę šiomis 
dienomis ir į Detroitą. Šv. 
Petro parapijos klebonas, 
kaipo pirmininkas priėmi
mo komisijos, juos malo
niai priėmė ir vaišino. 
Viskas buvo sutvarkyta 
nagai sportininku sureng
tą maršrutą. Padarę Det
roite aplankymą, sporti- 
n ingai rengėsi išvažiuoti į 
Clevelandą dešimtą va
landą sekmadienio ryte. 
Klebonas, sužinojęs, kad 
snortininkai katalikai, da
vė jiems geriausią progą 
atlikti tikybines pareigas, 
išklausvti šventų mišių. 
Juos užkvietė. Jie visi su
tiko. Sekmadienio rytą 
klebonas bažnyčioje buvo 
įstatęs Lietuvos vėliava, 
ir laukė snortininku. Atė
jus laikui šv. mišioms 
nrasidėti, snortininkai ne- 
v'ncnrodė. Vėliau kunigui 
klebonui buvo pranešta, 
kad sportininkai dar nrieš 
saulės tekėjimą išvyko į 
Clevelandą.

Lietuvos 
Lietuvos sūnūs, 
kad iii tėveliai 
dėl tikėjimo, 
kain stebuklingai "Lietuva 
atgavo savo nenrikiauso- 
mvbe. Savo vienintelėmis 
jėgomis Lietuva niekados 
nebūtu atgavus savo ne
priklausom vbės Lietuvon 
žmonių gilus tikėjimas ir 
'•kausminai kentėii mai 
atgavo nenriklausomvbe. 
o dabar Lietuvos sūnūs 
bp<ra nuo to nacio Dievo, 
Kuris suteikė mūsų Lie
tuvai ta brangią ir didelę 
dovaną.

Mes perdaug nekaltina
me jaunu iu snortininku, 
nes gerai žinome, kad to
nai buvo ir kitoniški 
“sportininkai”, kurie šito
kį pabėgimą surengė. Jie 
turėjo kain nors nastoti 
kelią šiems katalikams 
jaunuoliams ir tuomi su
darė natys sau gėda. Jie 
neturėjo jokios teisės pa
stoti kelią jauniems spor
tininkams. norintiems iš- 
niidvti savo tikybines pa
reigas.

Jeigu žmogus atsisako 
savo tikėjimo, tai jo da-

lykas. Jis gali eiti savo 
keliais. Jo niekas privers
tinai nevaro prie savo tė
vų tikėjimo. Apie tokius 
Jėzus yra pasakęs, kad 
nukratytų batų dulkes 
prie jų durų. Bet šie va
dai atsiskyrėliai nuo tėvų 
tikėjimo, neturi jokios 
teisės kitiems kliudyti ti
kėjimo dalykuose. Nors ir 
žmonės maloniai sporti
ninkus priėmė, bet dabar 
pasilieka lyg negardus 
skonis po šaunaus bankie- 
to, ypač tame, kad jie vie
šai pareiškė, kad atsilan
kys, o neatsilankė. Tai ne
malonus atsiminimas De
troito lietuviams apie Lie
tuvos sportininkus.

priėmimo, St. Louis mišias išpildė 
Šv. Cecilijos choras, vado
vaujant muz. K. Baziui iš 
Rochesterio. Rochesterio 
choras su jo gabiu vadu 
jau nenirma karta daly
vauja šioje kolonijoje.

Po namaldn tuoiau na- 
raniios svetainėje ivvko 
pietūs, kuriuose dalyvavo 
dau^ svečiu iš Rochester. 
Buffalo ir Toronto. Po 
pietų vasarinės mokvklos 
mokiniai, vadovaujant Se
sutėms Pranciškietė m s. 
išpildė gražu programa. 
Kartu buvo ir tos vasari
nės mokyklos užbaigimas.

Labai gaila, kad toji ko
lonija tiktai vasarine mo
kyklą teįstengia palaikyti.! 
Yra užtektinai vaikučių, 
kurie galėtų mokintis lie
tuviškoje - katalikiškoje 
dvasioje, iš kurios ateity
je visa parapija turėtu la
bai daug naudos. Baigus 
vaikučiu programa, kal-; 
bas pasakė J. K. Cianas ir 
K. Bazys iš Rochester. N. 
Y. ir vietinis klebonas! 
kun. F. Gelumbis. Tvar- 
kos vedėjas p. J. žuklis 
tarė ačiū visiems atsilan
kiusiems ir nasižadėio da
lyvauti Rochesterio Lietu- \ 
vii dienoje. Sea Breeze 
Grove, rugpiūčio 8 d.

