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Trečiadienį, rugpiūčio 4 
d. lankėsi “Darbininke” 
kun. P. Juras, LDS Cen
tro vice-pirmininkas. Jis 
atvyko ALRK. Federaci
jos Kongreso programos 
išleidimo reikalu. Ta pro
ga kun. P. Juras panasa- 
kojo savo įspūdžius iš Ku
nigu Vienybės seimo, ku
ris įvyko Pittsburghe.

Kun. P. Juras ir Federa
cijos Kongreso rengimo 
komisija rengia nepapra
stai įdomu ir turininga 
kongresą. Leidžia kongre
so programą, kurioie su
talpins keletą įdomių ir 
turiningu referatu. ku
riuos rašo mūsų išeivijos 
žymiausieji literatai, vi
suomenės vadai. Tai bus 
storoka knyga istorinės 
reikšmės. Lai Aukščiau- 
sis padeda kun. P. Jurui 
ir Kongreso Rengimo ko
misijai užsibriežta Kon
greso planą įvykdinti.
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Katalikas, kurs neremia katali- 
kiškos spaudos, neturį-teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

Birželio 30 d. šių metu 
Amerikos bankuose ir ki
tose taupomose ištaigose 
depozitu buvo $10.207 303 
484. Tai visų laikų rekor
das.

Kadangi šioje šalyje 
laukiama gausaus der
liaus, tai kviečių kainos ė- 
mė pulti, bet mėsos kai
nos tebekyla.

Amerikos šių metų kvie
čių derlius žymiai dides
nis, negu pernykštis. Per
nai kviečių prikulta 626. 
000.000 bušelių, o šiemet 
būsią 800.000.000 bušelių. 
Kanadoj užderėjimai men
ki, Europoj taip-gi- menki. 
Todėl Amerika turės pro
gos savo kviečių pervirši 
parduoti užsieniuose.

1929 m. Amerikos far- 
merių ieigos buvo 10 bili
jonų su viršum, šiemet a- 
čiū gausiam kviečių užde- 
rėjimui, farmerių įeigos 
sieks arti 9 bilijonu dole
rių. Taip skelbia Agrikul
tūros departmentas.

Liepos mėnesio viduryje 
elektros gamvba Ameri
koj pasiekė rekordo.

P. G-as.

HITLERIUI SIUNTĖ 
LOPŠIUS

Jau keli metai, kai vo
kiečių vyriausybė ragina 
tėvus ir motinas turėti 
daugiau vaikų, nepaisant 
to, jog vyriausybės galva, 
Hitleris, yra nevedęs.

Neseniai Hitleriui suka
ko keturiasdešimt aštuo- 
neri metai ir ta proga tau
ta jam prisiuntė tūkstan
čius įvairių dovanu, kurių 
tarpe buvo nemažai lop
šelių ir kūdikiams drabu- 
v • zių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
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Sukilimas Sovietų Rusijoj
NORĖJO SUAREŠTUOTI , REIKALAUJA IŠPAR- 
KARDINOLĄ FAULHA- DUOTI BAŽNYTINIUS 

DAIKTUS
TŪKSTANČIAI ŽŪVO

BĖRĮ

Iš Rambyno tautos šventės Joninių iškilmių 
Kubilius ir Martynas Jankus iškilmėse. 2. 
dų metu. 4. Pagėgių gimnazijos choras.

ikilmių: 1. Klaipėdos gubernatorius 
Vydūnas ir Lekšas. 3. Publika pamal-

Ispanijos Sukilėliai Vėl Bombarduoja Madridą
Madridas, Ispanija — 

Praneša, kad sukilėliai iš 
orlaivių vėl pradėjo bom
barduoti Madridą. Užmuš
ta apie 50 žmonių. -

Hendaye, Prancūzija — 
Kaimiečiai grįžta iš miš
kų į savo sodybas, kurias 
per pastarąsias kelias die
nas užėmė sukilėliai. Is
panijos sukilėlių karo va
dovybė kiek pertraukė 
mūšius, kad galėtų aprū
pinti gyventojus maistu' 
ir kitomis gyvenimui reik- ■ 
menimis. Sukilėliai dabar 
daro pasiruošimus užimti 
Madridas - Valencija vieš
kelį. Valdecuenca sekci
joj, į pietus nuo Albarra- 
cin ir į vakarus nuo Teru-

ei, sukilėliai užėmė domi
nuojančias pozicijas, bū
tent, Cuenca ir Valencija 
slėnius. Radikalų valdžios 
kariuomenė panešė dide
lius nuostolius per pasta
rąsias tris savaites.

Radikalų valdžia prane
ša, kad Teruel fronte jos 
kariuomenė sumušė suki
lėlius. Sakoma, kad tuose 
mūšiuose žuvo daugiausia 
maurai. Biscay įlankoje

“KOVOSIME IKI MIR
TIES”, SAKO KINIJOS 

VADAS

būti pasiruošu- 
išsikraustyti iš

Iš LIETUVOS VYČIU 
SEIMO

(p. F. Grendelytės tele
grama Darbininkui)

Dayton, Ohio — Antra
dieni, rugpiūčio 3 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos baž
nyčioje Lietuvos Vyčių 
Jubiliejinis seimas prasi
dėjo iškilmingomis pamal
domis. Po pamaldų prasi
dėjo posėdžiai. Garbės 
Pirmininku pakviestas J. 
E. Vyskupas M. Reinys. 
Prezidiumą sudaro šie: 
pirm. Pr. Gudelis: vice
pirmininkai — L. Ketvir
tis, P. Bložis; sekretoriai 
— P. Karlonaitė iš So. 
Boston ir Varniutė iš Chi-

į

į sukilėliai nuskandino ma
žą, nežinomos valstybės, 
žvejų laivą. Sukilėliai pa
siruošę pulti vienintelį 
radikalu valdžios uostą 
Santander, kuris dar liko 
neužimtas Biscav įlankoj. 
Radikalu valdžia įsakė 
gvventojams iš Santander 
išsikraustyti.

Smarkūs mūšiai įvyko 
Javalon kalnuose į piet
vakarius nuo Teruel. Ra
dikalams pavykę sumušti 
Franco kariuomenę, ku
rioj buvę daugiausia 
maurai.
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VATIKANAS FRANCO 
VALDŽIOS NEPRIPA

ŽINO

Vatikanas, —Rugp. 5,— 
Kada buvo paskelbta, kad 
Vatikanas formaliai suda
rė diplomatiškus ryšius 
su Franco valdžia, tai Va
tikanas pareiškė, kad nie
ko panašaus nėra; jokių 
diplomatiškų santykių su 
Ispanijos sukilėliais nepa
daryta. '

cago. Mandatus patikrina j DARBININKŲ VIENOS rpnonmn Irnmiaiia • _______ _ _________seimo rengimo komisija; 
rezoliucijų komisiją suda
ro šie: kun. M. Urbanavi
čius, K. Vaškas, F. Gren- 
delytė, J. Galdikas, kun. 
L. Praspalius. Knygų re
vizijos komisija — Sta
niulis ir Dubauskas. Sei
me dalyvauja iš 18 kuopų 
ir 3 apskričių 45 atstovai, 
6 Centro Valdybos nariai, 
du kunigai ir Lietuvos 
Skautų vadas Laucius.

DIENOS REKOLEKCI
JOS

Stirling, N. Y. — Rugp. 
5, — Vadovaujant Doro- 
thy Day, The Catholic 
Worker, redaktorei ir Pe- 
ter Maurin, daugiau kaip 
100 darbininkų žmonių iš 
New York’o važiavo į Na- 
tional Shrine of St. Jo* 
seph atlikti vienos dienos 
rekolekcijas^ i

Berlynas, Vokietija, 
Rugp. 5, 
slaptai policijai buvo duo
tas įsakymas areštuoti 
Kardinolą Faulha bėrį, 
kuris smarkiausiai gina 
Katalikų reikalus ir grie- 
ščiausiai protestuoja prieš 
Hitlerio valdžią.

Policijos automobilius 
atvažiavo prie Kardinolo 
namo, prirengtas Jo Emi
nenciją išvežti. Policija 
suėjo į vidų. Žinia anie 
tai pasklydo žaibo greitu
mu. Iš visos apylinkės su
sirinko tūkstančiai žmo
nių.

Sakoma, kad Kardino
las. sužinojęs policijos at
vykimo tikslą, paprašė, 
kad jam leistų persireng
ti. Už keletos minučių jis 
sUgrižo apsirėdęs kardi- 
noliškais rūbais ir tarė: 
“Aš prisirengęs, vežkite”. 
Gi žmonės lauke pradėjo 
policijai 
rėjo jų 
daužyti, 
minios, 
daryti.

Vokietijos
!

Ryga, Latvija — Rugp. 
5, — Įvairios sovietų be
dievių organizacijos gru
pės rašo laiškus Stalinui 
ir GPU reikalaudami, kad 
visi bažnytiniai indai, dra
bužiai ir rakandai 1__ _
tuojau išparduoti ir pini
gai už juos sunaudoti ka
riuomenės apgink 1 a v i- 
mui. Jie sako, kad bažny
tinių daiktų išpardavi
mas užsieny atneštų ne
mažiau kaip 120,000,000 
rublių. Jie dabar daro są
rašą visu bažnytiniu daik
tų. Tą jų sumanymą už- 
gyrė valstybė ir komunis
tų partija.

Ir mums norima įkalbę-į 

ti, kad Stalino nauja kon
stitucija suteikia žmo
nėms tikybinę laisvę ir, 
kad Rusija nusistačius 
prieš karą. Tai kam ren
giasi į karą?

grūmoti. Jie no- 
automobiliu su- 
Policija pabijojo 
Telefonuoja, ką 
Gauna įsakymą 

Kžrdinukr-neaTeŠluotE*

RUSIJOS KOMISARAS 
NIKOLAI KRILENKO 

AREŠTUOTAS
Shanghai, Kinija — J. 

Valstybių kąsniai įsakė 
visiems Amerikos pilie
čiams 
siems
Kinijos, kada Kinijos vy
riausias vadas, Chiang 
Kai-Shek staiga pareiškė: 
“Mes kovosime iki mir
ties”. Italijos diktatorius 
pravedė kelią ir dabar Ja
ponija briaujasi į Kiniją 
nepaskelbus oficialiai ka
ro, bet karas yra ir jis 
darosi baisesnis.

Kinija ir Japonija jau 
turi sumobilizavusios 
rhiomenės didės n i e m s 
mūšiams. Spėjama, kad 
sovietų Rusija stos Kini
jos pusėn, bet Japonija 
gal tik to ir laukia. Štai 
šiomis dienomis Japonijos 
“plėšikai” užpuolė sovietų 
Rusijos generalini konsu
latą Tientsine, įsilaužė ir 
pagrobę visus dokumen
tus pabėgo. Sovietų val
džia pasiuntė Japonijai 
griežtą notą, reikalauda
ma “plėšikus” nubausti ir 
pagrobtus daiktus gražin
ti. Bet Japonijos ambasa- 

idorius atsakė sovietų val
džiai, kad tas atsitiko ru
sų distrikte, kurio Japoni
ja nekontroliuoja, ir kad 
tai įvyko sumišimo ir ne
ramumo laiku, kad “plėši
kai” buvę visi rusai ir to
dėl Japonija neatsako ir 
tuo reikalu nieko nedary
sianti.

Vadinasi, Japonija visiš
kai nesiskaito su Rusijos 
reikalavimu ir ji jos ne-' 
paiso. Rusija atsidūrė 
tarp kūjo ir priekalo. Pul
ti Japoniją bijosi, tylėti 
ir nieko nedaryti sarmata. 
Šiaip ar taip, bet Kinijos 
ir Japonijos fronte gali 
užsiliepsnoti 'kruviniAu
gias kasas. Tas.karas gali 
įtraukti ir kitas v valsty
bes.
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KUNIGAS APGYNĖ 
STREIKUOJANČIUS 

DARBININKUS

Londonas, Anglija, — 
* Rugp/ 5,' — ESikraštis, 

Daily Telegranh praneša, 
kad Stalino įsakymu su
areštuotas Rusijos teisin
gumo komisaras Nikolai; 
V. Krilenko, kuris tūks
tančius * nekaltu žmonių 
nusiuntė į kalėjimus ir, 
tūkstančius išdavė sušau
dymui. Dabar jis kaltina- , 
mas už prieš ^alstybinį, 
veikimą ir šautuvai jam 
užtaisyti.

Kada žmogžudys nužu- 
mes ašaro- 

neapliejame.

Londonas, Anglija — 
Rugp. 5, — Laikraštis
Daily Mail praneša, kad 
aziatiškoje Rusijoje įvykc 
didis ūkininkų ir darbi
ninkų sukilimas prieš 
Stalino rėžimą. Bolševikų 

būtu P°^cGa sušaudė tūkstan- 
čius vyrų ir moterų. Laik- 

į raštis pastebi, kad žmo
nės rengiasi prie dar di
desnio sukilimo.

Darbininkai, ypač ūki
ninkai, yra kantrūs ir tai
ką mylį žmonės, bet kads 
jiems užkrauna sunkiau
sią naštą, kada jie laiko
mi vergais ir jų darbo vai 
šiai atimami, tada jie pri 
versti kovoti už savo gy
vybės palaikymą. Rusi 
komisaras Jurovas syk; 
pasakė: “Nesirūpink, kac 
žmonės badu miršta. Jei 
20 milijonų badu išmirs 
mes dar turėsime užtekti
nai darbininkų tęsti ko
munizmą. Kas jei ir mili
jonai išmirs, kad tik ko
munizmas bus statomas”.

Ar stebėtina, kad darbi 
ninkai žmonės sukila 
prieš Stalino fanatiškž 
valdžią? —

JAPONAI DARO DIDE 
LIŪS NUOSTOLIUS 

KINIEČIAMS

Cincinnati, Ohio,—Rugp.
5, — Kada drabužiu ga
mybos darbininkai dėl at- 
lvginimo klausimo išėjo į 
streiką, kompanija parei
kalavo, kad policija nelei
stu streikieriams prie fa- | do žmogžudį 
briko vartų pikietuoti. nes mis žemės 
jie sukelią riaušes. Kuni- Kada žūlikai išnyks, tei- 
gas Edward A. Freking singi žmonės paims vado- 
viešai prie policijos virši- vybę. Komunistai buvo 

darbinin- nusistatę mus išžudvti, 
dabar jie vienas kitą žu
dosi.

ninku apgynė
kus. sakydamas, kad jis 
tėmijęs streiko eigą ir ga
lįs pasakyti, kad streikie
riai visai legaliai, ramiu 
būdu prikietuoja.

800 KATALIKIŲ SLAU
GIU DALYVAUJA KON

GRESE

30,000 SPORTININKU 
DALYVAVO KATALI

KŲ PAMALDOSE

Paryžius, Prancūzija,— 
Rugp. 5, — Apie 30,000 
Katalikų sportininkų,, su
važiavusių iš įvairių Eu
ropos kraštų, dalyvavo 
Katalikų pamaldose, ku
rios buvo laikomos sporto 
arenoje. Jie yra suvažia
vę į Prancūzu Katalikų 
Sportininkų Federacijos 
kongresą.

uždegi 
dali, ii

Tientsin, Kinija, —Rug 
piūčio 5, — Japonų laku 
nai bombomis 
Tientsin miesto 
daug nuostolių pridarė
Kiti lakūnai bombardavc 
atmaršuoiančią kiniečių 
armiją. Japonų kariuome 
nė jau tik 15 mylių nu< 
Tientsin miesto; kiniečia 
jų nesulaiko.

Japonai viršija kiniečiu! 
savo artilerija, lėktuvai: 
ir kariniais gabumais.

ATLYGINIMO IR DAR 
BO VALANDŲ ĮSTATY

MAS SULAIKYTAS

Atstovi

Washington, D. C. — 
Rugp. 5 d. — Įstatymas 
kuris nustatytų darbinin
kams atlyginimą ir darb< 
valandas, dar
Būto nepriimtas dėl įvaį 
rių reikalingų 
Federalė valdžia turėti 
duoti galę kiekvienai vals 
stybei tuo reikalu išleist

į įstatymus pagal jose e 
| sančių gyvenimo ir indus 
trijos sąlygų.

pataisų
Londonas, Anglija — 

Rugp. 5, — Apie 800 slau
gių suvažiavusių iš įvai
rių kraštų dalyvauja 
tarptautiniame Katalikių 
slaugių kongrese. Jos pa
darė daug žmonijai nau
dingų nutarimų, tačiau 
pirm paskelbiant juos 
Spaudoje, jos pasiuntė Va
tikano valstybės sekreto
riui ias užtvirtinti.

Kitas jų kongresas, 
1941 metais, bus Romoje, 
jei Vatikanas tai užtvir
tins.

r. Mus stebina Katalikių 
slaugių ištikimvbė Bažnv- mų. Skelbimų kainos: $3.00 už vieną paskelbimą. Jei 
čios valdžiai. Visi nutari- gu tą patį skelbimą skelbsite daugiau kaip vieną kat 
mai pavedami Popiežiaus tą, tai už kiekvieną paskelbimą $2.50. Skelbimus siųs 
užtvirtinimui. Tai Katali- kitę adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So 
kybė koki turi būti visur. I Boston, Mass. Tel. SOUth Boston. 2680.

Darbininku Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, rugpiūčio 7 d., 2 vai. po pietų įvyki 
Darbininkų Radio programa WC0P stoty, Boston 
Mass. Prašome pasukti savo radio ant 1120 kilocyclet 
ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų

Biznieriai ir draugijos siųskite savo skelbimus 
jeigu norite turėti gerų sėkmių biznyj ir iš parengi
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Rugp. 4 d., Birutė Salo
me Teresė Pranckūnaitė, 
gyv. 144 C St’, įstojo nau- 
jokynan Notre Dame vie
nuolijos, Waltham, Mass. 
Ji palieka pasauliui Tėvą, 
motiną, brolį ir seserį. Ji 
gyvendama švieti šk ošė 
aplinkybėse, pati sau ap
sisvarstė atsiskirti Die
vui. Ji tris metus apie sa
vo pašaukima svarstė. Jai 
gelbėjo dažnus mišių 
klausymai ir šv. Komuni
ja. Ji yra baigusi High 
School ir Art School. Yra 
įžymi piešėja. Verta krik
ščionims pasimelsti, kad 
Birutė ištvertų religiška
me gyvenime ir kad jos 
tėveliams nebūtų per sun
ku šią taip gražią ir gy
vą auką Dievo garbei ir 
žmonių labui padaryti.

1

Juozefina įr sūnumi Vin
cuku. Taipgi su p. RUt- 
kaUskais buvo atvykusi p. 
M. Baranauskienė iš Cle- 
veland, Ohio ir J. Kirmila 
iš Latfrence, Mass. Pp. 
Rutkauskai ir p. Baranau
skienė viešėjo Du Bois, 
Pa, pas pp. J. ir T. Mar- 
kulionius.

J

J

_______
Pereitą savaitę lankėsi 

“Darbininko” redakcijoj 
kun. Alfonsas Paulekas, 
C.S.S.R. Išsikalbėjus su
žinota, kad kun. Paulekas 
baigia rašyti anglų • lietu
vių kalbos žodyną, kuris 
taikomas Amerikoje gi
musiam jaunimui. Didelė 
dalis darbo jau padaryta. 
Džiaugiamės, kad kun. 
Paulekas pasiėmė tą sun-! 
kų darbą, nes toks žody
nas labai reikalingas.

LANKĖSI
MIRĖ AKUNEVICIAUS 

DUKTĖ

Trečiadienį, rugp. 4 d., 
‘Darbininke’ lankėsi nuo
širdus ‘Darbininko’ prie
telius ir rėmėjas kun. K. 
Vasys, Aušros Vartų par. 
klebonas, Worcester, Mas
sachusetts ir kun. Liu- 
bauskas, nesenai atvykęs 
iš Lietuvos.

