
Darbininkai Prieš Komu
nistus

Katalikas, kurv,.aeremia 
katalikiikos spaudu neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketfeleris

EINA NUO 1915 METŲ• ------------------------------------------

Šią savaitę Detroit, Mich. 
prasidėjo suspenduotų U- 
nited Automobile Workers 
unijos suspenduotų vadų 
bylą, kuria veda unijos ta
ryba. Suspenduoti vadai y- 
ra komunistai. Juos sus
pendavo unijos vadas ir 
pirmininkas Homer Mar
tin. Prieš prasidėsiant ty
rinėjimui, suvažiavo ko
munistai iš visų apylinkės 
miestų trukdyti tyrinėji
mą. Komunistai veržėsi į 
salę. Kilo triukšmas ir bai
gėsi muštynėmis. Pašalin
tas iš unijos komunistas 
Addes sumušo unijos laik
raščio atstovą. Kiti taip 
pat susikruvino.

Homer Martin griežtai 
nusistatęs iššluoti lauk iš 
unijos komunistų vadus, 
kurie ne darbininkų reika
lais rūpinasi, bet uniją 
naudoja komunistinei pro
pagandai. Komunistų va
dai tokiam Martino nusis
tatymui priešinasi, nes 
jiems rūpi CIO ir jos uni
jas turėti savo kontrolėje.

Komunistai Martiną va
dina “trockininku”, bet 
rimtesnieji darbininkai ži
no, kad Martin yra tikras 
unijos vadas, kuriam ne 
politika rūpi, bet darbinin
ku gyvenimo reikalai. A- 
not Martino, komunistų į- 
taka automobilių darbinin
kų unijoje yra maža. Jie' streikų, Čhicagos Hardwa- 
turi savo kontrolėje tik 12, re Foundry Kompanijos 
skyrių, o kiti 200 skyrių darbininkai susitaikė su 
pritaria Martino nusistaty- darbdaviais ir sugrįžo prie 
mui prieš komunistų va- darbų. Kompanija norėjo 
dus ir komunizmą. darbininkams dešimtu

Komunistai triukšmauja nuošimčiu sumažinti algas, 
ir gąsdina Martiną, kad Darbininkai tam pasiprie- 
jeigu jie ir bus pripažinti šino ir paskelbė streiką, 
kaltais, tai jie apeliuosią į Galutinai kompanija pa- 
visą uniją ir šauksią nepa- siūlė jiems priimti penktu 
prastą unijos konvenciją, nuošimčiu sumažintas al- 
Bet vargiai komunistams! gas. Darbininkai sutiko... 
tas pavyks padaryti, kada' Streikas galėjo būti iš- 
dauguma darbininkų yra vengtas, jei kompanija iš 
griežtai nusistatę prieš ko- sykio būtų sutikus pasita- 
munizmą ir jo vadus. rimais klausimą išspręsti.

Kunigas Ragina Darbininkus 
Organizuotis

Yonkers, N. Y. liepos 28, 
Šv. Atanazaas bažnyčios, 
Bronx, N. Y. parapijos kle
bonas Rev. Thomas J. Dar- 
by, didis darbininkų reika
lų gynėjas, kalbėdamas į 
500 darbininkų pasakė: 
“Darbininkams yra būti
nas reikalas organizuotis į 
unijas, kitaip jie ir toliau 
pasiliks vergauti už menką 
atlyginimą. Darbininkai 
nematys sau geresnio gy- 

j venimo, nesusilauks iš 
darbdavių teisingo atlygi
nimo, jei nesusiorganizuos 
į unijas. Darbininkų viltis 
į geresnę ateitį yra jų or
ganizacija”. Darbininkai 
su didžiausiu džiaugsmu 
plojo rankomis jam pabai
gus kalbėti. The Smith 
Carpet kompanijos darbi
ninkai nori sudaryti CIO u- 
niją ir reikalauti, kad kom

panija sutiktų jiems ir to- 
i liau mokėti tokį pat atlygi
nimą.

Darbininkai Sugrįžo Prie 
Darbų

Chicago, III., liepos 28, — 
I Po neilgų, bet trukšmingų

TEL. SOUth Boston 2680
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Zarasų kraštas Lietuvoje yra vienas iš gražiausių. Šiam kraštui ypač daug grožio teikia gausingi ežerai. Liepos 3 d. Zarasuose į- 
vyko vandens šventė. Šiame paveiksle matome kai kuriuos tos šventės vaizdus.

Franco Prašo Anglijos Ištirti
Ispanijos Bombardavimus

Londonas, liepos 28, —‘j ką negali pasiimti,-tą sude- 
Anglijos vyriausybė pa-!gina. " Franco kariuomenė 
reiškė, kad jau antrą sykį jau visai arti prie Sagunto 
gavusi iš Ispanijos nacio-, ir tik 25 mylias, nuo Valen- 
nalistų vado gen. Franco,' ei jos. Per paskutinius ke- 
prašymą sudaryti bešališ- ■ liūs mėnesius radikalai - lo- 
ką komisiją ir ištirti Ispa-Į jalistai nė žingsnio nepa- 
nijos miestų bombardavi- (žengė pirmyn^ bet bėga

munizmą ir jo vadus.

