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J. E. VYSKUPAS REINYS
PRADĖJO MOTERŲ SĄ

JUNGOS SEIMĄ '
Chicago, III. — Moterų 

Sąjungos seimas prasidė
jo iškilmingomis šv. mi- 
šiomis Gimimo par. baž
nyčioje. Šv. mišias atna
šavo J. E. vyskupas M. 
Reinys. Jam asistavo kun. 
J. Vaičiūnas ir kun. B. 
Urba. Pamokslą pasakė J. 
E. vyskupas Reinys.

Seime dalvvauiS. apie 
100 delegačių. Seimo po
sėdį atidarė M. S. Centro 
pirmininkė p. T. Mažei
kienė iš Worcester, maldą 
atkalbėjo Centro Dvasios 
Vadas kun. A. Linkus.

Prezidiumą sudarė šios 
pirmininkė — n. Marijona 
Jokubaitė iš New Haven; 
vice-pirm. — p. Paurazie- 
nė iš Detroit; rašt. —p. 
A. Poškienė iš Chicago ir 
p. Delionienė iš Worces- 
ter. Mandatų Komisija — 
pp. Liutkienė, Jurkevičie
nė ir Schevets. Knygų 
peržiūrėjimo komisija — 
pp. Liutkienė ir Barziliau- 
skienė. Skundu — nn. Mi- 
čiunienė. Subatienė ir 
Barziliausk i e n ė. Rezo
liucijų ir sveikinimų — 
pp. Simutienė. Medonienė 
ir Šatkienė. Tvarkdarė — 
Nevulytė ir Bartkaitė.

Seimas susilaukė dauą 
sveikinimų žodžiu, tele
gramomis ir laiškais. Y- 
pač gražią ir turininga 
sveikinimo kalbą pasakė 
Jo Ekscelencija vyskupas 
Reinys.

TEL. SOUth Boston 2680

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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Šv. Pranciškaus lietuvių par. (Lawrence, Mass.) ALRKį Federacijos Kongreso, kuris į- 
vyks toje parapijoje rugpiūčio 24, 25, ir 26 d.d. š. m., Rengimį Komisija.

Iš kairės į dešinę: Elzb. Jankauskaitė, Marijona Kleponytė, Feliksas Krencevičius, Pra
nas Bruzgalis,_ Vilimas Butkevičius, Juozas Blaževičius, Julę Zinkevičiūtė, Ona Grandaitė. 
Vidurinėje eilėje iš kairės į dešinę: Julijona Savičiutė, Elzbieta Dovydonytė, Sofija Rymai- 
tė, Emilija Butkevičiutė, Ona Veličkaitė, Ona Astraokaitė, Emilija Griškevičiutė, Ona Jarec- 
kaitė ir Emilija Šimonytė. Priekinėje eilėje iš kairės į dešinę: Julijona Andruškevičiutė. Ele
onora Švenčionienė, muzikas Povilas Sakas, kun. P. M. Juras, Konstantas Vencius, Liudo- 
vika Venčienė ir Cecilija Erminaitė.

a

i

Portugalija Nustebino Europą I CIO Vadas Kaltina Kataliką Neveiklumą
Nutraukė Diplomatinius atsisakius pagal sutarties i Villanova, Pa._ Rugp.
Ryšius su Čekoslovakija j siųsti ginklus į Portugali- 19, _ Mr. Johh Brophy, 

ia- ' CIO direktorių^, pasikal-

Villanova, Pa. Rugp.

SOVIETU RUSIJOS 
TERORAS

Šiais metais sovietų Ru
sija minės 20 metų komu
nistinio gyvenimo sukak
tį. Dvidešimts metų atgal, 
rusas darbininkas nusi
kratęs caro jungą, tikėjo
si sulaukti šviesesnių gy
venimo dienu. Bet komu
nistinio judėjimo vadai 
nesnaudė. Jie užsimojo 
ant ruso darbini n k o 
sprando uždėti komuniz
mo jungą. Štai per 20 me
tų komunizmas nusinešė 
milijonus žmonių gyvy
bių. Ir kada bus galas? 
Kruvinasis Stalinas užsi
mojo išžudyti visus tuos, 
net ir komunizmo vykin
tojus, kurie tik nesutinka 
su jo režimu. Žvmiausi 
komunizmo garbintoj a i 
jau gavo kulką i pakauši, 
o kiti laukia kulkos kalė
jimuose ir Soloveckų sa
lose. Per 20 metų sovie
tuose išaugo kerštas ir ne
apykanta iki aukščiausio 
laipsnio. Darbininkai, ku
rie neša sunkiausius ver
gijos pančius, laukia švie
sesnio rytojaus, laukia 
išlaisvintojų. Šiandien ti
kėjimas į Aukščiausią E- 
sybę yra kur kas labiau 
prigyjes žmonių širdyse 
negu jis buvo prieš 20 me
tų, nežiūrint, kad Stalino 
bedievybės apaštalai žiau
riausiomis priemonė m i s 
terorizuoja tikinčiuosius. 
Prašykime Aukščiausio
jo. kad Jis pasigailėtų Ru
sijos darbininkų, nes jie 
per 20 metu nešė sunkų 
komunistinės baudžiavos 
jungą ir ji nešdami susti
prėjo tikėjime.

----------- ___________ ____
Londonas, Anglija— I sl“,k°n{1!kto labai bėjime su G. Deve-

Iš Lisbon (Portugalijos) nustebo Vokietija, 
pranešama, kad Portuga
lijos valdžia nutraukė vi
sus diplomatinius ryšius Į 
su Čekoslovakija. Prane
šime nepasako priežas
ties. Platesnių ir aiškes
nių žinių negalima gauti 
dėl veikiančios cenzūros. 
Šis Portugalijos žygis su
drebino Europą. Užsienių 
diplomatai spėlioja ar tik 
tas žygis nebus padarytas 
dėl įvykusios bombų eks- 
pliozijos Lisbone pereitą 
sausio mėn. ir vėliau įvy
kęs pasikėsinimas ant 
premiero Oliviera Salaza- 
ro gyvybės, nes valdžia y- 
ra pareiškus, kad tarp 
kaltininkų esą ir iš užsie
nių.

rali, The Christian Front 
redaktoriumi, pasakė, kad 
jis labiau bijo katalikų 
apsileidimo, nekaip komu
nistų veikimo.

.1 Mr. Deverall važiavo į 
Washingtoną ištirti CIO 
vadų stovį, nes buvo gir
dėjęs ir skaitęs, kad pats 
Mr. Brophy esąs komu
nistas. Tačiau sužinojo, 

SMARKŪS MŪŠIAI PRIE kad Mr. Brophv yra prak- 
WHANGPOO UPĖS

SUŠAUDĖ 6 “TROCKIS- 
TUS” RUSIJOJE

Maskva, Rusija — Iš 
Minsko pranešama, kad 
šiomis dienomis sušaudė 
6 “trockini nkus”, kurie 
buvę apkaltinti “šnipinėji- 
me .

tikuoias katalikas; jo sū
nus Pilvnas mokosi į ku- 

_ ni<ms, duktė lanko katali- 
niečiu artilerija smarkiai kišką mokykla. Kardinolo 
puolė Japonus ant sausže- Newmano rastai yra me- 
mio ir vandens Whangpoo Ramiausias jo skaitymas, 
upės apylinkėje. Tuo, ma
tyt, kiniečiai nori parody- nas”, 
ti, kad jie yra pasiruošę 
smarkiai ofensyvai.

Shanghai, Kinija — Ki-

The Exchange T®le" Japonai taip pat nemie- 
grapį. _a»ent^ra (Britų) ga, Japonijos karo laivy- 
Pareiske. kad Portugali- nas nuo van(jens įr įg o-

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

Vyskupas Ketteleria

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

3000 Paėmė Į Nelaisvę, 
Sako Gen. Franco

VISI TURI IŠVYKTI Iš 
KINIJOS

i

Wasliington, D. C. —
Jung. Valstybių valdžia į- 
sakė visiems savo pilie
čiams išsikraustyti iš 
Shanghai ir kitų Kinijos 
pavojingų vietų. Mote
rims^ vaikams ir sene
liams duoda pirmenybę iš
vykti, o paskui kitiems. 
Jau apie 1700 žmonių pa
imta į Jung. Valst. laivus. 
Kinijoj yra apie 12,600 
meri kiečių.

Pranešama, kad 38 
merikiečiai, tarp kurių 
ra 21 katalikų vienuolė 
kunigai, yra pavojuje. A- 
merikos viršininkai daro 
pastangas juos išgelbėti.
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Portland, Oregon United 
Brotherhood of Carpen- 
ters and Joiners of Ame- 
rica unija nutarė boiko
tuoti tų įstaigų produk
tus, kuriuose dirba CIO li
nijų darbininkai. Tai ne
susipratimas. Kapitalistai, 
kaip tik to ir nori, kad 
darbininkai kovotų vieni į 
prieš kitus.

Hendaye, Prancūzijos— 
Ispanijos rubežius — Su
kilėliai, gavę pagelbą iš I- 
talijos ir Vokietij o s, 
smarkiai žygiuoja į San- 
tander. Sako, kad 200 vo
kiečių orlaivių laksto pa
dangėse ir gelbsti sukilė
liams laužyti radikalų val
džios vielomis apvedžio
tas tvirtoves. Jau tik be
likę apie 25 mylios iki 
Santander. Gen. Franco 
armija panaudojo geriau
sius tankus, lauko šautu
vus ir orlaivius prieš savo 
priešą. Radikalų valdžia 
sako, kad Santander esąs 
nulemiantis civilio karo 
punktas ir todėl pasiryžę 
ginti visomis pajėgomis.

Radikalų valdžia sako, 
kad jai pavykę pagauti I- 
talijos gen. Piazzoni atsi
šaukimą į kareivius, ku
riame esą pasakyta, kad 
“Juodosios Vilyčios” bri
gada turi pirmoji įeiti į 
Santander. Tuo nori įro
dyti, kad italai aktyviai 
kariauja Ispanijoje. Bet 
gen. Franco armija ir be 
Italijos brigados žygiuoja 
pirmyn.

ninku uniją. Ir iki komu
nistai sutinka su mūsų 
programa, jie mums yra 
tik darbininkai, o ne ko
munistai. Kada jų elgesys 
bus kenksmingas CIO, ta
da organizacija juos taip 
nubaus, kaip nubaustų 
kiekvieną prasikaltusį na
rį. Mums komunistų ne
reikia bijoti, bet katalikų 
apsileidimo.
Nereikia užmiršti, 
kapitalas ir galybė neduo- $1.097.537.00.

Union Pacific Railroad 
praneša, kad į šešius mė
nesius jeigu turėjo $2.192. 
619.00.

Kompanijos padare į 
pusę metų milijonus dole
rių pelno. Darbininkai, 
kurie sunkiai dirba fabri
kuose, vargiai gali pragy-

PACIFIC TEKSTILĖ 
PADARĖ DIDELI 

PELNĄ

KRIKŠČIONIU KARAS
PRIEŠ KOMUNISTUS

Boston, Mass. — Rugp.
19, — A. E. Colby, prezi
dentas Pacific Mills pa
reiškė, kad per 1937 metų 

neveiklumo, pirmus šešius mėnesius ta 
kad kompanija padarė pelno

Nottingham, Anglija, — 
Rugp. 19, — Kun. Dr. Jr- 
mes Turner, Valladolid 
Kolegijos, Ispanijoje, rek
torius pasakė: “Ispanijos 

Į karas pirmiausia yra reli
ginis karas. Tai vra. karas 
Krikščionių prieš komu
nistus ir paėmimas Mad
rido i šešius mėnesius bus 
ženklas komunizmo nuga- 
lėiimo. Jei komunizmas 
užkariautų Ispaniją, tada 
su laiku užkariautu visą 
pasauli. Jo nugalėjimas 
Ispanijoje bus jo pralai
mėjimas”.

da darbininkams laisvai 
organizuotis ir juos įtrau
kia į riaušes.

“Tamsta esi pirmas Ka
talikų laikraščio redakto
rius. kuris atvažiavai iš
tirti Jono Brophv “komu
nizmą”. Kiek laiko atgal 
vienas katalikiškas laik
raštis. (artimo meilė man 
neleidžia jo išvardyti) mė
gino įrodyti, kad CIO ir 
jos vadai yra komunistai. 
Jis paminėjo keletą CIO 
vadų, kurie skaitomi ko
munistais. Ir tas informa
cijas jis gavo iš bedieviš
ko žurnalo “American 
Mercury”. Ir ką aš galiu 
manyti apie tokį katali-

I

J. V. LAIVO EKSPLTO- 
ZIJOJ UŽMUŠTA 4

I
“Kuomet aš buvau jau- 

sakė Mr. Brophy, 
“aš maniau, kad Katalikų 
Bažnyčia neturi nurody
mų socialiniam teisingu
mui. Man niekas gerai ne
patarė. Bet vėliau sužino
jau, kad Bažnyčia turi ge
riausius nurodymus so
cialiniam teisingumui, tik 
juos reikia igvvendinti.

venti.

jos valdžia nutraukė di- ro ap§au(jė kiniečiu ka- 
plomatimus jysms riuomenę abejose Whang-
koslovakija dėl to, kad jį Up^g pakraščiuose.

Shanghai miestas pa
verstas karo lauku. .Tapo- Aš užtat ir nebijau kalbė- 
nai bombardavo Pootung. ti apie socialinį teisingu- 

Taigi karas Japonijos— 
Kinijos eina visu smarku
mu, nors oficialiai dar ne
paskelbtas. Rusija norėtų 
padėti Kinijai, bet bijosi 
Vokietijos ir Italijos.

Washington — Sulyg 
“Eltos” pranešimo, Kau
nan praeitos savaitės gale 
buvo atvykęs Tautų Są
jungos Generalis Sekreto
rius Avenol’is. I

Ke-Philadelphia, Pa.
turi civiliai darbininkai 
užmušta ir apie 14 civilių 
darbininku ir jūreivių su
žeista. kada U.S.S. Cassin 
laive trūko garo dūda.

ISPANIJOS RADIKALŲ 
VALDŽIA LEIDŽIA KA
TALIKAMS PAMALDAS 

TURĖTI
................. . .......

Ispanijos radikalų vai-j 
džia pareiškė, kad kunigai 
gali laikyti mišias bažny
čiose, bet tik privačiai.

Tikrai pasityčiojimas ir 
žmonių apgaudinėjimas. 
Kas ten radikalų valdo
moje dalyje belaikys šv. 
mišias, kad kunigai iššau-! 
dyti. Kada jie išžudė visus 
kunigus, tada sako, duo
dame tikybinę 
kur belaikyti 
kad bažnyčios 
ar paverstos 
stotis, kitos net į saliūnus. 
Tokią lygiai tikybinę lais
vę yra skelbiama Rusijoje 
ir Meksikoje.

SAN FRANCISCO VIEŠ
BUČIU DARBININKAI 

LAIMĖJO STREIKĄ

t

laisvę. Ir 
pamaldas, 
išgriautos 
į kareivių

San Francisco, Cal. — 
Šiomis dienomis didžiųjų 
viešbučių darbininkai pa
sirašė sutartį su darbda
viais. Darbdaviai pripaži
no darbininkų unijas ir 
pasižadėjo tartis dėl dar
bo valandų ir algų, bet pa
kol bus susitarta darbi
ninkai dirbs 40 valandų į 
savaitę.

mą. Bet visa nelaimė, kad 
mes nepajėgiame Popiežių 
enciklikų įvesti į ekono
mini gyvenimą ir, vis dėl 
to, kad bijome kitu žmo
nių jausmus užgauti.

“Paprašyk, pone Deve
rall, ir pranešk žmonėms, 
kad tikri CIO priešai tu
rėtu būti tie, kurie neap
kenčia Katalikų Bažny
čios, kunigų ir tikinčiųjf 
Bažnyčia yra mūsų tik
roji Motina. Tiesa, CIO 
organizacijoje yra ir ko
munistų, bet reikia žinoti, 
kad mes organizuojame 
fabrikų darbininkus, vi
sus darbininkus. Mes neor 
ganizuojame nė komunis
tų, nė katalikų, nė Respu
blikonų partijų, bet darbi- paliepimą pildyti.

LDS KUOPŲ VALDYBŲ IR NARIŲ DĖMESIUI
LDS Seimas įgaliojo Centro Valdybą surasti ir 

kišką laikrašti, kuris ima samdyti organizatorių arba organizatorius. Tą nuta- 
žinias iš bedieviu žurnalo? rimą įvykinti geriausiai galėtų padėti LDS. kuopų 
Visa ką aš galiu pasak v- valdybos ir nariai. Pageidaujama, kad toks organi- 
ti, tai, kad toki laikraš- zatorius arba organizatoriai atsirastų iš LDS narių, 
čiai neieško tiesos”. kurie supranta organizacijos tikslą ir kurie myli ka

talikiškos spaudos platinimo darbą. Taigi patys na-
VARYTI KATALIKUS Iš 

BAŽNYČIOS

Nogales, Meksika, — 
Rugp. 19, — Apie 1500 
Katalikų susirinko į val-i 
džios įstatymu 1934 m. 
uždarytą Katalikų bažny
čią. Valdžios viršininkai 
paliepė kareiviams tikin
čiuosius iš bažnyčios išva
ryti; kareiviai įsakymo

riai. norį pasidarbuoti katalikiškos spaudos platini
mo darbe, prašomi atsišaukti arba prašome nurodyti 
tam darbui tinkamus asmenis. Dėl platesnių informa
cijų prašome kreiptis į LDS Centrą adresu: LDS Cen
tras, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadienį, rugpiūčio 21 d., 2 vai. po pietų įvyks
Darbininkų Radio programa iš radio stoties WCOP, 

nepildo: viršininkai liepė Boston, Mass. Prašome pasukti savo radio rodyklę 
ugniagesiams paleisti van- ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių lietuviškų dai- 
denį į susirinkusius, bet ir nų, muzikos ir kalbų.
tie atsisakė - viršininkų - Biznieriai ir draugijos skelbkitės DarbininkųBiznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų 

Radio programoje.

l
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VIETINĖS ŽINIOS
Vifehas iš bankieto - ren-J - LEGIONIERIŲ MKN1- - -pirmą kartą grojo viešai

.... ..............-----------o---------  
“DARBININKAS” SVE
TIMTAUČIŲ VIENUO

LYNE
Birutė Pranckūnaitė, 

kuri stojo naujokynan Se
serų Notre Dame Vienuo- 
lynan, Waltham, Mass. 
užsis a k ė “Darbininką”. 
Mat “Darbininkas” patin
ka čia augusiam mūsų 
jaunimui.

gėjų, būtent, p. P. Žasiiha- 
viciUš visų vardu įteikė p. 
Albertui gražią dovanėlę 
“Foiihtain Pen Set’ą”, 'kad 
jis nuvažiavęs į Washing- 
ton, D. C. nepamirštų sa
vo draugų ir prietelių 
Bostoniečių.