Pereitą trečiadienį ‘Dar
bininke’ lankėsi iš tolimos 
Chicagos svečiai — Vin
cas Rutkauskas su žmona

DAKTARAI
I

Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS f

ĮOPTOMET RISTAS]
Išegzaminuoju akis Ė 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie- = 
sinu ir amblijoniš-Į 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKABNIS, O. D. I 

447 Broadway, South Boston j 
litu 1111 llll llflUIIIIHIIIIIimnil ••*••»»•«»» KU

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

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

534 Broadway
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAU8KAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 13 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, švente dienų 

pagal susitarime.

Tel. So. Boston 2800
Lietuvii Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, Sa. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:80 Iki 6 Ir nuo 8:30 Iki 9
Seredomle nuo 9 iki 12 ▼. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Jfsdeiiomls nuo 9 Iki 12 vai. diMją.

(pasai sutartj)—____________ . _ • ._______

Tel Trovbridge 8380.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

į LIETUVIS GYDYTOJAS 

(Mtao Valandos: 2—4 ir 6—8
F 278 Harvard Stovėt, - 

ktmp. Innaa crtf Centrai Sq., 
Cambridge, Mase.

I
X

kvotimuose pirm^ vietą 
gavo Alg. Ivaška; - antrą 
A» Sinkevičiūtę • trecią 
Grodaitė. Galutinai dova
nas už pasielgimą ir gabu- 
bumą išdalino mokyklos 

r - J • '
Šiose iškilmėse kalbas 

pasakė klebonas kun. Pr. 
A. Virmauskis, kun. 
Urbonavičius, kun. 
Paulekas, redeiųptoristas, 
ir teisėjai: Dr. Landžius, 
adv. K. Kalinauskas, ir 
klierikas A. Naudžiūnas, 
marijonas.

Svečių tarpe matėsi klie
rikai pasijohistai, taipgi 
klierikas A. Baltrušiūnas, 
ir klierikas M. Šmigelskis, 
marijonas.

Vakaro programoje da
lyvavo ypatingai gražiai 
prirengtos grupės šokėjų 
— mergaičių ir kadetų — 
berniuku. Taipgi, buvo ir 
juokelių, dainų ir t.t.

Iš visų atžvilgių, “Vai
kučių Diena” buvo sėk
minga.

Vas. Mok. Vedėjas.

Šis pikniku išsiskyrė 
tuomi, .kad jame - buvo 
žaislų. Buvę mažų bernų, 
mergaičių ir storų moterų 
bėgimo lenktynės, žemai
čiai sn dzūkais triukė vir
vę. Smarkieji dzūkai že
maičius nuveikė. Būtų ge
rai, kad jie tą patį pada
rytų ir su lenkais. Buvo 
sumaišyta su piuvėnomis 
200 centų ir pievoje pa
berta, kuriuos vaikučiai 
galėjo susirinkti. Ir reikė
jo matyti kaip jie rinko. 
Laimėjusieji gavo dova
nas. Žaidimais visi labai 
domėjosi.

Neapseita ir be inciden
to. Vienas vagiliukas pri
sitaikęs pagriebė nuo sta
lo kelias dešimts pakelių 
cigaretų ir pasileido bėg
ti. Vienas iš darbininkų p. 
Monkus pasileido jį vytis, 
o paskui jį minia ir poli
cininkai. Nors jis toli per 
kapines perbėgęs nubėgo į 
mišką, bet vistiek policija 
pagavo ir nuvežė į stotį.

Į vakarą susidarė jauni
mo būrelis kurs gana gra
žiai padainavo lietuviškų 
dainelių.

Teko girdėti, kad nuo 
pikniko liko $141.00 pel
no. Tai gana puikios pa
sekmės po gražaus bendro 
draugijų darbo.

Piknike Buvęs.

I

Rugpiūčio 4 d., miesto 
ligoninėje mirė Adelė Pi- 
piora (Akunevičiutė), 22 
m. amžiaus, gyv. 258 W.j 
Broadway, laidotuvių di
rektoriaus Petro Akunevi- 
čiaus duktė. Laidotuvės į- 
vyks rugpiūčio 7 d., 9 vai. 
ryte iš šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčios Naujos 
Kalvarijas kapuose. Gedu
lingas šv. mišias giedos 
kleb. kun. P. Virmauskis, 
deakonu bus kun. J. Švag
ždys ir subdeakonu — 
kun. J. Vosilius. Paliko 
nubudime vyrą, tėvus, 
brolį ir tris seseris.

- VAIKŲ JUDĖJIMAS

Šv. Petro parapijos vai
kučiai šią vasarą daug ju
da. Metų mokslą baigę jie 
trumpai tebuvo * laisvi. 
Liepos 6 d., jie pradėjo 
vasarinius lietuv i š k u s 
kursus. Liepos 19, mūsų 
jauni studentai išvažiavo 
bus’ais į artimą salą. 
Gražiai praleido dieną. 
Liepos 31, jie turėjo “Vai
kų Dieną”, parapijos salės 
kieme — baigė vasarinę 
mokyklą.

Rugp. 3, vaikai altaris
tai išvažiavo į Lawrence’o 
Palangą ir gavo ten ban- 
kietą.

Parapijos muzikalūs vai
kučiai organizuoja beną. 
Dabar, vasarinei mokyk
lai pasibaigus, benas tu
rės laiko dažnai prakti
kuoti.

Paskutinis vaikų vasa- į 
rinio judėjimo aktas bus, į 
tai Marijos Vaikelių drau-i 
gijos išvažiavimas. Šį vai
kų didelė draugija laiko 
susirinkimus ir rengiasi 
prie metinio išvažiavimo. 
Važiuoja į Lawrence’o 
Palangą, bus’ais, rųgp. 11! 
dieną.
DRAUGIJŲ PIKNIKAS 

PAVYKO

vedėjas. *’

K. 
A.

APLANKĖ GARNYS

VASARINĖS MOKYK
LOS UŽBAIGIMAS

Užpereitą mėnesį pp. 
Žardeckus, 626 E. 6th St. 
aplankė “garnys”, pado
vanodamas gražią dukre
lę. Dukrelę pakrikštijo 
Joanos vardu.

1

WPA DARBININKAI 
GAUS PILIETYBĖS. J-, 

. RODYMUS NEMOKA
MAI

z « *

Boston, Rugpiūčio 4 '— 
Tiems WPA darbiniu-; 
kams, kurie turi turėti 
pilietybės įrodymus, bus! 
duodama gimimo arba na
tūralizacijos paliudijimai 
nemokamai, pagal mayoro 
Mansfield ir kongr. Mc- 
Gormack pareiškimų, Ma- 
yoras įsakė miesto de- 
partmentui nemokamai iš
duoti gimimo paliudiji
mus, o kongr. MčCormack 
parūpino nemokamai iš
duoti pilietybės paliudy
mus iš valdžios pilietybės 
tarybos.

CAMBRIDGE, MASS.

eis nuo Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios, tuo j po 9 ir 
11 vai. mišių.

Visus iš visur kviečia.
Rengėjai.

LAIŠKAS IŠ KANADOS

Šių metų lietuviškos va
sarinės mokyklos termi
nas užsibaigė penktadienį, 
liepos 30, bet užbaigos iš
kilmės buvo perkeltos į 
šeštadienį, liepos 31.

šeštadienis buvo “Vai
kučių Diena” — ir tikrai, 
nes maždaug pusė atsilan- 
kusių buvo vaikučiai. Die
na prasidėjo tuojaus po 
Darbininkų Radio Progra
mos, kurią išpildė parink
toji Vas. Mokyklos vaiku
čių grupė, vadovybėje mu
ziko R. Juškos ir A. Jur
gelaičio, WCOP stotyj.

Trečią vai. po pietų pra
sidėjo jormarkėlis, prie 
gražiai išpuoštų stalų. 
Vaikučiai Seselių prižiū
rimi dirbo visą rytą juos 
rengdami.

Penktą valandą lauke, 
užbaigimo programa. Vai
kučių bendras choras dai
navo. Viešuose kvotimuo
se vaikučiai taipgi gražiai 
pasirodė. Skaitymo kon- 

1 kurse laimėjo pirmą dova
ną P. Janauskaitė; antrą, 
M. Šilaliutė. Deklemacijų

MOKYKLŲ KOMITETAS 
ATSISAKĖ KELTI 

3 ALGAS

y, •

V •

ADVOKATAI
prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Trrjų draugijų, ŠV. Jo- 
>, D. L. K, Kęstučio irno, ■_ ____

Šv. Kazimiero R. K. 
ruoštas piknikas, rugpjū
čio 1 d. Kęstučio darže, 
visais atžvilgiais puikiai 
pavyko. Žmonių privažia
vo virš tūkstančio. Visi 
darbininkai, daugiausiai 
minėtų draugijų valdybų 
nariai, nuoširdžiai dirbo. 
Jiems vadovavo — buvo 
pikniko gaspadoriUjii čia 
augęs jaunuolis Juozas 
švagždys.

su-

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
508 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
TeL 1761 Room 3

Residence:
18 Thomaa Pk., TeL 8. B. 104B

*I

Boston, — Rugpiūčio 4, 
— Susirinkime Mokyklų 
Komitetas nutarė atmesti 
prašymus vyrų mokytoju, 
kad jų algas pakeltų. Bal
savo 4 prieš 1. Mokyklų 
Komiteto narys, Dr. J. V. 
Lyons, buvo • vienatinis, 
kuris balsavo už algų pa
kėlimą.

------- »—
DIDŽIULIS PIKNIKAS
Sekmadienį, rugpiųčio 8, 

Voses Pavilione Maynard, 
Mass. įvyksta paskutinis 
parapijos labui piknikas. 
Oras bus gražus nagai o- 
ro speliotojų. Rengėjai 
prisiruošę visus svetelius 
ir prietelius gražiai pri
imti, skaniais valgiais pa
vaišinti, atvėsinauči a i s 
gėrimais troškulį užgesin
ti. O jaunimui bus visokių 
pramogų pasilinksminti. 
Gros geras orkestras. E- 
žere norintieji galės link
smai plaukioti. Seniems y- 
ra daug lapuotų medžių, 
kurie teiks malonaus ap- 
vėsio.

Pelnas šio pikniko eina 
išmaliavojimui - išdeko- 
ravimui bažnyčios. Lai vi
sus tas prakilnus tikslas 
sutraukia į May n ardą 
rugpiūčio 8. Autobusai iš-

ALTORISTU IŠVAŽIA
VIMAS

Šios savaitės antradie
nis buvo So. Bostono šv. 
Petro lietuviu parapijos 
altaristų išvažiavimo die
na.

Gražiai išaušusios die
nos ryte, altaristai susi
rinko išklausyti šv. mišių 
ir tuomi šventai pradėję 
dieną, sėdo i bus’a ir dai
nuodami važiavo Lawren- 
co linkui, į gražiąją Pa
langą. Nuvažiavus, neėmė 
nė penkių minučių iki vi-į 
si berniukai jau buvo ty-j 
rame, šiltame ežero van
denyje. Už valandos pie
tūs. Buvo įvairių skanių 
valgių — gardumynų.

Pietus “fundino” vieti
niai kunigai. Valandėlė 
Doilsio. Pailsėję. So. Bos
tono altaristai žaidė min
kštos bolės sviedinį su 
Brocktono altori s t a i s. 
Vieniems nadėjo klierikas 
A. Naudžiūnas, MIC., o 
antriems, kun. J. Petraus
kas. So. Bostono altaristai 
laimėjo.

Pavakarvj vėl gavo už
kandžių. Sočiai privalgę, 
privargę berniukai sėdo į 
busą važiuoti namon.

Nedaug kas dainavo va
žiuodami namon, bet ber
niukai šypsojosi linksmai- 
Jie dėkingi savo klebonui 
kiln. Virmauskiui ir taip
gi, kun. K. Urbonavičiui 
ir kun. K. Jenkui už tokį 
šaunų išvažiavimu. Tėve
liui klebonui padėjo pri
žiūrėti berniukus,/ klier. 
A. 'Naudžkūias. fitud. A. 
Jurgelaitis ir F. Šidlaus-

Rap. X.
»,* ZJ f V Z* ’

‘kas. ■
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ĮVAIRUS SKELBIMAI
*■ - a ■ &

REIKALINGA vyras prie ū- 
kės darbų. Darbas pastovus. At
sišaukite tuojau: Mr. B. Ajaus- 
kas, 58 Lincoln St., Brigthon, 
Mass. (6)

Toronto, Ontario, 
Kanada

Gerb. “D-ko” Redaktoriui, 
Man esant Torontoj su 

reikalais teko užeiti į To
ronto centralinj viešąjį 
knygyną. Tenai aš pradė
jau ieškoti lietuviškų kny
gų. Kataloge buvo gana 
skaitlingas rinkinys, bet 
peržvelgus korteles tuo
jaus pasirodė, kad tame 
knygyne yra daugiausia 
knygų tai laisvamanio 
Šliupo ir kitų bedievių iš
leistos. Mylėdamas istori
ją, pasirinkau knygą už
vardintą “Šv. Tėvo Bene
dikto IX Gyvenimas”. 
Perskaitęs pirmuosius ke
lis puslapius tuoj supra
tau, kad ji parašyta kokio 
komunisto ar bedievio. 
Ta knyga pripildyta viso
kių išniekinimų popiežių 
ir Katalikų tikėjimo. Ta
da atėjo man į mintį, kad 
Toronto lietuviai katali
kai, ar per draugijas, ar 
per klebonus kreiptųsi į 
knygynų prižiūrėto jus, 
kad tokias knygas paša
lintų iš viešų knygynų. 
Aš manau, kad tai galima 
įvykdinti, nes Kanados 
valdžia yra griežtai nusi
stačiusi prieš komunizmą 
ir fašizmą, o tų knygų 
daugybė kaip tiktai yra 
komunistinės. Geriau i jų 
vietą padėti geras katali
kiškas knygas. P. A.

Prierašas. Už gražią 
mintį dėkojame p. P. A. 
Nedorų knygų skaitymas 
ne vieną į prapultį nuve
dė, nevieną atitraukė nuo 
Bažnyčios ir tėvynės. Red.

SUIMTA 450 “ŠNIPŲ”

(

PARSIDUODA South Bostone 
12 kambarių 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. 
ras, renda. pigi. 
Brazauskas, 11 
Boston, Mass.

Įvažiavimas ge- 
Atsisaukite: VI.

Story St., Se.
(30-2-6)

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

(30-3-6)

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
580 Hyde Park Avė.
Arti Ctammings Highway 

Rosfindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais1
6—10:30 A. M.; 4-6:30 P. M.

f

Sovietų Rusijos laikraš
tis “Bolševik” rašo, kad 
pastaruoju laiku paliai 
vakarinę SSSR sieną iš vi
so suimta 450 “šnipų”, 
kurie veikė vienos sveti
mos valstybės naudai.

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHL'ANIAN FūRUITVfčE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618

j r
i

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOŪTH BOSTON, MASS. 
,/oe. Eapodtunoa ir Peter Trečiokai

Mvlninkai

3Mt3»’«3«X»S5aB0OC^

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

LSt. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA DEG

TINE. ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose jtalpose: Bonkoms, 

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

Palaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195LST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DOR.CHESTER AVĖ.,
S0. BiSTON. MASS.

Prieš Ažidrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

omą MSKNSSBiTMK

^SRAMITE CO:

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava
TeL Columbia 2537

I
 JOSEPH W. CASPER j

(KASPERAS) 
Lietuvis Graborius ir I 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

494 East Broadway 
South Boston, Mass. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną ir Naktį 5

!✓<

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC
■ ■ n-

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAI:
16-18 Intervale Street,

>4

TeL Brockton 4110 g 
Monteilo, Mass. į

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXX^

L
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
1,800 VAIKŲ APSI

DŽIAUGS ATOSTOGO
MIS

reik, ministerijai apelia
ciją, prašydama leisti vei
kti toliau. Atsakymo įki 
šiol dar negauta.

New York, N. Y. Rugp.! ----------------
5, — Šv. Vincento Paulie- JAMES L. HOUGHTE- 
čio draugija rūpinasi, kad 
neturtingų tėvų vaikai 
vasaros metu turėtų tin
kamas atostogas. Ta 
draugija turi nupirkus va-, 
sarnami, kur kasmet mie
sto vaikus išveža atosto
goms. ] 
berniukų ir mergaičių dy- iš Chicagos, Imigracijos 
kai turėjo dvi savaites a- ir Natūralizacijos Komi- 
tostogų; šįmet draugija: sijonierium. Jeigu bus Sė
jau turi surašius 1,800 nato užtvirtintas, tai Mr. ; 
vaikų. Šv. Vincento drau- Houghteling užims vėtą, į 
gija padengia visas išlai-' kuri neužimta liko nuo pe-| 
das. Vaikų tėvams nieko reito sausio 1 d., kada bu-! 
nereikia mokėti.

LING,
Naujas Imigracijos ir Na
tūralizacijos Komisijo- 

nierius

Liepos 22 d., preziden-, 
tas Roosevelt’as nomina- Į 

Pernai apie 1,500 vo James L. Houghteling

DVYNUKAI IŠARDĖ 
VESTUVES

vęs komisijonierius, Da- 
niel W. MacCormack, mi
rė.

Įdomus dalykas atsiti
ko per jungtuves vienoje 
Milano priemiesčio bažny
čioje. Giminių ir vestuvių 
liudininku apsupta pora 
buvo atsiklaupusi ant ke
lių prieš altorių, tik stai
ga dvi mažos mergytės 
su gėlėmis atėjo prie jau
nikio ir jam riktelėjo: 
“Nuoširdžių linkėi imu. 
mielas tėveli!” Jaunoji 
tuojau nat aoalDO, o visi 
kiti svečiai labai sujudo. 
Tuo pasinaudodamas jau
nikis su abiem dvynukėm 
mis mergaitėmis paspru-1 
ko.

SUDEGĖ PROTESTAN 
TŲ BAČNYČIA

■v •

Worcester, — Liepos 31, 
— Visas vidus baptistų 

j bažnyčios išdegė. Gaisras 
I pridarė apie 500,000 dole
rių nuostolių. Ugniage
siams atvažavus, liepsnos 
buvo apėmusios visa vidų. 
Už kelių minučių bažny
čios mokštas krito žemyn. 
Toji protestantų bažny
čia buvo didžiausia tokio 
stiliaus šioje apylinkėje.

GAZOUNIS NORI VA
DINTIS MITCHELL

BARCELONOJ VIS TE- 
BEPERSEKIOJAMI • 
‘ TIKINTIEJI

t

Barcelonos laikraštis 
“Vanąuardia” rašo, kad 
Čia vėl suimti du kunigai, 
vienas gydytojas ir dar 
septyni žmonės, kurie gy
dytojo namuose 
klausėsi šv. mišių.

r

naktį

Salėm, Mass. — C. J. 
Gazounis, 33 metų am
žiaus, Lynne gyvenantis 
sąskaitų vedėjas, įteikė 
Probate Teismui nrašvmą 
pakeisti jo pavardę i Mit- 
ehell. Jisai sakosi, kad io 
dabartinė pavardė kenkia 
jo darbui ir socialiniam

i kontaktui.
i Į 
iSULAIKYTAS LIETU

VIŲ MOKYTOJU S-GOS 
VEIKIMAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ■ i—-

Dėmesio* Didžiausias August 
izvmvov. SALE

r , ' <

h
8 Bernardas Koraitis,

va-

s’ą esą išėjo S. Hillman, 
David Dubinsky, F. Gor- 
man, M. Zaritsky komu
nistinio nusiteikimo 
dai.