ČEKOSLOVAKIJA TEIKIA
LENGVATŲ VOKIETININ

KAMS
Praha, Čekoslovakija, lie

pos 28, — Čekoslovakijos 
vyriausybė nori baigti de
rybas su sudėtais vokie
čiais tautinių mažumos 
klausimu. Ji išleido statu
to projektą, kuris 3,500,000 
Sudetams vokiečiams duo-į mą valstybę kitų reikalais, 
da naujas teises mokyklų i jei nejaustų, kad derybos 
tvarkyme, valdžios darbuo- tarp naciu ir Čekoslovaki

jos grali išįrti. Ir Hitleris 
nebūtų raginęs Anglijos 
ten siųsti žmogų, jei ne- 

i jaustų karo, kurio dabar 
! jis nori išvengti. Žinoda
mas, kad be karo jis Čeko
slovakijos nepavergs Jis

savo patarėją, Lordą Run- 
cimaną. . Vokiečiai tai skai
to dideliu laimėjimu, kad 
Čekoslovakija priėmė An
glijos pasiuntinį. Aišku, 
kad Anglija nebūtų siun- 

į tus savo žmogaus į sveti-

Naciai Smerkia Čeky 
Pasiūlymą Vokietijos Naciai Puola Lietuvą

Berlynas, Vokietija, lie
pos 28 — Nacių spauda 
griežtai smerkia Čekoslo
vakijos siūlomas lengvatas 
vokietininkams. Jie tas 
lengvatas skaito kaipo išsi
sukinėjimą duoti autono
miją sudėtų vokiečiams, 
kurių esą apie 3,500,000. 
Vokietininkai - naciai la
biausia pyksta, kad Čeko
slovakijos -vyriausybė iš
leistame įstatyme kalba 
tik apie mažumas, kuomet

Berlynas, liepos 28,— Vo-.ma, kad Lietuvos vyriau- 
kietijos nacių laikraščiai! sybė karo stovį panaikintų, 
reikalauja, kad Lietuvos!Bet visas vargas, kad na- 
vyriausybė į 
Klaipėdoje prieš dvyliką!lauja, o kitiems nieko ne- 
metų paskelbtą karo stovį. 
Jie rašo: “Dvylika metų 
priespaudos. Reikia tuojau 
padaryti galą tam nepa
kenčiamam gyvenimo sto- 

fvįui. Lai Lietuvos vyriau
sybė nemano, kad Vokieti
ja neišgirs savo brolių

------- , .-ų. ’---- :—;i skaudaus šauksmo. Per 
sudėtų vokiečiai esą turi dvyliką metų Lietuva žiau- 
buti skaitomi kaipo lygio- rįomįs priemonėmis Klai- 
mis teisėmis su cekoslova- pėdoje spaudė gyventojus, 
kais----------------------------- bet jų nelaimėjo”.

Jei naciai Klaipėdoje nu
siramintų ir gyventų tvar
kiai, nekeltų riaušių, žino-

I
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ciai labai daug sau reika-

duoda.

Unija Statys Namus 
Darbininkams

nuo nacionalistų kariuo
menės arba pasiduoda 
jiems. Nacionalistų valdo
moje Ispanijos dalyje gy
venimas eina normalia ei
ga.

mą ir kitus žiaurius žudy
mus. Anglija pirmiau buvo 
pareiškus, kad būtų nau
dinga ištirti Ispanijos ko
vojančių pusių vietas ir su
rasti, kas yra kaltas už ne
kaltų gyventojų žudymą, 
toli nuo karo fronto. Fran
co tuojau sutiko su Angli-< 
jos pasiūlymu, bet radika
lų valdžia iki šiolei jokio 
atsakymo Londono vyriau
sybei nedavė. Faktas jau į- 
rodoma, kad lojalistai - ra
dikalai bombardavo 1,215 
neapginkluotų miestų ir 
kaimų. Jie bombardavo 
Cordovą 27 sykius; Palmą 
25; Grenadą 24; Avilą 14; puolė kelias dešimtis už-i 
Seville 11; Valladolid 9; Sa-,sienių skaučių. Karo ko- 
ragossa 8.

Radikalai - lojalistai pa-’pasiuntė į priverčiamojo 
bėgdami viską sunaikina; darbo stovyklą.
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700 DARBININKŲ STREIKUOJA 
BROOKLYNE

"zl—~:—t—z—~----------------------

Brooklyn, N. Y. liepos 28,

Detroit, Mich. liepos 28— 
Automobilių darbininkų, 
CIO unija planuoja pasta
tyti 110 gyvenimo namų 
darbininkams. Dabar kai- 
kurie darbininkai gyvena 
visai prastuose būtuose. 
Lyndon & Smith arkitek- 
tai jau sudarė planus sta
tybai pradėti.

Vokietininkai Buvo Užpuolę
Užsienio Skautes Klaipėdoje kadlmerican s^tyR^

se ir kalbos vartojimu, bet 
nieko nesako apie suteiki
mą jiems savivaldybės. De
rybos nebus užbaigtos iki 
tas klausimas nebus galu
tinai išspręstas.

Hitleris ieško kelių susi-___________
artinti su Anglija is skun- ; gudriu'būdu prisikalbino į 
džiasi, kad Čekoslovakija pagalba Anglija, kuri išlai- 
tyčiomis vilkinanti dery- kyti taiką Europoje, darys 
bas su sudėtu vokiečiais, spaudimą čekams, kad vo- 
Anglija,_ šiomis dienomis, kiečių reikalavimus priim- 
pasiuntė į Čekoslovakiją tų. Prancūzija ir gi pareiš- 

! kė. kad klausimas turi bū
ti baigtas taikos būdu ir 
kad Čekoslovakija pasilik
tų nepriklausoma.

zor kompanija atnaujintų 
su jais pasibaigusią sutar- 

įtį. Kompanija tačiau pa- 
• reiškė, kad darbininkams 

|mendantasUVdu užpuoliku'.al®°s bus sumažintos 6 
I . . _ . . r. . centus į valandą, atostogų

laikas bus nemokamas ir 
nakties laiku dirbantieji 
gausią tokį pat atlygini
mą, kaip ir dienos darbi
ninkai. Unijos darbininkai 
mėgino su kompanijos va-; 
dovybe tartis, prašė, kad

Klaipėda, liepos 22 dieną, 
vokietininkų padaužos už-Į

Važiuojam!