Rengimo komisijoje bu
itis ir p. P. Za-

MIRĖ KAVOLIENE
Liepos 12 dieną, Lietu

voje, Jurbarko valšč., Le- 
vados kaime mirė Veroni
ka Kavolienė, virš 80 me
tų amžiaus, “Darbininko” 
namo prižiūrėtojaus p. C. 
Kavoliaus motina. Palai- į 
dota Vačgirių kapuose lie-j 
pos 15 d. sū bažnytinėmis'

I

.....—............... ................ .. ....... . —■■A

apeigomis. Paliko nuliudi
me sūnūs> Ciprijoną ir Si
moną ir dukteris — Elz
bietą Povilaitienę ir Mar- 
celę Zaveskienę Ameriko- ; vo į į
je ir Lietuvoje sūnų Izido- simFavičius. Abu P veik!ūs 
nų ir dukterj Moniką Glo- jaunosios kartos nariai.

P n'ui C Kavnlini tw Albertas Palilionis (Pal- įteikta Lietuvos vėliava ir . . ,U1C' lavonui llar- ton) taip pat yra veiklus I------- ,---- --  ----- ------ .
»®J j—& rami
gilią užuojautą dėl moti- b > ---------------------------------
nėlės mirties.

to posto benas. <
Vėliavos įteikimo cere

monijos atliktos ,'paradu, 
kalbomis ir Lietuvos ir A- 
merikos- himnais. Tas su
darė gražų įspūdį. Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos var
du vėliavą įteikė adv. A* 
Šalna ir pasakė kalbą. Į

KAS
Pereitą sekmadienį įvy

ko Amerikos Legiono Ste-^ 
pono Dariaus Posto, No? 
317 piknikas Kęstučio 
parke, East Dedham. Le
gionierių piknikas skirėsiĮ 
nuo kitų tuo, kad Lietu-1 
vos Kariuomenės Kūrėjų į 
Savanorių Sąjungos var- - - -
du Amerikos Legiono Ste- a(iv. Šalnos kalbą atsake 
poho Dariaus Postui buvo J* Landžius. Adv. šal-

(VAIRAS SKELBIMAI
Vyčių kuopoje. Geriausiu .--------------

, . .. . -• ... mn-oiuuu.ua it namu lotai
j sėkmių linkime p. Alber- Readville. žemė gera, juodžemys

PARSIDUODA 14 namu lotai

DAKTARAI
Tol. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)
—-i ■ ■ Į■ i

i

ATSISVEIKINIMO 
BANKETAS

tui naujoje pozicijoje.

KAIP SUDERINTI?
Amerikos Legiono Ste

po Dariaus Postas No. I

prie smėlio. Verta $5,000, par
duosiu už $1,000. Atsišaukite, 
220 Wood Avė., Mattapan, Mass.

(20-24-27)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

LIETUVIS

0PTOM ET RISTAS
Išegzaminnoju akis; 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie- i 
einu ir amblljoniš-Į 

Ė koše (aklose) akyse sugrąžinu: 
E Šviesų tinkamu laiku.
I J. L. PAšAKARNIS, O. D. Į 
f\447 Broadway, South Boston Į

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

; Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė)

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

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
$17 E St. (kampas Broadtray) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namą: Talbot 2474

JOHN J. GRHjALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomag Pk., TeL S. B. 1046

L --ILI-------- ■-----

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS 

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

na savo kalbą užbaigė, 
perskaitydamas šį laišką 
iš Lietuvos:
Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėju Savanorių Sąjunga 
CENTRO VALDYBA

Nr. 458 
Tel. 3991 
Kaunas, 1937 m., liepos 19.

AMERIKOS LEGIONO STEPO
DARIAUS BŪRIUI Nr. 317 

BOSTONE
Lietuvos Kariuomenės Kūrė

jų Savanorių Sąjungos Centro ■ 
Valdybai yra malonu per audrin- į 
gas Atlanto bangas siųsti vėliavą į 
Amerikos Legiono būriui, kuris 
turi garbingą Atlanto nugalėtojo 
Stepo Dariaus vardą. Tegul lie
tuviškoji trispalvė vėliava bus 
praeitis žygių užgrūdintiems ge- 

! riems lietuviams karo vetera-

REIKALINGA patyrusi lietu-
317, kaip rašo komunisti- vaite — Hairdresser. Gera alga, 

. • Atsišaukite:
7.30 vai. vakare, nuį-arg dalyvauti Bendro ®asP€r Beauty Parlor, 1064 Dor-

> "Rpndrn ckester Avė., Dorchester, Mass. 
Tel. GENeva 3668..............(16-20)

j ir socialistų ir jiems sim- PApąmnnnA « praeitis žygių, uzgruaiiinems ge-
patizuojančios draugijos. ^^3 ST * 81riems t

-c.-™ samD. namas, 6 Karams gara-, nams tuo didinguoju ženklu, ku- 
Svarbiausias bendro 1. O - džius, didelė barne, 18 aktaru že- ris rodytų didvyrio Stepo Da- 
to tikslas skleisti komu- mes su vaisiniais medžiais. Pusę j riaus skirstąjj kelią j tėvų žemę.

merikos lietuviams karžygių kru
vinas grumtynes dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai 
savanoriai džiaugiasi, kad atsi
dūrę už tolimųjų vandenų, Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse, lie
tuviai ugdo savo širdyse Lietu
vos meilę ir tuo rodo jaunie- 

j siems gražų pa vyzdį. Lietuvos 
meilė telydi Jūsų kilnius rūpes
čius, o mes, savanoriai kūrėjai, 
Jus nuoširdžiausiai sveikindami, 
linkime gražiausios sėkmės Le
giono darbe.

Valio Jums, ginklo broliai! 
Pirmininkas P. Gužas 

ats. pjilk. ltn. P. Gužas 
Sekretorius J. Kalnėnas

Trečiadienį, rugpiūčio ng įr SOcialistinė spauda, darbas pastovus. 
18 d., 7:30 vai. vakare?,__ _ “ - ■ -
Westminster viešbuty j-; “^įe. ,
vyko Amerikos Lietuvių front sudar0 komunistų 
Jaunųjų Demokratų Ly
gos suruoštas atsisveiki
nimo su p. Albertu Pali- 
lioniu (Pallon) bankietas. 
Jaunuolis Albertas Pali- 
lionis, gyv. Dorchester, 
šiais metais užbaigė Har
vard Universitetą ir už
baigęs g#vo iš Washing- 
ton paskyrimą į j. V. Lai- 
vvno departmentą. Džiau
giasi Albertas, jo tėveliai, 
bet taip pat džiaugiasi ir 
visi lietuviai, ka.d Jung.; 
Valst. valdžia, įvertinus p. 
Alberto gabumus, ji pa
skyrė Į svarbią valdišką 
vietą.

Bankiete dalyvavo šie: 
Dr. P. Jakimavičius, Dr. 
Juozas Landžius, Dr. J. A- 
rentas (buvo toastmaste- 
riu), n. S. Palilionis, adv.
J. Gailius, p. J. Skudrys, 
p. S. Minkus, p. Al. Kibu- 
bvs. Dr. Dusevičius. adv.
K. Kalinauskas, p. J. Var
nas, p. A. Kupstys, p. B. 
Kontrimas, p. R. Vasiliau
skas, n. Jiiozas Kasperas, 
adv. J. Cunvs, A. F. Knei- 
žvs, p. P. Dūmas, inž. S. 
Beleskas, p. Bernotas, p. 
P. Zasimavičius, p. J. Tė
tulis, p. Černauškas. Dr. 
John Mešlis, p. D. Zalets- 
kas, p. J. Hartigan ir to 
vakaro kaltininkas p. Al
bertas Palilionis (Pallon).

Beveik visi dalyviai pa
sakė nuoširdžias sveikini
mo kalbas. Pats to vakaro 
kaltininkas p. Albertas į 
visų sveikinimus it linkė
jimus labai susijaudinęs 
atsakė ir visiems dėkojo.

4 J

----- --------------------------- ----------------- ------ ------------------ Į illCS BU V X eikli į

nistinę ir socialistinę pro- mylios nuo miesto centro. Kaina Teprimena ši vėliava visiems A-
pagandą, įsteigti “demo- tik $6,000 arba uš geriausi pasiū- 
kratiją” Lietuvoje. lijimą, Telef. Waltham 0534, Mr.

Amerikos Legionas grie- Peter Saluuci, 55 Pond St. Wal- 
žtai išėjo į kovą prieš ko- tham, Mass. (17-20-23)
munizmą ir komunistus, 
o čia to Legiono skyrius 
eina su bendrafrontinin- 
kais. Kaip tą suderinti?

Ex-frontininkas.

MOK. GALINIS RAŠO IŠ 
EUROPOS

Šiomis dienomis Darbi
ninko redaktorius gavo p. 
mokytojo Prano Galinio 
atvirutę, kurią jis rašo iš 
Estijos. Kadangi mok. Ga
linis sveikina visus Bosto
niečius, tai tuos sveikini- į 
mus lengviausia perduoti 
per laikrašti ‘Darbininką’. 
Jis rašo: “Sveikinu iš Es-i 
tijos sostinės visus Bos
toniečius! Talinas įdomes
nis už Rygą. Čia daug iš- 
siliko iš viduramžių. Mie
ste daug naujos statybos. 
Visur matosi gera tvarka 
ir švarumas. Vykstu į 
Helsinkį, Suomiją.

Su Dievu,
Pranas E. Galinis

(žydukų hitlerininkas)” 
Daug kas paklaus kam 

dabar Pranas po savo pa
rašu pridėjo “žydukų hit
lerininkas”. Pranas matyt 
ir kelionėje prisimena mo
kyklą, kurioj jis mokyto
jauja ir kurią lanko labai 
daug žydukų.

PARSIDUODA naujas moder
niškas namas su visais Įrengi
mais, 12 myliu nuo Bostono, 1 
mylia nuo Concord tumpike. 100 
aktaru. žemės. Kaina $6,900 ar
ba uš geriausi pasiųlijimą. Telef. 
Waltham 0534.

!

Parems...
Išvažiavimams...

ar tik

ATSI VĖSINIMUI

Naudokite

NEAPOLITAN
ICE CREAM

K.SIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Tel. 9367

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NĖW BRITAIN, 3700.

NEW TORK-KLAIPĖDA 
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų išplaukimai Iš New Yorko
DROTTNINGHOLM rugp- 26 
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 4

KUNGSHOLM  ....... Rugsėjo 14
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 23
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

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

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

KOMUNISTINĖ PRO
PAGANDA WPA KNY

GOJE

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA, DEG

TINE, ALĮT ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

I

CREMO ALE
< I

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra- 
< 1 šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge

riausią miežiu ir tinkamai {sendintas.
>

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

1

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Šiomis dienomis WPA 
rašytojų skyrius valdžios 
pinigais parašė ir išleido 
knygą: “Massachusetts — 
A Guide to Its Places and 
People”, kurioj 41 eilutę 
pašvenčia kritikavimui 
šios valstybės sprendimą 
Sacco - Vanzetti byloje. 
Be to ir keliose kitose vie
tose apie tai nepalankiai 
atsiliepta. Gub. Hurley 
per savo sekretorių p. 
John Mahoney pareiškė 
nepasitenkinimą ir kriti
ką.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Afidrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KRISTUS BUTŲ DARBI

NINKŲ VADAS

New York, N. Y. —Rug- 
j piūčio 16. Kun. John De- 
< launy, C.S.C. sakydamas 
pamokslą šv. Patriko ka
tedroje, pasakė, kad ‘Kris
tus, jei gyventų žemėje, 
būtų darbininkų vadas. 
Jis būtų darbininkų va
das, nes Jis atjautė žmo- 

’ nių vargus, žinojo jų rei- 
■ kalus, buvo visiems gai- 
i lestingas, ir Savo kalba 
| būtų patraukęs darbinin
kus prie Savęs. Gal ir Jis, 
kaip darbininkų organiza
toriai, būtų nesykį išvytas 
iš miesto ar sumuštas”.

V •

GUB. HURLEY PASKY
RĖ DARBO TARYBĄ

cowl

529]

Šen. Black esą buvęs ku 
kluksininkas, bet nei tas 
negelbėjo nustatyti dau
gumą Senatorių 
Black.

prieš
WRITE FOS ZOO OTHE* DESiCNS SOTtMEE
MfflOKlIL tiHITF as» mancockrr, r ■■ Quincy,iMass/Wl^B

NULYNČIAVO NEGRĄ GRABORIAI

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKR AUS

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

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

Tel. SOUth Boston 4618

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VffiW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių IMIrbysčių auto- 
mobilios. Talnymo *r demonstravi
mo vieta t

. 1 Hamlin Street ___
* ir N. Eighth St. 
SOUTH BOSTON, MASŠ.

Joe. tapoįiunas *>■ FeWr Trečioko* 
. . savininkai -

Rugpiūčio 18 d. gub. 
Charles Hurley paskyrė į 
Darbo Tarybą šiuos asme
nis: Michael F. Phelan iš 
Lynn, Patrick J. Sullivan 
iš Boston ir Kenneth I. 
Taylor iš Somerville. 
Kiekvienas tarybos narys ' 
gaus $6,000.00 algos me- 

■ tams. Tarybą sudaryti 
nutarė Massachusetts val
stybės Kongresas. Valsty
bės Darbo Santikių Tary- 

i bos tiesiąs išspręsti gin
čus darbininkų su darbda
viais.

Covington, Tennessee— 
Šiomis dienomis šerifas 
vežė surakintą negrą, Al. 
Gooden, kuris buvo kalti
namas už policininko nu
žudymą. Bevežant kelyje, 
šerifas pasakojo, prisivi
jo juos automobiliu šeši 
balti vyrai, atėmė negrą 
ir nusivežė ji 12 mylių už 
miesto ir pakorė. Kada at
vyko šerifas ir kiti poli
cininkai tai rado negrą 
pakabintą po tiltu ir esą 
į jo kūną buvę suvaryta 
kelioliką kulkų.

Lynčas daro gėdą Jung. 
Valst.

i

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISES

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

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

i

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbki t ės “Darbininke”.

j JOSEPH W. CASPER
| (KASPERAS)
3 Lietuvis Graborius ir i 
5 Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
494 East Broadvay 

/ South Boston, Mass. 
B Tel. ŠOU Boston 1437 

Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960

5 Patarnavimas Dieną ir Nokti

I

SENATAS UžGYfeft 
BLACK TEISĖJU

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių Senatas 
66 balsais prieš 15 atmetė 
Senatoriaus Bridges pa- 
slūfymą tyrinėti ar Black 
yra tindamas į Aukščiau
siojo Teismo teisėjus ir 63 
balsais prieš 16 užgyrė 
Šen. Black AukščiausTojo
Teismo teisėjum. Kaikurie 
Senatoriai įrodinėję, kadi

MONARCH HOME 
BAKERY.

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

V ai andos Sekmadieniais: 
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

I

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Res.

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

i

258 W. BROADVVAY,
Telefonas SOUth

BROCKTONO OFISAS:
16-18 Intervale Street, '

P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
SO. BOSTON, MASS. 

Boston 4486.
Tel. Brockton 4110 

Montello, Mass.
*

uu.ua


Penktadienis, Rugpiūčio 20, 1937

APSAKYMĖLIAI

e DARBININKAS 8

Pasinaudokite August SALE

DIDŽIAI APDOVANOJO
Rusų rašytojas Turge- 

nievas apsako, kai kartą 
jis sutikęs elgetą prašą iš
maldos. Turgenievas iš
ieškojo visas kišenes, bet 
nerado ne skatiko pinigu. 
Neturi ką duoti pavargė
liui. Priėjęs artyn prie el
getos, uždėjo ranką jam j 
ant peties ir tarė:

“Labai apgailestauju, 
broli, kad neturiu ką tau 
duoti”.

Elgetos veidas nušvyto, 
jis jautėsi laimingas ir 
tarė geraširdžiui:

“Tamsta mane didžiai 
jau apdovanojai, ačiū, la
bai ačiū”.

“Kaip tai, aš nesupran
tu, juk aš tamsta nieko 
nedaviau?”

“Tamsta mane pavadi
nai brolių, to užtenka”.

PASIGAILĖJIMO 
VERTĖ

kadApsakymas eina, 
sykį pas Napoleoną atėjo 
viena senutė motina. Ji a- 
tėjo tolima kelią išprašyti 
savo sūnui pasigailėjima.

Napoleonas jai paaiški
no, kad jos sūnus du sv- 
kiu papildė pikt.adarvbę 
ir teisingumas reikalauja 
mirties bausmės.

“Bet valdove, aš nemal- 
dau.iu teisingumo, tik pa
sigailėjimo”.

“Jis nevertas pasigailė- 
jimo .

“Tiesa, valdove, jis tai 
nevertas, bet jei jis tai 
būtų vertas, tai jau nebū
tų pasigailėjimas”.

“Gerai, aš jam suteik
siu pasigailėjimą”.

Sūnus ir motina linksmi 
grįžo namo.

DIEVOBAIMINGAS 
SIUVĖJAS

Gvveno sykį siuvėias. 
vardu, Jokūbas. Per dvi
dešimtį metų jis savo už
darbiu padoriai išlaikė sa
vo šeima. Savo žodžiu ir 
pavyzdžiu jis mokė vaikus 
mylėti Dievą ir dorai gy
venti. Dievas ju gyveni-

v •

Rašo T.
mą laimino. Tiesa, nebu
vo jie turtingi, bet užtek
tinai turėjo maisto ir dra
bužių.