John Lewis gal būt pa
tyrė, kad komunistų 
dai jam ir jo organizaci
jai ČIO tik kenkia ir tuo 
pačiu skriaudžia darbinin
kus.

va-

ŽIOGAI APNYKO WYO- 
MING KLONIUS

LEWIS NESUTARIA SU 
BENDRADARBIAIS

New York, — Jš Wa 
shin^on praneša, kad še-

S
■ * ■ I

SOVIETAI RENGIA ŪKI
NINKAMS KANKINIMUS

Šiuomi I. J. Fox Co. skelbia “A ugust Fur Sale”, kuris eina su di
džiausiu įsisiūbavimu. Tūkstančiai puikiausių Paryžiaus ir Hollywoodo 
madų kailiniai įstatyti parodymui. Naujosios Anglijos moterys ir mer
ginos pasinaudokite šiuo dideliu išpardavimu, kuriame kailinių kainos 
labai nupigintos. Galite gauti visok io dydžio nuo 9 iki 54 size.

Neatidėliokite, ateikite tuojau ir pamatykite p. Bernardą Koraitį, 
kuris yra šios firmos lietuvis atstovas, kuris padės lietuvėms kailinius 
pasirinkti ir pritaikinti pagal skonį. P-nas Koraitis yra pardavęs šim
tams lietuvaičių, kurios yra patenkintos. Galite pirkti kailinius su ma
žu įmokėjimu. Kailinius galėsite palikti storage be jokio mokesčio. Pa
sinaudokite šia proga!

Turime pastebėti, kad šis didelis 
išpardavimas tęsis tik šį mėnesį. To
kios nuolaidos, kokia yra daroma 
dabar, dar nebuvo I. J. Fox istori
joje. Taigi, ateikite ir persitikrinki
te! Dabar pirkdamas, sutaupysite 
pinigų.

• v •

v •

411 VASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

— Komunistu 
“Pravda” skel- 
ūkininkai bus 
baudžiami už

gerus 
su blo-

sąžiningai

ūkininkai 
gali val-

Nužudęs 700 Prisipažino Kaltu i linti į dalis, kiekviena da-

Paryžius, Prancūizja,— davęs įsakymus nužudyti 
Rugp. 5, — Vienas Ispani- 700 žmonių, kurie suimti 
jos radikalų valdžios ka
rininkas, kaip praneša mirtį jis prisipažino kaltu 
laikraštis La Croix, pate- už neteisingus žudymus ir 
ko į nacionalistų nelaisvę. 
Jis vadinasi Garcia Ata- 
dell. Teisiamas prisipaži
no, kad Madride jis buvo

už “neištikimybe”. Prieš

prašė, kad jam būtu leista 
pasimatyti su kunigu. Jis 
sugrjžo prie Dievo.

VYRAI APŽIŪRĖS BAŽ
NYČIOS KIEMĄ

Londonas, Anglija, — 
Rugp. 5, — Šv. Marijos 
parapijos susirinkime vy
rai nutarė dvkai pasidar-

t t

nės valstybės, o tik dabar 
darąs, “Nepo” pavyzdžiu, 
mažą pertrauką. Dabar

kovojama daugiau su 
kairiąja opozicija.

Dabartinių metu Stalinas
nori patraukti į savo pu- buoti prie bažnytinės nuo- 
sę vadinamus nepartinius savybės. Kiekvienas para- 
bolševikus ir juos nukrei
pti prieš abi opozicijas.

Sundance, Wyoming — 
Šiomis dienomis didžiau
sios vilnys, besparnių žio
gų užpuolė šios apylinkės 
laukus ir daro daug žalos 

! javams, medžiams ir t.t. 
Ūkininkai lieja į griovius 
aliejaus, kad apsisaugoti. 
WPA darbininkai užmuša
juos nuodais. Bet f Sun- GRAMAFONO PLOKŠ- 
dance miestuką žiogai ne- TELĖS IŠ ŠOKOLADO 
galėjo ateiti. To miestu- _______
ko gyventojai visą mies- šiomis dienomis Varšu- 
tą aptvėrė tvorele, ant voje pasirodė naujos gra-Į 
kurios viršaus prikalė už- mafono plokštelės. Tūlas 
lenktą skardą. Žiogai, be- Ivanas Grenevas jas pa- 
sparniai, negali per tvorą : gamino iš tokio šokolado, 
perlėkti. Juos tenai leng- kuris yra tiek kietas, kad 
vai gali naikinti. . - - ... ...

pijos vyras laisva valia 
, apsiėmė pašvęsti dvi va- 
j landas į savaitę, kad baž
nvčios kiemą gražiai už
laikyti.

J. V. SENATORIUS ADF 
SUVAŽIAVIME

Rusmiūčio 4,Lowell,
• Antradieni ADF suva-

. . . . jžiavimo garbės svečias
yisai gerai galima įbrai- į,uvo Massachusetts šen 9- 

i/iA ninnni nmiirTii , ^J'sui reikalingas torius Henry Cabot Lod-KAS DAROSI SOVIETU 1 va’re’es Tai^.dabar-kai
RUSIJOJ? Z iau kam nors 10 mv"

lis turės 30 dienų. Tos me
tų dalys bus pavadintos 
revoliucijos įvykių 
dais.

Iki šiol savaitės dienos 
dar ne visos pavadintos 
naujais vardais, tik jau 
nutarta, kad sekmadienis 
bus vadinamas ‘Stalinas’, 
o šeštadienis ‘Leninas’.

Tikimasi, kad naujas 
kalendorius įeis į galę Ru
sijos revoliucijos sukak
tuvių minėjime, lapkričio 
mėnesį.

Kodėl tie “išminčiai” ne
sirūpina darbininkų žmo
nių gyvenimo pagerinimu. 
Ar naujas kalendorius 
badaujantiems darbinin
kams duos daugiau duo
nos?

Vargšas Leninas, Rusi
jos komunizmo tėvas, 
gauna tik šeštadieni, o 
kruvinas fanatikas Stali
nas sekmadienį. Koki ne
lygybė!

Maskva, Rusija, —Rug
piūčio 5, 
laikraštis 
bia, kad 
smarkiai
neatidavimo laukų javų. 
Sako, ūkininkai 
kviečius sumaišo 
gaiš ir tada tik atveža 
valstybei. Tokie, laikraš
tis sako, bus nubausti ir 
tai bus perspėjimas ki
tiems, kurie ūkėse dirba.

Duok žmogui gerai pa
valgyti, užmokėk tinka
mai už jo darba, ir jis ne 
tik nieko negadys, bet no
riai dirbs ir 
visą išpildys.

j Kaip Rusijos 
ir darbininkai
džiai javus atiduoti, kad 
jie patys neturi ko valgv- 
ti? Valstybė yra sudarvta 
žmonių gerovei; valstvbė 
turėtų žmonėms pagelbė- 

var- ti, jų gyvenimą palengvin
ti. o ne iuos plakti, kan
kinti ir šaudyti. Kaip ži
nome. anais metais mili- ■ 
ienai žmonių mirė badu 
Rnsjioje. Miršta 
laikais tik aštri 
jo diktatoriaus 
cenzūra tų žinių 
džia.

Sovietų diktatorius Sta
linas nebeįsileidžia ir tu
ristų iš kitų šalių, nes bi
josi, kad jie neišvežtu ži
nių apie baisius ir šiur
pulingus įvykius iš “dar
bininkų tėvynės”, sovietų 
pragaro Rusijos.

I

ir šiais 
kruvino

Stalino 
neišlei-

Didžiausia apgavystė v- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Kseno^ontas.

20 LIKO BE NAMŲ PO 
GAISROĮ

I 
I

Prieš kuri laiką lenku 
administracijos orąan a i ši CIO vadai nesutinka su
sulaikė lietuviu mokytojų I ewis būdais ir nusista- 

• tvmais. ir jau neužilgo 
žada viešai pareikšti savo 
nepasitenkinimą. 4Yp a č, 

: dėl sėdėjimo 
streikų. Taigi prieš Lewi-

s-gos veikla. Vilniaus kra
šte. “V. R.” 52a nr. prane
ša. kad sulaikytosios lie-j 
tuviu mokytojų s-gos v-ba į nesutinka 
nusiuntė Lenkijos vid.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininke — Eva Markaienė,
625 E. 8th SL, So. Boaton. Maga. 

Tel. So. Boston 1298
Vfce-plrm. — Ona JanklenC, 

1428 Columbia Rd., S. Boston. Msml
Prot RaSt. — Brone Cnnieng, 

29 Gonld St., W. Rorbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt — Marijona Markoninte, 
4115 NVaahington St, Roslindale, Mass. 

Tel. Parkvay 0658-W
Iždininke — Ona StanlnMnte,

106 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mlsslrdlene.

1512 Colunbia Rd., So. Boston, Mana. 
Globėja — Ona Sianrlene, 

E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija saro snstrlnkfmns laiko kas 

antra ntamtnka menaata.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas Juozą* Svaitždys.
601 6th St. So. Boston, Mass. 

Vlce-PIrm. Albinas Nevlera,
16 Winfield St, Ro. Boston, Mass. 

Prot RaSt Jonas Olineekls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd„ S. Boston, Mase 

Iždininkas Pranas Tulefkla,
109 Bowen St.. ?o. Boston, Mase. 

.Maršalka Jonas Talkia,
7 U'infleld St, S©. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas tne 
eta nedeidlenĮ kiekvieno menesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

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

7:80 vai. vakare, pobažnytlnč] sve 
tatnej

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu raMntnk%

. ge. Jisai pasakė kalbą 
i 500 delegatams, kurioj pa- 

v ------- , kad jis nežiūrįs
Pnes valgant t parį.įjy kUOmet eina reį. 

kalas vyrų ir moterų ge
rovei.

; limoji plokštelė, galės ją
• suvalgyti. ’----\

plokštelę galima tam tik
ru būdu ir suminkštinti.

I -------------
! FRANCO GALĖTU I 14 
DIENŲ PAIMTI MADRI
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I 
pasmerktų mirti , 

skaičius

Londonas, Anglija — 
Rugp. 5, — Dr. James 
Turner, Anglų Kolegijos 
Valladolid, Ispanijoje pro
fesorius, kuris šiomis die
nomis lankosi Anglijoje, 
pasakė: “Nuo praeitų me
tų rusrsėjo mėnesio Fran
co galėjo uždaryti Madri
do miesto vandenį, bet jis 
tai nedaro, žinoma, jei tai 
nadarvtu. miestą Daimtų, 
bet kiek žmonių išmirtu, 
nes tai būtu maras be 
vandens. Oficialiai yra 
flnskaičiuoiama, kad ra
dikalai nužudė ir žiau
riausiai nukankino anie 
nusę milijono žmonių. 
Franco užkariavo didžia

savo- 
ir suskaitė

“Ticho okienskaja Zvio- 
zda”, liepos 4 dienos n-ry 
praneša, kad Tolimuose 
Rytuose specialus karo 
tribunolas

pasmerkė mirti 61 gelž- 
kelietį, kaltinamą šnipi
nėjimu ir teroristiniais 

veiksmais.
Sprendimas jau įvykdy
tas.

Taigi dabar paskutinė
mis savaitėmis Tol. Ry
tuose
geležinkeliečių 
siekia 213.

“Ate” korespondentas, 
^rįžes iš Rusijos, pasako
ja, kad rinkimai i vyriau
sią taryba numatomi pra
vesti spaliu 20 d., Petra
pilio revoliucijos sukaktu- 
viu dieną. Jis sako, kad 
dabar nereikia tikėtis Ru
sijoj sensacingų areštų, 
nes pavoju akivaizdoj ir

kairioji ir dešinioji opo
zicija pasidarė labai at- dalį Ispanijos, nes žmonės 

sargi. I eina su iuo. Ispanijos val-
Dešinioji opozicija turinti džia nebuvo legaliai iš- 
daug šalininkų tarp kari- i rinkta; komunistai 
ninku. Ji nori grąžinti tiškai sudarė
privatinę nuosavybę ir su- rinkimų balsus. Generolo 
organizuot stiprią kaimie- Franco sukilimas išgelbė- 
čiu valstybę. Kairioji opo- io Ispaniją nuo komunis- 
zicija kaltina, kad Stali- i tinio sukilimo, kuris būtu 
nas perdaug nutolęs nuo ivvkęs už keletos dienu, ir 
Markso ir Lenino, rėži- tada būtų tuoiau įvesta 
mas darąsis kaskart bur- komunizmo dikta t ū r a. 
žuaziškesnis. Stalinas gi Viskas Maskvos buvo pri- 
nenorįs kurti kapitalisti-! rengta”.

v • —

TYRINĖS ŠILKO DAR
BININKŲ ALGAS

Taunton, — Rugpiūčio 4 
— Panelė M. Meęhan, dar
bo komisionieriaus pagel- 
bininkė ir pirmininkė mi
nimumo algų komisijos į- 
sakė tuojaus padaryti ty
rinėjimą Tauntono šilko 
dirbtuvėse, nes darbinin
kai ten per mažai apmo
kami. Sakoma, kad darbi
ninkai tenai gauna už 40 
valandų savaitę tiktai 7 
ar 9 dolerius.

BOLŠEVIKAI RENGIA 
NAUJĄ KALENDORIŲ

Londonas, Anglija —
Rugp. 5, — Londono laik
raštis The Catholic He- 
rald praneša, kad Sovietų 
mokslo akademija rengia 
naują kalendorių, kuris 
prasidės nuo spalių mėne
sio 1937 m. ir visos savai
tės dienos ir mėnesiai bus 
pavadinti naujais vardais.

Skaitymas metų nuo 
Kristaus užgimimo, kaip 
dabar visas civilizuotas 
pasaulis daro, bus sovietu 
atmestas. Visi metai iki 
spalių 1937 bus pavadinti 
‘kapitalistiniais laikais’. 
Pagal naują sovietų ka-

Nedidelė Maldaknygė ’

! ‘AUKSO ALTORIUS’
UŽ 30c

Jei nori įsigyti labai pi
giai nedidelę maldaknygę, 
4x21/2 colių didumo, juo
dais apdarais, 445 pusla.- 
piu su įvairiomis maldo
mis ir litanijomis, pri-

Ogunųuit, Me. — Rugp.
4, — Dvidešimts žmonių 
liko be namų, kuomet gai- siųsk “Darbininkui” pašto 
sras staiga iškilęs sude- ženklų už 30c. vertės, ar- 
gino trijų šeimynų vasar- ba 3 dešimtukus įdėjęs į 
namį šitame miestely. Ug-| konverta ir gausite “Auk- 
niagesiai ir savanoriai iš 
trijų apylinkės miestukų 
sunkiai dirbo iki užgesino 
gaisrą. Nuostolių pridary
ta $20,000.

so Altorių”.
Užsakymus siųskite: 

“Darbininkas”, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

,A

BROCKERT’S ALE

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

ii!

I

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston
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Bendras Neapykantos
Frontas

Amerikoje eina smarki raudonųjų propaganda, 
kad jei taip vadinamieji lojalistai - radikalai laimės 
civilinį Ispanijos karą, tai būsiąs tikras demokrati
jos laimėjimas. Tačiau visai kitokios nuomonės yra 
tie, kurie savo akimis matė Ispanijos radikalų žygius 
ir ištyrė jų ideologiją. Štai Clevelande einąs laikraš
tis “Cleveland Plain Dealer” išsiuntė Ispanijon savo 
specialų korespondentą William’ą F. McDermott’ą, 
kurs pabuvojo Barcelonoj ir Valencijoj ir gerai pri
sižiūrėjo raudonųjų politikai. McDermott pastebėjo, 
kad radikalų tarpe vyrauja ne tik nesantaika, bet ir 
griežta kits kitam neapykanta, nes jie, nors skelbiasi 
bendrafrontiečiais, prisilaiko'priešginingų, visai nesu
derinamų pažiūrų. Štai ką jis sako: *

“Niekur nėra tokios neapykantos, kaip tarp Is
panijos trockistų ir komunistų. Jau tūkstančiai žmo
nių buvo nukauta ir ištisi miestai ir kaimai sunai
kinti dėl nesiliaujančių kautynių tarp trockistų, ko
munistų ir anarkistų, nežiūrint to fakto, kad visos 
trys partijos kovoja prieš Franco. Tos grupės taip 
tarp savęs nesutinka, kad jei Valencijos vyriausybė 
laimėtų karą, tai komunistai įsteigtų tokią diktato- 
rystę, prieš kurią Rusija atrodytų kaip koks ekono
minių imperialistų rojus. Valencijoje nieks nė neuž
simena apie demokratiją”.

Nėkiek netenka tiems žodžiams stebėtis, jei pri
siminsime pastarųjų laikų įvykius sovietų Rusijoje. 
Žinome, koks griežtas skilimas tarp komunistų tenai 
vyksta. Iš vienos puses 'Trockis, kurs sakosi prisilai
kąs Lenino mokslo ir atstovaująs grynąjį komuniz
mą, iš kitos Stalinas, kurio diktatoriška valia yra vi
siems privalus įstatymas. Jei Trockis nesnaudžia 
Meksikoj, tai galima be apsirikimo teigti, kad jo ša
lininkai nesnaudžia Ispanijoj, kur yra lygūs šansai 
visiems pasįpešti. Čia tik minima komunistai, troc- 
kistąi ir anarkistai, o kur dar kiti bendro fronto da
lyviai? Juk ten sugarmėjo ir socialistai, ir socialrevo- 
liucionieriai, ir visokio plauko socialistai, ir laisva
maniai, ir šiaip jau žiopliai, kuriuos gudriai pavaryta 
agitacija įtraukė į komunistų tinklą. Bet tie visi na
bagėliai vargu beturi progos pasirodyti su savo “de
mokratinėmis” nuomonėmis. Nieks į juos ten dėme
sio nekreipia. Laimingi, jei gauna ponams komunis
tams ranką pabučiuoti. Tai vienintelė jų teisė ir pri
vilegija, kurios komunistai niekam dar nėra užgin- 
čyję. K.

Minimum Atlyginimo ir 
Valandų Įstatymas

i išcįuodate muzikos garsus, 
į bet vadovaujate. Jūsų pa- 
i reiga yra vesti žmonių 
giedojimą, o ne patiem? 
pasirodyti, pasigirti. Juo 
garsiau ir geriau žmonė? 
gieda, tuo didesni? yra 
jūsų nuopelnas, kad pajė
giate tinkamai vadovau-

' Bet vargonai tik smar
kiai it storai suūžė.

Ir gyvenimas yra tokių 
į vadų, kurie nori visa sau 
turėti.

I --------------------------------------

v v . . ... • ATSAKYMAS Į MALDAMano brolis neturi nei tei: As esu baisiai nepa-, . « •
*■**-<* * - — - * - • v • I '

meta keletą dolerių kaipo 
dovaną, o paskui taip pat 
išnaudoja, kaip ir pir
miau.