GELEŽINKELIŲ DARBININKAI 
REIKALAUJA PRAGYVENIMUI 

ATLYGINIMO
Chicago, III. liepos 28, — eina, bet kompanijos griež- 

Geležinkelių darbininkų u- tai yra nusistatę sumažin- 
nijos pirmininkas, A. F. ti darbininkams algas. 
Whitney, pareiškė, kad jie Toks kompanijų reikalavi-
kompanijų pasiūlymą pri-; mas yra neteisingas, nes 
imti 15 nuošimčiu suma-1 darbininkai žino, kad jiems 

olrrnc otmoc iv- Vi-'ia cnmaiintn o flvonn i m

_______
Sekmadienį, Liepos-July 31 d., š. m. visi važiuo- 

jam į lietuvišką Palangą, Methuen (arti Lawrence),Į praeitų metų sutartį pra-j 
Mass., kur įvyksta laikraščio “Darbininko” rėmėjų, tęstų iki liepos 5, kuriuo 
prietelių ir LDS organizacijos Naujos Anglijos apskri- laiku būtų vedami pasita- 
čio išvažiavimas. j rimai. Kompanija iš tokiųrimai. Kompanija iš tokių

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per ____
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ
Kiniečiai Susistiprino Ginti 

Hankow

Shanghai, liepos 28 — 
Kinų - Japonų karas dabar 
persimetė į Hupeh provin-

Jau gavome žinių iš įvairių Naujos Anglijos lietu-i darbininkų pareiškimų nu-1 • « « •• « j v* • • J 1—* • 1 Tio y’Ki yi i Ir n ivių kolonijų, kad ruošiasi vykti j sį lietuvių darbininkų 
suvažiavimą, kurio programa bus įvairi, graži ir turi
ninga. Rengėjai yra pasiruošę priimti ir pavaišinti 
10,000 minią įvairiais skaniais užkandžiais ir gėri
mais, apdovanoti pasižymėjusius programoje brangio
mis dovanomis, palinksminti ir suįdominti gražia pro
grama.

Sekmadienį lai nelieka nė vieno lietuvio, nė vienos 
lietuvaitės namuose. Visi keliai veda į Palangą, gra
žiausi lietuvių parką, prie didelio ežero. Važiuokime 
kam kuo patogiau: automobiliais, autobusais, orlai
viais, kalamaškomis, na ir savais “arkliais”.

Šiais metais visa mūsų tauta mini 550 metų Krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje ir Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktį. Kaune įvyko Pavasarininkų 
(Lietuvos jaunimo) kongresas. Į Kauną Kongreso me
tu suvažiavo apie 40 tūkstančių Pavasarininkų ir apie

sijuokė. Darbininkai išėjo 
į streiką. Didžiuma darbi
ninkų toje kompanijoje y- 
ra katalikai.

MūšiaiPrieManchukuo 
Rūbeliais

žintas algas atmes ir jei ki-! iš sumažinto atlyginimo 
taip nebus galima susitai- nebus galima pragyventi, 
kyti, tai darbininkai išeis į Jei geležinkelių kompani- 
streiką. Jis pasakė, kad. jos sumažintų darbinin- 
darbininkai turi teisę pra- kams algas, kitos industri- 
gyvenimo atlyginimą gau- jos tuoj imtųsi taip pat da- 
ti, jei kompanijos ir negali ryti. Lai kompanijų virši- 
iš įdėtų pinigų sau gauti ninkai sumažina savo tūk- 
nuošimčių... Jungtinių A- 
merikos valstybių Katalikų 
Bažnyčios vyskupai, 1919 
metais, yra pareiškę: — 
“Darbdavys neturi teisės 
imtis sau nuošimčius nuo 
savo įdėtų į industriją pi
nigų iki jis darbininkams

• vr

ciją. Kiniečiai prisipažįsta. go^OO pašaliečių simpatizatorių. Naujosios Anglijos
kad jie turėjo ištraukti 
daug kariuomenės iš Kiu- 
kiang į Hupeh ir ^Vuhan a- 
pylinkę ginti 
pasidarė naufus 20

lietuviai tą patį gali padaryti. Jeigu nesuvažiuos 
100,000 lietuvių, tai lai suvažiuoja 10,000 ir tai jau bus

^4 Hankow, ir gražus pasirodymas, . graži lietuvybės demonstracija 
pasidarė naiTjuS^O mylių niūsų išeivijoj. Visi, o-Visi važiuokime sekmadienį Ue- 
apkasus palei Yangtze upę. pos 31 d. į Palangos parką, Methueol<Lawrence), Mass.

stantines algas, o ne dar
bininkų.