Užėjo toje šalyje badas. 
Siuvėjas nebeturi darbo, 
nebėra nė pinigų. Reikėjo į 
ir namų rakandus parduo
ti, kad būtų galima nusi
pirkti. Bet greitai nebebu
vo ko ir beparduoti, o vai
kai visi išalkę, išblyškę, 
verkia.

Vieną rytą jis atsikėlė 
didžiai susirūpinęs, neži
nodamas iš kur galės nu
pirkti duonos vaikams. O 
vaikai pribėgę prie jo, ap
siašaroję nedrąsiai kalbė
jo: “Tėveli, mes valgyti 
norime, ar parnešti mums 
duonos?”

Tie žodžiai, kai peilis 
perdūrė tėvo širdi. Ir juos 
ramindamas sakė:

“Vaikeliai, aš dabar ne
turiu ko jums duoti, bet 
jei jūs palauksite iki pie
tų, tai visi turėsite daug 
visokių valgių”.

"Bet iš kur tėvelis gau
si?” nenorėdami tėvui ti
kėti vaikai klžiusė.

Tėvas parodė nirštu į 
dangų ir išėjo į kitą kam
barį. nes jis nebegalio 
žiūrėti į savo vaikų aša
ras.

Būdamas vienas kam-; 
barvie jis atsiklaune prieš 
Kryžių ir kalbėjo: “O Die
ve, argi man reikės matv- 
ti savo vaike1 ius badu 
mirštant? Ar Tu, Kuris 
oro Paukšte1 ius maistu 
aprūpini le’si maro vai
keliams mirti badu? O ne. 
T'i«”e. re Tu esi greras ir 
gailestingas. Ateik dabar 
man į pagalbą”.

Jam baigiant malda, i- 
bėsro vienas vaikas į kam- 

! bari ir sako, kad kažin 
koki ponia atvažiavo ir 
r ori su juo pasikalbėti 
^ai buvo turtinga ponia, Į 
kuri norėjo, kad jis jos 
trims vaikams pasiutų 
naujus drabužėlius. Būti
nai reikalinga, kad grei
tai darbas būtų padary
tas. Ir kad paskatinti siu-

I. J. Fox, Co. skelbia šį mėnesį didžiausj kailinių išpardavimą — SALE, šiame August 
Sale išpardavime kailinių kainos labai sumažintos. Pavyzdžiui, gali pirkti puikius kailinius 
— Hudson Seal už $100.00 su mažu įmokėjimu. Už “storage” iki ateinančios žiemos nieko • 
nereikė mokėti. Taigi, Naujosios Anglijos lietuvės, pasinaudokite šia siūloma proga — pir
kite kailinius šiandien.

Atėję Į krautuvę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra I. J. Fox kailinių finuos lie
tuvis atstovas, kuris Jums nuoširdžiausiai patarnaus. Jis iau yra pardavęs šimtams lietu
vaičių kailinius ir visos yra pilniausiai patenkintos.

Kitą mėnesį kailinių kainos bus daug bra ngesnės negu dabar, tai gi kam mokėti bran
giau, kad. dabar pirkdamos sutaupysite pinigų. Pasinaudokite proga!

Bernardas Koraitis

04Č
411 NVASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

— ■ ——
NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

y

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” arsimoka, nes jie parduoda svie 
žins produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję i bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SO. 
CASH MARKET 

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

K ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

IMi-mlninkas Juozas švsgždya,
601 6th St., So. Boston, Mam. 

Vice-PIrm. Albinas Neviera,
16 IVJnfleld St., So. Boston, Mass. 

Prot. RaAt Jonas Glineckls,
5 Thomas Pt, So. Boston, Mana. 

Fin. RaAt Aleksandras I va Aka,
1514 Colombla Rd.. S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
. | 100 Bowen St.. So. Boston, Mass.

L .Maršalka Jonas Zaikls.
7 IVtnfleld St, So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas t re 
flą nedMdlenl kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos aalCj. 492 

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

1M vai. vakare. potMžnyttnCj sv. 
tainGj

Visata draugijos reikalais kreipkite 
< pas protokolą ražtlninkp.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

Plrmlnlnk® — Eva Markslenfe,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
. Vice-pirm. — Ona JanklenA, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Ra^t. — Bron« Cunlenė,

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

Fin. RaSt. — Marijona MarkonlntS, 
4115 Wasbington St., RosMndale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
TSdlntnkS — Ona Stanlnllutt,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass.
TvarkdarS — Ona Mfzslrdfenfi, 

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass.
Kasos Globėja — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo auMrlnklmna laiko kas 

antra utarnink* Btoaata.

kartą — 331 žmogus. Uo
sto valdininkai, kuriems 
pavesta garlaivių priežiū
ra, nustojo eiti normaliai 
savo pareigas, kas sus
tabdė laivų judėjimą. Da
bar keleivius ir prekes 
taip svarbioj Vladivosto- 

; ko — Šanchajaus linijoj 
vežioja tik du sovietų lai- 

i vai: “Peipin” ir “Lenin”.
Jų įgula surinkta išimti
nai iš komunistų.

ANGLIJA NORI SU
ŠAUKTI 4 DIDŽIŲJŲ 

VALSTYBIŲ KONĘE- 
I RE N GIJĄ

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SOVIETŲ LĖKTUVAS 

“NETYČIA” NUMETĖ Į 
BAŽNYČIĄ DVI BOM

BAS

‘Estern Information’ ra
šo, kad Leningrado vienas 
lėktuvas — bombonešis 
per paskutinius bando
muosius priešlėktuvinius 
manevrus į 1 bažnyčia nu
metė dvi bombas. Bažny
čioj, kaip tik tuo laiku 
žmonės meldėsi. 15 bom
bos sunkiai sužeidė. Tarp 
sužeistųjų yra ir dvisinin- 
kas Mamajevas, kuris nuo 
žaizdų tuojau mirė. Pa
klaustas administracijos 
organų, lakūnas paaiški
no, kad bombos nuo lėktu
vo atsikabinusios “nety- v • • •ciomis .

savo aiškius nusistaty
mus. Daugelis jų yra 
griežtai nusistatę prieš • 
komunizmą, prieš Staliną, 
prieš Marksą. Jie pasmer
kia sovietų rėžimą, nes tai 
užsimojimas statyti dide
lius fabrikus, kurie nieka
da tvarkiai nedirba;

J. Vaičiūnas ir kun. P. 
Juškaitis — dėdės.

Jaunavedžiams linkime 
sulaukti tos svarbios die
nos — sekmadienio ir po 
to laimingo ir malonaus, 
gyvenimo. Rap.

STREIKUOJA VEŽI
MĖLIŲ DARBININKAI

STUDENTAI RUSIJOS 
UNIVERSITETUOSE 

PRIEŠ SOVIETUS

Leominster, Mass. —
. s?’ Streikas F. A. Whitney 

vietai sudaro sutartis ir carrįage kompanijos dar- 
prizadus, kurie niekada bįninky tebesitęsia, 
neišpildomi. ..............................

“Laisvoji meilė buvo ai
škinama kaip nugalėji
mas prietarų, bet kada 
studentai apsiveda jie pri
žada ištikimybę moterys
tės gyvenime. Kartais vai
kinas su mergina daro ke
lių dienų kelionę, kad su
radus kunigą, kuris juos 
sujungtų į moterystės 
luomą; o kada neranda 
kunigo, jis eina pas kokį 
tikintį žmogų ir prašo jo 
palaiminimo. Daugelis ir 
svajoja, kad tik galėtų 
šliūbą paimti kokio je nors 
bažnyčioje. Ir aš turiu pa
sakyti, kad kovoje prieš 
religiia. 1 
laimėjo”.

. Dar
bininkai reikalauja pakel
ti algas, pagerinti darbo 
sąlygas ir nedaryti jokios 
diskriminacijos prieš Car- 
riage Makers’ and Affilia- 
ted Workers’ uniją. Darb
daviai tokio darbininkų 
reikalavimo nenori priim
ti, bet turės priimti, jeigu 
tik darbininkai laikysis 
vienybėje.

JAPONIJA NUTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS RY

ŠIUS SU KINIJA

Tokio, Japonija — šio
mis dienomis Japonijos 

: valdžia atšaukė savo am - 
bolševikai pra- basadorių iš Nankingo, 

, Kinijos.
----------- !

I ATVYKSTA KUN. J. VAI
ČIŪNAS

Londonas, Anglija, — 
Rugp. 19 — The Catholic 
Herald idėjo aprašyma iš 
pasikalbėjimo su viena 
studente, kuri ilgą laiką 
mokėsi Rusijos universi
tete.

“Mano draugai studen
tai”, ji sakė, “nežiūrint 
kasdieninės sovietų pro
pagandos per laikraščius
ir mokyklų knygas, turi Brockton, Mass. — šian-

dien ar šeštadieni, rug
piūčio 21 d. atvyksta iš 
Cicero, III. kun. J. Vaičiū
nas, Šv. Antano lietuviu 
parapijos klebonas, į 
Brockton, Mass.. kur sek- 

i. rugpiūčio 22 d.

veją prie greito darbo ji 
jam atvežė didelę pintinę 
visokių valgių.

Vaikai pamatė valgius 
pradėjo linksmai bėgioti,--------- j- ----------------- ----- ,------ ! k.ui sen-
po kambarį ir rankutėmis madienį, rugpiūčio 22 d. 
ploti. Tėvas tyliai stovėjo, suteiks Motervstės Sakra- 
Jis pažvelgė į dangų ir iš mentą savo giminaitei p. 
gilumos širdies dėkojo ge- Marijonai Puidokaitei su
Jis pažvelgė į dangų ir iš mentą savo giminaitei p.

Londonas — “Daily Te- 
legraph” rašo,: kad minis- 
teris pirmininkas Cham- 
berlafn ministerių kabi
neto posėdyj pareiškęs 
nuomonę, kad Europos 
sunkumus geriausiai būtų 
buvę galima nugalėti su
darius keturiu valstybių

STREIKAS RUSIJOJ
siekti siūlo sušaukti spa
lių mėn. Londone Locar- 
no valstybių — Didžiosios 
Britanijos, Prancūzij o s, 
Vokietijos ir Italijos ats
tovų suvažiavimą. Esą 
užsienių reikalų ministe- 
ris Edenas dabar tyrinė
jęs tokiai konferencijai 
sušaukti galimumus.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remia

Kruvinos GPU Kovos su 
Raudonarmiečiais 

vostoke
Vladi-

I
i
I

areštųPo paskutinių 
Vladivostoke įtempta pa
dėtis. Tokio mieste gauta 
žinių apie ten kilusius ne
ramumus. Porą kartų įvy
kę susišaudymai tarp To
limųjų Rytų armijos dali
nių ir GPU valdininkų. savo skelbimais 
Vienkart žuvo 13, kitą “Darbininką”.

I
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ŠAUNUS RADIO

WITH THIS
EXTRA-INNING

BAT YOURSELF A HOME RUN

t VALUE!

AREŠTAVO 5 SĄMOKS
LININKUS KUBOJE

*

Havana, Kuba — Čia a- 
reštavo 5 asmenis, įtaria
mus revoliuciiiniame vei
kime, tarp įtariamųjų y- 
ra viena moteris. Kubos 
slaptoji policija rado pil
ną skrynią šautuvų ir a- 
municijos viešbutyj, ku
riame buvo apsistoję įta
riamieji.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ REINOSĄ

I M«d«< »5T

READ THESE FEATURES!

$24*95

ra jam Tėvui už greitą jo J 
maldos išklausymą.

Paskui jis visa papasa
kojo poniai. Jo didis pasi
tikėjimas Dangiškaj a m 
Tėvui labai sugraudino 
atvykusią ponią ir ji pa
žadėjo, iki badas praeis, 
duoti jiems visokeriopą 
pagalbą.

Kada ponia išvažiavo, 
tėvas ir vaikai suklaupė 
prie valgiais apdėto stalo 
dėkojo Dievui, ir prašė, 
kad tą maistą Jo atsiųstą 
Jis palaimintų.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

p. B. Jezukevičiu. Šv. Ro
ko lietuvių par. bažnyčio
je, 11 vai. rytą.

Jaunosios tėvai p. J. 
Puidokai gyv. 218 Ames 
St., Brockton, o jaunojo 
tėvai p. Jezukevičiai, gyv. 
153 Ames St., Brockton.

Jaunoji p. Puidokaitė v- 
ra baigus Šv. Patriko ai
rių parapijinę mokvklą ir 
Bryant - Stratton Komer- 
cijine mokyklą. Jaunasis 
p. B. Jezukevičius vra 
baigęs Brockton High 
School 1931 m. ir dirba 
pas Armour & Co. Brock- 
tono skyriuje.

Šiomis dienomis jauna
vedžių draugai ir draugės 
surengė vakarėlius ir ap
dovanojo gražiomis ir 
vertingomis dovanomis. 
Romuvos parke dalyvavo 
apie 600 žmonių.

Jaunosios d. Puidokai- 
tės giminaičiais yra kun.

i

Salamanca, Ispanija — 
Gen. Franco kariuomenė 
užėmė miestelį Reinosą, 
kuris yra 40 mylių nuo 
Santander, Baskų provin
cijoj. Taipgi užėmė mies
telius San Andrės, Puerto 
de Escudo. Sukilėliams 
pavyko daug radikalų ka
reivių paimti į nelaisve ir 
daug ginklų ir amunicijos. 
Sukilėliams vyksta visuo
se karo frontuose.

VILNIAUS KRAŠTE 
LENKŲ POLICI JA ATI
MINĖJA Iš LIETUVIŲ 
ŪKININKŲ KNYGAS

Vilnius — Vokiečių tele
gramų agentūra praneša, 
kad lenkų policijos valdi
ninkai Vilniaus krašte pa
darė kratų pas ūkininkus 
lietuvius ir sukonfiskavo 
pas juos lietuviškas kny
gas ir raštus.

YOU can’t beat this sen- 
sational value at any. 

price! Offers you amazing re- 
ception. Domestic pro
grama and Police calls! 
Gives greater distance, in- 
Creased power—amazing]y 

Hfelike tone! See 
it now!

• 5 RCA Tubes
• Easy-Reading D'ial

• • Beauty-Tone Cabinet
• Dynamic Speaker
• Superheterodyne
• Magnetite Core l-F

Transformers

įsigyk RCA Victor 
RADIO

RCA Victor Radio yra populiariškiausi ir pla
čiausiai vartojami, nes jie turi labai gražų ir ma
lonų toną. Su RCA Victor Radio galima gauti 
kaip vietiniai, policijos šaukimai, taip ir užsienio 
įvairūs programai. Kas nusiperka RCA Radio, 
tai visi yra patenkinti ir kitiems rekomenduoja. 
Taigi, pirm pirksiant radio, ateik į mūsų krautu
vę šiandien ir pamatyk RCA Victor Radio ir 
persitikrink kaip vertingi jie yra. . ‘

UNION ELECTRIGAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2837

■ Iv i ' ‘ »
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Domestic yearly .........................
Forelgn yearly ....................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50
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$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................... $4.00 !
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
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30o West Broadway, , South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

DARBIN1NKAS

Darbininkai Neturi
Prietelių

Teko man išsikalbėti su vienu darbininku apie 
darbo sąlygas, unijas ir tt. Prašiau jo atvirai pasisa
kyti. Jis tai ir padarė. Apie unijas labai pesimistin- 
gai atsiliepė. Neviena nėra bet kam tinkama. Fede
racija (American Federation of Labor) esanti dau
giau palanki darbdaviams negu darbininkams. Tai 
esanti grynai kapitalistinė įstaiga. Darbininkas, y- 
pač ateivis, jaučiasi ten visai svetimas, kaip kad kai
mietis, užėjęs į pono palocių. CIO unija esanti kiek 
kitoniškesnė. Ji lyg užjaučia darbininkams, ypač atei
viams, bet kas yra jos dugne, sunku atspėti. Jos va
das Lewis, nors kilęs iš mainierių, yra turtuolis, tu
rįs puošnų dvarą Washingtono apylinkėse. Dedasi 
darbininkų prietelių — šiuo atžvilgiu taip demago
giškai žygiuoja, kad net gretinasi prie komunistų — 
bet ta prietelystė jam labai reikalinga iškilti į Ame
rikos prezidentus. Lewis kovoja, sunkiai, kovoja ir net 
atrodo, kad nuoširdžiai užtarauja darbininkų reika
lus, bet kaip ilgam? Kokia jo politiška programa? Ar 
kartais nežygiuoja į komunizmą? Nieks tikrai nežino, 
nors kiti be atodairos teigia, kad CIO — Committee 
of Industrial Organization reikia tiesiog ištarti — 
Communistic Industrial Organization.

Na, o jei CIO iš tiesų virstų komunistine unija, 
ar darbininkams tuomet būtų geriau? Mano sankal- 
bininkas pakratė galvą — ne. Jis buvęs vienoj bolše
vikiškoj rūbsiuvįų unijoj. Tai rėksniai, ne geradariai. 
Pas juos garsus obalsis: viens už visus ir visi už vie
ną. Bet tas obalsis veikia tik pradžioje, kuomet j'ie į- 
sivelia kur į streiką ir norį prisivilioti naujų narių, 
ar iš naujo koki skyrių suorganizuoti. Kai susiorga
nizuoja ir sustiprėja, tai visai kita pasaka. Tada obal
sis šitaip pasikeičia: užsimokėk duoklę ir klausyk, ką 
vadai sako. Jei Rusijoj kyla kokia bėda 
dos niekad nesiliauja — u. __________
pasaulinei propagandai — o toji propaganda eina 
nuolatos — tuomet unijos vadovybė, niekam nieko ne
sakius, išskaito rinkliavos duoklę iš darbininko al
gos. į atsisakinėjimus nekreipiama nė mažiausio dė
mesio. Priešingai, nenorintieji aukoti ne tik pajuokia
mi, bet ir pravardžiuojami tamsūnais, skebais ir t.t. 
Unijos vadai sudaro atskirą klasę, nieko bendra su 
eiliniais darbininkais neturinčią. — Lygiai kaip so
vietijoje, — pamaniau sau.