VALSTYBE TURI UŽ
TARTI SKRIAUDŽIA

MUOSIUS
Vienatinis būdas išgau

ti darbininkam? tinkamą 
pragyvenimui atlyginimą, 
tai valstybės Įstatymas. 
Tai reiškia, valstybė pri- 
vąlo įstatymu priversti 
darbdavius mokėti (darbi
ninkams gyvenimui ganė
tiną atlyginimą. Popiežius 
Leonas XIII 46 metai at
gal aiškiai nurodė valsty
bės pareigą, sakydamas: 
“Jei visuomenei ar atski
riems luomams yrą daro
ma skriauda, ąr ji tik 
gręsia įvykti, jei to nega7 
Įima kitaip pašalinti ar 
sulaikyti, tuomet reikia, 
kad įsikištų valstybė”. O 
kad valstybė turi teisę iš- 
statLr^opft2usalSko:: M.nunešiu jas,’; feidę, malo-
'SdHaSS^iž^ ^^ ,auk0 keIetą >uo garsiau jie gieda. Ga- nių tiems, ‘
na darbininkams per sun- Tr foįp -j;e darp Der ve_ kutinai aš nebeišgaliu iš- 
kia našta arba snaudžia i J t i i • duoti garsesnių balsų, betRią naštą, aroa spaudžia letą naktų. Ir kazm kaip s *
.juos sąlygomis žeminau- tas visas būtų užsibaigęs. var?^!
reik'ahngT0^ -jei vieną nakti jie nebūtU
įsikišti ir išleisti 
mum atlyginimo įstaty- žmonės sužinojo apieF to-

• kią brolių meilę, jie pa-
Tokį įstatymą šiomis statė jų laukuose koplytė-

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

BROLIŲ MEILE Į Su pasididžiavimu ir ti”. 
Apsakymas eina, kad drąsa ji tarė: “Nesunkus, 

sykį gyveno du broliai. A-‘ jis yra mano mrolis”. 
bu nusipirko ūkės ir šalę1 ——----- —
vienas kito gyveno. Vie- PERDĖTA VADOVYBE

F

ną naktį, kada jau rugiai 
buvo nuo -laukų suvežti, 
brolis sako savo žmonai:

-- m' ŪT---------- ------- “^^5 -------«------ • 

pačios nei vaikų, liūdnas ■ tenkytas; aš esu visai nu-' 
yra jo gyvenimas; aš ei-Į vargęs”.
siu ir nunešiu rugių pėdus' “Kas tau yra? švikštelė- 
ant jo lauko, tada jis pa- , jo lemputė.

B 1 “Kas yra? Tai tie ne-i 
et tą tyarięūS, tie nemandagūs |

Kartą bažnyčios vargo
nai tarė elektros lempu-

nepalankumą Sta linui 
šaudomi. Palyginkite Sta
lino režimą Rusijoje su 
senovės baudžiava ir turė
site tokį pat vaizdą, tik 
moderniškesnį, žiauresnį.

IŠAIKVOTOJŲ ROJUS
• «——— ■

Sovietų dienraštis ‘Prav- 
da’ rašydamas apie išaįk- 
votojus pažymi, kad jiems 
sovietų rojuj tikrai ro
jaus gyvenimas. Anot lai
kraščio, vidaus prekybos 
komisariate ir centrąsoju- 
ze pataikauja vagims ir 
elgiasi su jais liberališkai. 
Prekybos aparate į socia
listinio turto eikvotojus 
nežiūrima, kaip į liaudies 
priešus. Išeikvotojai lais
vai keliauja iš vienos pre
kybos organizacijos į ki
tą.

Toks aštrus ginklas, 
kaip revizija, retai tenau
dojamas. Paprastai revi
zija daroma 
eikvotojams 
pranešama, 
vizuos”.

Iš tikrųjų ten vagių ro
jus.

Šv. Elzbieta daug netei
singų apkaltinimų turėjo 
kentėti ne tik nuo priešų, 
bet ir nuo savo artimiau- 
šių prietelių.

Vieną kartą ji meldėsi, 
prašydama Dievo duoti 
malonių visiems, kurie y- 

mane. Juo balsiau ir gra- ra ją kokiu nors būdu į-

, kurie ją la
biausia yra apkalbėję ar 
išniekinę.

Jai taip besimeldžiant, 
pasirodė Viešpats Jėzus ir 
tarė: ‘Elzbieta, mano duk
tė, niekada tavo maldos 
Man taip nepatiko kaip 
dabar. Ir kadangi tu mel
diesi už savo priešus, Aš 
atleidžiu tau ne tik nuo
dėmes, bet ir visa laikinę 
bausmę”.

sidąrys turtingesnis, gal
ir linksmesnis”. ~
pačią naktį jo brolis min- AS „„v-f. . i žmones. As gražią muzikątijo sau vienas: ‘Mano ju 0 k sjie is0 j ’ 
brolis tun žmoną ir vai-. favį giedojimuP užrėkia 
kus, jam labiau reikia ja-

i!’ S- jei vieną naktį jie nebŪtų tūkstanti /arsiu balsu’ 
valstybei susįtikę nešą rugių pėdus j * & H ; U
iti mini- į vienas kito lauką. Kada Tada elektros lempi

dienomis Jung. Valstybių | 
Kongresas nori pravesti. 
Kaip jis bus tvarkomas 
dar nėra žinios. Tačiau 
reikia pasakyti, kad toks 
įstatymas nėra naujeny
bė. Australijoje jau jis 
buvo pravestas 1896 me
tais. Paskiau Naujoje Ze-

MEILES NAŠTA 
LENGVA

Vieną dieną aš sutikau 
mažą mergytę. Ji nešė 
tvirtai apkabinus trijų 
metų berniuką. Aš susto-

v •

taip, kad iš- 
iš anksto 

kada juos re-

Tada elektros lemputė 
atsakė: “Klausykit var
gonai, ar gi jūs niekada 
nepagalvojote, kad žmo
nių gražus ir širdingas 
giedojimai pereina nuo 
jūsų ypatybių? Jūs ne tik

Kibirkštys

APSIVALYKIME NUO 
PARAZITŲ

Ūžia, trenkia fabriko 
mašinos. Darbininkai pra
kaituoja prie jų. Vienas 
apysenis darbininkas su
stabdė savo mašiną, priė
jo prie jauno vaikino, ku
ris tik keletą mėnesių pra
dėjo dirbti, ir tarė:

“Drauge, neskubėk, ne
dirbk taip greitai, nes pa
skui bosas reikalaus, kad 
visi tiek padirbtumėm 
kiek tu. Žinai, aš jau ne
be toks jaunas, kaip tu ir 
man bus gana sunku”.

Jaunuolis su panieka 
pažiūrėjo į senyvą darbi
ninką ir tarė: “Kąs man 
darbo kaip tau bus4.

darbi:
Gal didžiausias darbi- organizavę,.it laikosi, kad 

ninku ---- į

mia ar kiti darbininkai 
dirba ar ne; jo darbo už- 
mokesnis nuspre n d ž i a 
kiek jis gali reikalingų 
daiktų nusipirkti, ir tuo 
pačiu, kiek kitose įmonėse 
darbininkų palaiko prie 
darbų arba juos atleidžia. 
Tai yra gyvenimo faktas, 
kuris negali būti užmirš
tas, jei darbininkai nori 
susilaukti geresnio gyve
nimo. Per ilgą laiką dar
bininkas skriaudžia dar
bininką. O juos visus 
skriaudžia ir badu marina 
kapitalistas - darbdavys.

Ir kąs dąrbininkams iš
reikalaus geresnį už dar-

landi joje, Anglijoje ir Ka- g" ir tariau mergaitei: 
nadoje. Amerikoje tokį į-1 ‘Mergyte, tas berniukas 
statymą .turi keturiolika dau& sunkus
valstybių, tačiau jis tik nestl • 
paliečia moteris ir jauna- 
mečius.

To įstatymo svarba ir • • . .
reikalas bus nustatvti atIVglnlm0 nustat Ym 1- , . . . . .5^ kurios, protingose ribosedarbininko pragyvenimo Mdamok dak ina darbo 
atlyginimą. Plačiau apie, __  . .®~. . .
tai teks vėliau pakalbėti. IY12.Z1H3,, ROSI-

DARBININKO ATLY- laikoma. Kas gi nežino, 
GINIMAS kad per mažas ar nenor-

Nustątąnt darbininko j maliai padidintas atlygi- 
atlygipimą Popiežius Pi-1 nimas yra buvus nedarbo 
jus XI sako, kad reikia priežastis? Priešinga tad 
turėti mintyje tris daly- socialiniam teisingumui 
kus, būtent, (1) darbinin- į netinkamai mažinti ar di- 
ko ir jo šeimos praęyve- dinti darbininkų atlygini- 

-----zo\ siekiant vien asmeni- 
ninės naudos ir nepaisant 
bendros gerovės”.
ma, siekiant vien asmeni-
REIKAIINGA NUSTA
TYTI DARBO VALAN

DOS
j Ir kaip reikalingas įsta- 

T . v. ,. tymas atlyginimo nusta-Jei dienų pramo- t j jr d
onhTnrna n z* viaorioo

i .ji- x - j _x‘ x • valandoms. Kad daugiau leisią taip daryti, tai so- t darbo yra
. , . , i>x • būtinai reikalinga suma-kalauia, kad butų pirmu- dafbo va|5and ne. 
ciausia padarytos tokios mažinant darbininkui a]. 
reformos, kurios užtiknn-.gos Dabar kaip žinome, 
1 * A « *• • JJ vieni darbininkai dirba pokui toki atlyginimą . 12 ar ‘ r

ri dirbti gautų darbą. O 
tai nemažai pareina nuo 

nustat y m ų.

nimas, (2) įmonės ir pra
monės stovis, ir (3) ben
drosios gerovės reikalavi
mai.

(1) “Reikia tad dėti vi
sas pastangas, kad tėvai 
gautu ganėtiną atlygini
mą, kuriuo galėtų aprū
pinti visus šeimos reika
lus. <7 * ” _ * 
nės sąlygos pe visados

cialinis teisingumas rei-

•v •

“Vienybė” rašo, kad 
Lietuvos sportininkų die
nos Amerikoje jau baigia
si. šiomis dienomis jie 
grįžta į Lietuvą. Kaip ži
nome grįžta tik tie, kurie 
turi grįžti, o tie, kurie ga
li pasilikti, pasilieka Ame
rikoje. Lietuvos sporti
ninkai, jeigu jie būtų at
vykę be politikierių pąly-' 
dovų, tai būtų susįlaukę 
mūsų plačiosios visųome-; 
nės nuoširdaus priėmimo 
ir pritarimo. Dabar spor
tininkų maršrutas išėjo 
skystokas, be entuziazmo J 
Bet sportininkai, kur jie į 
buvo nuvykę, pasirodė ne
blogai.

būtinai reikalinga suma- 
i- ne

t
■

Pereitą savaitę J. V. Se
natas priėmė minimum 
algų ir darbo valandų pa-i 
tvarkymo reikalu bijių. ’ 
Pagal tą bilių prez. Roo
sevelt turės sudaryti tary
bą iš penkių, kuri prižiū
rės, kad industrijos val
dovai laikytųsi įstatymų, 1 
kad darbininkams mokė- 
tų reikalingas pragyveni- I 
mui algas įr kad darbo 
valandos būtų sutrumpin
tos. Spėjamą, kad šį bilių 
priims ir Atstovų Butas 
ir pasirašys prezidentas 
Roosevelt.

Šiais laikais būtinai rei-
K 12 ar 14 valandų į dienai kakn8a kel*>

(2) “Nustatant darbi- 0 kiti negali gauti kan?as gy-
nmko atlyginimą, taip pat darbo VaIst vemmm ^fai«»B. Kas is

i*, s. j t0 kaj darbininkai įsko-
bei jos' savininko įu^rmraiidėie^tudb voia a^^ a>gas, 
būtų nriei?ingą |kad jų neužtenką žmoniš-

t) didelio,ą> į3akyPm u s>. kam pragyvenimui.

NJN^AS DAR- ba atlyginimą? Industri- 
k’KUI įinės kompanijos yra susi-

J<>rhi. organizavę, it laikosi, kad 
ninku nų^ąl^hias, tai dagininkui mbkėti kuo- 
nepaisymas kitų. Reikia mažiausia, d jo risą svei- 
žinoti, kad žmogus negali , katą išnaudoti. Kartais, 
tik. vien sau gyventi. Jis kada darbininkai pradeda z '''’.if.iv f . į J Ir anai va 31 r-m a itur i' atsižvelgti '9 į kitiis i 
jis turi žinoti, kad jo 
spartumas darbe dažnai 
nusprendžia ir kitų darbi-

kalbėti apie susirašymą į 
unijas, ar reikalavimą di
desnio atlyginimo, kompa
nijos, labai gudriai, duoda

ninku sugebėjimą; jo dar- jiems savaitę ar kitą atos- 
bo valanaų ilgumas nele- togų, arba ižtetų gale pri-

reikia turėti galvoje ir į- 
monės 1 
reikalai; butų neteisingą 
reikalauti per didelio at> 
lyginimo, kurio įmonę be 
savo sunykimo ir be plau
kiančios iš tp darbipipĮįų 
nelaimės negali. pą^elŲi- 
Žinomą, kad negalima lai
kyti teisingų nagrindu at
lyginimui mažinti darbįr 
ninkama, jei dėl nesuge
bėjimo ar nemokėjimo, 
arba dėl penanaudojimo 
ekonomiųjo bei techhiki- 
nip progreso įmonė ma
žiau teduoda pelno”

• (3) “Mūsų laikais yra 
svarbus dalykas, tai tas, 
kad visi, kiiriė gali ir ho-

• •

jo komisija turėtų tą

Lietuvė komunistė Ka- 
rosienė po priedanga CIO 
organizuoja 
vienutes. Ji 
dirbtuvėj, 
streikas, kada buvau ry
tuose, dabar yra partijos 
vienutė ir gerai ten dar
buotis”. Kaip Karosienė 
pati rašo, ji yra oficialė 
CIO tekstilės (TWOC) or
ganizatorė Pacifiko •pa
kraštyje. Gaudama atly
ginimą iš ČIO ji dirba 
komunizmui, organizuoja 
komunistų vienutes. Dar
bininkai turėtų užprotes
tuoti prieš tokius organi
zatorius ir pareikalauti, 
kad CIO vadovybė nusi
kratytų partijinių organi
zatorių. Darbininkai sun
kiai uždirbtais 
palaiko unijas, 
padėtų iškovoti 
būklę, o čia jų pinigais 
naudojasi parazitai, kurie 
ėda darbininkišką medį.

Darbininkas.

komuni s t ų 
rašo: “Toj 

kurioj buvo

dingai” areštavo ir trėmė 
į stovyklas tūkstančius 
žmonių? Ar laisviečiai 
girdėjo, kad tas “neklai
dingas” Jagoda dabar tu
pi kalėjime ir laukia savo 
eilės... kada jis bus prie 
sienos pastatytas?

“Juk tas Jagoda kaip 
tik dabar ir yra kaltina
mas tuo, kad jis ne tik pi
nigus eikvoja, bet ir be 
jokio reikalo areštavo ir 
baudė tūkstančius žmo
nių. Taip, jis kaltinamas 
yra tuo, kad areštuotus 
žmones, lyg kokius ver
gus, jis “pardavinėjo” ki
toms įstaigoms, kurios 
rūpinosi kanalų kasimu.

“Taigi, ar “Laisvė” ne
siteiks paaiškinti, kaip 
reikia žiūrėti į neseniai 
komunistų laikomą “ne
klaidingu” Jagodą: ar jis 
taip pat “nieko niekad ne
areštavo ir nebaudė” be 
reikalo?”

Brooklyno parsidavėliai, 
■ “Laisvės” “pisorėliąi”, į 
: tai greičiausia atsakys 
I keiksmais, kad ir Jagoda 
baisiai nusikalto ir kaltu 
prisipažino, kaip ir visi 
tie, kurie jau gąvo kulką 
į pakaušį. Jeigu taip, tai 
kur yra tie garbinamieji 
ir teisingieji komunistų 
vadai? Juk Trockis, Zino- 
vjovas, ir kiti buvo dievi
nami ir skelbiami neklai
dingais. Šiandien Trockis 
yra baisiausias niekšas, o 
kiti, kuriuos tik Stalino 
kruvinoji ranką galėjo 
pasiekti, gavo kulką į pa
kaušį už “niekšiškus” dar
bus. Vadinasi komuniz
mas yra niekšų, vagių 
žmogžudžių lizdas, nes vi
si neklaidingieji komu
nistai per 20 metų virto 
baisiaisiais žmonė m i s. 
Gaila, kad dar ir šiandien 
yra darbiniiikų, kurie ti
ki, kad komunizmas tai 
išganymas. Ne, broliai 
darbininkai, šių dienų ko
munizmas gražina vergi
ją. Komunistinėje Rusijo
je darbininkai baisiausiai 
išnaudojami; už mažiausį

doleriais 
kad jos 

geresnę

UŽ VYŠNIŲ KILOGRA
MĄ TURI DIRBTI VISĄ 

DIENĄ

kuriuo būtų draudžiamai Uetuviu sočia-
darbininkių dirbti dau-]
&u FsavriteS’mTa^ « Brooklyno
bedarbių ‘skaičių* ' suma- . k^^tij

, -f, organu aPie "stebimų ietų, ir dirbantieji turėtų kr|-^!, ir
daugiau laisvo laiko savo | din^}., gtaBią klausia: 
naminiams reik a 1 a m s, drįstame' pa-
proto ir dvasios praty, kUusti Pra.
bomd' dąfctoriąi yra ką girdėję

Taigi ątlyginimo ir daiy' apie Genriką Jagoaą, ku
bo valandų įstatymo Ka-' rįs visai dar neseniai va-.aiaii^ . riš visai dar neseniai va-
talikų Bažnyčia seniai rei.-’ dovavo G^U įstaigai?

■■

bo valandų įstatymo

kalavo, tik valstybės ne-. Taip, ąr jj 
norėjo jos klausyti. T. tą Jagodą

“Leningradskaja Prav- 
da” spausdina vaisių kai
nas Sovietų Rusijoje, kas 
kaip tik labai gražiai iliu
struoja, kaip ‘ištaigingai’ 
ten gali gyventi darbinin
kas. Pagal laikraščio sta
tistiką kilogramas svogū
nų kaštuoja 1 rubl. 60 ka
peikų, porcija Saločių —1 
rubl. 75 kap., kilogr. ko
pūstų — 2 rubl. 20 kap., 
burokų kilogramas — 1 
rubl. 75 kap., 300 gramų 
žiedbastučių — 2 rubl. 30 
kap., išnokę žirniai — 3 
rubl. kilogtamas, vyšnių 
kilogramas — 6 rubliai, 
abrikosų kilogr. — 9 rub
liai, žemuogių kilogr. 8 
rubliai. Pagal ankščiau 
patiektą oficialią statis
tika 1937 metais vidutinis 
darbininko uždarbis per 
dieną 6 rubliai. Taigi, iš
eina, kad Sovietų darbi
ninkas per dieną uždirba 
tiktai vieną kilogramą 
vyšnių. Pažymėtina dar ir 
tai, kad šiame maisto pro
duktų sąraše visiškai nie
kė neminima ąpie sviestą, 
mėsą ir kiaušinius. Tur 
būt, dėl to, kad šių pro
duktų kainos darbininki
jai visiškai neprieinamos.

M •
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Ar As Gero Budo?
PXgBIKIW.K»8

KAIP PATIKRINTI SĄ- apykanta, 
VO BŪDĄ ĮR SURASTI apleidimas.

JO TRŪKUMUS

tėvams — niekinimas, ne
apykanta, neklusnumas,

Teisingumo pareigos ge
radariams, kiekvie n a p 
artimui ir kas jam pri- 

piktos valios žmogus ne-; klauso — dėkingumas, 
nori pasidaryti geresnis, meile, pagarba, tiesumas, 
tauresnio būdo. Ir dažnai i geras pavyzdys, gerbimas 
mes kremtamės jausda-' gyvybės, gerbimas gar- 
mi, kad turime ’būdo trū- bės, gerbimas turto, kiek 
kūmų. Bet dažnai ir pa- kam priklauso, 
tys negalime aiškiai paša- Teisingumo

Tik labai žemai puolęs ir

  . Teisingumo trūkumai 
kyti ko, būtent, mūsų bū- geradariams, kiekvienam 
J Mat. mes artimui— nedėkingumas,

, niekinimas, 
veidmainiavimas,

dui trūksta. Mat, i*__
kartais nenusivoki a m e, j neapykanta, 
kas yra pagaliau ir pats, melas, vei— 
būdas. Į piktinimas, smurtas, šmei-

Kas gi tat yra žmogaus žtas, vagystė, nusukimas. 
būdas?