Keturi Vaikai Žuvo Smėlio 
Urve

Cleveland, Ohio, liepos
neatmokės pragyveni m o 28, — Vaikai žaisdami iš- 

I atlyginimo. Katalikų Baž- kasė urvą smėlio kalne.
Tokio, Japonija, liepos 28. nygjos moksiag reika-Jiems bežaidžiant išsikas- _— \z Ir Ci ■ 31 Y Y Oi T — * y y a ■ «* * *
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kariniai laivai paleido su- Pasitarimai tarp darbi- užgriuvo ant jų, viiie i lfl Manphnlrnn k-a- . . , . . ..I..*? v. v, J
— Vakar sovietų Rusijos

vius į 10 Manchukuo ka
reivius ir apie 60 rusų įsi- 
briovė į Manchukuo prie 
Ussuri upės. Sakoma, kad 
šimtas kitų rusų nuo salos 
įsibriovė į Manchukuo ir 
padegė du kaimeliu. Man
chukuo apie 500 kareivių 
užpuolė rusus ir juos su
mušė. Mūšiai ėjo per 5 va-

tame urve, 10 tonų smėlio 
, ir keturi 

ninku vadų ir kompanijos iš jų užtroško smėlyje.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 30 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa, kurią išpildyti pasižadėjo 
Waterburio (Connecticut) lietuvių Radio Grupė, va-

landas. Rusai paSitraukė. dovaujant p, Jadvygai Stulginskaitei. Praiome pasuk- 
Japonijos vyriausybė sako, ti savo radift rodyklę ant 1120 kilocykles ir klausytis 

- —” ... - - v—programos iš WCOP stoties, Boston,kad dėl to incidento nekilo Waterburl 
didesnių nesusipratimų. I Mąss.



Penktadienis, Liepos 29 d., 1938
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VIETINES ŽINIOS
PARCIUNKULĖS

ATLAIDAI

. ............... ............... —.... . ........... .....

CHORAS VASAROS 
METU DIRBA

J i <

IHSi ursuos Į

Šv. Petro So. Bostono lie
tuvių par. bažnyčioje bus 
gaunami Parciunkulės ko
plyčios atlaidai nuo pietų 
rugp. 1 d. iki vidurnakčiui 
rugp. 2 d.

Kas norės galės išpažin
ties prieiti rugp. 1 d., per 
mišias, vakare per pamal
das ir rugp. 2 d. iš ryto.

Pirmadienį po pamaldų 
bus Tretininkų Brolijos su
sirinkimas.

“Japonijos

MOKYKLOS BAIGA

Liepos 29 d., šį penkta
dienį, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., keli šimtai bernaičių- 
mergaičių, su tam tikra 
vieša programa — iškil
mingai baigs šios vasaros 
mokyklą. Vakarėly daly
vaus vaikučiai, jų tėveliai, 
rėmėjai, vietiniai kunigai, 
kun. Pr. Aukštikalnis, S. J. 
ir kun. Alfonsas C. P. Pa
geidautina, kad southbos- 
toniečiai savo gausiu atsi
lankymu parodytų Sese
lėms ir vietiniams kuni
gams dėkingumą už vedi
mą vakarinės mokyklos, ir 
vaikučiams pritarimą.

!

Šv. Petro par. didysis choras 
su savo vadu muz. R. Juška, 
praleidžia savo Vasarines atos
togas praktikose, kad išmokus 
ir prisirengus gerai su Gilbert ir 
Sullivaųp pagarsėjusia operete 
“Mikado” — arba 
Imperatorius”.

Korespondentui teko sužinoti, 
kad jaunieji lanko pratybas tris 
ir keturis vakarus į savaitę per 
paskutinius tris mėnesius.

Šis veikalas yra dviejų aktų, 
užima suvirš porą valandų išpil
dyti, bus išpildytas So. Boston 
High School Auditorijoj spalių 
26 dieną, 8:15 vai. vakare.

Chore yra virš 60 asmenų, ir’čiau upių. Vien Bostono a- 
jie visi bus kuostumuoti pui-■ pylinkėje Charles upė išsi- 
kiais japoniškais rūbais. Randa- j lie jus pridarė daug nuos- 
si ir 10 principalų, kurie atliks -- —-----—-
svarbias roles. Scenerija bus pa
ruošta kuopuikiausia. Daininin
kams ir vaidintojams pritars 
rinktinis orkestras iš 15 asme
nų.

Jaunimas pilnas entuziazmo, 
ir darbą varo pirmyn. Laiks nuo 
laiko pranešiu skaitytojams ir 
tolimesnę šio jaunimo darbo ei
gą. Dabar užsirašykim ant savo 
kalendoriaus datą Oct.-Spalių 
26-tą Choro operetė.

< Dėdė Tadas.

Sekmadienį, liepos 31 d., Palangos 
Parke, Methuen-Lawrence, Mass. į- 
vyksta “Darbininko” naujos Intęrty- 
pos fondui piknikas, į kurį jau iš anks
to So. Bostoniečiai ruošiasi važiuoti. 
Kadangi nevisi turi savo automobi
lius, tai iš So. Bostono nuo Šv. Petro 
par. bažnyčios išeis busai 10 vai. ir 
11:30 vai. ryte. Ten ir atgal tikietas 
90c. Būtų gera, kad busų bilietus įsi- 
gytumėte iš anksto.

Cambridge busai išeis nuo Nekalto 
Prasid. Panelės Švč. par. bažnyčios, 
Windsor St., 11:30 vai. ryte.