v •

LIETUVIŲ DIENA
Rugpiūčio 8 d. Sea Bree- 

ze Grove, gražiame puši- 
nėlvie ivyksta Rocheste- 
rio Lietuviu diena. Kvie
čiami visi lietuviai daly
vautu toje dienoje. Pasi- 
rodykime visiems, kad ir 
mes esame taip pat gar
bingi ir skaitomės lygūs 
visoms tautoms pasauly
je. Kitataučiai, ypač Vo
kiečiai sutraukia skaitlin
gas minias į savo dienas, 
todėl ir mes ta. nati nada- 
rvkime. Kviečiame lietu
vius ir iš anvlinkės, ypač 
Niagara Falls. Toronto, 
Amsterdam, Utikos ir 
Schenectady lietuvius, o 
apsilankę pas mus nebus 
apvilti.

SVEIKINAME
Lietuvis graborius p. G. 

Savage, kuris sėkmingai 
atlieka patarnavima lie
tuviams ir ukrainiečiams 
šiomis dienomis pradėjo 
statyti laidotuvių koply
čią. Sveikiname už tai, 
kad lietuviui sekasi šiame 
mieste, o naują koplyčią 
turėdamas bus pasirengęs 
geriau patarnauti visiems 
liūdesio valandoje.

Vyturys.

NIAGARA FALL, N. Y.
LIETUVIŲ DIENA

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

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

• v

šešias 
buvo 

choro 
dainų 

an-

L. Vyčių' Centro Pirmi
ninkas.

Laiminga organizacija, 
kuriai vadovauja atsida
vę, pasišventę vadai. Prie 
laimingųjų priklauso ir 
Lietuvos Vyčių organiza
cija, kuriai nenuilstančiai 
su dideliu pasiaukojimu 
ir energija dirba ilgame
tis tos organizacijos Cen
tro pirmininkas inžinie
rius Antanas J. Mažeika.

P-nas A. J. Mažeika nuo 
pat atvykimo į šią šalį y- 
ra L. Vyčių narys. Brook
lyn, N. Y. Liet. Vyčių 41 
kuopa buvo išnykusi, bet 
dėka dabartinio pirių. p. 
Mažeikos perorganizuota 
ir pasidarė viena veikliau
sių kuopų.

Inž. A. J. Mažeikai pir
mininkaujant, visos kuo
pos pagyvėjo ir smarkiai 
pakilo narių skaičiumi, 
nes jis visuomet su jomis 

i turi glaudžius santykius 
— rašo į jas įvairius atsi
šaukimus, aplinkraščius 
ir ragina prie veikimo. 
Dažnai tilpsta jo atsišau
kimai jaunimo reikalais 
įvairiuose laikraščiuose.

P-nas A. J. Mažeika ne- 
vien yra veiklus jaunimo 
tarpe, bet ir abelnai jis 
veikia ir dirba katalikiš
koje visuomenėje.

Rūgo. 3, 4 ir 5 dd., Day- 
ton. Ohio įvyksta Liet. 
Vyčių organizacijos sei
mas. Ta proga sveikinu 
L. Vyčių Seimą ir jos pir
mininką inž. A. J. Mažei
ką. - Vytis.

sportininkai, 
užmiršo, 
kentėio 

Užmiršo

I

Šią savaitę įvyko 
parapijos Sodaliečiu 
žiavimas prie gražaus e- 
žero. Linksmai nuvargin
tos sodalietės parvažiavo 
namo, dėkingos klebonui 
už surengimą tokio gra
žaus išvažiavimo. Kas me
ta klebonas surengia toki 
išvažiavimą visam parapi
jos jaunimui.

v •

mūsų 
išva-

diena į- 
piknikas 
I šį pik- 
visa pa- 

sve-

Rugpiūčio 15 
vyks parapijos 
Beechnut Grove. 
nika teatsilanko 
rapija. Šio pikniko 
čias bus parapijos choras. 
Visi' Detroito lietuviai e- 
sate nuoširdžiai užkviesti 
į ši pikniką. Bušai važiuos 
nuo bažnyčios antrą va
landą po pietų.

Rusija —Jau bus mėnuo 
kai Kalinino: miestas ne
turi tarybos pirmininko. 
Per ta laiką buvo du kar
tus šauktas gorsovieto 
plenumas, bet susirinki
mas nė vieną kartą dėl 
neaiškiu priežasčių neįvy
ko. Birželio 1 d. susirinki
mas buvo atidėtas, nes 
užtruko miesto darbinin
kų konferencija. Birželio 
dešimtą susirinkimas neį
vyko dėl visai paprastų 
priežasčių: gorsovieto se
kretorius pranešė na
riams, kad jis nespėjo pa
ruošti plenumui vieno 
klausimo. 400 deputatų iš
siskirstė namo.