Kai kalbame apie kieno 
nors gerą ar blogą būdą, 
tai taip sprendžiame tik 
tuomet, jei žmogus lais
vai, sąmoningai ir pasto
viai gerai arba blogai el
giasi. Jei jis ką padaro' 
priverstas, nesąmoningai] tingumas? 
arba tik atsitiktinai, tai i Tai sutrauktai taip iš
mes nors ir sakome, kad rodo: 
jis gerai arba blogai pasi-į Išmintingumas: —sava
eigė, bet nesakome, kad rankiškumas, savygarba, 
jis tokio būdo. Taigi, ga- į darbštumas, pažangumas, 
lime pasakyti, kad būdas j 
yra pastovus, laisvas ir, 
sąmoningas nusiteikimas 
gerai arba blogai elgtis.! 
Kas yra laisvai ir sąmo
ningai pastoviai nusitei- ' 
kęs gerai elgtis ir to laiko
si, tas yra gero būdo žmo
gus.

Gero elgesio yra ketu
rios pagrindinės taisyklės 
— teisingumas, išmintin
gumas, susivaldymas ir 
tvirtybė. Jos kiekviena a-

Išmintingumas iš mūsų 
reikalauja visais atvejais 
elgtis vadovaujantis savo 
proto nurodymais ir pasi
renkant vien tai, kas yra 
geriausia.

Kame reiškiasi žmogaus 
išmintingumas ir neiŠmin-

tvarkingum a s, atsargu
mas, mandagumas, tak
tas, punktualumas.

Išminties trūkumas: — 
suktumas, apsileidimas, 
tinginystė, atsilikimas, iš
krikimas, bailumas, nai
vumas, išsišokimai, vėli- 
nimasis.

Susivaldymas ir stipry
bė bei ju trūkumai trum
pai taip išrodo:

Reikia susivaldyti: —
lytinis, valgy, gėrime, tur- 

] te, garbėj, savimeilėj, kal
boje, apsirėdyme.

Susivaldymo trūkumai: 
gašlumas, aosirij imas, 
girtybė, gobštumas, išlai
dumas, išdidumas, egoiz
mas, nešvankumas, plepu- 
mas. prabanga.

Girtina stiprybė: —drą- 
, narsumas, ištvermė, 

i kantrybė, ryžtumas, drau- 
1 smingumas, pastovumas, 
• nuoseklumas, romumas, 
džiaugsmingumas.

Stiprybės trūkumas: — 
bailumas, desperacija, su
glebimas, piktumas, svy- 

Teisingūmo pareig o s ravimas, nedrausmingu- 
Dievui — tikėjimas, mei-:mas, blaškymasis, nenuo- 
lė, pagarba.

Teisingumo trūkumai 
Dievui — bedievystė, a- 
bejingumas, neapykanta, 
piktžodžiavimas, prieta
rai.

Teisingumo pareigos tė
vams — pagarba, meilė, 
paklusnumas, globa.

Teisingumo trūkumai

pima labai plačią mūsų J 
gyvenimo sritį.

Teisįngumas reikalauja 
atiduoti Dievui, tėvams, 
geredariams ir kiekvie
nam artimui tai, kas jam 
Driklauso ir kiek jam pri
klauso. Jei kur nors mes 
su tuo dėsniu laisvai, są
moningai ir pastoviai pra
silenkiame, tai ir yra mū- sa, 
sų būdo trūkumas.

Ką gi mes kitiems pa
gal teisingumą privalome 
atiduoti ir kokių čia gali 
būti ydų?

Teisingumo pareigos ir 
trūkumai yra šie:

Teisingumo

seklum a s, prieštaringu
mas, paniūrimas.

Turint tai prieš akis 
mes lengvai galime patik
rinti savo būdą sau pasi
statydami klausimą ir 
nuoširdžiai atsakydami ar 
mes turime čia nurodytą 
gerą būdo ypatybę ar y- 
dą. “V. Ž.”

v •

Iš L. D. S. Veikimo
Pr. Juras, A. Kneižys ir 
K. Nadzeika.

Sveikinimo kalbas pasa
kė “Darbininko” redakto
rius Antanas Kneižys, ad
vokatas B. (Sinkevičius)

I

t

Didžiulė ekonominės kooperatinės Lietuvos organizacijos — “Lietūkio” vėr-

D£L KO DIEVAS PIR
MIAU SUTVŪRfe 

ADOMĄ

M *

Pas Upką sųsifinkę sve-

taip.
‘\Jonukui. Tavo mylimo

ji Elena”.

NEGAVO RAŠTO
Rusijoj fabriko vadovy

bė pastatė darbininkams 
šalia senojo naują namą, 
įvedė elektrą. Statybos 
komiteto pirmininkas vie- 

kad elek-

čiai įgėrę pradėjo ginčy
tis, kam pasauly priklau
so pirmenybė vyrams ar

— Žiūrėk, ir Dievas pir-
Adomą, o ,. v.- .

šaukia1 ną zlur1’
Upkas * !tros ^^ais blakės kraus-

— fiet pasakyk, kad toks , .
Šudras, kodėl gi Dievas jąJl Pirain.nkas saukia: 
Adomą pirmiau sutvėrė,1 
kimba Upkienė prie vyro, i

moterims.

tinga dovana Lietuvos kariuomenei — šauniajai kavalerijai. “Lietūkis0 kariuo-į atrėžia. Upkas — Dievas 
mpnpi nu Hnvonn-in oi o m o j- o n vicoic rmlririlrf aic arkline ir en karielrn • F •

miau sutvėrė 
paskui Ievą,
- Bet pasakyk, kad toks1« senojo namo į nau- 

Adomą pirmiau sutverė. , ~ Ei, kur jūs: Jukaiš- 
kimba Upkienė prie vyro. I ^iai komiteto posėdyje

•• a x • • •' • -±i * buvo nutarta, kad bla-
, kems j naująją namą 

ji ti nevalia.
— Mes tai žinome, 

eiau dar rašto nesame 
vę.

menei padovanojo čia matomus su visais pakinktais arklius ir su visti karišku 
vežimu sunkųjį kulkosvaidį. Šį kariuomenei dovana yra vertą keliasdešimties 
tūkstančių litų. Tokių brangių dovanų Lietuvos kariuomenei iš atskirų Lietu- domas^galėtu" ramiai ap-' 
vos organizacijų ir įmonių Lietuvoje pasitaiko gana dažnai. ' . . | giorstį ‘ ■

Adorną pirmiau sutvėrė 
todėl, kad žmonos netruk- ’

įei-

ta- 
ga-

Mass. — 4 atst.; 8 kp. 
Cambridge, Mass. 3 atst.; 
65 kp. Nashua, N. H. 4 at
stovai; 70-tos kp. Lawren- 
ce, Mass. 4 atst.; 97 kp. 
Lowell, Mass. 1 atst. ir vė
liau pribuvo 7-tos kp. iš 
Worcester, Mass. 7 atst.

Raportai valdybos vien- ! 
balsiai priimti. Iš raporto 
apskričio pirmininko pa
sirodė, kad reikale sustip
rinimo organizacijos, kaip 
buvo nutarta pusmetinia
me suvažiavime, sureng
tas maršrutas. Buvo gana 
geros pasekmės. Pirmi
ninkas J. Kumpa išaiški
no smulkmeniškai, kurio
se, kolonijose buvo suren
gtos prakalbos ir debatai 
ir kokios buvo iš to pasek
mės. Maršrutas kainavo

w •

organizatorius.
Rinkimas valdybos se

kantiems metams. Išrink
ta šie: pirm. J. Kumpa; 
vice-pirm. Antanas Žavec- 
kas; kasierius Kazys Na
dzeika ir rašt. Tarnas Ver- 
siackas.

Kuopų mokesnis į aps
kritį tapo panaikintas- 
Palaikymui apskričio iždo 
bėgantiems reik a 1 a m s. 
kuopų nariai turėtų pasi
darbuoti apskričio pikni
kuose ir kituose aprengi
muose.

i 
t

žiūrėtis rojų.
Nutarta, kad į apskričio NUQŠIRDU$> 

suvažiavimus pirininin- ,
kui, kasieriui ir raštiniu- __
kui kelionės lėšos būtų ap- pirmą kartą į paštą atsi
mokėta. imti jai atsiųstų iš Amie-

Išreikšta širdinga padė
ka šv. Pranciškaus para
pijos klebonui kun. Jurui I 
ir 70-tos kp. nariams už 
malonų priėmimą ir sutei
kimą vietos.

Suvažiavimo posėd i s 
baigėsi 6 vai. vakare su 
malda.

Pirm. Jonas Kumpa, 
Rašt. Tarnas Versiackas.

i PASIRA- 
( ŠYMAS

Kaimo mergina užeina

rikos pinigų.
Tarnautojas — Panelę, 

čia reikia jūsų parašo.
Mergina —Nežinau kaip 

pasirašyti, ponuli.
Tarn. — Paimk plunks-, 

ną ir šioje vietoje para
šyk savo vardą. Na, sa
kysim, taip kaip laiške 
paęirąšai.

Mergina ir. i

: i
pasiraso

GRAŽIAUSIAS PASAU
LY DALYKAS

Vienas amerikoniškas 
laikraštis pasiryžo suži
noti, ką jo skaitytojai lai- 

I ko gražiausia pasaulyje, 
i Už geriausią atsaką buvo 
paskirta gera dovana. Do
vana teko tam asmeniui, 
kuris prisiuntė tokį atsa
ką:
— Gražiausia pasaulyje 

būtų matyti žmogų, ve
dantį pavojingu lieptu 
savo uošvę ir negalvojantį 
stumtelti ją nuo to liepto.

Rev. Patrick J. Healy

Popiežius Pijus Vienuoliktasis

I

PROTOKOLAS No. 45.
LDS. N. A. Apskričio 

suvažiavimas įvyko birže
lio 20 d., 1937 m. Palango
je, Methuen, Mass. šv. 
Pranciškaus parapijos ko
plyčios svetainėje. Sykes ir advokatas Juo-

Suvažiavimo posėdį ati- zas B. Laučka, “Ameri- 
darė 3 vai. po pietų aps- kos” redaktorius, 
kričio pirm. J. Kumpa ir! Skaitomas protokolas iš 
pakvietė kun. Pranciškų: pereito pusmetinio suva- 
Jurą atkalbėti maldą. Po ži avimo įvykusio gruodžio 
maldos, kun. Pr. Juras pa- 27 d. 1936 m. Protokolas 
sakė įžanginę kalbą, svei- vienbalsiai priimtas, 
kindamas dalyvius, ir ra- Mandatų komisija pail
gino laikytis vienybėje, krino mandatus ir prane- 
rūpintis LDS organizaci-; ša* kad visi tvarkoje. Da- 
jos reikajais. , tlyvauja iš 7 kuopų, 30 at-

Renkama valdyba posė- stovu ir keletas svečių, 
džiams vesti. Palikta aps- į Svečiams suteiktas spren- 
kričio valdybai: pirm. J. džiamas balsas.
Kumpą; rašt. — Tarnas 1-mos kp. iš So. Boston, 
VęraiacĮcas. Mandatų ir Mass. dalyvauja 9 atsio- 
rezoliucijų komisija: kun. vai. 2-ros kp. iš Montello.

apskričiui 18 dolerių ir į 
dar ižde liko 32 doleriai.! 
Maršrutas užgirtas ir nu
tarta maršruto fondą pa
didinti iki 80 dolerių, pri
dedant iŠ apskričio iždo 
$50.00. <

tavime”. Kuomet jis tapo Popiežium, pasaulyje nebu
vo ramybės. “Versalės Taika” neatnešė nė vidujinėsŠventojo Tėvo 80 metų sukaktis šių metų

gegužes 31 dieną buvo proga risuotinam nu- ramybės tautoms, nė taikos tarp tautų. Komunizmas
džiugumu. Jo gyvenimas žymėtinas veikliau
siais ir gerbtiniausiais nuveikimais.

POPIEŽIAUS ASMENYBE

i ir bolševizmas baugino praryti pasaulį, ir kai kuriuo
se kraštuose rasta vaistas diktatorystės, kurios, nors 
ir slopino netvarką, o visgi nepanaikino neapykantos. 

Penkiolika metų įrodė teisingumą su kuriuo kar- į Pacifizmas turi būti vaistas prieš nacijonalisti-
Organizaty vinį dinolas Mercier analizavo Popiežiaus asmenybę ir pa- uitis nesutikimus, kurie veisia karą, ir pacifizmąs ra-

darbą tęsti palikta Aps- tikrino savo pranašystės tiesą. Kuriems teko susitik- do išreiškimą karštuose prisirengimuose naujiems ka- 
kričio valdybai susita- ti su Popiežium jo popiežiavimo pirmose dienose, vi- PnniAŽius nAhnvn vionintAiu manvmo L-orJ ioi-kričio
riant su LDS Centro vai- si gėrėjosi jo fizišku tvirtumu, 
dyba.

Raportą buvusios gegu
žinės Kęstučio darže, E. 
Dedham, Mass., birželio 6 
dieną išdavė šeimininke 
pagelbininkas Stasys Gri- 
ganavicius. Raportas bu
vo aiškus. Gryno pelno li
ko apskričiui 120 dolerių 
ir 97 centai. ($120.97). 
Šeimininkui, pagelbinin- 
kams ir visiems, kurie 
darbavosi gegužinėje iš
reikšta širdinga padėka.

Centro raportas palik
tas seimui, kuris įvyks 
birželio 28 ir 29 d.d., Na- 
shua, N. H.

Nutarta seiman siųst 
du apmokamu atstovu. 
Mokėti atstovam po 5 do
lerius į dieną, įimant ke
lionės lėšas. Delegatai Sei
man pateko: Danielius A- 
verka ir Leonardas Kum
pa.

Suvažiavimas nutarė pa
siūlyti Seimui, kad pakel
tu į Garbės narius Vincą 
Valatką ir Tarną Versiac- 
ką.

LDS Centro Vice-Pirmi* 
ninkas kun.'F. Juras at
sišaukia į Apskritį, kad 
paremtų naujos raidžių 
rinkimui mašinos fondą, 
įnešimas priimtas • ir nu
tarta iš apskričio iždo 
skyrti $50.00. Taipgi nu
tarta turėti tam tikslui 
rudenį LDŠ N. A. Apskri
čio parengimą.

PąduotaM raštiškai skun
das 2-ros kp., Montello, 
Mass., kas link klaidų ad
ministracijoje. Nutšr t a 
perduoti seimui.

Apskritis siūlo LDS Sei-

» Vi

rams. Popiežius nebuvo vienintelis manyme, kad lai
ko blogumai visai nebuvo socialiniai ir nacijonalis- 
tiniai; tačiau, jie buvo dvasiniai, ir reikalavo dvasiš
kųjų gyduolių.

ŠVENTUMO GARBINTOJAS '
Pirmasis žingsnis prie Kristaus ramybės gavimo

jo maloningumu ir 
nuoširdumu, bet viršum visa ko persiėmė gražiais į- 
spūdžiais iš jo gilaus mokslo, jo proto budrumo ir 
lankumo. Kalnų nuošalumas ir Studiųos vienatvė 
paliko savo žymes jo kūne ir jo asmenybėje. Jis ko- 
po j virsimes ir jis nesibijojo žemyn žvelgti j prapu - vra susitaikinti su Dievo valia, pažinti Dievo išaky
ti. Nuo iškėlimo j Šv. Petro sostą, jis temijo pasaul) mus ir juos vykdyti per meilę, žmonės yra individua- 
po karo debesimis, nesutikimais, neapykanta ir klai- ,ai jrma jie šeimos ar VaIstybės nyariais Indlvi. 
domis. Jis mane apie budus kaip išsklaidyti tuos de- jdllal5 giela žemė iš kurios šefma ir Valst turi 
besius, ir tikėjo, kad reikia leisti tikėjimo sviesą nu- imti savo stiprybę ir būdį Kiekvieno kriličionies 
galėt, juos. Jis pasirodė esąs mokslininkas ir įsmin- sjelos tikslas turžt bflti krikščioniškoji tobulybė, 
fes vyras, bet pirm visa ko jis buvo istorikas. J« Tic, kurie atsiekia tą tikslą, yra vadinami šventai- 
mate Bažnyčią ir pasauli istorinėje perspektivoje ir ęiais Moterystės gerbtinoji įstaiga reikalauja Evan- 
jis žinojo, kad vienos dienos sunkenybes tampa kitos Iijos pašvenėiamosios įtakos; to naties taip pat rei- 
dienos pergales. Jis nusprendė kad šv Petro palaimi- fiaW Bažnyčiaii valstybei, draugovei ir plačiąja! 

ti realybė žmonių gyvenime.
Popiežiaus gyvenimo tempas buvo nuolatai pri

skubintas iš jo dienų Knygyne iki jo atėjimo į VRti- 
r. ___
žilis gali visa pąkęlti pp sunkenybe darbo ir skaitlin- grindi jo pirmoje enciklikoje. Tas planas taip pat 
gi. paręigų, kuriąs apsiėmė eiti. Diena seke kitą die- bįv0 ir prižadėjimas. O ką besakyti apie jo išipldv- 
ną su tuo pačiu nepaląužiamu neatmainomu pnpra- ma? _Ątsakymą randame tiesoje, kad Popiežius Pi- 
tunu. Ten bu a audiencijų su kardinojais, Romos kon- jus yy vra pramjntaS šventumo Garbintojas, Katali- 
gregacijų virsinmkąis, kurijos sekretoriais ir oficia- k Veikimo Popiežius. PoiItinia Popiežius Socialinio 
lais, audienmjos su vyskupais ir bažnytiniais digmto- veikimo Popiežius ir Misijų Popiežius.
nais ir diplomatais iš

žmonijai. Visiems reikalinga Evangelijos atgimdanti 
dvasia ir su ta dvasia ateina ramybė. Trumpai ta
riant, tai buvo Popiežiaus Pijaus Vienuoliktojo pla
nas, kurį turėjo prieš save. Tai yra planas, kuris tel-i rr,- i • v x- _x- x V- • i • t. • i vulljv oave. idi via pia.llčU5, RUliS LC1-kaną. Tie, kurie ąugebą tęmyti, stetesi, kaip Popie- pa j0 užsimojimo žodžiuose; tai yra planas, kuris at-

riais ir diplomatais iš pasaulio visų kraštų, Ir ten 
būta pilgrimų arba męldžionių nesuskaitomos priim- Dėl aiškumo, dėl ko yra kad Popiežius Pijus XI 
tuvės? Net buvo išsitarta, kad?nė vienas kitas Popie- pramintas šventumo Garbintojas, būtų reikalinga pa
šius niekada nematė tiek daug tūkstančių žmonių su- daryti jo visų viešų nuveikimų ir išsireiškimų anąK- 
j 

kartų jis prakalbėjo J tuos pilgrimus iš tolimų kraštų venimo šventumą kaip kelią į Kristaus ramybę. Savo 
ir iš yisų luomų gyvęnime, ir kalbėjo žodžiais, ati- pf^eje er.riklikęje (Ub; o<j
tinkamais visų supratimui• ir reikalams. Jis turėjo dieną, 1922 metais), jis reiškė:

mui, kad Centras tūrėtų Regno Christi

sirinkusių prieš jį, kaip Popiežius Pijus XI. šimtais 2ą- Nuo jo popiežiavimo pirmųjų dienų jis skelbė gy- 
; vpnimn švnntnma kain kelia i R’ristjjnęi ramvhp Savo

pirmoje enciklikoje (Ūbi Arcauo Dei), gruodžio 23 
: “Pirmasis ir svarbiau- 

nuspręsti dalykuose, kurie buvo jam paduoti Nund- sias reikalas iš visų kitų žmonijai yra dvasinės ra
jų ir Apaštališkųjų Delegatų raportuose. Jis prižiū- mybės reikalas. Mes nereikalaujame ramybės, kuri 
rėjų Vatikano Valstybes organizaciją ‘ ir reikalingų telpa vien išoriniuose veiksmuose arba formaliame 
naujų rūmų statybą. Visi He ir kiti nesuskaitomi mandagume, bet mums reikalinga ta ramybė, kuri 
darbai buvo atliekami tuo’gyvenimo metu, kuomet kiaurai pereina žmonių sielas, ir kuri sujungia, gydo 
kiti žmonės ieško ątsįlsio arba paliuosavimo nuo sun- ir jų širdis vėl atidaro tarpusaviai meilei, kuri gims- 
kių pąreigų ir atsakomybių. ta iš broliškosios meilės”. >

Tai yra visai negalima apibūdinti ir negalima 
suimti to visa, ką Popiežius Pijus XI užsimojo ir nu
veikė. Jis nieko neveikė rizikai. Jis sekė nustatytą 
planą. Jo visi oficialiai darbai ir Išsireiškimai buvo 
kartu susiję vie>u> pažymėtu tikslu ir taikomi vienu 
dėfinityviu uždaviniu. Jo veikimų ir užsimojimu aiš
kiausias išreiškimas glūdi obalsyje, kurį pasiskyrė 
savo popiežiavimo pradžioje, būtent: “Pai Christl in

“ ‘ “ — Kristaus Ramybe Kristaus Viešpa*;

Nuolatai ir tvirtai jis skelbė asmeninio šventu
mo pamoką. Tokį šventumą galima vien apturėti, 
kuomet Kristus viešpatauja mintyje per Jo mokini
mus, kuomet Raistus viešpatauja širdyje) per Jo mei
lę, ir kuomet Kristus viešpatauja gyvenime per Jo į- 
statymą, ir kuomet Kristus valdo šeimos santykius 
ir pačią draugovę.