Na, o jei unijų visiškai nebūtų? Tuomet būtų dar 
blogiau. Unija, kokia ji ten bebūtų, vis dėlto prilaiko 
kompaniją nuo perdidelio darbininkų išnaudojimo, 
žodžiu, ir taip blogai, ir taip negerai. Unijos turi sa
vo reikšmę, bet jos toli - gražu neatlieka uždavinio, 
kurį skelbiasi atliksiančios. Aršiausia, kad unijos pa
seka kapitalistų išnaudojimo sistemą. Jų vadai — to
kie pat bosai, imą stambias algas ir žiūrį savo reika
lų.

Tai atrodo, kad darbininkai tikrųjų prietelių kaip 
ir neturi. K.

, — o ten bė- 
ar daroma rinkliava kokiai

ką tik ardyti ir griauti. 
Tik mokslas ir patyri
mas, darbas ir pasiau
kojimas naujas gėry
bes kuria. Tuo keliu ei
na pasaulinis kooperaci

jos judėjimas.
Jis, tiesa, eina ietū žings
niu. Bet žingsnis tas tvir
tas. Per 93-jus metus nuo 
Ročdelninkų pirmojp pa
vyzdingo kooperatyvo į- 
kūrimo (1844 m.) koope
ratinis judėjimas paplito 
po visą pasauli ir auga vi
sur nesulaikomai. Tik prie 
vienos I.C.A. (Internatio- 
nal Cooperative Alliance 
— Tarptautinė Kooperaci
jos sąjunga) glaudžiasi a- 
pie 120.000' kooperatyvų 
su 70 milijonų, . nariu 38 
šalyse. Visų kooperatinin
ku. surištų su šiokiais ar 
.tokiais kooperatyvais, y- 
ra žymiai daugiau. Jei 
priskąityti čia ir ių šeimų 
narius, turėsime bent 5001 
milijonu žmonių, daugiau 
ar mažiau įsuktu į koope
ratinį . darbą, tad bent 
ketvirtadalį visų žemės 
gyventojų. Augimo tem
pas turi tendencijos didė
ti: nesulaiko jo nei karai, 
nei (kai kur) valdžių 
trukdymai.

Atrodo., kąd nebereikės 
kito šimtmečio, kad di
desnė žmonijos pusė im; 
ty rūpinti savo ūkiškus 
reikalus . kooperatiniu 

būdu.
Visa toji kooperacijos 

eiga turi labai didelės 
reikšmės. Ji rodo ne tik 
faktą, kad kooperatinis Į 
ūkis gali sėkmingai klės- ; 
tėti šalia kapitalistinio, 
ir dažnai riet imti viršų Į 
ji rodo dar ir gilesnės ; 
reikšmės faktą, kad socia
liniai žmogaus instinktai 
yra bent tiek pat stiprūs, 
kaip ir egoistiniai ir kad, 

keičiantis ekonomin e i 
aplinkumai ir kaip rei
kiant sutvarkius jau
nųjų kartų auklėjimą, 
tie socialiniai žmogaus 
polinkiai galės net imti 
viršų ant egoistiniu pa

linkimų.
Nors žmogaus., pirštai ir 
linkę į save, bet žmonės 
tarpusavyje taip pat yra 
linkę, veikti ranka į ranką 
ir petys į petį, nujausda
mi ir suprasdami, kad iš

l ■•*. tt ••
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Prof. F. Kemėšis!

Lėti, Bet Tvirti Žingsniai 
Socialiniam Kely

, žmoniją kraujo upėse ir 
| susilaukti chaoso, negu 
atsižadėti geruoju dalies 
savo turtų ar pajamų. Jie 
mat žino, kad į karo ugnį ! « • i • •• -_ • _ J__• _ A,
liks niekuo nedėti jaunuo
liai, kurių gyvybės aukas 
piniguočiai sugebės savo

Kapitalistų kuriama at
mosfera nėra palanki 

kūrybai 
Kūrybinis kooperacijos 

kalias.
Pavojus patiems koopera- jiems nereiks, tai at 

liniukams issigimti

i
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PIRMOJI MIRTIES 
BAUSMĖ DUJOMIS

Baudžiamo-

v •

Didžiojo žemaičių»plento statybos darbai: per miškus, per pelkes, per kalnus 
ir upes auga naujas tiesus plentas, Mūris jungs Kauną su Klaipėdos uostu, 

ventojus.
Toksai nusistatymas ii- talijoj ir Vokietijoj auto- nių klausimų, 

goką laiką trukdė suartė- ritetiniam režimui ir tam 
ti tom dviem didžiosiom režimui privertus savo 
judėjimo šakom: vartoto- kraštų kooperatyvus re- i 
jų ir ž. ūkio kooperatyvų, formuotis režimo reikala-

. j į r .. ‘t,... a, . t«
Į nė neminima. Įsigalėjus I- riių, tautinių ir visuomeni-

GAUJAS SKYRIUS
Praėjusiais metais mū

sų Federacija gerokai su-

i

Mūsų, gyvenamasai ą.m: vimų kryptimi, refcrųiuo- stiprėjo. Pagyvėjo sky- 
Žįus jau baigią, išsklaidyti tieji centrai buvo nebepri- rįu%se veikimas ir naujų 
tą nesusipratimą. iinti^I.C^A.,, nariais,,. Tuo s|ęyrjų susiorganizavo.

Ūkininkų . gaminamie- tarp“ RuS1P°S >kooperat+y- šiomis dienomis gerb. 
ji kooperatyvai jau įgi- 7a1’ zyn®Jaiv au?iau n^-° Kun. K. Vasio rūpesčiu jo 
jo pilnas teises kpope- nu°; .eT , vadovaujamo j Aušros
ratinių k ų ..pasaulyje; ^^-įV° laikomi L į Vartų parapijoj, Worces-
vienų ir kitu sužinoji- . ■ .> . į ter, Mass., susiorganizavo
mąs, artėjimas ir koor- Šie idėjiniai ir. principu.; naujas Federacijos sky- 
dinuotas veikimas visur niai netikslumai * pasiekė j-ius, kuriam duota 33 nu

ima viršų.
Kita stambi klaida, ko

operatininkų daroma, bu
vo ta, kad nelabai tesise-1 
kė išlaikyti visiškai beša
lišką liniją santykiuose su 
įvairių šalių ir į 
spalvų kooperatyvais.

Nors, Ročdelninkų min
timi, kooperacija, turč> 
jo būti ne politinis ir ne 
partinis judėjimas, ta
čiau visoje eilėje net ir 
aukštos kultūros liras- _
tų, k. a. Belgijoj, Šuo- Paryžiaus kongrese bus 
mijoj ir kitur sąjūdis laimingai baigta. Žinoma, 
diferenciąvosi ar politi- į šitą laikinį judėjimo Va
niai partiniu, ar idealo- dų nesutarimą ntenka žiū

riniu pagrindu. Į rėti, kaip į pačių Ročdelio
Tarptautinė Kooperacijos PfinclPy nebę m amumą. > roc|os nėra SUnku jų laiku . L * Itza noromti QTn’7innmiQ .. j , • : v c

\ sumokėti.

kulminacinį punktą pas- meris. 33 skyriaus valdy- 
tarame Londono Tarptau- bą sudarė: pirm. Kazimie- 
tiniame kooperacijos kpn- ras Tamulevičius; rašt. 
grėsė, kursai ..neįstengėBronius Borisas; iždinin- 
priimti pasiūlymų specia-i kė Eleonora Džiaugienė. 
linės komisijos, išrinktos. prie skyriaus prisidėjo 8

Sveiki name
----- ---------..K,-------- -------- - -----

. . su suformuluoti rezultatams draugijos. Sveikiname 
-Vairlų ankietos, kurią buvo atsį- ; naują. skyrių ir jo valdy-

klausiama dėl Ročdelio bą, palinkėdami geriau- 
pagrindinių principų revi- sjo pasisekimo darbuotis 
zijos. Tuo būdu, susidarė, Dievo garbei ir tautos gė
la bai skaudi moralinė ju- rovei!

— •• T • — 1 • 5 —t - •
< _________________________

-
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šiuo nauju

tarnaitę ir
Jo nusi-

dėjimo krizė, — tikėkime, 
kad tik laikino pobūdžio, 
— kuri gal tik šių metų

ATSILYGINKIME
Kai kurios centralinės 

organizacijos ir net kai 
kurie Federacijos skyriai 
dar neuzsimokėjo savo 
duoklių į centrą. Laukia
me. Mokesčiai nėra dideli,

a ai. vauvimv avi ivo .. •». • >
Sąjunga, rodos, tvirtai bu- įlei .
vo pafiryžusi priimti į sa-' Krlstau« Ęvangehjos Ue- 

| vo narių tarpą ir dešinių-' somls’ .^eįun^ 7ku' 
jį ir kairiųjų kooperaty- sla! Pntaikmtomis ekono- 
vų sąjungas. Tačiaū gyve- m,Jal ~ Jau ne syki f*1” 
nime _ ______ _____
I. C. A. narių tarpe mato
me,
nę ] _
komunistinius, pusiau su-bendro darbo ir kiefcvie:___ m

narni paskiram bendruo- valstybint u s kooperaty- 
menės nariui bus didesne vug. ločiau nematome ten1

Belgų ūkininkų katalikiš- Į 
Turėjo kooperacija savo k9 Beorenbundo ir, norSj 

kely ir gana stambių kliu- tai labai stambi organiza-, 
čių, kilusių iš pačių koo- cija, Sąjungos organe ji

nauda.
•* r > X

Turėjo kooperacija savo

jojuugo-o. labiau sj c p.vvprin nnnašiim įlinkius _e tai nebuvo teisėta. F^veno Panasius sunkius - - - ištyrimus. Pergyvens ir
pav., Belgų socialisti- moralini sufae-
kooperaciją. Rusijos ‘,';.,stlkusl žmoniją po Di- 
.mlrfinins «.i. I dzl030 kar0;

Dabartinis vadų nesuta
rimas rodo tik jų pačių 
susilpnėjimą (gal tik 
laikinį?) ir reikalą išsi
ugdyti dvasiškai stipre

snius vadus. XX.

ko Beorenbundo ir, nors
J

ištyrimus. Pergyvens ir

t J - ** \
Kaunas

jo Statuto pakeitimu, pa
skelbtų Vyr. Žinių 566 nr., 
mirties bausmė vykdyme 
dalyvauja prokuroro ats
tovas, gydytojas, teismo 
sekretorius, specia l i p s 
mirties kameros prižiūrė
tojas ir, nusmelktajam 
pageidauja n t, dvasinin
kas.

Š. m. liepos mėn. 28 die
ną 7 valandą ryto pirmą 
kartą mirties bausmė bu
vo įvykdyta
būdu. Į mirties kamerą, į- 
rengtą viename Kauno 
forte, buvo atgabentas 
Foigelių šeimos žudikas 
Pogožinskis. Kaip žinoma, 
pereitų metų pabaigoj 
Smilgiuose jis nepaprastai 
žiauriu būdu plėšimo tiks
lu išžudė Foigelių šeimą: 
vyrą, žmoną, 
dvi mažametes.
kaitimas buvo nepapras
tai žiaurus ir 
tanciios pripažino jam 

.mirties bausmę.
Mirties kamerai yra pa

rengtas fortuose specia
lus bustas iš trijų atskiriu 
kambarių. Pirmam kam
baryje yra stalelis ir po
ra taburečių. Čia pasmer
ktajam perskaitomas teis
mo sprendimas ir čia jis 
atlieka išpažintį. Antrame 
kambaryje, yra visi dujų 
įrengimai. Iš antrojo kam
bario hermetiškai užsida
rančios durys veda i mir
ties kamerą, kuri sujung
ta su antruoju specialiais 
dujų vamzdžiais. Kai pa
smerktasis į mirties ka
merą įvedamas, uždaro
mos durys ir paleidžia
mos dujos. Mirtis vykdo
ma dujomis, panašiomis į 
angliarūkštį, bet tai ne 
CO2, o kitos, būtent, CO. 
Jos nesijungia su oru, ne
turi jokio skonio. Dujas 
paleidus, pasmerkt a s i s 
apsvaigsta ir dujos neju
čiom atlieka savo darbą. 
Mirties kameroj yra įtai
sytas elektrinis ventiliato
rius, kuris, pasmerktajam 
mirus, mirties kamerą iš
vėdina. Visas bustas yra 
specialaus prižiūrėtojo ži
nioj. Tas pats prižiūrėto
jas vykdo ir mirties baus
mę.

Paminėtą dieną 7 valan
dą ryto pasmerktasis Po
gožinskis buvo atgaben
tas į šį mirties bustą. Pir
mam kambaryje teismo 
sekretorius perskaitė jam 
teismo sprendimą, dvasi
ninkas išklausė jo pasku
tinės išpažinties ir po to 
jis buvo pervestas į dujų 
kamerą, durys hermetiš
kai uždarytos ir atsukti 
kranai.

Mirties bausmės vykdy
me dalyvavo prokuratū
ros atstovas, teismo se
kretorius, gydytojas, ku
nigas ir busto prižiūrėto
jas. Praėjus atitinkamam 
laikui, ventiliatorius išvė
dino mirties kamerą ir įė
jęs gydytojas konstatavo 
Pogožinskio mirtį.

visos ins-

v •

ARTIMIAUSIEJI DAR
BAI

Baigiasi vasaros atosto
gos. Federacijos skyriai 
turi rengtis darbams, ku
rių visa daugybė jų lau
kia. Reikia sustiprinti sa
vo jėgas, įtraukiant dau
giau draugijų, daugiau 
veikėjų. Iš anksto gerai 
prisiruoškime tinkam a i 
minėti spalių mėn. 9 d. — 
Vilniaus užgrobimo dieną. 
Suorganizuokime gausin
gus masinius susirinki
mus, aiškinkime ir lietu
viams ir nelietuviams, 
kad Lietuva be Vilniaus 
nenurims, išneškime tin
kamas rezoliucijas. Kad 
geriau sekti Vilniaus va
davimo reikalų eigą, Fe
deracijos skyriai turėtų 
prenumeruoti “Mūsų Vil
nių”, Vilniui Vaduoti Są
jungos organą.

peratininkų principinio 
pobūdžio klaidų. Judėji- 

i mas kilo pramonės darbi
ninkų tarpe ir pasireiškė; 
prieįnamiausia miestų 
darbininkams — vartoto
jų kooperatyvu forma. 
Pirmieji sąjūdžio teori- 
ninkai netrukus susidarė, 
teoriją, kad tik vartotojų 
kooperacija turi rimto pa
grindo, nes juk .visi žmo- 

I ries esą vartotojai, ir kad 
sutaupytais vartotojų ko
operacijos kapitalais jie 
ateityje galėsią apimti ir 
visas. kitas ..ūKio,.šakas. 
Atskira^ ir nepriklausoma 
gaminto jų kpoperaci.ja 
gj^tį^birti^r Payojipga 
organizuotiems vartoto- 
jąms, .„nęs sieksianti juos 
išnaudoti, .diktuo dama 
jiems aiikStas kainas.. Y- 
pač neaiškūs jienjs atrodė

mes > ukiq kooperatyvai, 
kurie jiėnis rotjės esą ž.

i
i

Reikia manyti, jog gili bizniams kapitalizuoti. O 
socialine reforma tarptau- uad no ;r 
tiniu. mastu,,.---- 1----- ’
pereitame straipsnyje ^tei^alTateitfgal^, 
bejome, vargu ar greitai apįe vįg ^ar nenorima 
jvyks. Žymiai daugiaugalvoti ir pasiren- 
sansų turi naujas didelis fcama verčiau iki paskuti- 
karas,, negu^ pasukimas nįojo momento laikytis 
tokios reformos kebu. Td- dgsnio _ beati possiden 
kia jau yra neperlmksma tes

. s (----~ visoms jų
apie kurią nuosavybėms, ir laisvei ir

* A

tikrovė, kad finansiniai
galiūnai' politikos ir eko
nomijos vadai greičiau ri-Į _ , « -____________ ____ _____
zikuos iš naujo pamurdyti rybių nesukuria. Jie mo- ri iš naudoti miestų gy-

Tačiau nei revoliucijos, ūkio produktų gamintojų 
nei karai pozityvių gė- maži sindikatai, kurie no-

Iš Musų Veikimo Cefttrb
Centro Raštinė, 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago, 

Dlinois

PASKUTINIS KVIETI
MAS I KONGRESĄ

Šis. menuo. Lietuvių Ka
talikų Federacijai yra 
svambus, Mat mnime Lie
tuvos . krikšto , 550 metų 
sukaktį, renkąnięs į XXVI 
kongresą, kuriame turėsi
me Aukštąjį Svečią «t. E. 
Vyskupą Mečislovą Reinį. 
Dėl tp. neabejojame,, kad 
kongrese visi Amerikos 
lietuvių ęentrąi bus ats
tovaujami, kad suvažiuos 
visi katalikiškojo ir tau- 
tiškojp veikimo vairinin
kai pasitarti , svarbiais 
mūsų ,vįsūojneneš. reika
lais ir minėti reilįsiniTfgą 
Liątųvos. krikšto, sukaktį. 
Kongreso rengėjai, kurių 
priešakyje stori gerb. 
Kun. Pr. Juras, jau yra

gavę .iš Jo,. Eminencijos 
Bostono Kardinolo palai
minimą ir malonų ,sutiki- 
mą J. E. Vyskupą M. Rei
nį kviesti kongreso gar
bės svečių su visomis tei
sėmis,. Moluos reikalingps 
svečiui vyskupui. Kongre
sas įvyksta šv.. Pranciš
kaus parapijoj, Lawrence, 
Mass.. Sveikinimus ir su
manymus siųskite; „ Con- 
yention of Lithuanian R. 
C. Federatięn .of Amęrica, 
94 Bradford St., Lawren- 
pe, Mass. Kongrese refe
ratus skaitys: gerb. Kun. 
K. Urbonavičius — “K4 
davė Liėtuvai krikštas”; 
gerb. Kun. Pr. .. Juras—j 
“Mūsų veikimo trūkumai” 
ir gerb.. Dr., A. Rakauskas 
— “Popiežių enciklikos^ir 
šių dienų, socialinės, aktu
alijos”. Be to, dienotvar
kėje yra^ visa eilė kitų ak
tualijų šios dienos religi-

SVEIKINTMAS Iš 
LIETUVOS

Dr. J. Leimonas, Lietu
vos Katalikų Veikimo 
Centro direktorius, pri
siuntė Federacijai malonų 

I sveikinimą ir platų prane
šimą apie Lietuvos kata
likų veiklą. Mus džiugina 

' tas faktas, kad ten kata
likai nors ir nelengvose 
sąlygose, bet stipriai or
ganizuojasi ir gražiai 
veikia. Gausingoji Lietu
vos jaunimo — Pavasari
ninkų organizacija, kurios 
vyriausiu vadu yra dr.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofonta-*.
j • •_ » ' i*- * ’F

Leimonas, o globėju J, E. 
Vyskupas Reinys, šiemet 
mini 25 mėtų sukaktį. 
Sveikiname! .,

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekretorius.
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Neorganizuotų Darbininkų
Organizavimas• 12 t S

Darbininkai sudaro or
ganizacijas ir unijas savo 
naudai. Unija išreikalau
ja iš darbdavių didesnes 
algas darbininkams, uni
ja prižiūri, kad darbda
vys, be rimtos priežasties, 
darbininko neatleistų nuo 
darbo. Neorganizuoti dar
bininkai negali tikėtis 
teisingo atlyginimo gauti, 
nes kapitalistas - darbda
vys jų reikalų neatjau
čia, o kadangi jie yra silp
ni, jis juos išnaudoja iki 
žemiausio laipsnio. Fak
tas yra, kad darbininku 
algos šiandieną yra toli 
didesnės, kai buvo 50 me
tų atgal. Bet tai nereikia 
manyti, kad kapitalistai 
pasidarė geraširdžiai. Ne, 
tai darbininkų susiprati
mas, susiorganizavimas 
tai padarė. . Algų pakėli
mas, ir valstybės istatv- 
mu priėmimas suteikiant 
darbininkams laisvai dė
tis i unijas, tai yra darbi
ninkų unijų nuopelnas, li
nijų vadai yra pridarę ne
taktu, unijos nariai per 
užsikaršciavimą yra su
kėlę bereikalingų riaušių 
ir tuo sau pakenkę, ta
čiau faktas yra, kad uni
jos darbininkams padarė 
šviesesni gyvenimą. Ir jau 
šiandieną visi pripažįsta, 
išskyrus kapitalistus, rei
kalą darbininkams dėtis Į 
savo unijas.