Potvynių Pavojus Didėja
Dėl liūčių susidarė rim- 

i tas pavojus visiems gyven- 
. tojams, gyvenantiems ar-

tolių ir prigėrė septyni 
žmonės. Nukentėjo De- 
dham, Needham, Dover ir 
kiti miesteliai. Visos mau
dynės Charles upėje užda
rytos. Taipgi išsiliejo ir ki
tos upės, kaip tai: Concord, 
Sudbury, Neponset ir ki
tos. Audringas vanduo iš
vertė užtvankas. Vanduo 
kaikur užlieji ir vieškelius.

Policija Sugavo Automobilio 
Vagiliukus

DAKTARAI* APSILANKĖ

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston, <

•»* * 1w

Mūsų vasarinėje mokyk
loje šį metą lankėsi kun. A. 
Baltrušiūnas, kun. P. Auk
štikalnis, S. J., kun. Alfon
sas Maria, C. P. ir ponia 
Dundan — slaugė, kuri ne
mažai pasidarbavo per Di
dįjį Karą. Mes džiaugia
mės, kad šie asmenys susi- 
įdomavo mūsų darbu. Šir
dingai dėkojame.

Albina Kenavičiūtė, 
Vasarinės Mokyklos mo

kinė, South Boston, Mass.

•

So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU Boston 2660

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

TelephoneTelephone 
SO. BOSTON 

1058
SO. BOSTON

1058

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi

mo vieta:

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
‘ (REPŠYS)

1 Hamlin St., ir E. 8th St
John Repshis, M. D.

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

r»

SOUTH BOSTON, MASS.
•/

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass.

John J. Grigaitis
F.

(Grigaliūnas)
ADVOKATAS

598 East Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

__ _ _- ...
i——------------ ------- ii

Prisiekęs Advokatas
. Juozas B. Gailius

Veda visokias provas.
Daro visokius legalius dokumentus j

317 E St. (Kampas Broadwsry) 
South Boston, Mass.

> Telefonas: ŠOU Boston 2732 
j Nmmp T ALbot^S^. . , J

Liepos 27 d. policija 
Fields Corner sekcijoj, 
Dorchestery sugavo du va
giliu važiuojančiu vogtu 
automobiliu. Vagiliai pavo
gė automobilį prie Vaikų 
ligoninės Roxbury. Vieną
vagilį policija šūviu sužei
dė ir dabar guli ligoninėje.
Įspėjimas kitiems jaunuo
liams, kad vagiliavimas vi
sada baigiasi liūdnai, ,taip
pat ir kiti kržminališki dar• v

bai.

Naujos Plokštelės
Pereitą ir užpereitą

P GRABORIAI
ž

S.Bara$eviauslrSūiius
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2Č37.

gali atsakyti Stanley Ra
dio kompanijos savininkas 
inžinierius Stasys Beles- 
kas. Jo adresas: 355 W. 
Broadway, So. Boston. 
Stanley Radio kompanija 
turi modernišką įrekorda- 
vimo aparatą, kuriuo įre- 
korduoja labai gerai bile 
ką. WCOP radio stoties 
viršininkai pripažino, kad 
Stanley Radio kompanija 
įrekordavo muziką karilio
nu daug geriau, negu jau 
kas kitas yra įrekordavęs.

GRĮŽO Iš LIGONINĖS

Trečiadienį, liepos 27 d., 
š. m. po sunkios ligos su
grįžo iš ligoninės p. Pranas 
Razvadauskas, Naujos An
glijos Apskričių Vyčių pir
mininkas. Sveikiname.

JANUŠKATTfi—NOVOTNY

Sekmadienį, liepos 24 d., prieš 
mišias 10 vai. ryte, priėmė mote
rystės sakramentą p-lė Anelė 
Januškaitė, mūsų parapijos mer
gaitė ir jaunuolis Pranas Juozas 
Novotny, Šv. Wenceslavo para
pijos narys. Pranė Novotny, jau
nojo sesutė ir Kazys Januška, 
jaunosios broliukas, buvo liu
dytojais pp. Novotnų gyvenimo 
sutarties. Kun. dr. Mendelis at
našavo šv. mišias. Savo trumpa
me pamoksle jis aiškiai išdėstė 
svarbą ir prakilnumą moterystės 
sakramento, ir kaip begalo gra
žu yra tą sakramentą priimti 
laike šv. mišių aukos ir priimant 
šv. Komuniją. Jis ypač ragino 
jaunuosius, kurie mano kada 
nors apsivesti, kad tai darytų 
kaip Bažnyčia trokšta, būtent, 
su šv. mišių auka. Jaunai porelei 
linkime ilgiausių metų ir geriau
sios laimės jų naujame gyveni
me. Laikinai pp. Novotnai gy
vens 669 Partland St.

prie Lietuvos. Iki šiol turime ge
rą kelionę: oras gražus: sekma
dienį, liepos 17 d. būsime Virba
lio stotyje, Lietuvoje”. Tai mūsų 
gerb. Klebonas, nežiūrint savo 
73 metų amžiaus, pervažiavo vi
są Europą be jokio nuotikio. 
Tas parodo, kad mūsų klebonas 
turi dar daug energijos. Pagy
venęs Lietuvoje, pakvėpavęs jos 
laisvu nepriklausomybės oru, 
galės grįžti vėl mūsų tarpan, ir
už penkių metų minėti auksinį 
savo kunigavimo jubiliejų. Kaip 
tik to mes ir linkime jam!