Vertė Kun. A. T. (Samata) 
r (Bus Daugiau) _ ;
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ

t C:

KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS. i “
mas, tai tikrai išeina ne
skoningas dalykas. Mat 
atsiranda tokių mandruo- 
lių, kurie savo darkymosi, 
kraipymosi ir bėginėjimu 
nori atkreipti kitų dėmesį 
ir pasirodyti ką jie gali. 
O tuom tarp nesupranta, 
kad jie parodo savo silp
naprotiškumą, grožio ne
supratimą ir kvailumą. 
Tie jaunimo parengimai 
gražūs ir naudingi, tik iš- 
mintingesniems ir rimtes- 

Mūsų jaunimas kas pas- niems tų parengimų ren- 
kutinį mėnesio antradienį gėjams reikėtų kreipti do- 
bažnytinėje salėje rengia 
vis ‘tam tikrą pasilinksmi
nimą. Tokių parengimu

AUŠROS VARTŲ PAR.
Praėjusį sekmadi e n į 

mūsų klebonas kun. K. A. 
Vasys paskelbė metinio 
parapijos pikniko, kuris į- 
vyko liepos 18 dieną, pa
sekmes. Gryno pelno tame 
piknike padaryta $1205. 
39. Klebonas nuoširdžiai 
dėkojo visiems prisidėju- 
siems kuom nors prie to 
pikniko.

• v

mės į tuos darkytojus, ne
leisti šokiuose sauvaliauti, 
arba tokius visai iš salės 

tikslas yra duoti jaunimui pasalinti.
progą susipažinti ir susi- 1
artinti. Programa suside- Liepos 28 dieną kun. B. 

Liubausko, neseniai atvy
kusio iš Lietuvos, giminės 
surengė jam pasveikini
mo ir pagerbimo vakarė
lį. Susirinko apie 150 gi
minių ir prietelių. Visi 

l linksminosi, už- 
sveiki n i m o 

ir svečiui 
įteikė gražių dovanų. Prie 
garbės stalo sėdėjo pats 
svečias kun. B. Liubaus
kas, mūsų klebonas kun. 
K. A. Vasys, advokatas 
A. Mileris, Dr. P. Vaišno
ra, p.p. J. Čižauskai ir J. 
Dirsa. Visas surengimas 
įvyko Aušros Vartų baž
nyčios salėje.

da iš ivairiu žaislų ir šo
kių. Šį paskutinį antra
dieni ir man prisėjo tame 
pasilinksminime dalyvau
ti. Viskas labai gražiai, 
tik pastebėjau šokiuose 
neskoningą maišalie n ę. gražiai 
Šokis savyje neutralus kandžiavo, 
dalykas, o ritmu yra gra- kalbas pyškino

I

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

Washington St. 
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

-------------- •--------- ~.t "• -■—■—

GRABORIUS
‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAS'

331 Smith St.,
; PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952

Namu; PI. 6286

■ I.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBL1ASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoo St. 
NORVVOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

IR

!
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a?.- Liepos 30 dieną įvyko 
mūsų parapijoje Federa
cijos skyriaus steigimo 
susirinkimas. Su šiuo su
sirinkimu įsteigta Federa
cijos skyrius, išrinkta val
dyba : Kazimieras Tamu
levičius pirmininkas; Bro
nius Borisas raštininkas: 
Eleonora Džiaugienė iždi
ninkė: skyriaus numervs 
33. Nuo šio laiko mūsų 
parapijoje visą katalikiš
ką akciją ves Federaci
jos skyrius. Taip pat į tą 
skyrių pereina Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius. 
Susirinkime dalyvavo vie
tos klebonas, svečias kun. 
B. Liubauskas, 8 parapi
joje draugijų atstovai ir 
daug pavienių narių.

Į

R.

NORWOOD, MASS.

metų amžiaus. Palaidota] P-nas Jurgis Versiac- 
pirmadienį, rugp. 2 d. iš '------ 1~'*1------
Šv. Jurgio par. bažnyčios 
su bažnytinėmis pamaldo
mis. Paliko nuliudime vy
rą ir suaugusius vaikus, 
būtent, , sūnų Vladą, duk
teris: Viktoriją, Oną, Leo
kadiją, p. Bronislavą Bel- 
lofatto, p. Marijoną O’- 
Brien ir p. Aleną Soders- 
trom; du broliu — Juozą 
ir Kondrotą Rainius ir se
seris — M. Belangienę A- 
merikoje ir Oną Lietuvo
je.

A. a. Viktorija Damule
vičienė buvo pavyzdinga 
katalikė. Mirė aprūpinta 
visais Šv. Sakramentais. 
Ji buvo visu mylima. Iš
auklėjo gražią katalikiš
ką šeimynėlę; priklausė 
prie N. P. P. Švč. Moterų 
draugijos, Apaštalyst ė s. 
Maldos ir Gyvojo Rožan
čiaus draugijų. Reiškiu 
gilią užuojautą mirusios 
visai šeimai, o atsiskyru
siai mūsų narei amžiną a- 
tilsį.

Nare.

•I Kunigas J. Jančius 
kuris per kiek metui MIC., Lawrencietis, atvy

kęs iš Hinsdale, Ulinois, 
keletą dienų viešėjo pas 
savo tėvelius. Rugpiūčio 2 
dieną, išvažiavo į Thomp
son, Conn. Išsivežė kun. 
P. Aukštikalnį, S. J., ku
ris visą mėnesį praleido 
Lawrence, nes mūsų kle
bonas, kun. P. M. Juras, 

Laikę 8 porai savaičių, buvo išvy- 
visi nariai * ~ ‘ *

priims šv.

kas, ] 
nesveikavo, dabar jau iš- 
sveikęs ir padiktėjęs. Jis 
yra mėgėjas žuvauti. Tai 
dabar ir stipriausia žuvis 
prieš jį neatsilaiko.

Sekmadienį, rugp. 8 d., 
Šv. Jurgio lietuvių par. 
šv. Vardo draugijos Ko-' 
munijos diena, 
vai. šv. mišių 
,“in corpore” 
Komuniją.

Kaimynas.

kęs Canadon ir Pittsbur- 
gan, kur įvyko Kunigų 
Vienybės Seimas.

I CHICAGO, ILL.

nant Donald H. Connolly. 
Minia apstojo namą ir 
kartojo savo dainą. Visi 
tame name dirbantieji su
stojo prie langų žiūrėti ir 
pradėjo juoktis iš minios, 
kada minia pradėjo tą 
(įainą. Minia įpyko ir gra
sino kumštimis žiūrovams 
per langus. Visi atsitrau
kė nuo langų, bet minia 
kartojo savo dainą. Komi
sija užėjo pas viršininką 
su rezoliucija, bet šis vi
sai neįsileido komisijos 
ir tuo pačiu laiku įsakė 
policijai sudrausti minią 
darbininkų. Ten pat ant 
vietos komisija sušaukė 
minią į vieną vieta ir ant 
automobilio užlipę prane
šė ką ir kur girdėjo, pa- 
reikšdami, kaip policija 
juos sauvaliai nuginklavo 
atimdama vėliavas ir 
“placards”.

Minia pareiškė panieką. 
Taipgi pareiškė, kad WPA 
diktątorius visai nepriė
mė komisijos, neisileido. 
Tada minia kaukė visu 
baisumu, pareikš dama 
protestą už toki elgesį. 
Ten pat buvo priimta re
zoliucija siųsti telegramų 
Prezidentui Rooseveltui ir 
WPA Viršininkui, Was- 
hington, D. C. Be to, ragi
no visus rašyti laiškus, 
pareiškiant įvykio padėtį 
Valsty bės Kongresmo- 
nams. Tuomi demonstra
cija ir baigėsi. Vakare į- 
vyko kitas masinis mitin
gas.

Padėtis bloga. Bet jos 
pataisymui nelabai kas 
rūpinasi, nors Prezidentas 
Rooseveltas rūpinasi ir 
dirba, paskirdamas dide
les sumas pinigų, kad dar
bininkų būvį pagerinti. 
Bet paskirti ponai tvarky
ti tuos darbininkus ir tą 
kapitalą, tik sau bei savo 
giminėms ir draugams 
daro gerą, o apie < 
ninku padėtį jiems 
neapeina ir su jais 
skaito. Užtat visur 
neramumai ir visa 
eina blogon pusėn, 
mas dalykas, kad 
sulauksim kaip yra 
joj, Vokietijoj. Dieve sau
gok nuo to viso blogo ir 
tu baisių žmonių žudynių. 
Visur ir visi darbininkai 
turėtų budėti ir rimtai 
kiekvieną dalyką priimti 
gerai apsigalvojus, kad 
pergreitas veikimas nepa
darytų daugiau blogo. 
Reikia daugiau vienybės 
ir artimo meilės.

J. K. Mil as

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburso, Švediją)

Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOI.M . . rugpiūčio 19 
DROTTNINGHOLM .... rugp. 2« 
GRIPSHOLM rugsėjo 4

KUNGSHOLM ............ Rugsėjo 14

Sutaupysi pinieą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal 

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

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

Ponia V. Kaupinienė 
rugpiūčio 3 dieną turėjo 
operaciją Cfover Hill Hos- 
pital.ĮTEIKĘ D. L. K. GEDI

MINO ORDENUS
Liepos 30 d. Piccadilly 

viešbutyje chicagie čiai 
surengė visuomenės vei
kėjams — kun. ; 
vičiui ir “Draugo” redak
toriui p. L. šimučiui pa
gerbti bankietą, kuriame 

[Lietuvos konsulas Chica- 
gai p. P. Daužvardis įtei
kė minėtiems veikėjams 
D. L. K. Gedimino orde- 
nuš.

Minėtame bankiete da
lyvavo virš 200 svečių bei 

j viešnių. Bankietas buvo 
I pamargintas daino m i s, 
muzika ir kalbomis.

I

Į

Liepos 29 d. mirė staiga 
Julė Filiponienė. Sekma
dienį, rugp. 1 d. 2 vai. po 
pietų palaidota iš šv. Jur
gio par. bažnyčios. A. a. 
Julė Filiponienė paliko gi
liame nuliudime vyrą, du
krelę Elzbietą ir du sūnų, 
— Joną ir Juozą.

Abi velionės lai 
ramybėje.

ilsisi

Sekmadienį, rugp. 1 d. 
Šv. Jurgio par. Šv. Ceci
lijos choras turėjo priva
tu išvažiavimą į pajūrį. 
Nors dauguma narių bal
savo važiuoti,, bet atėjus 
dienai, susirinko tik apie 
10 narių, o choras, rodos, 
turi apie 50 nariu. Tai 
jau geriau buvo atšaukti 
išvažiavimą, nes koks 
malonumas važiuoti penk
tai daliai choro, kada kiti 
atsisako.

Pereitą sekmadienį kle
bonas paskelbė bažnyčio
je. kad Moterystės Sakra
mentą rengiasi priimti p 
Vladas Višinskas su Ma
rijoną Morkūnaite.

Motinų Arkibrolija rug
piūčio 2 dieną turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą ir 

Ig. Alba- pamokas. Dvasios vadas, 
kun. P. M. Juras, aiškino 
apie bedieviškąjį komu- 

! nizmą.
• v

• v

Pereitą savaitę iš atos
togų grįžo,. veikėjas Juo
zas Mickeliūnas, kuris a- 
tostogavo Indiana valsty
bėje. Jo šeima dar pasili
ko ilgesniam laikui.

Sodalietės ilgai minės 
savo rekolekcijas, ku
rioms vadovavo kun. Au
kštikalnis, S. J. Girdėjau, 
kad mūsų klebonas užsi- 
kvietė misionierių duoti 
panašias privačias reko
lekcijas ir vaikinams, tik 
neteko sužinoti kada.

i va- 
didmiesčius ir 

M. Griškevi- 
išvažiavus a-

Atostogų metu žmonės 
iš mažesnių miestų 
žiuoja į 
priešingai, 
čiutė buvo
tostogauti Rochester, N. 
Y. Gi ponų Kirmelų gimi
naičiai vieši pas juos iš 
Chicagos. Jie yra senovės 
draugai, pažįstami mūsų 
klebonui. Aušrelė.

v •Rugp. 5 d. 6 vai. vakare, 
Lietuvos seimo atstovai, 
dalyvaujant Li e t u v o s 
konsului p. Daužvardžiui, 
uždėjo ant dr. M. Bagdo
no ir Adomaičio-Šerno ka-į 
pų vainiką.

Chicagos sąjungiet ė s 
pilnai yra pasiruošusios 

į prie savo seimo. Jos lau
kia atvykstant daug de
legačių ir viešnių.

Girdėt, kad Darbo Die
noje (Labor Day) ar ank
ščiau rengiasi į vedusiųjų 
luomą jaunikaitis iš So. 
Bostono su Šv. Jurgio pa
rapijos veiklia panele. Ji, 
rodos, yra vienturtė duk
relė. Tai turėsime šaunias 
vestuves.

I

Kiek teko girdėti, chi- 
cagiečiai rimtai ruošiasi 
prie Federacijos Jubilieji
nio Kongreso, kuris įvyks 
rugp. 24 — 26 dd., Law- 
rence, Mass. Manoma, kad 
į kongresą atvyks nema
žas būrys atstovų. Rap.

LAWRENCE. MASS.

LOS ANGELES, CAL.

Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje įvyko dvejos lai
dotuvės: sekmadienį, rug
piūčio 1 d. po pietų ir pir
madienį, rugp. 3 d., 9 va
landą ryte.

■ Liepos 30 d. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Vikto
rija Damulevičienė, 51

I

NEBŪK NULIŪDĘS - - 
VISUOMET JUOKIS!

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 juokų. Ją parašė J. K. M.

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

I

kun. J. A. Vaitekūno ran
kų. Laike šv. mišių giedo
jo Mažasis choras. O per 
Komuniją dain. A. Gied
raitis giedojo solo “Jėzau 
Aš Nevertas”. Tuojaus po 
mišių vaikams buvo su
teikta škanleriai ir rašan
čiai. o vėliau nufotogra
fuoti.

šeštadienio vakare, spa
lių 31, sugrįžo iš atosto
gų mūsų gerb. vargoni
ninkas A. Giedraitis, ku
ris buvo išvažiavęs pas 
savo tėvus i Chicaga. Grį
žo su įvairiomis žiniomis 
apie Lietuvos sportinin
kų žygius Chicagoje, var- 
goninku išvažiavimą ir jų 
darbuotę. Sekmadienio rv- 
ta, tuojaus po pirmų mi
šių Mažasis Choras pasi
kvietė p. A. Giedraiti į 
salę, kur jam įteikė puikią 
dovaną jo sugrižimo pro
ga ir kaipo padėka už jo 
darbuotę. P-nas A. Gied
raitis priėmė dovaną ir 
dėkojo Mažajam chorui; 
pasižadėjo su jais dar 
daugiau dirbti.

Liepos 26 d. čia įvyko 
WPA bedarbių masinis 
mitingas ir demonstraci
jos, išreiškimui protesto 
WPA lyderiams už jų ne
paisymą darbininkų ir ne
teisėta apkalbėjimą, buk 
tai darbininkai esą di
džiausi tinginiai ir neno
ri nieko dirbti, per tai 
darbdavių firmos esą ne
nori priimti jų į darba.

Tūkstančiai darbininkų 
susirinko pareikšti pro
testą, kur D. S. Unijos va
dai ir organizatoriai pa
sakė karštas kalbas, pa
drąsindami darbininkus 
eiti ir prašyti tų ponų 
darbo. Darbininkai buvo 
pasipuošę įvairiais užra
šais ant kepurių, krūtinių 
ir rankovių. Po mitingo 
organizatoriai ėjo su vals
tybės vėliavomis 
gvbe didelių 
“Chamber of 
Darbininkai 
mą ir šaukė:
Work and Union Wages, 
We Won’t Starve”. O ko
misija užėjo pas direkto
rių su tam tikra rezoliuci
ja, kur C. of C. direkto
rius ka tai pažadėjęs, bet 
tuo pačiu laiku įsakė poli
cijai, taip sakant, nugin
kluoti darbininkų minią, 
t. y. atėmė vėliavas ir vi
sas iškabas ir nebeleido 
toliau maršuoti gatve, 
bet tik- šaligatviu ir po du 
eilėj. Bet minia, kartoda
ma, “We Want Work, 
We Won’t Starve”, mar- 
šavo iki “Merchants and 
Manufacturers Associa- 
tion Headquarter”. Ten 
apsistoja ir taip pat kar
tojo savo dainą, o komisi
ja įdavė rezoliuciją. Po to, 
maršavo pas Works Prog
resą Admini stration 
Headąuar terš, Lieute-| mą Šv. Komuniją iš kleb.

darbi- 
visai 

i nesi- 
kyla 

šalis 
Gali-• v • _ ir čia 
Rusi-

šeštadienio vakare, spa
lių 31, minint vasarinės 
mokyklos užbaigimą, Šv. 
Kazimiero Seserys suren
gė gražią programėlę. 
Programa pasisekė.

Trūbininkas.

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

Palangoje atostogauja 
kun. J. Petrauskas su sa
vo altoristais iš Brockton, 
Mass. Vaikučiai apsigyve
no šv. Pranciškaus para
pijos Sodaliečių vasarna
myje. Jie džiaugiasi ir la
bai patenkinti gavę “real 
vacation”. Tik nusiskun
džia, kad viena savaitė y- 
ra per mažai ir kad jiems 
visą vasarą nenubostų.