LEONO XIII ŽODŽIAI

planus praneštų kitoms 
kompanijoms ?”

“Aš manau, tai būtų 
biauru, smerktina”, atsa
kė Mr. Weckler, kuris 
samdė-kitus šnipinėti dar
bininkų unijos reikalus.

Yra šnipu agentūros, 
kurios daro didžiausi pel
ną patarnaudamos kom
panijoms. Tik viena Pin- 
kerton Agentūra, per 
1934, 1935 ir pirmus 7 
mėnesius 1936 m. turėjo 
pajamų vieną milijoną 
septynis šimtus penkios- 
dešimts tūkstančių dole
rių. Tos agentūros geriau- 
sįs pietelis buvo General 
Motors Korporacija, kuri 
sum o k ė j o 5419,850 0b. 
Pats tos, agentūros pirmi
ninkas Robert A. Pinker- 
ton Senato komitetui pra
nešė, kad Pennsylvania 
Railroad i keturis metus 
už šnipinėjimą jiems už
mokėjo du šimtu septy- 
nioliką tūkstančm dolerių.

Tos agentūros tikslas 
pasiųsti savo žmones, ku
rie tuojau, žinoma, gauna 
kompanijose darbus. Jie 
tuojau Įsimaišo i darbi
ninkus, nusiduoda jų 
draugais, įsirašo i darbi
ninkų unijas, paskui kai 
Jūdai, visa išduoda kom
panijai. Pasako, kurie 
darbininkai yra unijos or
ganizatoriai, kas buvo nu
tarta. kur bus laikomi su
sirinkimai ir t.t. Tai biau-

■ - - - - 
mi kokį nors amatą^ ir 
gaudami didesnes algas, 
laikėsi aukštesnėje sfero
je. ,įr net nenorėjo, . kad
paprą sti. e .darbinipkąi or- 
ganizuotųsi. Nes kada pa
prasti dąrbininkąi neęr- 
ganįzuoti, tada organizup- 
ti amątninkai gali leng
viau išreikalauti pakėlimo 
algų ir Voninanijos 'grei
čiau sutikdavo juos paten
kinti.

Visuomenė kreiva akimi 
žiūri į visų darbininkų or- 
ganizavimasi. Ži ų o m a, 
visuomenės nuomonę su
darę ūkiniai laikraščiai, ' 
kurie yra pilni kompanijų 
apmokamų raštų.. Strei
kai, darbininkų reikalą vi- I 
iriai, yra visuomenei nesu-į 
prantami ir tiesiai pa-' 
smerkiamu Dar kitas da
lykas, tai tas. visuomenė 
jaučia, kad jei darbinių-j 
kai visi susiorganizuos, ir 
išsireikalaus didesni atly
ginimą, tada pakils kainos 
maisto, būto ir t.t. Ir štai 
susidaro unijoms priešin- I 
ga nuomonė. . . ,

Tačiau darbininkai su
pranta, kad jei jie nesidės 
į unijas, jie pasiliks kapi-į

• v

KĄ IEŠKOJO, TĄ IR 
GAVO

* %

0'

_ __________ KUN. IGNAS ALBAVIČIUS,
talistu vergais. Tas smar- Dievo Apvaizdos lietuvių par. (Chicago, III.) klebo
kus CIO iškilimas rodo 
darbininkų susįpratimą. 
Jau dabar ir paprasti dar
bininkai, bemoksliai-varg- 
šąi, nori turėti žmoniškes
nį pragyvenimą. Man ro
dos, kad CIO yra gražus 
ir naudingas sąjūdis su
organizuoti neorganizuo
tus - paprastus darbinin- i

nas, įžymus mūsų išeivijos vadas, ALRK Federaci
jos Centro iždininkas, nuoširdus katalikiškos spaudos 
rėmėjas, žada atvykti į Federacijos Kongresą, kuris 
įvyksta rugpiūčio 24, 25 ir 26 d.d., š. m., Šv. Pranciš
kaus lietuvių par., Lawrence, Mass.

t • »
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Šiomis dienomis gub. 
Charles Hurley gavo kvie
timą dalyvauti “Ispanijos 
Demokratijos Dra u g ų” 
suruoštame bankiete pa
gerbti tris brolius Flaher- 
ty’s iš Norwood, kurie su
grįžo iš Ispanijos. Fįaher- 
tv’s broliai buvo įsirašę į 
taip vadinamą “Lincolno 
Batalioną” ir kovojo ko
munistų fronte prieš su
kilėlius. Grįžo sužeisti. 
Komunistai ir jiems sim
patizuojanti asmenvs. ku
rie sudaro taip, vadinama 
“Ispanijos Demokratijos 
Drauvų” organizacija, da
bar Flahertv’s nori išnau
doti propagandai. Rengia 
prakalbas. * vakarienes irJ 
kitokias pramogas Ispani- 
ios “demokratijos” nau
dai.

Gub. Charles Hurley ko
munistus labai gerai pa
žįsta. Jis gavęs jų kvieti
mą griežtai atsisakė da
lyvauti pareikšdamas, kad

Vienas iš pirmųjų, kuris 
paskelbė darbininkų teisę 
laisvai organizuotis buvo 
Popiežius Leonas XIII, 
1891 metais. Jis rašė: 
“Turi būti bendra nuolati
nė taisyklė ta. kad darbi
ninkų draugijos reikia 
taip organizuoti ir tvar-: 
kyti, kad jos virstų ge-1 
riausiomis ir tinkamiau
siomis priemonėmis tiks- ■ 
lui pasiekti, būtent, kad 
kiekvienas dfaugiios na-' 
rys, turėtų kiek tiktai ga
lima. iš to medžiaginės ir 
dvasinės naudos sau ir 
savo šeimai”. Tais žo
džiais Popiežius aiškiai 
pasmerkia kompanijų u- 
nijas. Darbininku unijos, 
kaip sako Popiežius, turi 
būti tokios, kad ios darbi
ninkams duotų didžiausią 
nauda. Kompanijų unijos, 
i kurias kapitalistai dar
bininkus. verčia susirašyti, 
ne darbininkams duoda 
naudą, bet kompanijoms.

KOMPANIJŲ ŠNIPAI
Kokių žemų priemonių 

kapitalistai griebiasi, kad 
pakenkti darbi nink a m s 
susidėti. į savąsias unijas, 
paaiškėjo iš . Jungtinių 
Valstybių Senato komite
to tyrinėjimų vasario mė
nesį, 1937 metais. Tas ko
mitetas susekė, kad dide
lės kompanijos nusamdo 
šnipus, kurie apsimetę 
darbininkų prieteliais pri
sideda prie darbininkų u- 
nijos, o paskui visa rapor
tuoja kompanijai.

Chrysler automobilių 
korporacijos vice - pirmi
ninkas, Mr. Weckler, už- 
gyrė šnipų naudojimą, sa
kydamas, “mes turime tai 
daryti, kad gavus infor
macijas apie darbininkus, 
kurie mums dirba”. Sena
torius La^.FoIlettę jo pa
klausė: “Ką tamsta pasa
kytum apie Chryslerio 
korporacijos viršininką, 
kuris dalyvautų susirinki
muose, o paskui visas pa
slaptis ir korporacijos

rus darbas, o faktas yra, 
kad toks darbas kapita
listų prieš darbininku uni
jas yra varomas. Net ir 
darbininkų išvažiavimai 
nepraleidžiami be šnipų. 
General Motors Kornora- 
cija buvo nusamdžius 
Pinkerton Agentūros šni
pus ir užmokėjo tryliką 
šimtų dolerių už “tą gar
bingą” patarnavimą, bū
tent, šnipinėjimą darbi
ninkų surengtame pikni
ke.

Ir tai tos kompanijos 
garsiausiai šaukia, kad 
žmonių teisės vra laužo
mos, kad valstybės kons
titucija peržengiama, ka
da tik darbininkai parei
kalauja savo teisių. Kaip 
keista, principe jie laisvę 
gina, praktikoje jos ne
pripažįsta.

Taigi tie keli Čia primin
ti faktai skelbia, kad 
kompanijų unijos yra 
biaurus padaras ir kad 
prieš darbininku unijas 
kompanijos .tikrai visų ci- 
civilizuotų žmonių smerk
tinas priemones panaudo
ja-

DARBININKŲ IŠGA
NYMAS

Vienatinis darbininkų 
išganymas, tai dėtis į sa
vąsias unijas. Ir dabar, 
kada valdžios įstatymai 
leidžia darbininkams .lais
vai organizuotis, visi tu
rėtų suprasti, kad jų ga
lybė ir viltis į geresnį ir 
žmogiškesnį gyvenimą y- 
ra darbininkų unijos.

Per ilgą laiką, tie darbi
ninkai, kuriems unija yra 
labiausia reikalinga, jos 
neturėjo... Senai jau yra 
susiorganizavę įvairūs a- 
matnįnkai, bet paprasti 
darbininkai, kurie labiau- 
sįai yrą kąpital i s t ų 
skriaudžiami, neturėjo val 
dų, neturėjo . finansų pa
varyti organizavimo dar
bą. Amatninkąi paprastų 
darbininkų neužjautė. Jie 
susidėję į unijas, mokėda-

ro didelę dalį CIO. Mūsų CIO, o ne šmeižti.. Aš pa- 
United Mine Workers or- kartoju, aš nebijau komu- 
ganizacijoje daugely sky- nistų. bet bijau Katalikų 
rių sudaro dauguma kata- ■ apsileidimo. Ir jei Ameri- 

kus, kurie taip ilga laiką likų”. ' koje_komunistai ką nors
buvo apleisti. Pačios gv- “Tai, jei katalikai CIO į ^aimes> tai bus kaitė Ka- 
venimo anlinkvbės tokia yra tvirti, tai mums nerei-^a^V’ . ne.sidarbavo 
orearizaciią išugdė. Ir jei kia komunistų bijoti”. ‘ socialiniam teisingumui į- 
CIO šiandieną paįrtu. ry- “Tiesa sakai”, kalbėjo1; yestj’ Vargingas darbimn- 
toj atsirastu kita jai pa- Mr. Brophy,- ^mums ko- įų ^zmomų gyvenimas ug- 
naši.

C.I.O. IR KATALIKAI 
DARBININKAI

Gana dažnai girdime iš 
katalikų, būk reikia būti 
atsargiems su CTO, nes 
vadai esą komunistinių 
palinkimų žmonės. Nese
niai vienas konservatyvis 
katalikų laikraštis pa
skelbė, kad CIO direkto
rius Washingtone yra ko
munistas, radikalas ir tik 
ką sugrįžęs iš Rusijos su 
Stalino įsakymais kaip 
varyti CIO iki revoliuci
nės užbaigos. Na, dauge
lis laikraščio žiniai pati
kėjo, kiti paabejojo, bet 
faktu surasti nesirūpino,, 
tai ir sudarė nuomone, 
kad ištikrujų CIO katali
kams darbininkams yra 
pavojinga.,

Tačiau, atsirado vienas 
žmogus, t kuris norėjo da
lyką tikrai ištirti. Tai bu
vo “The Christian Front”)

— — » » X w •
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“jis nedalyvausiąs su rau
donaisiais komunistais nei 
pavieniais, nei grupėmis, 
kurie griauna Jung. Vals
tybių valdžią”.

Vadinasi., komunistai 
gavo ką ieškojo ir norėjo.

---------------------------------------- 4

Brooklyno lietuvių bol- 
ševikėlių “Laisvės” piso- 
riai rašo apie tai ko jie 
patys nesupranta. Čia no
riu priminti laisviečiams 
‘Darbininke’ tilpusi strai
psnelį apie gimdymo kon
trole ir abortus, rugpiū
čio 13 d. š. m. laidoje ant
rašte: “Kaip keista”.
Brooklyno lietuvių bolše- 
Vikėliu redaktorius nori į- 
kalbėtl amerikie č i a m s 
gimdymo kontrole, abor
tus ir kitokius moters iš
niekinimus, o tame pačia
me numerv idealizuoja 
kruvinojo Stalino įstatv- 
mą. draudžianti gimdymo 
kontrolę, abortus ir t.t. 
Rodos, kad bolševikėliai 
nors tiek turėtu suprasti, 
kad jeigu tie abiuzai mo
terims buvo blogi sovietų 
Rusijoj, tai kaip jie gali 
būti geri kitose valstybė
se. Sovietu Rusijoje bolše
vikai. įvairiais būdais iš- 
praktikavę laisvąją meilę, 
priėjo išvados, kad taip 
toliau eiti negalima. Ir 

' štai įstatymu uždraudė a- 
i bortus ir pažadėjo net 
■ materialę oagelbą šei- 
! moms. Vadinasi, suprato 
blogai darą ir nors dalinai 
nori tą bloga atitaisyti.

Bet laisviečiams, matyt 
. tas įstatymas nepatinka

ei ja. Kam mus neteisingai 
smerkti ir pravardžiuo
ti?”

Tai toks buvo įvykis. Ir 
tai liūdnas įvykis ir ap
gailėtinas; juk tas Kata
likas žmogus giliai atjau
čia jam daromus priekaiš
tus. Mes kažin kaip įpra
tome sakyti, kad, jei kas 
su mūsų nuomone nesu
tinka, tai komunistas. 
CIO vadus, nežinodami 
faktų, vadiname komu
nistais, o kataliku vadu į nes griauna iš pamatų ko
ją nestatome. Jei katali- munistini principą, bei 
kai tik kritikuos CIO, oj priversti ta įstatymą pa- 
neduos kataliku vadų, ga-i gerbti, nes ji parašė ir de- 
Įima spėlioti, kad ją ko-jkretu paskelbė “draugas’ 
munistai valdys. Katali- Stalinas. Taigi kas pada- 
kams reikėtų tą darbinin- ryta sovietų Rusijoje ide- 
kų organizaciją remti, ra- ališka, o jeigu tas pats y- 

kad įeitų katalikai ra padaryta arba norim? 
, rag i n t i pravesti kitose šalyse, tai 
kad į ją dė- netinka ir reikia sugriauti

munistų nereikia bijoti.!^0 komunistus. 
Bet mums reikia bijoti ^ams reikia stoti 
Katalikų apsileidimo. Aš ninkams į pagalbą, 
manau, tai gėda, kad vie- j orgamzu°tb 
nas komunistas, kuris ne- “Mes negauname 
bijo kalbėti, tiek dėmesio katalikų paramos, o turė-

Katalikų 
katalikai spauda bendrai nežino ti- ginti,

. Ji organizatoriai,
i iš kapitalisti- darbininkus, 1

tų iki mes stengsimės nes dieninės spaudos. Jei tusi. CIO katalikams dar- iš pamatų •w-». £ W x • x a 1 _ __ " _ . _ _ . _ x X _ _ X « — a — a a
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redaktorius. Jis nuvažia
vo į Wašhingtoną pasikal-

Katali- 
darbi- 

juos

visų

patraukia, kiek šimtas tumėm gauti, 
katalikų. Mes I
CIO organizacijoje neturi- kros tiesos apie CIO. 
me reikalo bijoti komunis- žinias ima 1—

--- -- -----------c---- ------------------------------------------------------------- - ---
Popiežių enciklikų princi- katalikai žinotų, kad toki bininkams bus laimėjimu, 

CIO žymūs vadai, kaip, jei katalikai ją rems. Dar- 
Phil Murray, Tom Kenne- bininkams reikia organi- 
dy, John Brophy ir. dau- zuotis. Jų organizacija 
gybė kitų yra geri katali- neprivalo būti trukdoma, 
kai, tada gal CIO nevadin- bet išmintingai varoma 
tų komunistine organiza-1 pirmyn. T.

pus įgyvendyti. Jei Amc> 
rikos Katalikai nerems ir | 
neprisidės prie darbininkų 
suorganizavimo, jie pasi
rodys esą su kapitalistais. 
Katalikai turėtų remti

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBIJAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE. MD.