Tel. ŠOU Boston 1437

JosephW. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
Residence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 3960.

v sės-
tadienį, Darbininkų Radio
programoje buvo ‘trans-
liuojama plokštelėmis lie
tuviškos meliodijos var-
pais, kurias karilionu į-
skambino muzikas Jonas
Vaičaitis. Daug kas klausia
kaip galima buvo padaryti
plokšteles, kada varpų ka
rilionu skambino Norwoo-
do miesto rūmų bokšte?
Tą klausimą labai lengvai

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

ATIDAROMI!
ŪKININKŲ TURGAI ATVIRAME ORE

© Antradienį, Rugpjūčio 21d., Marcella St., Roxbury, Mass 
» Trečiadieni, Rugpjūčio 3<r ..Centrai Sq., East Boston, Mass. 
‘ ^Ketvirtadienį, RugpiūčioJU Thomas Park, So. Boston, MasS? 
į 'Šeštadienį, ^Rugpjūčio Wintrop~Sq.7_CharT^t0Wfi, Mass. 
į Į Šie Turgai bus atdari nuo 7 vai. ryte iki 1:30 vai. po 

į [ pietų. Atvažiuokite kas savaitę ir nusipirkite šviežius pro- 
; Į duktus tiesiog nuo ūkininkų. x (29-2)
* i
' I©®®©®®®®®®®©©©©®©©©©©©©©®®©©©®®®®©©©®®®©©®©©©®©©®®©!

ATVYKO ATOSTOGOMS

p. Rapolas “AI” Čeponis su sa
vo mamyte -iš Bennington. Vt. 
atvyko pas savo gimines pp. Va- 
ladkevičius, gyv. 159 H St., pra
leisti atostogas. Jaunas Rapolas
lankėsi “Darbininke”.

IŠLEISTUVĖS

Trečiadienį rugp. 3 d
6:30 vai. vak.*9 Šv. Petro

i^©©©©©©©©©©®©©®©©®©©®©©©©©©®©®©©®©®©®©®®®®®®®®®®®©®®®“ i

Parduodame prieinamiausiomis kai j 
nomis maliavų, sieninį popierų, dar- i 
zams įrankius. Mes esame Venetion < 
Blinda fabriko agentai, parduodame j 
langams uždengti sietelius — screens ’ 
langams užlaidas visokių rūžių. Pažau- i 
kitę mus apskaitliavimul. Nieko ne- Į 
skaitome už apskaitliavimų ir įdėjimų, J 
nežiūrint kaip toli ir neatsižvelgiant ar i 
bus didelis ar mažas užsakymas.

s

i 
t

Me« «p«ciallzuojamė» Venetion Blinda 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo.

• UNIVERSITY HARMARE CO. 
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.ist Tel. TRO-r 9263

SaviriiĮjįjį; J. Snapukas ir H. Baxendale n

KLEBONAS LIETUVNIKAS 
LOURDE 

šeštadienį, liepos 23 d. parapi
joj įvairūs asmenys gavo atviru
tes nuo klebono Lietuvniko su 
vaizdu Lourdo bazilikos. Atvi
rutės rašytos liepos 12 d. Svei
kindamas Baltimorės lietuvius, 
klebonas rašo: “Rytoj keliau
sim į Paryžių. Vis jau artinamės

TRUPINĖLIAI
Kun. dr, Mendelis pereitą šeš

tadienį pakrikštino mūsų gerai 
žinomo smuikininko p. Jaggar 
žmoną. Lankydama Stebuklingo 
Medalikėlio novenos pamaldas 
mūsų bažnyčioje, ji taip pamy
lėjo mūsų tikėjimą, kad nutarė 
likti katalike. Sekmadienio rytą, 
drauge su savo vyru ji priėmė 
pirmą šv. Komuniją.

P-lė Lili joną Valčečkaitė grįžo 
iš atostogų, kurias praleido dide
liame New Yorko mieste.

B. S. K.

Tel. SOUth Boston 0815

D. AZaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patariu vimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

par. svetainėje, 492 E. 7th
St So. Boston,
vyks išleistuvių bankietas,
išvažiuojantį į

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebtiauckas
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

i
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Amerikos Lietuvų Sporto n“»- i Vilnių iš Kauno kar- I jMOMZHMAai I UhiuALk ’ydejo apie 70 žmonių.Laimėjimai Lietuvoje
KAUNAS, liepos 24 dieną —

Karstas į Vilnių buvo at
vežtas tą pat dieną vakare.
Prie Rasų kapų karsto lau-

Mass. į- Martinaitis bokse laimėjo aukso kė būrys Vilniaus lietuvių 
i • a _ . mpHuli n A liča įioVac ir it* ciam Q cm orui i nrM*S'ir>Gin

Lietuvą
kun. Pranciškų Aukštikal
nį, S. J. pagerbti bei atsi-
sveikinti. Kviečiami visi
prieteliai, giminės ir pažįs-

medalį, o Ališauskas ir Naujū-jir Šiaip asmenų, norėjusių 
nas dėl jo rungėsi liepos 24 die-* atiduoti velioniui paskuti-
ną, kurių rezultatai dar nežino
mi.

I Mačionis 1500 metrų perplau

nę pagarbą. Čia gedulingas
pamaldas atlaikė kun. Bie

tami atsilankyti. Tikietus I
kė per 24:239 minučių ir laimė

liauskas. Nuleidus karstą
jo aukso medalį. Plaukime ge

į rūsį, buvo sukalbėtos

prašomi įsigyti iš anksto.
Tikietai gaunami “Darbi-
ninke99

Dukteris,
ir pas Lietuvos

riausiai iš Amerikos lietuvių pa
maldos ir sugiedotas Lie
tuvos himnas.

sirodė Bikinas ir Mačionis.
I

M. Kilmonytę.
o ypač pas p-lę Kaunas, liepos 26 dieną,

Rap.