Iš tikrųjų reikalas buvo 
visai kitoks. Dvi valandas 
prieš susirinkimą jau bu
vo aišku, kad gorsovieto 
pirmininkas Širmas pa
šalintas iš vietos, kaip 
liaudies priešas. Partijos 
miesto taryba prašė se
kretorių kaip nors ši ple
numo susirinkimą atidėti. 
Sekretorius, būdamas 
drąsus žmogus, visą atsa
kingumą pasiėmė sau.

Taip miesto tarybos pir
mininkas ir ligi dabar ne
išrinktas. Tai labai pato
gu buvusiam polispolko- 
mo pirmininko pavaduo
tojui Deviatkinui. Mies
te kalbama, kad jis būsiąs 
garsovieto pirminink a s. 
Tačiau mieste ir kitaip 
kalbama, esą ne visais 
gandais galima tikėti. 
Girdi, dar yra rinkikai, 
kurie išspręs, kas turi bū
ti gorsovieto pirmininkas. 
Tačiau Deviatkinas negali 
laukti. Pasiėmęs savo se
kretorių jau kelios dienos 
jis sėdi tuščiame gorsovie
to pirmininko kabinete, 
nors jo čia nieks ir nepra- V “ se.

Svarbu ne tai — kuklus 
ar nekuklus Deviatkinas. 
Visas blogumas tas, kad 
Kalinino mieste chroniš
kai mėgstama tyčiotis iš 
rinkikų.
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Šią vasara, labai daug 
žmonių atvažiavusiu iš ki
tur. kreipėsi į klebonija 
ieškodami adresu Detroi
te gvvenančių oažvstamu 
Kai kuriems surado adre
sus. bet kai kuriu vardai 
negirdėti. Taip ir vra: 
žmogus atšala nuo tikėji
mo, bet jo giminės ji vis 
laiko kataliku ir i klebo
nija kreiniasi. Kiti lanko
si į svetimtaučių bažnv- 
čias, ir taip dingsta. Visi 
lietuviai turėtu lankytis į 
artimiausia lietuviška ka
talikišką bažnyčią. Lietu
vis lankydamas savo tau
tiečiu bažnyčią lietuviu 
pasiliks. Negali savo tau
tybę pamainyti. Jeigu esi 
krikštytas kataliku, tai 
tokis ir turėtum pasilikti. 
Jeigu apleidai savo tikėji
mą, tai ateis valanda ka
da gailėsies, bet dažnai 
pervėlai.

Pasibaigus programai. 
| svečiai buvo pakviesti į 
parapijos daržą, kur buvo 
prirengta žaidimų ir kito
kiu dalykėliu programa, 
bet ant nelaimės, prieš 
pradėsiant dainų progra
mą. užpuolė smarkus lie
tus ir visi iš daržo turėjo 
grįžti i svetainę, ir kadan
gi diena buvo nepaprastai 
karšta, tas darė daly
viams daug malonumo. 
Visgi ir svetainėje žmo
nės linksminosi ir gražiai 
laiką praleido Rocheste
rio Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujant muzikui K. 
Baziui, sudainavo 
daineles ir dalwi?i 
labai užganėdinti 
dainavimu. Laike
programos pribuvo.

Nors ši kolonija yra ma- žiūrėj Niagaros Kriok- 
žytė, bet kasmet įstengia n. j. E. Vyskupas M. Rei- 
surengti Lietuvių dieną, nVs. lvdimas kun. B. Vit- 
kurioje dalyvauja lietų- kaus, MIC.. kuriuos atve- 
viai iš apylinkės Ameri- žė n. Jonas C. Morkūnas, 
kos ir Kanados. Toki die- j. e. pasakė labai natrio- 

tinga kalba, apsidžiaugė 
garsiomis šio miesto gam
tos grožybėmis, paaiški
no Lietuvos kūrimosi dar
bą prie kurio labai daug 
prisidėjo Amerikos lietu
viai. Jr “Ačiū tam darbui, 
Amerikos Jungtinės Vals
tybės pripažino Lietuva 
Laisva ir Nepriklauso
ma”. Ragino visus jungtis 
i vienybe ir dirbti tėvynės 

į labui, kad Dievui gelbs
tint Lietuva pasidarytu 

l tvirta ir garsi. Pasakęs 
kalba. J. E. išvažiavo ap
žiūrėti Niagara Universi
tetą. o svečiai linksminosi 
iki vėlumos.