Rev. Patrick J. Healy

Popiežius Pijus Vienuoliktasis
i' 1- m- x , i x- , žangios socialinės reformos rankvedis. Popiežiaus Le-
sventojo Tėvo 80 metų sukaktis srų metų 9n0 įpėdinys Popiežius Pijus X savo visą energiją au- 

geguzes 31 diepą buvo proga visuotinam nu- kojo modernizmui, ir Popiežius Benediktas XV visas 
džiiigimui.J.ęgyvenimas žymėtinas veikliau- buvo užimtas pasauliniu karu. Gi Popiežius Pijus XI, 
siais ir gerbtiniausiais nuveikimais. užėmęs Apaštalų Sostą, tuojau prisiėmė Popiežiaus

SOCIALINIS KLAUSIMAS Leono XIII-tojo darbą tęsti.
Popiežius Leonas XIII buvo aštuoniais metais i Protarpyje naujas pasaulis atėjo gyveniman, ir

bėti su CIO direktorium, senesnis nekaip Karlas Marksas, ir Popiežius pergy- daug kas nepraėjo teoretiško vaidmens Popiežiaus 
veno jį dvidešimtim metais. Savo nuncijatūros metu Leono XIIT-ktojo popiežiavimo metu, buvo nuožmi ir 

kad tas “ko- Belgijoje (1843—1846), Leonas gavo parankiausių žiauri tikruma Popiežiui Pijui XI. Nereikalinga, ir y- 
Mr. Brophy y- žinių apie industrializmą, ir buvo viešumoje keletą ra negalimybė čia detaliai kalbėti Popiežių Leono ir 

ra praktikuojąs katalikas, metų pirma Markso atvykimo į Belgiją, kuomet tapo Pijaus socialiniais mokynimais. Jie abu siekė to pa- 
Jo sūnus Pilypas mokosi į išvarytas iš Prancūzijos. Marksas tėmijo kapitalo ties tikslo — socialinio teisingumo reformuotoje arba 
kunigus Šv. Meinrado Še-'problemą iš karinio Hėgelio monisto materialistinio atnaujinoie socialinėje tvarkoje — tomis pačiomis 
mįnąrijoje, Indiana vals- atžvilgio; Leonas gi žvelgė į kapitalo problemą iš E- sąlygomis ir tais pačiais metodais. Popiežius Pijus 
tybėje; , dūkte Jacoueline vangeli jos atžvilgio. Radikalų ir rėvoliucijonierių re- XI tam sąjūdžiui davė naują gyvenimą ir stiprybę 
mokosi Mt. Mercv Acadė- forriiatorių visos pirmesnės teorijos rado išreiškimą savo būtinu reiškimu principų, kuriuos pagrįso Popie- 
my. Pittsburgh, Pėnn. marksizme; konstruktivės ir pažangios minties visi žius Leonas XIII. ir atmetimu esamo radikalizmo, so- 

Mr. Brophy užklaustas sekėjai rado išreiškimą Leono dėstymuose. Abu vy-!cializmo ir komunizmo. Jis pasmerkė totalitarianiz- 
ar CIO organizacijoje yra rai sutiko, kad yra didelių išnaudojimų, kuriems rei- [ mą, diktatorių užsimojimus ir absoliutizmą, ir pasau- 

atsakė: kalinga gyduolių atitaisyti, ir rado skaudžių neteisy- linius ir ateistinius mokynimus įr krypimus, kurie 
darkė edukaciją ir šeimą. Encliklikoje Quadragesimo 

Vertus paprastomis sąlygomis, -Leono planas niė- Anno (gegužės d. 1931 m.), kurią išleido paminėti 
ko kito nereikalavo kaip tik modeminės industrinės enciklikos iterum Novarum 40 metų sukaktį, Popie- 

dūstrijos darbininkus, o draugovės sūkrifcščidninimo. Kuomet jis buvo Peru- žius Pijus XI ne vien paantrino ir pakartojo Popie- 
—__ x____________iUx_i2 __ T V f T mnlzinimna ir*

Mr. Brophy. 
Pasirodė, 

munistas”

kunigus Šv. Meinrado Še-problemą iš karinio Hėgelio monisto materialistinio atnaujinoie socialinėje tvarkoje

komunistų, jis atsakė: kalinga gyduolių atitaisyti, ir rado skaudzi 
“Žinomą, kad yra komu- bių; kurių negalima toleruoti, nė pakęsti, 
nistų, kaip gali kitaip bū
ti. Mes organizuojame in-
4• * ■ * x — f v •« i

gijos vyskupu, jis daug rašė socialiniais klausimais, žiaus Leono XIH-ktojo mokinimus, bet ir nurodė, 
tačiau — tik'jąjn tapus Popiežium, kad jis viešai iš- kaip tie mokynimai gali būti pritaikomi naujam vaid- 
kėKė reformos savo pilną prpgrąriią. Ta^prog^aip^ jis menini modemines industrinės draugovės evoliucijd- 
ryžbsi nušviesti šeimos, vąlštybeš?ekbnomįškoš tvar- j je. Jis neviršija Popiežiaus Leoi)6 XIII-ktojo, kaip va- 

rąją prigimtį ir draugovės konstituciją? Jis iš- j das socialinėje rekontrukrijoje, bet jis apvainikavo 
augelį enciklikų .minėtomis temomis, iš kūriųir suvienodino Popiežiaus Leono XIII-ktojo darbą.

visų svarbiausia buvo Rerurn Novąrum (gegužės ,16 i Vertė Knn. A. T. (Samata)
d. 1897 m.), kuri ligi šioliai dar tebėra sveikos ir pa- (Bus Daugiau)

ne koinuriistus, ar katali
kus, ar respublikonus, be- 
riąūsiaš būdas pašalinti 
komunistus, tai pagerinti 
darbiriirikiį gyv ę n i m ą. kos tikrąją prigimtį ir draugovės 
Mes turime daug katalikų leido daugelį enciklikų iminėtom
CIO organizacijoje, tiefca 
pasakius, katalikai suda-
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R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St.
Worcester, Mass.

ROCHESTER, N. Y.

DRAUGIJOS ŠVENTĖ
Rugpiūčio 15 d. Dansrun 

Ėmimo Švč. Paneles Mari
jos šventėje motern našel- 
ninė draugija, pasirinkusi 
Marija už savo p-lobėją. 
iškilmingai apvaikščiojo

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir AIų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 1VAI.NUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

POPE OPTTCAL CO.
Albert R. Barker

GRABORIUS
‘ASJ/BA/8A.4S PATARNAVIMAI

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

KAS GIRDĖTI. LIETU VIŲ 
KOLONIJOSE

NAUJAS VYSKUPAS Į
Šventasis Tėvas Pius;

XI šiai diecezijai paskyrė 1 
J. E. Vyskupą James Ed-į 
ward Kearney iš Salt La-j 
ke City diecezijos, kad j 
užimtų Vyskupo pareigas 
vietoj buvusio Arkivysku-

po Edward Mooney, kuris 
jau žinoma liko paskirtas 
pirmuoju Detroit arki- 
diecezijos arkivysk u p u. 
Naujas Vyskupas bus Ro- 
chesterio penktas vysku
pas: yra žinomas kaipo 
aukšto mokslo vyras ir 
prisižadėjo tuojau po Jo 
paskyrimo, kad Jo di
džiausiu rūpesčiu bus pri
žiūrėti ir steigti katali
kiškas mokyklas. Naujo 
vyskupo ingresas įvyks 
spalių 28 d., nes tą dieną 
yra jo gimtadienis ir taip
gi konsekracijos diena.

PASISEKĖ
Lietuvių diena rugpiū

čio 8 d., buvo sėkminga. 
Automobilių parodoje nuo 
bažnyčios, kuri ivyko po- 
liicjos vadovvbėje, daly
vavo suvirs šimtas ir visi 
buvo pilni. Dalyvavo sve
čiu ir iš Niagara Falls, ir 
kitu kolonijų. Smarkus 
lietus apie 3-čią vai. po 
pietų sulaikė gal kaiku- 
riuos lietuvius namuose. 
Pelno liko $195.15. Tos 
dienos įvairumas, tai au
tomobilių paradas ir laike 
pikniko visu dalyviu ben
dras dainavimas. Klebono 
pavaduotojas, trustistai 
ir visi darbuotoiai vra la- 

; bai dėkingi visiems biz
nieriams ir kitiems dalv- 
viams, kurie savo skait
lingu atsilankvmu atnešė 
parapijai didelę paramą.

Kada Jums reikalingi aki ■ 
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki-j 
nius. Mes padarome dirbtinas1 
akis.
397 Main St. Tel. 6 1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass. ;

DARBININKAS

savo metinę šventę. Iš ry
to 7:30 vai. visos narės 
“in corpore” susirinko iš
klausyti šv. mišių ir visos 
priėmė komuniją. Po pietų 
parapijos darže turėjo pa
silinksminimą — pikniką, 
kuriame dalyvavo gana 
skaitlinga žmonių minia. 
Draugija rūpinasi sušel- 
pimu savo narių ligoje ir 
patarnauja mirus.

PIKNIKAS
Šv. Jurgio draugija ren

gia pikniką Sea Breeze 
Grove, sekmadienį, rug
piūčio 22 d. Tas piknikas 
gal bus paskutinis šią va
sarą ir todėl visi kviečia
mi dalyvauti. Vyturys

A. f A.
Liepos 31 d. iš šv. Jur

gio bažnyčios liko palai
dotas Simonas Lavonas, 
kuris paliko dideliame nu-į 
liūdime broli Antaną ir 

. brolienę, kurie ir rūpinosi 
' io laidotuvėmis. Velionis 
i Amerikoje išgvveno 46 
I metus ir apart šio miesto 
i yra gyvenęs Brooklyn ir 
Ūtica, N. Y. Pažistami v- 

i ra prašomi pasimelsti už 
jo vėle. Lai Dievas prii
ma į Savo dangišką amži
nąjį gyvenimą.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

WATERBURY, CONN.
FEDERACIJOS SKY

RIAUS DARBUOTĖ
Rugpiūčio 16 d., Vyčių 

kliubo kambariuose Fede
racijos 22-jo skyriaus ivv- 
ko labai svarbus priešsei- 
minis susirinkimas, į kurį 
atsilankė visų devynioli
kos kat. draugijų atsto
vai. I Federaciios 26-taji 
Kongresą kuris įvyksta 
rugn. 24—26 d.d., Lawren- 
ce, Mass. išrinkta muz. A. 
J. Aleksis.

Katalikiškos Akcij o s 
reikalu labai turiningai 
pakalbėjo Marianapol i o 
Kolegijos prof. kun. d-ras 
J. Starkus.

Fed. skyriaus piknikas 
su įvairiu nro<rramu ivvks 
rugsėjo 5 d., Linden Park 
darže. Union Citv. Conn. 
Po šeiminis susirinkimas 
ivyks pirmadieni, rugpjū
čio 30 d., 7:30 vai. vakare

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ APSKRIČIO PIKNIKAS 
LABOR DAY — MARIANAPOLYJ

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet Kolegijos 
Rėmėjų Apskričio Piknikas įvyks Labor Day. Ka
dangi negavome Maironio parko, tai piknikas įvyks 
Marianapolio Kolegijos parke.

Nuoširdžiai kviečiu visus rėmėjų skyrius, ypa
tingai jųjų gerb. valdybas, pasirūpinti, kad kuo dau
giausia Marianapolio kolegijos prietelių atvyktų į 
ruošiamąjį pikniką.

Kreipdamasis į plačiąją visuomenę, kviečiu ir ra- Į 
ginu Naujosios Anglijos lietuvius katalikus, kad 
skaitlingai dalyvautų Kolegijos Rėmėjų rengiamame 
piknike ir tuomi paremtų mūsų vienintelę aukštesnio
jo mokslo įstaigą bernaičiams, juo labiau toji para
ma yra dabar brangesnė, nes kolegija eina prie naujų 
patalpų statybos.

Skaitlingai dalyvaukime ir nuoširdžiai paremkime! :
Kun. Jonas Vaitekūnas, 

Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

ŠIS-TAS
Parap. paskutinis įvai

rus piknikas įvyks rugp. 
29 d., Linden parke, Union 
City, Conn. Čia neseniai 
linksmai atostogavo laik
raščių korespondentė ir 
“Jaunimo” (Feminine 
Fancies) skyriaus vedėja 
p-lė Ieva Lukošiūtė iš Chi
cago, III. Rugpiūčio 12 d., 
vietinės visuomenės geri 
darbuotojai Kazys ir 
Magdalena Karinauskai, 
prietelių tarpe, šauniai 
minėjo 24-tas vestuvių su
kaktuves. Valio. Neseniai 
vedusiems mūsų geriems 
choristams Juozui Kaz
lauskui ir Marijonai Stok- 
naitei linkime malonaus 
sugyvenimo ir geriausios 
kloties! Šiomis dienomis 
iš maloniai praleistų atos
togų grįžo mūsų kolonijos 
gabi korespondentė, solis
tė ir šauni scenos vaidin
toja p-lė Marcelė Andri- 
kytė, kuri su entuziazmu 
pasakoja, kad Chicagoje 
jos pažintieji asmenys y- 
ra labai meilūs (ypatin- 
kai “Muz. Žin.” redakto
riai) ir svetingi (“Jauni
mo” štabas) žmonės. Cho
ro po atostogų pirmoji 
praktika bei susirinkimas 
įvyks rugsėjo 2 d. Esamus 
bei naujus narius kviečia
me skaitlingai atsilankyti.

Akstinas.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

I

P-lė Irena Libbey, 
solistė, kuri daug gelbsti 
muzikui p. Sakui suruošti 
ir išpildyti ALRK Fede
racijos Kongreso Koncer
to programą, rugpiūčio 24 
d., Švč. Marijos par. sve
tainėje, Lawrence, Mass.

PROVIDENCE, R. I.
PIKNIKŲ, PIKNIKAS
Sekmadienį, rugp. 22 d., 

mūsų gražioje Klaipėdoje, 
choras turės savo milži
nišką išvažiavimą — pik
nikų, pikniką. Sakome, 
kad bus “piknikų, pikni
kas”, dėlto, kad bus to, 
ko dar neesame matę ki
tuose piknikuose — išva
žiavimuose.

Pirmiausiai, — antrą 
vai. po pietų, išgirsime 
šaunią muziką mūsų ga
bių muzikantų pD. J. But
kevičiaus ir Avižinio. Pen
ktą valandą prasidės dai
nų kontestas ir bus duo
damos laimėtojams. Vė
liau išgirsime juos Dar
bininkų radio programoj. 
Dainų kontestas bus da
romas per radijušą pikni
ke. Vėliau seks šokių kon
testas, vaikų pūslės pūti
mo kontestas ir šokimo 
kontestas. Baigiant įvyks 
virvės traukimas tarp ve
dusių vyrų iš “nelaimin
gųjų” (vyrų moterys ga
lės savo vyrams padėt) 
Kapitonas vedusių vyrų 
bus A. Avižinis, o neve
dusių p. Žydelis su p. A. 
Giedraičio pagelba. O pra
laimėtojai ketina pirkti 
gėrimų laimėtojams.

Teko išgirsti, kad choro 
narių mamytės iškeps 
skanaus “kugelio”, skanių 
kopūstų ir bapką ir daug 
kitų skanių valgių. Dėko
jame tiems, kurie pasiža
dėjo aukot įvairius val
gius ir taip dalykus. Bū
tų labai gerai jei kai ku
rie biznieriai paaukotų 
dovanų laimėtojams įvai
riuose kontestuose. Jei 
kas norėtų prašau praneš
ti gerb. vargonininkui p. 
A. Giedraičiui, ir prašom 
koankščiausiai, kad jeigu 
du pasisiūlytų aukoti dėl

vieno ypatingo kontesto, 
kad būtų galima sutvar
kyti ir aukotojo vardą pa
dėti.

Trokais bus galima va- i 
žiuot kaip paprastai iš 
Providence ir Olnelville. 
Pasimatysime piknike.

Mūsų klebonas kun. Jo
nas A. Vaitekūnas grįžo 
pereitą penktadienį iš Vy
čių Seimo, kuri, kaip 
mums praneša buvęs sėk
mingas. Ir tenka mums 
nugirsti, kad mūsų klebo
nas vėl tapo skirtas Vy
čių Centro Dvasios Vadu. 
Sveikiname!

Vyčių Naujokas.

OMAHA. NEBRASKA
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Take a tip on kitehen cleanhness from Westinghouse 
Electric Range owners. They all say, “It’s so nice and 
clean.” There’s a reason: No soot, no smoky flame, no 
greasy film or dirt from electricity! Walls, eurtains, 
utensils, the range itself —all stay bright and new- 
looking so much longer.

Save cleaning time from now on! 1937 Westinghouse 
Electric Rangės are made to keep your kitehen more 
“spic and span” than ever. The one-piece, all-white 
porcelain cooking top is acid-resisting — a few light 
touches with a damp eloth and it sparkles likę the finest 

china. And, there 
are Corox surface 
units without a 
single crack or 
crevice to hide 
dirt. Even the 
oven has rounded 
corners to make 
cleaning simple.

. I 
Šiomis dienomis lankėsi 

mūsų parapijoj garbingas 
svečias J. E. vyskupas M. 
Reinys. Ryte atnašavo iš-j 
kilmingas Šv. mišias, oi 
vakarę Garb. Ganytojui 
pagerbti buvo suruoštas 
šaunus bankietas. Jo Eks
celencija bankiete pasakė 
gražią ir turiningą kalbą 
apie Lietuvą.

Šiais metais šios valsty
bės ūkininkai džiaugiasi 
derliumi. Taigi nors da
bar gal galės atsikvėpti ir 
pamiršti vargus, kuriuos • 
pergyveno. Rap.

v •

?‘Daily Telegraph” pasa
koja apie linksmą istori
ją, kaip vienas vengrų ū- 
kininkas dėl bičių prara
do kelnes ir pakliuvo į be
pročių namą. Ūkininkas 
Kertescas neseniai pradė- 
io verstis ir bitininkyste. 
Tačiau jam greit teko įsi
tikinti. kad jo bitės nene
ša medaus. Vienas bitinin
kas patarė jam nugabenti 
bites į Budapešto bitinin
kystės institutą ištirti. 
Kertescas patarimo pa
klausė, įdėjo dvi bičių šei
mas į didesnes puodynes, ' 
aprišo jas drobe ir išvyko 
kelionėn.