Šv. Pranciškaus parapi
jos choras, rugpiūčio 1 d. 
specialiu busu išvažiavo į 
Salisbury Beach. Diena 
pasitaikė gfaži. Ten jie 
maudėsi ir gražiai links
minosi, iki vėlyvo vakaro.

Ne tik padvigubinta, 
bet ir patrigubinta ener
gija rengiasi prie iškil
mių L. R. K. Federacijos 
26-to Kongreso, kuris i- 
vyks rugpiūčio 24, 25, 26 
dienose.

I

Pereitos savaitės pabai
goje (Week-End) Dr. An
tanas Gasonas su žmona 
ir inž, J. Jasionis buvo iš
vykę į Connecticut pas 
Dr. Gassono žmonos tė
vus. Grįžo laimingai.

Adv. Benjaminas Sykes, i 
kuris visą liepos mėnesį a-j 
tostogavo savame vasar 
namyj, Pinehurst Beach, 
Warehame, grįžo saulės |- 
degintas, pailsėjęs. Jo ju
ridinį darbą, kada jis bu-, 
vo atostogose, atliko bro
lis adv. Povilas, kuris pe-| 
reitą šeštadienį, liepos 31 
d. su žmona ir dukrele iš
vyko praleisti mėnesio a- 
tostogas į Falmouth.

Adv. B. Sykes žmona ir 
sūnūs pasiliko visai vasa
rai atostogauti vasarna
my. Adv. Benjaminas da
bar yra “našlys”, ir su 
savb' šeimą pasimatys tik 
savaičių pabaigoje. Adv. 
B. ir P. Sykes ofisas ran
dasi Sanbom building, 
681 Washington St. •

I

Kun. P. A. Virmauskis, 
Šv. Petro parapijos klebo
nas So. Boston, Mass,, 
rugpiūčio 3 dieną turėjo 
savo parapijos vaikučių 
išvažiavimą Palangoje. Tą 
pačią dieną čia pat sve
čiavosi ir kun. J. švagž
dys iš Brockton.

ir dau- 
iškabų pas 
Commerce”. 
apstojo na- 

“We Want

PROVIDENCE, R. I.
VARPAI

Pereitą savaitę vienas 
geras parapijietis išsisto- 
rojo didelį varpą bažnv 
čiai. Ir padaręs kolektą 
tarp kelių gerų parapi jie
čiu. surinkta buvo suvirs 
$100.00, kad pargabentų į 
Providencą. Dabar jau tas 
varpas pargabentas ir il
sisi klebonijos kieme iki 
tol, kol bus pastatyta var
pinė. Bet dar norima dvie
jų varpų, du mažesniu už 
šitą. Ir to geradario var
das bus iškaltas ant var
po, kurį jis aukuds. O da
bar dėl varoinvčios visų 
gerų parapijiečių prašo
me pradėt siųsti savo au
kas, kad už kelių savaičių 
jau mus jie Šauktų į pa
maldas.

Sekmadienio rytą, Der 
aštuntas vai. šv. mišias, 
būrelis vaikų priėmė Pir-

RCAVICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio 
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

Tel. 2-3381 Domestic and
Delivery Imported Branda 

EDWARD YANOVER’S 
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
897 Main 8t Tel 6-1M4

Worc«rter, Mass.
275 Main 8t. Vebster, Masa
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KUN. J. ČEPUKAIČIO 
PAGERBIMAS

Parapijiečiai su išsiilgi
mu laukė sugrįžtant iš to
limos kelionės savo* ger
biamojo ir mylimojo kle
bono, kuris praeitais me
tais tuoj po Kalėdų drau
ge su kun. Ig. Valančiūnų 
buvo išvažiavę į Manilą 
(Filipinų salose) į Eucha
ristinį Kongresą, padary
dami per 7 mėn. kelionę 
beveik apie visą pasaulį.

Svarbiausias jų kelionės 
tikslas tai buvo aplankyti 
Euch. Kongresą, Palesti
ną, Romą ir Lietuvą. 
Daug jie kelionėje prity
rė, daug pasimokino, daug 
įžymių ir svarbių vietų 
aplankė. Tai įdomi ir reik
šminga kelionė! Reik tikė
tis, kad jie tos savo Įdo
mios kelionės įspūdžiais 
pasidalins ir su plačiąja 
visuomene spaudoje. Lau
ksime.

Man teko dalyvauti kun; 
J. čepukaičio sutiktuvių 
vakarienėje ir pasigerėti 
jo kelionės įspūdžiais, 
kaip jis vaizdžiai juos pa
pasakojo susirinkusiems. 
Tai tik stenogramo reikė
jo, kad jo kalbą užrašyti. 
Kaip jis vaizdžiai papasa- 
Euch. Kongresą Maniloje. 
Kaip jis vaizdžiai papara- 
kojo savo įspūdžius iš Pa
lestinos, iš Romos, iš kitų 
vietų ir ypač iš Lietuvos, 
kurią pirmą kartą buvo 
pamatęs. Ji jam ir labiau
siai patiko iš visų šalių, 
kurias buvo aplankęs. Ne
sinorėjo, sako, iš jos ir iš
važiuoti. Kaip jis gėrėjosi 
Lietuvos pažanga, jos kul
tūra, jos švara, tvarka, 
apšvietimu ir darbštumu. 
Kaip jam patiko lietuvių 
būdas, rimtumas, manda
gumas! Lietuvoje, sako, 
yra laiko, jie negalvatruk- 
čioja, kaip kad Ameriko
je. Ir apsidirba ir susi
tvarko ir suspėja... Užtat 
jis ir patarė visiems, ku
rie važiuoja kur nors a- 
tostogų, niekur kitur ne
važiuoti, tik į Lietuvą, 
nes ten, sako, ir smagiau
siai galima laiką praleisti, 
geriausiai pasilsėti, na ir 
pigiausiai atsieina. Jis 
net stebėjosi, kaip Lietu
voje taip viskas pigu, y- 
pač maistas.

Parapijiečiai gražiai pa
gerbė savo kleboną, su- 
ruošdami jam iškilmin
gas sutiktuves 28. VII. 
Dalyvavo su viršum 200 
parapijiečių ir 13 kunigų. 
8 vai. ateina į kleboniją 
komiteto pirmininkas p. 
Kazlauskas ir prašo Gar
bingą Svetį ir kunigus į

v •

iškilmingą pokylį. Sole- 
nizantas, kunigų lydimas 
eina į parapijos svetainę. 
Įėjus i svetainę orkestras 
tuoj užtraukia soleni- Izantui maršą, gi susirin- <£♦ 
kusieji palydi jį triukš- 
mingais aplodismentais, V
V 1 ■» • MM . 4SBiI
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šaukdami, valio. Tai jau
dinantis buvo įspūdis!j 
Daugelio parapijiečių pa
sirodė skruostuose net j 
džiaugsmo ašaros.

Solenizantas ir svečiai- 
kunigai susėda prie gra
žiai papuošto garbės sta
lo. Solenizantas atkalba 
maldą. Choras, muz. p. A- 
domaičio vedamas, pa
sveikina pirmiausiai So- 
lenizantą gražia daina.
Garbės patarnautojai ne
ša skanius valgius, visi 
svečiai linksmoje nuotai
koje užkandžiauja, šneku
čiuojasi. Svetainėje tikras 
klegesys. Bet štai komite
to pirmininkas tuoj duo
da ženklą nusiraminti. Vi
si nutyla. Prasideda kal
bos. Pirmiausiai prakal
bėjo kun. J. Šukevičius, 
sveikindamas solenizan- 
tą ir pranešdamas, kad 
prasidės kalbos. P-nas 
Kazlauskas sveikina So- 

i lenizantą parapijiečių var
du, pareikšdamas savo il
gesį ir džiaugsmą, kad 
klebonas sveikas ir links- 

i mas grįžo pas juos. Po jo 
dar kalbėjo kun. M. J. 
Brundza, kun. Pr Gar
mus, kun. dr. V. Martuse- 
vičius, kun. Ign. Valan
čiūnas ir kun. D. Mikšys. 

, jo pavaduotojas. Visi kal
bėtojai sveikino Soleni- 
zantą, pareikšdami džiau
gsmo. kad svetys sveikas 
sugrįžo pas savuosius, 
linkėdami jam, gavus 
naujų jėgų, laimingai ir 
toliau darbuotis ir pasta
tyti bažnyčia, Galop kal
bėjo pats Solenizantas, dė
kodamas savo parapijie
čiams už taip gražų jo su
tikimą ir pagerbimą, ko 
jis nesitikėjęs. Solenizan
tas kalbėjo susijaudinęs, 
matyt ir jis yra labai pa
siilgęs savo parapijiečių. 
Iškilminga vakarienė pra
ėjo labai linksmoj nuotai
koj. Po vakarienės jauni- i 
mas dar pasišoko ligi 12. 
vai. Laimingos ir pasek
mingos darbuotės gerb. 
Solenizantui! Valio!

Bijūnas.

• NEW CABINET STYUNG— 
HAND-RUBBED FINISHES
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• NEW LOUVER DIALS
• NEW STABILIZED 

dynamic speakers
• american and 

foreign programs
• POLICE, AMATEUR 

AND AIRCRAFT CALLS

MODEL F-7O
7 TUBES 3 BANDS ..

Tone Mbnitor. Louver Dial. Visual Votume 
Control Indicator. Visual 4-point Tone 
Control Indicator. 8-inch Stabilized Dy
namic Speaker. Automatic Votume Control. 
Automatic Band Indicator. Automatic 
Vemier Tuning. Foreign- £ Q
Domestic Reception. Attrac- " *
tive Cabinet............................. • C

MODEL F-65
6 TUBES 2 BANDS

Tone Monitor. Louver DiaL Visual Vėluma 
Control Indicator. Visual 4-point Tone Con
trol Indicator. 12-inch Stabilized Dyi^arnic 
Speaker, Automatic Votume £ Q
ConfreLForeign-DomesticRe- *1^ 
«ė*tion. Handsome Consdle. VF Cz

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

FOR REPLACEMENT SPECIFY G E PRE TESTFD RADIO TUBES
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ŠV. VARDO JAUNUO
LIŲ DRAUGIJA

Vajus priėmimo naujų 
narių be įstojimo mokes
čio, prasidės rugpiūčio 12 
d., ir trauksis iki spalių 1 
d., šių metų. Į draugiją 
priimami katalikai jau
nuoliai, jau baigusieji 
pradinę mokyklą, iki 22

DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENA! Į
VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

RUGPIŪČIO (Augus  t) 29 d., visi keliai ve- ij 
s da j Seserų Kazitnieriečrų JUOZAPO MARIJOS 
j Vilą, Newtown, Pa., kur jų gražiame sode bus 

šaunus piknikas.
Čia bus progos įsigyti na'ują automobili “Plv- I 

mouth”.
Čia bus galima įsigyti gražių įvairiausių j 

rankdarbių, žaislų ir t.t.
Čia bus galima pasiklausyti gražiai skam- ! 

bančių lietuviškų dainų, gražaus orkestro; pasi- ' 
Įšokti, pažaisti, pasportuoti ir t.t.

Na, o jau valgių ir gėrimų kas tik kokių pa- ! 
norės. Pelnas skiriamas Juozapo Marijos Vilos a- • 
ka dėmi jai. Vien jau tik dėlto kilnaus tikslo visi, j 
gerb. Tautiečiai, 29 - VII į mūsų pikniką,

RENGĖJAI. J

metų amžiaus. Norintieji 
prisirašyti, malonėsite a- 
teiti į draugijos susirinki
mą, kuris įvyks šv. Kazi
miero bažnytinėje salės 
savame draugijos kamba
ry, šio mėnesio antros sa
vaitės ketvirtadienį, rugp. 
12 d., 7 vai. vakare. Kas 
negalės į susirinkimą atei
ti ir norėtų prisirašyti, 
malonėsite kreiptis prie 
draugijos valdybos.

Pranešama tėvams, kad 
dabar yra geriausia proga 
be įstojimo mokesnio pri
rašyti jaunus sūnus prie 
Šv. Vardo Jaunuolių dr- 
jos. Ši draugija yra užgy- 
rus sumanymą, suorgani
zuoti Basket Bali ratelį a- 
teinančiam sezonui. Tad 
šios apylinkės lietuviai y- 
ra kviečiami į talką. Tiki
mės pasisekimo, nes turi
me darbščią valdybą ir 
gabų vadą, pirm. Petrą 
Buroką, kurs deda visas 
pastangas, kad šv. Vardo 
Jaunuolių draugija išaug
tų į didžiausią ir Stipriau
sią jaunuolių sporto orga
nizaciją šioje apylinkėje.

Sekmadienį, rugp. 22 d. 
įvyks Šv. Vardo Jaunuo
lių draugijos nariams ek
skursija į Wlldwood, N. J. 
Taipgfsv. Vardo Jaunuo
lių draugija rengia mas-

karadų balių ir šokius 
spalių 31 d. Svetainė jau 
išnomuota. Prašoma kitų 
draugijų nieko tą dieną 
nerengti. Dabartinė val
dyba: pirm. — Petras Bu
rokas, vice-pirm. ir ižd. 
Edv. Laukagalis, rašt, Al. 
Rupšis. F. P. j

_______________

SUGRĮŽO
Antradienį, liepos 27 d., 

grįžo iš ilgų atostogų šv. i 
Kazimiero parap. klebo
nas kun. J, Valančiūnas, ir j 
šv. Andriejaus parap. kle
bonas ktįn. J. čepukaitis. 
Atostogavo viso septy- 
nius mėnesius. Per tą lai- 

I ką aplankė daugybę vals
tybių, su įdomybių pilnais 
miestais, 0 ypač pagarsė
jusiomis šventvietėmis.

Abu klebonu atrodo 
sveiki,, linksmus ir pilni 
naujos energijos. " Taigi 
malonu buvo sulaukti ir 
matyti savo dvasios gany
tojus. Gi ganytojams gal 
buvo .dar maloniau, vėl 
matyt didelius būrius sa
vo ištikimų parapijiečių. 
Bendram džiaugsmo pa
reiškimui, tapo siirengta 
savose svetainėse sutik- 
tuvių 'vakarienės, šv. An- 
driejaus parap. liepos 28 
4. ir šv. Kazimiero parap.

pijiečių, svečių dvasiškių 
ir pasaųlionių. Rašantis 
šiuos žodžius sveikina 
grįžusius gerb. klebonus 
ir linki nenuilstančiai dar
buotis savo pašaukime.

Avinėlis.

SHENANDOAH, PA.

minusia kalbėjo pralotas 
Doyle. Po to kalbėjo šios 
valstybės gubernatorius 
Murphy, o po jo kalbos 
kalbėjo J. E. arkivysku
pas Mooney. Jis savo kal
boje pareiškė, kad Jung.

ŠV. PETRO PARAPIJA
šios savaitės pirmadie

nį, 7 vai. vakare, į Miehi- 
gan Centrai stotį atvyko 
naujas Detroito arkivys
kupas Mooney. Jį sutiko 
apie šimtas tūkstančių 
žmonių. Tuo parodyta ka- Valst, tarp žmonių įsigy- 
tajikų stiprybė. Dalyvavo 
įvairių tautų žmonės. Pir

V •

sų X?a šeimyna eidavo 
prie Šventos Komunijos. 
Tas darė gražų įspūdi,, ir 
tas mums parodo, kad ko 
daugiau žmogus yra mo
kytas, daugiau svieto ma
tės, jis visada turi geres
ni tikėjimą ir yra dievo- 
tesnis. Tą tiesą mums pa
tvirtina ir gyvenimas ne
seniai mirusio garsiausio | 
pasaulyje išradėjo, — 
Marooni.

VYSKUPAS REINYS
Neperseniai atląnk ę s 

mūsų koloniją ir bažny
čią, J. Ę, Vysk. M. Reinys 
paliko neišdildomą įspūdį 
netik lietuvių tarpe, bet ir 
svetimtaučių. Lietuv i a i 
vis dar džiaugiasi ir kalba 
apie Jo Ekscelencijos at
silankymą su pasididžia
vimų ir pagarba. Jo Eks
celencijos pasikalbėjimas 
bei “interview” su Eve- 
ning Herald dienraščio re
porterių, kuris tilpo minė
tame dienraštyje, sukėlė 
daug kalbų ir susidomėji-i 
mo Jo Ekscelencijos as
meniu ir bendrai apie Lie/ 
tųvą ir lietuvius. Man as- 
meniai buvo labai įdomu 
ir malonų skaityt Jo Eks
celencijos spaudai pareiš
kimą apie Lietuvos moky- 

’klų systemą, ir aukštą 
stovį apšvietos. Taipgi 
džiugino pareiškimas apie 
Lietuvos ekonominę pade-: 
tį; nežiūrint, kad Lietuva 
buvo nualsinta ir naikinta 
Vokiečių, Rusų ir lenkų, 
atgavus nepriklausomybę 
susitvarkė,“ padarė didelę 
pažangą, įsisteigė savo 
valiutą, kurį išsilaikė sa
vo aukštumoje ir pergyve
no šių dienų depresiją.

Jo Ekscelencijos atsi
lankymas labai daug pa
veikė i čįonikščius lietu
vius, žadinantį juose tau
tinį susipratimą.

G, Bukas.

• v

SCRANTON, PA.

PROFESORIUS ALFON
SAS LISAUCKAS

Tarp daugelio kitų va
saros metu praleido atos
togas Shenandoryję prof- 
Alfonsas Lisauckas. Mat 
jo motina dar gyvena 
Shenandoryje ir šiuo taf- 
pu buvo susirgus, tad 
Profesorius Lisauskas bu
vo parvykęs atlankyk mo
tiną. ., jį

sųrius Lisauckas vra arti 
50 motų amžiaus, Profeso
riauja apie 20 suviršųm 
metų St. Mary’s

i, Kentučkv. Jis 
lotynų kalbą,

f meta _ , 
St. Mary’s 
ten dėsto lotynų 
matematiką, chemiją, ir 
fiziką. Jis yra žymus ma
tematikas; lotynų kalbą 
irgi labai gerai pažysta. 
Jis yra-vedęs, tad" atosto
goms buvo parvykęs su 
visa šeimyna. LilkeAtoŠ- 
togų kasdien buvo galima 
y. _ 2 A _ -4 <_ M L BSUe •“M: „

rndiSi

visa šeimyną. U

liepos 29'čl. Abejose rieto- jį matyt bąi 
se dalyvavo šimtai para- tose Mišiose

Nepamirškime rugpiūčio 
29 dienos

Kaip jau žinome, kad 
sekmadienį, rugpiūčio 29 
d., įvyks Seserų Kazimie- 
riečiu rengiamas didelis 
piknikas, nuosavame pui
kiame JUOZAPO MARI
JOS vilos sode, Newton, 
Fa, Bus gera muzika, šo- 
kiai, žaidimai, skanūs val
giai ir gėrimai. Taipgi a- 
part mažesnių dovanėlių, 
bus gera proga gauti nau
ją automobilį 1937 Ply- 
mouth, 4 door šedan.

Kai geras kelias, ir veik 
visiems gerai žinomas į 
Juozapo Marijos vilą, tai 
Duš’ais ar automobiliais, 
vasaros matu pavažiavę 
mas yra visai nenobodus; 
tuo labiau žinant kokiam 
garbingam tikslui tenka 
mūsų pasišventimas. Šių 
Metų pirmame Seserų Ka- 
žbnieriečiu išvažiavime* 
dalyvavo Sčrantonot She- 
pandorio ir apylinkės lie
tuviai, už ką Seserys Mo
kytojos labai yta dėkin
gos. Taigi antrame pikni
ke mėginkime dalyvauti 
skaitliftglau F. P.

vena neapykanta- Žmonės 
pamiršta svarbų įsaky
mą: “Mylėsi Viešpatį Die
vą ir savo artimą kaip 
pats save”.