Nors lietus kiek sugadi
no ir nustatytos progra- 

Imos negalėjo pilnai įvyk- 
dinti, bet diena buvo sėk
minga ir atsidėkojant Ro
chesterio lietuviams už 
skaitlingą dalyvavimą, vi
si Niagara Falls lietuviai, 
vadovaujant klebonui F. 
Gelumbiui ir p. J. Žukliui. 
rengiasi visi važiuoti į 
Rochester, N. Y. rugpiū
čio 8 d. ir dalyvauti Lietu
vių dienoje. Vyturys.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

ELIZABETH, N. J.

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Liepos 11 dieną, įvyku- 
sis choro piknikas buvo 
sėkmingas. Svečių matėsi 
iš daugelio vietų. Jaunieji 
maloniai praleido laiką 
žaidimuose ir šokiuose, o 
senieji kalbėdamiesi arba 
žiūrėdami i jaunimo žai
dimus. Kiti dainavo ir 
taip maloniai laiką pralei
do.
— Dabar prasidėjo mū

sų parapijoje vajus naujų 
vargonų fondui. Reikalin
ga sukelti apie 2000 do
lerių. Tam fondui skiria
mas visas pelnas laivo ek
skursijos į Rye Beach, N. 
Y. Jaunimas stropiai šiam 
parengimui darbuojasi.
— Liepos 21 dieną, daly

vavo bažnyčioje laike pa
maldų J. E. Vyskupas M. 
Reinys. Po pamaldų pasa
kė pamokslą apie gerų 
knygų skaitymą ir ragi
no sekti pavyzdžiu šv. O- 
nos, kuri taip rūpestingai 
auklėjo savo dukterį, Ma
riją, kad ji tapo verta bū
ti Dievo Motina. Po pa
mokslo J. E. Vyskupas su
teikė palaiminimą su Švč. 
Sakramentu.

Vietinis.

HARRISON-KEARNY, NJ.
Lelijos klubo choro susi

rinkimas
Liepos 21 dieną įvyko 

Lelijos Klubo choro pus
metinis susiri n k i m a s. 
Nors vasaros metas, vie
nok šis choras jau prade
da planuoti rudens ir žie
mos sezono darbuotei. Nu
tarė rengti didžiulį kon
certą rudenį. Toliau nu
tarta laikyti Naujų Metų 
priimtuves, kokiu nors 
gražiu parengimu. Nutar
ta prisidėti prie bendro 
koncerto su Newark, N. J. 
choru priėmime svečių iš 
Lietuvos, rugpiūčio 14 d. 
Šis choras yra dažnai 
kviečiamas prisidėti ar iš
pildyti dalį programos pa
rengimuose ir apylinkės 
kolonijose. Galutinai, nu
tarta laikyti draugišką 
vakarėlį paskutinį sekma
dienį rugsėjo mėnesio 
nuosavame vasarna m y. | 
Darbščios komisijos buvo, 
išrinktos šiuo dalyku rū
pintis. . a. I

Koresp. J. StafeiHonisJ

Dabartiniais laikais pa
sidarė mada tverti viso
kias draugystes neva 
sporto vardu, kurios ne
priklauso prie bažnyčios. 
Kitos draugijos net lei
džia savo laikraštėlį. La- 
T
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bai pavojinga yra priklau
syti prie šių draugijų, 
nes jas dažnai tveria tie, 
kurie jau neina į bažny
čią ir nepriklauso prie jo
kios parapijos. Šios drau
gijos yra pavojingos, ir 
daug pavojingesnės už be
dieviškas draugijas, nes 
pasakius, kad kas bedie
vis, tuojaus žinome kaip 
su juo apsieiti, bet šios 
draugijos nematomai da
ro daug žalos. Dažnai 
žmogus neįvertina tikėji
mo dovanos brangumą ir 
tinkamai jas nesaugoja.
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ISMAGU MELSTIS

IŠ GEROS MALDAKNYGES 
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 

UŽ LABAI NUPIGINTĄ KAINĄ 

“MALDŲ RINKINĖLIS"

*

Kainos:

Juodais odos apdarais H.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $175) 
Juodais paprastais apdarais 75 (buvo $1.00) 
Baltais celuiloido apdarais 90 (buvo $1.25)

-PULKIM ANT KELIŲ”

Juodais odos apdarais — $2.50
IMANT DIDESNI SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
“DARBININKAS”

366 Broadreay, — — — So. Boston, Mass.
m.