Traukinio vagone Ker
tescas bites padėjo po 
suolu. Tai darė visiškai i- 
sitikinęs, kad indai gerai 
aprišti ir kad bitės iš jų 
neišlėks. Tačiau greit pa
juto, kad bitės lenda jam 
po kelnėmis ir jau duoda 
save justi. Kūpėję, kurio
je važiavo ir Kertescas 
sukandęs dantis tylėjo. 
Tačiau galų gale išlaikyti 
negalėjo ir lyg pamišęs 
sušuko: “Bėkit tuojau iš 
čia laukan”. Moterims to 
užteko ir jos šoko iš kū
pės, nors ir nežinojo šauk
smo priežasties. Jos įšoko 
į gretimą kupę ir sukėlė

i

I » »

Krratot coolnek

C£fANl/N£SS PLŪS

Kw*»*r of o^noN 
„ Ot “» AMO TIME MVHM 

WTTacoo«*6»Bulrs.

Learn WHY the 
Westinghouse Range 
is the biggest “bar- 
gain buy” in years. 
Come in. We ^11 also 
gladly tell you how 
easy our budget buy- 
ing plan has made it 
for countless homes 
to.enjoy economical 
electric cooking.

Švara ir Parankumas
Turėti Westinghouse elektrikinį pečių yra be 

galo didelis parankumas šeimininkėms, nes ne
teršia virtuvės dūmais ar kokiomis dulkėmis. 
Westinghouse Elektrikinį pečių įsigijus sutaupy
site pinigų ne vien švaros atžvilgiu, bet ir kuro.

Pirm negu pirksi pečių, ateik į mūsų krautu
vę ir pamatyk kaip jis gražiai atrodo ir persitik
rink apie jo parankumą.

v •

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

EVERY HOUSE NEEDS VVESTINGHOUSE

Ūkininkas tuo Į kalbėti apie bergždžias bi- 
, kad;tęs, apie pieno puodynes 

ir prarastas kelnes, bet vi
sa tai dalyką dar labiau 
pablogino. Gydytojai dau
giau neabejojo, kad turi 
reikalo su pamišėliu. Dėl 
to nelaimingajam buvo pa
rūpintos ne kelnės, bet 
prievartos marškiniai. Ne
susipratimas paaišk ėjo 
tik po kelių dienų.

aliarmą, 
laiku pasinaudojo, 
nusiautų kelnes ir bites iš 
kelnių iškratytų pro lan
gą. Nelaimei, tuo pat lai
ku priešinga kryptimi ėjo 
traukinys ir sukeltas vė
jas išrovė Kertescui kel
nes iš rankų. Dabar į ku- 
pę įkišo galvą kondukto
rius. Pamatęs, kad prie 
lango stovi žmogus be kel
nių, jis pasišalino ir greit 
uždarė duris.

Budapešte kūpės durys 
atsidarė ir įėjo du vyrai, 
kurie ūkininkui prisistatė 
kaipo siuvėjai. Jie atvy
kę, kad išmatuotų jo kel
nių dydį. Ūkininkui pasi-

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remiamų uyuj. ukhiuikui pasi-.;-’“ ~ , ,,

rodė įtartina, kad abu šie! _Darbminką_^
siuvėjai yra nepaprastai 
stiprios išvaizdos, bet at
mesti jų pasiūlymą nebu
vo galima, nes jis juk bu
vo be kelnių. Tačiau jo į- 
tarimas greit pasitvirtino, 
nes abu pseudosiuvėjai 
sučiupo jį ir surišę nunešė 
į greitosios pagalbos au
tomobilį. Kai ūkininkas 
buvo nugabentas į ligoni
nę, jis pradėjo be ryšio

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS 

1000 WuhingtOB 8t. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1508 

Montello Office:
10 Intervale St

TEL. Brockton 2005
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Trokštu lauke,

sprogimai, mirštančių ka- 
džia daug ištvermės bei ■ reivių dejavimai. Saulei 
kilnios vilties. Nuolat at- ; prašvitus, palaidoja did- 
siranda priešinga propa- vyriu lavonus, o mirties 
ganda, kuria mėgina vai- j angelas pasisavina kruvi- 
dintojų pastangas visiš- ną duoklę, 
kai sutraškinti. ! „ ANatūralu yra visiems 

Vyliojančiais bei papuo- ginti savo ir savųjų nuo- 
štais žodžiais, nurodo savybę, nes pasaulyje ne
kaip kvailai pasielgė pa- ra brangesnio turto, kaip 

, vartodami savo gilų mok- savo nuosavybė. Kaip sū- 
■1 V • • i 1 • l . w ____T •__

“Trokštu aš dėl tėvynės 
dirbt, josios vardą pasau
lio akyse išaukštint”. Tai 
kilnus ir pavyzdingas ne
vieno jaunikaičio pasiry
žimas save paaukot tėvy
nės garbei. Visur randasi 
asmenų, kurie savo milži
niškais darbais pagarsėja, 
toliau vykdo tą patriotiš
kąją veiklą. Malonu prisi- slą mažai, silpnai tautai, nūs yra tėvo mylimas, 
mint, kad mūsų tarpe vie- Bet ilgas jų prisiraoši-. taip mes lietuviai susirišę 
špatauja energingi bei są- mas,- aukšta kilnybė, pri- ' su tėvyne. Šiuo laiku mes 
žiningi vadai, kurie suda- mena, jog yra lietuviai ir, esame svetimtaučių įta- 
ro Amerikos Lietuvių In- greit nuo propagandistų koj ir, rodos, kad pasiliuo- 

Kiekvi e n a savimo neieškome. Mūsų 
tiek 

ieško tam tikrų priemonių vilčių yra sukuopta, ski- 
gintis nuo sunaikinimo, riasi į dvi šakas. Pirmieji 
Josios sūnūs palieka tėvy- supranta lietuvybės svąr- 
nę, atsisveikina mylimus bumą, ir drauge su josios 
tėvelius, ir drąsiai žengia vadais darbuojasi. Kiti, 
pasitikt priešą su garsiu nors ir supranta, visai jo- 
šūkiu: “Mirsime, kad Te- kio dėmesio nekreipia ir

teligenciją. Visuomenei y- pasitraukia. - 
patingai reikalingi pana- tauta, pavojui gręsiant,' jaunimas, kuriame 
šūs darbuotojai, nes tik 
jie sugebės lietuvybę A- 
merikoj palaikyt. Profe
sionalų ir Studentų Sąjun
ga vaidina svarbų mūsų 
tautos veikalą. Ištikro jų
jų rolė yra sunki, nes gei-

vyne Gyvuotų”. Kautynės teisinasi, kad .. Lietuvai 
girdisi granatų nieko nekalti. Užaugo A- 

merikoj, čia bttvo išlavin
ti, čia gyvenimą darosi, ir 
kad lietuvybei pataikau
dami nieko nelaimėjo. 
Kam dabar reik rūpintis 
jąja, kam reikia kalbėt 
lietuviškai, kadangi ang
lų kalba lengviau ištaria
ma?

Brangūs Broliai ir Sese
rys! Daug esame kalti 
Lietuvai, nors josios nie
kad neregėjome. Lietuva 
davė mums mūsų tėvelius. 
Jie mus užaugino. Jūjų 
priežiūroje tapome gerais 
piliečiais. Bet nuolatiniu 
draugavimu bei bendra
darbiavimu su svetim
taučiais pamiršome savo 
kalbą, prigimtį. Ta yra 
mūsų kova, kurią būtinai 
reikėtų laimėti. Nusikra- 
tykime svetimų pančių, 
šios krizės laiku remkime

I

I

• When PWA’s Housing Division studied food-keeping 
economy for the future residents of their low-rent hous
ing projects, they made a discovery. They found that 
electric refrigeration — far from being a luxary —• 
was the lowest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects. »

To pick the most economical electric refrigerator, for 
16,697 dwellings in 34 of these projects they asked for 
bids from leading manufacturers — not on price alone, 
būt initial price PLŪS ten-year cost of electricity. 
Westinghouse won this contract, showed the lowest 10- 
year cost of them all. And .. . it’s 10-Year Economy 
that counts!

A. L. R K. Federacijos XXVI Kongresas 
Rugpiūčio 24, 25 ir 26 dd. Lawreace, Mass.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 
XXVI Kongresas ir kartu jubiliejinis paminėjimas 
550 metų sukaktuvių Lietuvos krikšto įvyks Šv. 
Pranciškaus parapijoj, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Antradienį, rugpiūčio 24 d. — Kongresas prasi
dės 9:30 vai. rytą (E.D.S.T.) pontifikalėmis šv. mi
šiomis, kurias atnašaus ir pamokslą pasakys J. E. 
Vyskupas M. Reinys, Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioj.^

Užsibaigus bažnytinėms iškilmėms, visi atstovai- 
ės ir dalyviai-ės tuojaus vyks į šv. Marijos parapijos 
svetainę, 301 Haverhill St., kur bus laikomos Kongre
so sesijos.

Vakare, 7:30 vai. toje pačioje svetainėje kur bus 
laikomos Kongreso sesijos, Įvyks KONCERTAS, kurį 
išpildys Šv. Pranciškaus parapijos šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujant vargonininkui -. muzikui Povilui Sa- 
kui.

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. — Visą dieną Kon
greso sesijos.

Vakare, 7:00 vai., Šv. Pranciškaus parapijos baž
nytinėje svetainėje, 94 Bradford St., pagerbimui J. E. 
Vvsk. M. Reinio ir visų Kongreso atstovų-iu Įvyks 
BANKIETAS.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 26 d. — Rytmety j Kon
greso sesijų užbaiga. Popietvj, specialiais bus’ais, at
stovai aplankys Palangą, textilės išdirbystes ir kitas

* AISTRA TfQH

SEE THE NEW

Westmghouse
įčitclve**

REFRIGERATOR

lietuvybę. Būkime pana
šūs į tuos kareivius, kurie 
žuvo gindami savo tėvy
nę. Nereikalaujama iš 
mūsų mirt dėl tėvynės, 
bet parodykime, kad savo 
patriotiškumu bei gražiu 
pavyzdžiu tikrai užjaučia
me pastangas tų, kurie 
stropiai daboja augančią 
lietuvybės sėklą Ameri
koje.

Ilgai laukėme garbingo 
svečio atvykstant iš Lie
tuvos. Jo Ekscelencija 
vyskupas Mečislovas Rei
nys, Vilkaviškio vysku
pas - Koadjutorius per 
Romuvos klubo arbatėlę, 
įvykusią pas kun. Balkū- 
ną pareiškė, kad Lietuvos 
studentai uoliai dirba tau
tišką darbą ir kad mus 
geriau nori pažinti. Mes 
ištikro privalome susira
šinėti su jais, ir artimes
nius santykius sudaryt. 
Toliau kun. Balkūnas pa
dėkojo Gerb. svečiui už į- 
spūdingą kalbą ir primi
nė, kad mes privalome ir 
sugebėsime pralenkti mū
sų brolius Lietuvoj, nes žymesnes vietas (sight seeing), o vakare, Šv. Mari- 
mes esame energingi, iš- jos svetainėje. įvyks ŠOKIAI.
mokslinti, ir pasiryžę to
liau lietuvišką vajų pla- 
tint. Ar mes tikrai toki 
kokius mus Gerb. Klebo
nas laiko?

Pamąstykime valandėlę! 
Išnagrinėkime save. Pri
pažinsime, kad labai ma
žai domėjomės lietuvybe, 
kad daugiau laiko pralei
džiame svetimuose veiki
muose. Daugelis mūsų 
keičiame pavardes, nes 
gėdinamės lietuviškos jų
jų ištarmės. Tai nepaken
čiamas žygis, kuris paže
mina mus žmonių akyse. 
Šiandien garbingųjų as
menų skaičiuje yra nevie
na lietuviška pavardė. 
Jiems buvo garbė pavel
dėti tėvų pavardę. Pasi
mokinkime iš tų didvyrių 
ir įvertinkime savo pavar
dės brangenybę. Lietuva 
apsupta didelių šalių, ku
rios su panieka žiūri Į jo
sios stebėtiną pažangą. 
Šiandien džiaug i a m ė s, 
kad Lietuva gyvuoja ir y- 
ra laisva. Tamsiame lai
kotarpy, kada Lietuva 
vergavo Rusų Imperijai, 
buvo uždrausta turėti lai
kraščius arba knygas. Ru
sai norėjo surusinti Lietu
vą ir baisiausiai kankino 
prieštariautojus. Bet ir 
tada atsirado vadai, ku
rie slaptai vykdino tau
tišką darbą ir taip perga
lėjo Rusų propogandą.

Mes ainiai tų didvyrių 
gyvename panašioj apy
linkėje, tik skiriamės tuo, 
kad esame laisvi, nesu
varžyti. Bet reikalinga 
saugumas, nes nuolat sa
vyje vedame griežtą kovą 
prieš ištautėjimą. Būki
me tikrais lietuvybės ka
reiviais Amerikoj ir dėl 
savo obalsio pasirinkime: 
“Trokštu dirbt dėl lietu
vybės”.

Petras J. Venslauskas.

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Kongreso Rengimo Komisijos nutarimu, kiekvie

nas atvykęs Kongresan atstovas turės užsiregistruo
ti Kongreso Rengimo Komisijoj, Kongreso išvakaryj 
ir rytmetyj Šv. Pranciškaus parapijos ofise, 94 Brad
ford St., o Kongresui prasidėjus — sesijų svetainėje. 
Registracijos mokestis — $2.00. už kurią mokesti at- 
stovas-ė gaus Kongreso ženklelį, Kongreso programa 
— knygą, visų Kongreso pramogų — Koncerto, Ban- 
kieto ir Šokių bilietus ir Palangos ir kitų žymesnių 
vietų aplankymo bus’ais transportacijos ženklus. Tai 
daroma atstovų patogumui ir palaikymui visų krūvoj. 
INFORMACIJOS ATVYKUS Į LAWRENCE, MASS

Lawrence, Mass., miestas yra nedidelis, skaitoma 
apie 88,000 gyventojų, tai suradimui Kongreso vietos, 
nors ir nežinantiems, sunkianybiu nebus, nes Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčia yra pačiame vidur- 
miestyj. Vienok patogumo dėlei, atvvkusiems trauki
niais ar busais, parankiausia paimti taxi, už kurį 
reiks mokėti tik 25c ir vykti Į Šv. Pranciškaus para
pijos ofisą, 94 Bradford St., kur lauks Rengimo Ko
misijos atstovai ir atvykusius aprūpins reikalingo
mis informacijomis ir apsistojimo vietomis. Atvykę; 
automobiliais — važiuoti prie virš-nurodytos vietos.

APSISTOJIMO VIETOS
Atstovams apsistoti rekomenduojame Ambassa- 

dor viešbuti, 572 Essex St. Kambarių kainos — nuo 
$2.00 iki $3.00. Kurie norėtų apsistoti pas privačius 
lietuvius, lai iš anksto būtinai praneša Apsistojimo 
Komisijos pirmininkui — F. A. Krancevičiui, 48 Ten- 
ney St., Lavzrence, Mass. Vietų pas privačius žmones 
turėsime gana apsčiai. Apart to, mūsų gražioj Palan
goj, Sodaliečių vasarnamy galės apsistoti merginų ir 
moterų bent pora desėtkų.

Kongresui Įnešimus ir sveikinimus laiškais ar te
legramomis prašoma siųsti šiuo adresu: Kun. P. M. 
Juras, 94 Bradford St., Lawrence, Mass.

Audringi gyvenimo laikai, šv. Tėvo noras Įtrauk
ti kuodaugiausia pasaulionių Į katalikiškąją akciją; 
komunistinė banga ir ištautėjimo pavojai ragina 
kiekvieną geros valios asmenį susirūpinti ateitimi. 
Todėl šis Katalikij Federacijos Kongresas turės suloš
ti svarbų istorinį vaidmenį išeivijos gyvenimui. Ren
gimo Komisija deda visas pastangas, kad šis Kongre
sas teiktų garbės Dievui ir tėvynei. Mūsų pastangos 
neatneš teigiamųjų vaisių, jeigu lietuvių kolonijų vei- ‘ 
kėjai nesuvažiuotų skaitlingai rišti bėgančius gyve
nimo klausimus. Skatinamas Dievo ir tėvynės meilės 
kviečiu suvažiuoti į XXVI Federacijos Kongresą ko- 
skaitlingiausiai.

j
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K. A. Vencius,
Kongreso Rengimo KomisijosPirm.

Kada PWA’S Housing Division studijavo kaip galima ekonomiškiausiai užlaikyti maistą 
nuo gedimo, rado, kad Westinghouse šaldytuvai yra ekonomiškiausi. Todėlei buvo patarta namų 
savininkams naudoti šiuos šaldytuvus. Westinghouse šaldytuvai yra nevien ekonomiški, bet taip
gi jie yra vieni gražiausių. Todėlei, pirm negu pirksi šaldytuvą, ateik pas mus pamatyti Wes- 
tinghouse.

Pigiausia Operavimo Kaina

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.
Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2387

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TtLAlMlTOH luso.

DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENA!
VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

RUGPIŪČIO (August) 29 d., visi keliai ve
da j Seserų Kazimieriečių JUOZAPO MARIJOS 
Vilą, Newtown, Pa., kur jų gražiame sode bus 
šaunus piknikas.

Čia bus progos įsigyti naują automobilį “Ply
mouth”.

Čia bus galima įsigyti gražių įvairiausių 
rankdarbių, žaislų ir t.t.

Čia bus galima pasiklausyti gražiai skam
bančių lietuviškų dainų, gražaus orkestro; pasi
šokti, pažaisti, pasportuoti ir t.t.