Mes matome kaip daug 
.mūsų brolių užmiršta tą 
Dievo įsakymą, štai nese
niai čia įvyko taip, kada 
mes parodėme meilę savo 
artimiems, savo tautie
čiams, tai jie bėgo ne tik 
nuo mūsų, bet ir nuo Die- 

' vo. Kažin ar toli toki nu* 
bėgs, ir kur jie nubėgs. 
Vertėjo jiems pamatyti 
tuos tūkstančius žmonių, 
susirinkusius pasveikinti 
savo dvasios Vadą, Gany
toją.

Parapijos didysis pikni
kas įvyks šio mėnesio 15 
d. Šv. Petro parapija kvie
čia visus Detroito ir iš a- 
pylinkės lietuvius atvykti. 
Bus daug įvairybių, žaidi
mų vyrams ir moterims, 
ir jaunimui. Bus’ai išva
žiuos nuo bažnyčios 2 vai. 
po pietų.

Šiomis dienomis pas kle- 
■ boną lankėsi svečias iš 
Lietuvos, kun. Jankus, 
kuris čia Amerikoj jau 
gyvena nuo pereito ru
dens, bet pirmą kartą lan
kėsi Detroite. Linksmai 
svečiavosi. Vietinis kle
bonas užkvietė kun. Jan
kų atvykti į šią parapiją 
skelbti misijas. Kun. Jan
kus pasižadėjo, bet laikas 
bus paskelbtas vėliau.

Sekmadienį, rugp. 8 d. į- 
vyks šv. Vardo draugijos 
ir Marijos Vardo draugi
jos šv. Komunija, laike 9 
vai. šv. mišių. Giedos Ma
rijos Vardo choras.

Kitą sekmadienį įvyks 
mėnesinė šv. Komunija 
Sodalicijos, 8 vai. rytą. 
Per tas mišias giedos So- 
daliečių choras.

Sekmadienį, rugp. 15 d. 
Žolinė. Bus šventinamos 
gėlės per vėlyvas šv. mi
šias ir pasakyta lietuviš
ki pamokslai per pirmą
sias ir paskutiniąsias šv. 
mišias.

štomis dienomis Detroi
te nyku, nes didžiosios au
tomobiliu dirbtuvės užsi
darė kelioms savaitėms. 
Daugelis darbininkų, tu
rintieji automobilius, su 
šeimomis išvažinėjo į ki
tus miestus praleisti ato
stogas. Šiame mieste per 
pereitą penkioliką metų 
labai daug apsigyveno lie
tuvių. Senų gyventojų ne
daug. Užtat naujieji gy
ventojai, gavę progą va
žiuoja aplankyti senąsias 
gyvenimo vietas pas pa
žįstamus.

Kitą savaitę, rodos, kai
kurios dirbtuvės pradės 
darbą, ir kaip išrodo dar
bai eis gerai. Streikai be
veik užsibaigė. Gub. Mur
phy stengiasi juos visiš
kai išnaikinti. Jis yra nu
siteikęs, kilus nėsusi pra
timams darbininkų su 
darbdaviais, tuos nesusi
pratimus išspręsti taikiu, 
ramiu būdu, nes streikas 
padaro daug nuostolių ir 
darbininkams ir darbda* 
vlams.
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Rytinių Valstybių
NEW BRITAIN, CONN,
VASARINES MOKYK

LOS UŽBAIGIMAS
Pereitą savaitę užsibai

gė Vasarinė Mokykla, ku
rią vedė ir mokė Seserys 
Pranciškietės.

Rugpiūčio 2 d. įvyko šv. 
Andriejaus lietuvių para
pijos svetainėje Vasari-! 
nės Mokyklos užbaigimo} 
programa, kurią išpildė 
vaikučiai Seserims Pran- 
ciškietėms vadovaujant. 
Kas nesilanko į Seselių 
suruoštus vakarėlius, tas 
nežino kaip į tokį trumpą 
laiką gali vaikelius gra
žiai f“" 
Vaikeliai savo dainavimu, 
vaidinimais ir driliais ste
bino tėvelius ir visus da
lyvius.

Pertraukose gražias kal
bas pasakė kleb. kun. A. 
Vaškelis ir kun. P. Karto
nas, kun. J. Ambotas iš 
Hartford.

Newbritainiečiai dėko
jame Seselėms Pranciš 
kietėms už ju vaikelių 
mokinimą ir kleb. kun 
Vaškeliui už Seselių 
kvietimą ir rūpestį.

8

sutrumpino darbo laiką, 
būtent įvedė 40 valandų 
darbo savaitę. Pirmiau 
dirbo taip pat 40 valandų, 
o už viršlaikį gaudavo nu- 
sę mokesnio daugiau. Da
bar viršlaikius panaikino, 
o kaikur neišdirba nei 40 
valandų, sako, kad nėra 
darbo. Šiaip ar taip, da
bar darbininkų būklė yra 
pagerėjus, nors nėra kaip 
turėtų būti.

išlavinti - išmokyti, lienę.

MIRĖ DU JAUNUOLIAI
Lienos 24 d. mirė Edvar

das šupšinskas, 28 m. am
žiaus. po ilgos džiovos li- 
fos. Paliko nuliudime bro
li Kazį ir seserį M. Rage-

pa-

Kauno valstybinės amatų mokyklos mokinių keramikos paroda. Ovale mokyklos direktorius J. Kiaunė.

jaunuolius, 
čiausias tautos jėgas? To ' 
negali padaryti nė geriau
si statistikos žinovai. Prie 
to dar reikia pridėti penr 
sijas invalidams, pašalpas 
našlaičiams ir žuvusių ka
re vyrų šeimoms, išlaiky
mas ligonių ir pan.

Vienintelis Madrido lai
kraštis, kuris eina per vi
są naminio karo laiką 
“EI Sol”, vienerių metu 
naminio karo sukakties 
išvakarėse, nepaisvdamas 
sprogstančiu artileriios 
sviedinių, lėktuvi bombų 
ir tarškančiu kulipku. nu
tarė vis dėlto patiekti sa
vo skaitytojams nors apy
tikrį naminio karo viene- 
riu metu balansą. Tuo rei
kalu laikraštis paklausė 
daugelio politikų, ekono
mistų, rašytojų, moksli
ninku nuomonės. Atsaky
mai tiesiog šiurpūs. Pvz., ksčiau buvo ištisi jų ka- 
garsus filosofas^ ir sočio- riuomenės pulkai pava- 

, Bucharino 
T. M. šiame laikrašty, kad Ispa- jr kitų žinomų komunistų

* nijos nam. karas per vie- veikėjų vardais. Dabar jie 
nerius metus padarė dau- išnyko, 
giau nuostolių, negu visi

.Naooleono karai kartu, j--------
} “Dabartinė karo technika,} -X-- 
rašo minėtas filosofas, 

mes ūkiui — 4 milijar- septvnių mylių žingsniais 
dai pezetų. Tokiu būdu iš žengia pirmyn. Prieš pus- 
viso- padaryta 46 milijar- antro šimto metu vartoti 
dai aukso pezetų nuosto-,karo pabūklai dabar, pa
lių. lyginus su moderniaisiais

Iki naminio karo Ispani- ginklais, jau ir vaikams 
jos biudžetas svyruodavo per menki žaislai”, 
tarp 4 ir 5 milijardu peze- Generolas Diaz Ariman
tų. Atseit, norint viską at- do rašo, kad 8 baterijos je apsigyveno dabartinio 
statyti į senas vėžes, rei- nėr vieną valandą šaudv- i Venecuelos prezidento gi- 
kia išeikvoti Ispanijos 10 damos į priešą, valstybei minės: p. .Solidat Deb^a- 
metų biudžetas. kaštuoja 500.000 nezetu.

Bet tai dar, toli gražu, ? kur. aukos; ,kur kitl. ™ 
sąskaita nėra pilna. Kurgi dar?m' nuostoliai. Pasta- 
darbo pajėga? Juk mili- lalku , buv0 tok,ll
jonai ūkininkų ir darbi- kano,nadu,: kurlos truko 
ninku, užuot produktingą P° .
darbą dirbę, kaujasi fron- kaštuodavo milijonus ir atgal, 
te, žudo, degina, naikina. , Išimtis

pačias tvir- žaizda.
Šio laikraščio leidėjas, 

vieno iš didžiausių Ispani-' 
jos popiero fabrikų savi- į 
ninkas Nicoles Urgoiti ra
šo, kad kas per vienerius . 
naminio karo metus Ispa- Į 
nijoje sunaikinta, to at
statymui reikės anie 25 
milijardus aukso pezetų 
(aukso pezeta lygi aukso 
frankui) atseit, kasdien 
sudaroma nuosto1^’ už 70 
milijonų pezetų. “Užsienių 
kapitalas mums noriai a- 
teis į pagalbą. Prancūzai, 
anglai, belgai, italai ir net 
amerikiečiai galvotrūk
čiais varžysis tarp savęs. 
Mums teks tik pasirinkti. 
Tačiau kokia kaina visa 
ta pagalba bus teikiama?” 
— klausia laikraščio lei
dėjas.

Keičiasi ir vyriausybi
ninkų tarpe nuotaika. An-

Liepos 31 d. mirė Simo
nas Kochanskis, 32 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdi
me senus tėvelius, penkis 
brolius ir dvi seseris. Ve
lionio tėvelis jau daug 
metų kain randasi ligoni
nėje Middletown ir serga 
nervų liga, tai senai mo
tinėlei prisėjo vienai pa
kelti ši sunki našta. Reiš
kiame gilią užuojauta mo
tinėlei Kochanskienei, ne
tekus jauno sūnaus. Ponia 
Kochanskienė yra uoli 
darbuotoja Šv. Andriejaus 
parapijoje.

Abu mirusieji palaidoti 
su šv. mišiomis iš Šv. An

driejaus lietuvių par. baž- 
įuo. -LucLi vioacano k-FU4~| w *
gailestingas jų vėlėms. Pyt8sra Gasse rašo dinti Trockio,

IŠ DARBININKŲ 
GYVENIMO

Jau beveik visos dirbtu
vės užbaigė atostogų lai
ką. Darbininkai gavo ai- nyčios. Lai Visagalis bū-1 
gas ir už atostogų laiką.-na 
Beveik visose dirbtuvėse

v •

Kiek Ispanijai Kaštavo Vienerių 
Metų Karas?

Istorija, šitas negailes
tingas kreditorius, Šeilo- 
ko tikslumu žmonijai pa
tiekia savo sąskaitas. Ir 
jas reikia apmokėti. Čia 
nepadeda nei joki skun
dai, nei joki protestai bei 
apeliacijos.

Dabar, štai, ji patiekė 
ispanams vienerių metų 
naminio karo sąskaitą. 
Sąskaita baisi. Štai kai 
kurios jos ištraukos.

Oro ir jūrų laivynams 
ir amunicijai išleista 15 
milijardų pezetų auksu, 
trobesių sugriauta, 18 mi
lijardų pezetų vertės, pra
monei padaryta 6 milijar-! _ .
dai pezetų nuostolių, že-'O kaip įkainuoti žuvusius1

I

KIAII^IMil IR iTSAKY- ^ar Syve™- Form 2600 y- jos suvaržymus”, bet ar !\LHUOilTlnl liinlunhl oni-iininta tnVinma ar»_ įas sulaikė daug ateivių
nuo atvažiavimo į šitą ša
lį? Kiek ateivių atvyko 
1936 m.?

Atsakymas — 1936 m. 
tik 12% visos imigracijos

MAI
PAVOGIMAS ]---------

BES CERTIFIKATO

Klausimas—Tarpe daig- 
tu pavogtų, kada vagiai 
įsilaužė į mano namą bu
vo mano pilietybės certifi-i 
katas. Aš jį gavau New 
Yorke penki metai atgal, į 
bet šiandien gyvenu Chi
cagoje. ’’ 
nauja certifikatą, ir kiek 
man kainuos?

—...... ra aprūpinta tokioms ap
likacijoms. Piniglaišk i s

. į vieno dolerio vardu Com- !
~ misioner of Immigration

and Naturalization, Wa-i
------ 0 shington, D. C. turi būti

prisegtas prie aplikacijos. j^o~s ‘^vartota* ” ’
KADA AMERIKOS PA- I T ateJviai

TENTŲ SISTEMA 
ĮSTEIGTA?

i Jung. Valstybes fiskališ- 
! kais metais 1936 m. Bet 
: iš tų, net 154,570 nepri-
1 klauso prie imigrantinės 

Klausimas — Laikraš- klasos, kitais žodžiais, tie 
tyje skaičiau, kad Ameri-' atvyko kaipo svečiai “biz-

Kam galiu gauti kos patentų Sistema mi- ' nio reikalu arba pasilink- 
rtifi Izoto ir Izinlz — v • . • > ■» . ! __ _ _ *

i pa- 
du- 

» i

Atsakymas — Turi i 
siusti aplikaciją dėl < 
nlikatinio certifikato 
District of Director of Im- 
migration and Naturaliza- 
tion toje vietoje kur da-

nės šimtines _ sukaktuves, sminimui” arba kaipo ke- 
į leiviai pervažiuodami per 

Pirmieji į Jung. Valstybes.
36,329 ateiviai įleisti 

buvo priimti kaipo imigrantai nuolat i- 
ir tais metais niam ansibuvimui, bet iš

chto, Miajos ir kitų “apaš
talų” globai. Dabar Mad
ride jaučiamas didelis so
vietiškos temperatūros at- j 
slūgimas. Labiau norima 

. Dabar tie pulkai pasitikėti savomis jės’o- 
pavesti Karolio Liebkne- mis. XX. •

Ar tai teisybė?
Atsakymas - 

patentų įstatymai Jung.
Valstybėse
1796 m., ir tais metais niam ansibuvimui, 
net trys patentai buvo iš- tų 18,675 įvažiavo kaipo 
duoti. Apie 55 patentai iš- kvotiniai imigrantai, kas 
duoti po originališku į- sudaro tik 12,14% įlei- 
statymu, iki 1836 m. ka- džiamų ateivių. Pilna kvo- 
da dabartinę Patentų Sis- ta yra 153,774.
temą įsteigė Kongresas.

Žinios Iš Lietuvos:
DZŪKUOSE GYVENA davo iš užsienių. Paskuti-

Nekvotinių imigrantu 
i Patento laikas buvo pa- net 8,824 asmenys įleisti 
' skirtas iki 17 metų. Per tą kaipo nekvotinės giminės 
laiką, patento savininkas 
turi pilnas teises gaminti, 
vartoti ar parduoti. Po 
tuo laiku, patentas tapsta 
viešu turtu ir bile kas ga- tinių šalių.
Ii gaminti tą daiktą. j

Amerikos piliečių — vy
ras, žmona arba nepilna
metis vaikas — ir 7,997 
kiti, buvo vietiniai nekvo-

FLIS

VENECUELOS PREZI
DENTO GIMINES

niu metu kai kurių rūšių 
žaislai jau gaminama Lie
tuvoje. Kiekvienais me-į 

Prie Simno dvare po tais atsiranda vis naujų: 
neramumų Pietų Ameri- žaislų gamintojų, kurie a- 
kos valstybėje Venecuelo- tidaro savo įmonėles ar į- 

mones.
Tai nauja pramonės rū

šis, kuri suteiks dar ke
liems šimtams darbinin
kų darbo.

I

KIEK ATEIVIŲ ATVY
KO J JUNG. VALSTY

BES 1936 M.

um ir 4 jos vaikai. P. De- 
braum savo laiku ištekė
jo už buv. Lietuvos pilie- į 
čio ir atvyko pas jo rimi
nes. Venecuelos nreziden- 

keliolika valandų ir tas atsiuntė pinigų grįžti
LITVINOVAS ATVYKS 

Į KAUNĄ

CREMO ALE

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

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUA'JCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTTMORE. MD

Klausimas — Mes vis 
skaitome apie “imigraci-

I

Švedų laikraštis “Da- 
gens Nyhetter” rašo, kad 
SSSR užsienių reikalų ko
misaras Litvinovas ruo
šiasi aplankyti Švediją, 
Suomiją, o po to vykti į 
Kauną, Rygą ir Taliną.

i milijonų. Tik; 
jviena 36 valandų Madrido ! 
bombardavimą generolas 
įvertina 10 milijonų peze- 
tu. Tiek kaštavo tik jų pa
leisti sviediniai. O kur 
nuostoliai žmonėms i 
turtu? Toliau generolas 
rašo, kad kiekviena išme
tama iš lėktuvo 50 kilo
gramų bomba kaštuoja po 
3.000 pezetų. Tai tik ma
žutės bombos, o jų mėto
ma ir po 100, 200, 300 ir 
daugiau kilogramų sve
riančiu. Birželio 27 dieną 
tik į vieną Madridą buvo 
numesta bombų už 7 mili
jonus pezetų. Čia už vis
ką kas bus sunaikinta vie
nos ar kitos pusės, turės 
savo vargu užmokėti ta 
pati tauta. Kai paskaitai 
laikraščiuose pranešimus, 
kad viena ar kita pusė 
“sėkmingai bombardavo 
priešą”, šiurpas krato. 
Juk tai žiauri ironija. 
Kiekvienas toks “sėkmin
gas priešo bombaradavi- 
mas” yra 
plėšimas iš savo kūno. Tik 
per vienerius metus iš Is
panijos kūno išplėšta tiek 
mėsos gabalų, kad jis vi
sas pasidarė viena baisi

KAIP ATRODO ŠIAIS 
METAIS JAVAI

I

NEW BRITAIN, CONN.

Cremo Brewing Co
BELDEN ST.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

• v

Kiduliai. Šiemet šiena-
!r piūtė prasidėjo gana ank-’ 
ir ! sti, palyginus su kitais

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

£ ' / i* . * ,

K l V

metais. Dėl mažai iškritu
sių kritulių kiekio ir dide
lių sausrų, dobilai šiemet 

| labai menki, nes daugu
moj vietų, ypatingai kie
tose žemėse, pirmamečiai 
dobilai visai išretėję, o 
antramečiai visiškai išny
kę, išdegę, galimas daik
tas, kad taip pat pakenkė 
ir pavasario šalnos, dobi
lai negalėjo sudygti.

Vasarojus daugumos ū- 
kininkų irgi menkas. 
Kviečių derlius laukia
mas nepergeriausias, nes 
vietomis kviečiai visai 
blogi, kuriuose tiktai gra
žios vosilkos ir kūkaliai 
težydi. Kiek geresni atro
do rugiai^ apytikriai šių 
metų derlius - laukiamas 
nepergeriausias.

«

I

gyvos mėsos
SPARČIAI AUGA ŽAIS

LŲ PRAMONE 
i* 

•y A . * į > y * > ; F r ' .

. Ankščiau Lietuvon Įvai
riausius žaislus

***** < "v *

ŽĄSLIAI

Daug Uogų
Šiemet šios apylinkės 

miškuose užderėjo daug 
uogų. Dabar turguose pil
na mėlynių. Kirtimuose 
daug aviečių. Į aplinkinių 
miestelių turgus prineša- į 
ma daug uogų, kurios šie
met pigios. Rinkėjai nusi
skundžia, kad uogauti 
trukdančios gyvatės, kū
čių daug yra mėlynių uo- 
gienuojuose. Pasitaiko ir 
nelaimių. »

AUKŠTADVARIS

Pasirodė Kometa?
Liepos mėn. 12 d. 20 vai. 

50 min. pietryčiuose pasi
rodė kometa. Uodega tu
rėjo apie pusę metro. La
bai pamažu nuslinko šiau
rės linkui. Žmonės .; kome
tos pasirodymą įvairiai 
aiškina.

i■