LAIŠKŲ DĖŽUTĖ
Gerbiamasis —

Ketvirtadienio vakarą liepos 
21 d., p. Aleksandras Vasiliau
skas, jaunas lietuvis tenoras - 
dainininkas, iš Detroit, Michi- 
gan, labai sėkmingai sudainavo 
lietuvišką dainelę: “Dul Dul Dū
delė”, laike “Major Bowes Ama- 
teurs Hour” radio programos. 
Dainelė pasiekė visą Ameriką, 
ir dainininkas užsitarnavo 
“loud applause” nuo matomos 
audiencijos, o nuo nematomos 
audiencijos jis gavo virš 1900 
balsų. Štai šis pasisekimas jau
no lietuvio dainininko parodo 
kad lietuviai turi talentų, ku
riuos ir kiti pripažįsta tinka
mais. O toliaus, pono Vasiliaus
ko drąsumas taipgi yra garbė ir

Atvykę kauniškiai Rasų
kapinėse aplankė Dr. Ba

Tautinės Olimpijados kre
pšinio turnyre pirmoje da
lyje Amerikos lietuvių ko

sanavičiaus ir kitų įžymių
lietuvių kapus. Lenkai lie
tuviams visur rodė didelį
mandagumą.

12 Freeman St,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

i

manda laimėjo prieš Lietu
vos “Aušrą” 51:16, antro
je prieš LGSF 21:20 ir išė
jo ketvirtan finalan. Visą 
Olimpijadą filmuoja Ame
rikos lietuviai Motuzai, to
dėl neabejotinai teks ją pa
matyti ir Amerikos lietu
viams kad ir ekrane.

Vytautas Vileišis Palaidotas 
Vilniuje

Pernai vasarą Kaune 
staiga mirė širdies liga 
Lietuvos pasiuntinys Lat
vijai inž. V. Vileišis, buvęs 
susisiekimo ministras. Ve
lionis laikinai buvo palai
dotas Kauno kapinėse, 
nors Vilniuje, Rasų kapinė-

pavyzdys lietuviams, nes jis aiš- 36» Y?3- Vileišių Šeimynos 
kiai pasakė visiems per radioįamžino poilsio rūsys. Ten 
kaip jis labai myli lietuviškas palaidotas velionies 
daineles ir jas dainuoja visada, tėvas inz. Petras Vileišis, 
kada turi progos didis Lietuvos kultūros

Ir kaip malonu būtų jei dau- darbuotojas prieškariniais
didis Lietuvos kultūros

giau iš mūsų jaunuolių lietuvių laikais.
atsirastų drąsių artistu, kurie Liepos 5 d. &• H. inž. V. 
parodytų savo gabumus ne tikĮ Vileišį? palaikai buvo iš- 
“Major Bowes” programoj, betve^ įš K 
h- kitur, kurie teiktų garbę ir laidoti 
laimę mūsų energingam jauni- Į 

imui. Danielius CesnuKs.

♦

Giedraičiai Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

60 asmenų, davė lei-

Ne Vietoje Gailestingumas 
Labai didelį uolumą prieš 

kongresą parodė Ukmer
gės p. valdyba, mažindama 
kiek galėdama skaičių pav- 
kų, važiuojančių į kongre
są sunkvežimiais. Dide
liems sunkvežimiams, ku
rie paprastai gali paimti 
50
dimus vežti nedaugiau kaip 
35 asm. Giedraičių pavasa
rininkai nusisamdę tą patį 
sunkvežimį U. 40, kuris iš 
Širvintų į Šiaulius vežė 60 
kitos or-jos narių, bet pav- 
kų jame teleido vežti tik 
35. Mat, gailestingumas. 
Važiuojančius sunkveži
miais tikrino specialūs val
dininkai ir statė protokolus 
radę daugiau nustatyto 
skaičiaus.

auno į Vilnių pa
tikroje vietoje, 

i savo tėvais. 
Prieš išvežant Kauno ka
pinėse už a. a. V. Vileišio 
vėlę buvo atlaikytos pa
maldos, Velionies karstas^

Lenkai Neleidžia Steigti 
Vilniaus Krašte KuHūriniy 

Lietuvių Organizacijų

PecheH Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broddway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų Udir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Šio gyvenimo laimė sle-
.LaU. i maia£>s. venonies Karstas,pia^šavy kančių bedugnę, taitine vėliava,

2 w laimę, tuoj ^iver- buvo padėtas ant sunkve- 
Že ir kančių šaltinis. žirnio ir nugabentas į Vii-

į-atk\ ,
Lže ir kančių

Vilnius, liepos 28 dieną— 
Vietos lietuviai norėjo į- 
steigti Vilniaus krašte 
Kultūroj ;Pįąųgijos švieti
mo skyrius, bet lenkai tam 
nedavė leidimo.

Peter’s Boston St. Gange 
ir GasoRne Statim 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9067

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.