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

RENGĖJAI.
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Didžioji Piramidė
(Šį straipsnį sutrumpi- 200.000 litrų pieno. Kali

nę perspausdiname iš fornijoje sunaikinta 1.500. 
“Tiesos Kelias”. Red.) ' 000 ,apelsinų, 10.000 ha 
1934 metų gavėnios sek- braškių, 

madieniais Madrido kate
dra negalėjo sutalpinti di
džiulės tikinčiųjų minias. 
Net i parapijinę bažnyčią 
turėjo būti įvesti garsia
kalbiai. Jau pirmame savo 
pamoksle tėvas Jose de 
Labruru labai drąsiai ir 
atvirai, lvg nu įausdamas 
netolimą baisiaja audra, 
prabilo i tikinčiųjų sąži
nes: “Katalikai! Mes ne
privalome toliau gyventi 
taip, kaip lig šiol esame 
gyvenę!... Būkime atviri 
ir patys sau teisingi! Mes, 
šių dienu katalikai, savo 
katalikybės nesame gyve
nime praktikavę taip, 
kaip buvo mūsų pareiga.

“Daug, perdaug katali
ku — metrikų ir vardo 
kataliku — yra visiškai 
nuskendę į dabartinio 
šimtmečio materializmą, i būtu galima papenėti 50 
tas pačias nuodėmes ir 
nedorybes, kuriose gyve
na tie, kurie anie katali
kybe nieko nežino...

“Tokie katalikai, sako 
iis, dar mažiau tesirūpina 
tuo, ar jie. kaipo katali
kai, yra atlikę savo sočia- džiausią prabanga, šalia 
J iręs pareigas. alkstančių masių

“Ar jie savo fabrikuose, kiu turtuoliu,

80.000 persiku 
medžiu. Ceylone išmesta į 
jūrą 90.000 tonų arbatos, 
Prancūzijoje sunaikinta 
266.000 karvių, 156.000 ha 
vynuogvnu ir 20.000 tonu 
javu. Tai dar ne viskas. 
>XX Amžius 1936. XI. 6k 
Tai ne tik nekrikščioniški, 
bet ir baisiai nežmoniški 
kontrastai: kada milijo
nai miršta iš bado tai šim
tai tūkstančių tonų kvie
čių, kukuruzų, mėsos, ka
vos ir vaisiu sunaikinama 
kainos išlaikvmo tikslais.

Paryžiaus šumi kapuose 
vra tokių brangių pamin
klu, kad už viena toki pa
minklą būtų galima išlai
kyti ŽOvargšu seimu. Žie
mos metu kai kurie šu-nu 
kapai būna papuošti švie
žiomis. ką tik pražydusio
mis gėlėmis, kurių kaina

utėliuose

j
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ir užims 12 ha plotą. Tai 
bus didžiausias pastatas 
Lietuvoje. Jos skiriamos 
ne tik gydymo, bet ir mo
kslo reikalams. Klinikų 
statyba jau pradedama.

Tsb.

LIETUVOJE JAU SU
NAUDOJAMI IR PUŠU 

SAKAI

akmens skaldytojai, rei« 
kalaudami didesnio atly
ginimo. Prie Raseinių te
ko iškviesti policiją, nes 
keli streikininkai, eidami 
plento linija, nestreikuo
jančius darbininkus jėga 
vertė pradėti streiką. Be 

j to, rasta išmėtyta komu- 
j nistinių atsišaukimu. Ry- 
į šium su nelegalios litera
tūros išmėtymu policija a-

Prieš kelis metus nrad*- Pie ,20 asmenų suėmė.
ta bandyti nusakyti m’š- Liepos 27, 28 ir 29 d. ant 
kuose esančias pušis, pa-j pįent° linijos nei vienas 
sirodė, kad nusakinimas darbininkas darbo nenra-
ansimoka ir iš gautu sa- dėjo tebestreikuoja. 
kų galima 
kanifonijos 
kuriu nemaža įsivežame j _ giemet Alytaus nan_ 
iš užsienio. Miškų Denart- jos ĮięrOnįnės statyba tę- 
mentas sa.kams_ perdirbti S]-ama — statoma užkre- 
Alytuie Jsteigė teroeuti-į £įanių ijgrų skyrius. Taip 

~*i paj. smarkiai statoma 
3 naujoii miesto pradžios

pasigaminti į 
ir ternetino.i 

nemaža. įsivežame
ALYTUS

no ir kanifonijos fabriką.
Fabrikas perdirbta visus
iš ^nu^ų ^surinktus sakus. mokykla netoli geležinke

lio stoties.

sušalusių ir išbadėjusiu 
žmonių. Šių dienų civili
zacija pagamino tokius 
socialinių santykiu skau
džius kontrastus, kad ša
lia vienas kito apsigyveno 
didžiausias skurdas ir di-j

I

vra to- 
kurie gali i 

kalnu kasyklose, krautu- viešbutyje sau iškelti to- 
vėse ir dvaruose darbinin- kius prabangiškus pietus 
knms ir taruautoiams mo- už kurious kiekvienas da- 
kėjo kitokį atlvginima,; 
negu tie, kurie, nebūdami i 
katalikais, iš darbininku į 
tik sau asmeninio pelno 
telaukia?

“Ar tenai jie įgyvendino 
tuos principus, kuriuos y- ir jų vaikus.

t ii -r-r • * • : —

i p T 4 rx Banner Ale 
\ I A K Pale Ale -
U I rll 1 Lager

STAR BREWING CO
BOSTON, MASS.

JOSVAINIAI
lvvis sumoka po 1000 do
lerių.

Yra žmonių, kuriems 
net nėra reikalo dirbti 
pragyvenimui, nes ju ka
pitalai rali dirbti už juos 

.Iš kitos nu- 
ra paskelbęs Kristaus vie- sės vra masės žmonių, ku- 
tininkas ir kuriais katali- rie turi plūktis iki mirčiai 
kas privalėjo skirtis nuo už duonos kąsni sau iri 
nekataliko?

“Štai, čia mes privalome 
matyti savo pikto ir nelai
mių nriežasti. Bet čionai 
ir mūsų išsigelbėjimo ke
lias”... Ir toliau iis kviečia 
katalikus gražinti tikrą
ją, totaline katalikybe. į 
individualinį šeimyninį ir tas, o kitai belieka labai 
socialinį gyvenimą.

Tačiau ką galėjo reikš
ti paprasto vienuolio žo
džiai tiems atšalusiems 
katalikams, pro kuriu au
sis praėjo neišgirstos 
aukščiausiojo Bažnyčios 
Autoriteto enciklikos a- 
pie socialinį teisingumą? 
O kai raudonos pašvaistės 
nušvietė iu padanges ir 
žmonių lavonai nuklojo, 
žeme, tai, pabudę iš mie
go, jie savo kaltes net ver
tė ant velnio...

Šių dienu socialinę san-j 
tvarką galima palyginti 
prie didelės stabmeldiško
jo pasaulio Cheopso pira
midės, kurios viršūnės 
spindi besišypsančia pra
banga, o pamatai — pa
vergtų j ų ašaromis ir 
krauju. Šiandien ofi
cialiai badaujančių bedar
biu pasaulyje yra 30.000. 
000 ; 60.000.000 žmonių
trūksta darbo, 250.000.000 
neturi pragyvenimo mini
mumo, 2.400.000 žmonių 
kasmet miršta bado mir
timi, vien Rusijoje per du 
bado periodu mirė 12 mi
lijonų žmonių, 1.200.000 
žmonių iš bado nusižudo. 
Gal trūksta maistų? Trū
ksta krikščioniško jo pa
dalinimo: 1936 metais Rio 
de Janeire sunaikinta 
7.750.000 kavos maišų, 
New Yorke 6.200.000 
kiaulių. Los Angelėse su
naikinta 600.000 karvių ir 
kas mėnuo sunaikinama

I KUN. DR. KASČIUKO 
JUBILIEJUS

sau
j šeimai, o yra ir tokiu, ku
rie neturi nei duonos nei 
darbo.

O kada visuomenė susi- 
skirsto i tokiai viena ki
tai priešingas žmonių kla
ses, kad viena klasė ioie 
užima perdau? geras vie-

I
i

I

prastos vietos, iei dar at
siranda net tokių, ku
riems jokios vietos visuo
menėje nebelieka — tada 
visuomenė sunkiai suser
ga. Ta neužtarnauta nely
gybė sukelia skausmui 
kurie pagimdo vienų prieš 
kitus pilna navvdo panie
kos, neanvkantos ir bai
mės antagomzma. Tokio
je visuomenėje nėra ra
mybės, nes yieni kitų ne
kenčia, vieni kitus nieki
na ir vieni kitų biiosi. 
Vargo prislėgtos masės į- 
gauna kas kart daugiau 
ir daugiau nusiminusio 
žmogaus išvaizdą, jų vei
dai kas kart daros tam-. 
sesni ir tamsesni — jie 
nusidažo švininės spalvos 
koloritu. O tai reiškia be
siartinančią socialinio gy
venimo katastrofa, kurio- 
ie žūna — kaltas ir ken
čia nekaltas. Tada viso
kiems suvedžiotojams dir
va gera. Benamiui, bedar
biui žmogui, mat. nėra ko 
rizikuoti; ko jis gali ne- 

I tekti per revoliuciją? Kri- 
I kščionvbės kelias yra ne 
klasių kovos kelias, bet ju 
suvienij i m o, bendradar
biavimo tam pačiam tiks
lui, žmogaus asmens pri
gimtai ir antgamtinei lai
mei. Vienus ir kitus ji 
stengiasi sujungti teisin
gumo ir meilės ryšiais. Ir 
vieniems ir kitiems ji vi
sada skelbė ir nenustos 
skelbusi jų teises ir parei-

i

I 
i

I
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Kun. Dr. P. Raščiukas 
šiais metais švenčia savo 
kunigystės 25 metų jubi
liejų. Kadangi kun. Dr. 
Raščiukas yra gerai žino
mas savo darbais Bažny
čios ir Lietuvos gerovės 
kėlime, todėl bus malonu 
jį prisiminti nors bendrais 
bruožais.

Kun. Petras Raščiukas 
baigė Žemaičių kunigų 
Seminariją ir kunigu įš
vęstas 1912 metais. Vika
ravo Svėdasuose, Pumpė
nuose ir Naujoje Žagarėj. 
Ne tik uoliai jis čia ėjo 
pareigas bažnyčioje, bet 
ir švietė žmones, energin
gai platindamas katalikiš
ką spaudą, platino blaivy
bę ne tik žodžiu, bet ir 
gražiu, griežtu abstinen
cijos pavyzdžiu.

Vis dėlto, visu kun. Dr. 
P. Raščiuko darbų vaini
kas yra Jo nepaprastas 
uolumas katali kiškos 
spaudos platinime.

Matydama jo uolumą, 
Šv. Kazimiero Draugijos 
Valdvba 1921 metais pra
šo jį važiuoti į Ameriką 
ir išeivijos tarpe prapla
tinti lietuviška - katali
kišką knvgą ir laikraštį.

Kun. Dr. P. Raščiukas 
savo misiją atliko gra
žiausiai. 1924 metais iis 
vyksta Romon į Jėzuitu 
vedamą Gregoriano Uni
versitetą studijuoti. Čia

v •

-JJ- o ■ mis ir balkonu. Per atlai-
JLietuvos “g sž.

, ... , , . tymu - sutvarkymu ir sty-savo sėkmingą darbą vai- Uum; sako kad dabar Bi. 
mkuoja Kanonų teises jutiškio par. klebonija 
daktaro ir Teologijos ba- bus graaaUsia ir pato- 
kalauro laipsniais. Uzbai-I giausia iš vi Kaišiado- 
gęs moKSlą tais pačiais ri diecezijos klebonijų. 
metais grįžta Lietuvon.

Kun. Dr. P. Raščiukas 
paaukojo: 1) Kunigų Met
ropolijos Seminarijai 1000 -
lt.; 2) Katalikų Ūniversi- dideli valdiški miškai, 
tetui 1000 lt*; 3) Panevė- j kuriuose yra ir žalingu vii 
žio katedrai 1000 lt.; 4) 
Per J. E. Vyskupą Pr. Ka
revičių 2000 lt.; 5) Šiaulių 
moksleivijai per 5 metus 
kapelionaudamas, išdalino 
pašaipu 4.000 litų.

Jubiliatui, I 
Raščiukui, švenčiant savo : maža kumeliuką; Biiutiš- 
25 metu kunigystės, linki- Wo J- Kasakaičio dvi avis, 
me ilgai dar ir toliau dirb- Šįmet kaip šilta vasara, t 
ti gražų Tėvynei ir Baž- tai žmonės beveik daugu-, 

Į ma ir nakties laiku gyvu
lius laiko lauke, kurie 
pririšę, kiti tam tyčia už
tvertuose gardiniuose.

Dabar, kada pradėjoI 
j lankytis negeistini “sve
čiai”, tai visi pradėjo gy- 
,____  . _i i tvartus. |

dai. Oras buvo labai gra- Vietos gyventojai susirū-i 
žus, tai ir žmonių labai njnę, kad šįmet taip anks- 
daug suvažiavo į atlaidus. -įi vilkai pradėjo piauti

Vilkai
Bijutiškio narapijoie v

kų. Liepos mėnesį vilkai 
pradėjo niauti gyvulius. 
Savaitės bėgvie vilkai pa
pjovė Rektariškių kaimo 
Br. Simonavičiaus dvi a- 

i vis ir teliuka: Skarininku 
kun. Dr. P. km. B. Pečiulio tris avis ir

I

ti gražų Tėvynei ir 
nyčiai darbą.

BIJUTIŠKIS

Atlaidai
Liepos 26 dieną, 

tisky ivyko sv. Onos atlai- vulius varyti
Biiu-

Kunigu svečiu su dvasine gyvulius. Pirmiaus būda- 
nagelba klebonui pribuvo, v0 -jįe pasirodo tik vėlai 

rudenį. Gyventojai ren-net astuoni.
Votvva laikė Joniškio g-įasi daryti vilkams abla- 

klebonas kun. A. Mažeika; Vą_ medžioklę.
no votvvos pamokslą sa- I Bijutiškietis
kė Giedraičiu Dekanas 
kun. K. Lesevičius; suma 
laikė Dubingių nar. kle
bonas kun. K. Ribikaus
kas; po sumos pamokslą 
sakė kun. A. Mažeika; 
mišparus laikė Malėtų 
gimnazijos kapelionas 
nigas P. Bučinskas.

LIETUVOS UNIVERSI 
TETAS STATOSI DI
DŽIULES KLINIKAS

ku-

Šiemet bus nusakinta a-į 
rie 140.000 pušu. iš kuriu 
numatoma gauti 175 to
nas sakų. Daugiausia nu- 
šu sakinama Prienų. Dzū
kų, Varėnos, Seinų ir Kaz-j 
lu - Rūdos m;šku urėdiio-J 
se ir praplečiami nusaki- Į 
nimo darbai Jūrės ir ša-' 
kiu, o naujai pradedami g0~ palaikais. Tačiau apie 
Žalgirio. Labanoro ir Tra- to kunig0 mirti ir laidoji- 
ku mišku urėdijos. ~ “
nušu nusakinimo 
darbo 200 darbininku.

Tsb.

NEŽINOMO KUNIGO 
KAPAS

Kaunas — Vvžuonių 
bažnyčioj, bedarant re
montą, buvo rastas kars
tas su labai kukliais kuni-

RASEINIAI

p>r^e mą nieko vietinėse bažnvt. 
-auna registracijos knygose ne- 

' minima, nors tos knygos 
I vedamos nuo 1769 metų.

Liepos 31 d. tie velionies 
! palaikai kaip nežinomo 
i kunigo buvo su priderama 

Tebestrei-, pagarba palaidoti. Ta pro
ga pamokslą pasakė kun.

Darbininkai
kuoja

Liepos 26 d. prie Žemai- Liepa. Palaikai, manoma, 
čių plento statybos su- bus apie 200 metų 
streikavo darbininkai

senu

J*.' IV
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gas.
Šiandien padaryki m e 

kiekvienas savo socialinės 
sąžinės kvotimą. Kiekvie
nas tepasvarsto kokiu bū
du jis savo privatiniame 
ar viešame gyvenime ga
lėjo prisidėti prie esamos 
negerovės padidinimo, ir 
kokiu būdu jis galėtų a- 
teityje prisidėti prie jos 
pašalinimo.

Giliausios socialinės ne
gerovės šaknys yra as
menų sąžinėse.

Statyba I <
Klebonas kun. J. Žabu- • 

lionis, prieš Velykas su- . 
grįžęs iš Amerikos, tuo- 
iaus pradėjo statybos 
darbą;, pastatė kalimo- 
kluono, dabar stato naują 
kleboniją. Pernai ir šių 
metu pradžioje, klebonas 
važinėdamas po Ameriką, 
ieškojo ir rinko tinkamą 
namą ir planus dėl Biju
tiškio parap. klebonijos, 
dabar ir stato Ameriko
niško styliaus kleboniją, , 
dviejų aukštų su galerijo-

Kaunui senai reikalinga 
didelė, moderniai prireng
ta ligoninė. Ligoninė sta
tyti jau nutarta prieš ke
lis metus, bet statyba il
gai nepradėta dėl to, kad 
nebuvo nusistatyta, kur 
statvti ir ka statyti: vie
na didele ligonine, ar kli
nikas. Pagaliau ginču su
kėlė ir vietos parinkimas. 
Po ilgų tyrimų nutarta 
statyti klinikas. Vieta pa
rinkta Eivienių gatvėje, 
prie 7 forto.

Klinikas stato V. D. U- 
niversitetas, vyriausybei 
piniginiai remiant ir Kau
no miesto savivaldybei 
padedant Klinikos turės 
šešis didžiulius pastatus

SEE THIS SENSATIONAL RADIO 
VALUE TODAY!
• Never such a low price for true 
"Teledial” Automatic tuning.
• Tunes 10 stations in 10 seconds; 
station buttons can be changed at 
wiU!
• Getą American, foreign, police, 
amateur and aviation broadcasts.
• N«w Banjo-type cabinet design
in ricb, beautifully matched, plain 
and fancy grain walnut.
• Five powerful tubea.
• Three position tone control.
Gntnou> thort wavt antenna $5 addi- 
tional.

EASY terms
PLENTY of TIME 

TO PAY!

Tai moderniškiausias radio, kuriuo galite gir
dėti Amerikoniškus, užsienio ir kitokius progra
mus. Taipgi galite gauti policijos šaukimus.

Šį radio galite tuniti 10 stočių į 10 sekundų. 
Jis turi penkias labai galingas tūbas.

Taigi, kurie manote pirkti radio, ateikite į mū
sų krautuvę ir pamatykite šį modelį Grunow.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337
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