Penktadienis, Liepos 29 d., 1938 DARBININKAS 3

Kompanijos ViršininkaiĮVAIRIOS ŽINIOS Mėgino Streiką Suardyti

SOVIETAI NEĮLEIDŽIA 
AMERIKOS TURISTŲ ______ ♦-----------------

Maskva, liepos 28, — Ru
sijos sovietų vyriausybė 
neišleidžia išlipti iš laivo, 
kuris atplaukė į Leningra
dą, Amerikos turistams. 
Jungtinių Amerikos vals- vietų Rusijos vyriausybė 

1— • j x 1— “■ H <■ 1 • IX 2-1 1 • * *

Rusijos Bolševikai Puola 
Lenkiją

Maskva, liepos 28, — So

New York, N. Y. liepos 
28, — The Eagle Pencil 
kompanijos darbininkai 
streikuoja nuo birželio 17 
d. ir tikėsi laimėti. Kom
panija nori darbininkams 
sumažinti algas 10 nuo
šimčiu. Kompanija savo 
fabriką apstatė policija ir 
šnipais. Kompanijos virši
ninkai vaikščiojo į streikie
rių namus ir jiems kalbėjo

NORI DARBININKŲ IR 
DARBDAVIŲ SANTYKIŲ

________________ -----------------------------------------------------------------------------

vvashington, liepos 28, — Darbininkai Pagerbė Unijos
morYmin Amanlzno volo- ___

tybių atstovybė Maskvoje pyksta ant lenkų ir griež- auuueju
tyrinėja jų sulaikymo prie-'tai protestuoja, kad jie bol-,^2 . belaimėsią8 Ta 
žastis... Bolševikai bijo, ševikų atstovybės darbi- 1. ° nelaimėsią, la
kad pasaulis nematytų ninkus Varšuvoje taip aky-1i, ^.ar^mmkai viemnSai

Jungtinių Amerikos vals
tybių 16 didžiausių indus
trijų vadai susirinkę daro 
planus kaip būtų galima 
sudaryti glaudžius santy
kius tarp darbininkų 
darbdavių. Daugelis parei- kers Organizing Commit- 
škė nepasitenkinimą, kad tee, CIO., vienbalsiai nuta- 
kaikurios industrijos neat- rė prašyti kun. Neil F. O’ 
sižvelgia į darbininkų rei- Connor, Šv. Jokūbo parapi- 
kalus. Jie sako, kad tuo at- jos, Bay City, Mich., būti

Užtarėją Kunigą

ta 11 Lietuvos rekordų. 
Lauko ir stalo teniso rung
tynėse Amerikos lietuviai 
nedalyvavo.

Bokse Amerikos lietuviai 
Ališauskas, Martinaitis ir 
Nojūnas laimėjo po du su
sitikimus, pateko finalan.

Bay City, Mich. liepos 28,
— Darbininkų unijos na- 

ir riai, local 144, Utility Wor-
Amerikos Lietuvių Sporto 

Laimėjimai Tautinėje 
Olimpijadoje

laikosi.
11CL1 UCLMkSJCL. V XX\.CLX pi V

! testuoja, kad Lenkijos sla- Kompanija atsisakė turė- 
ptoji policija sekioja Rusi- ti su darbininkų vadais pa- 

DdrbddVVS Iškėlė Dirbtuve Uos atstovybės raštininkus, sitarimus. Įvairios draugi- 
* * juos sulaiko ir ištardo. Jie jos ir organizacijos teikia

reikalauja, kad Lenkija streikieriams pašalpą ir ra- 
tuojau panaikintų “tą ne- gina juos kovoti už pragy- 

’ , Arki-

darbininkų vargingo gyve- liai Maboja. Bolševikai pro- 
nimo Rusijoje.

Į Kitą Miestą
Milltovvn, N. J. liepos 28, girdėtą priespaudą”. Nepa- venimo atlyginimą. Arki- 

— The Sagamore Metai įteisinant lenkų darbų, vis- tektų, inžinierių, chemistų Products kompanijos savi-' -- - ■ - -
ninkas, Jacob Morrison, y- 
ra toks darbininkų unijos_____ ______ ___ ____ _ ________ ______
priešas, kad vietoje leisti iįcija taip žmonių nesekio- nepirks iki kompanija ne
darbininkams laisvai_ susi- ja įr neareštuoja kaip Ru- susitars su darbininkais, 
dėti į pnijas, jis iškėlė savo sijoje. Jų protestas būtų Kompanija išdirba paiše- 
dirbtuvės mašinas iš Long logiškas, jei jie duotų žmo- liūs, vardu: Mikado, Regai, 
Island City į Milltown, N. nėms nors kiek laisvės Ru- Torųuoise, Signet, ir Very 
J. Kalbėdamas apie unijas sįjoje Thin.
darbdavys sakė: “Aš visą 
žinau apie unijas. Aš pir-j 
miau priklausiau prie IWW. 
unijos. Aš tą CIO pnija taip! 
suardysiu, kaip keli metai! 
atgal, aš suardžiau AFL u- 
niją”... Jei darbininkai su-Į 
krušų visur susidėti į uni
jas, tada toki » jfbdaviai 
išnyktų...

•-------------

gi reikia paklausti: |ir technikų unija, kuri turi
O ka daro bolševikai Ru- 9000 narių, pareiškė, kad 

sijoje? Niekur slaptoji po- jie tos kompanijos paišelių• v

SODALIETES NUTARĖ 
SUBENDRINTI VEIKIMĄ

Čeveryky Kompanijų Darbi 
ninkai Pasirinko CIO

Narvvood, Mass. liepos 28, čių iš apylinkės lietuvių 
Naujos Anglijos parapijų parapijų ir 6 dvasios vadai. 
Sodalietės, skaitlingai su- Nutarta sudaryti Naujos 
sirinkusios Šv. Jurgio pa- Anglijos Sodaliečių apskri- 
rapijos svetainėje, nutarė tį ir sykį į metus turėti 
subendrinti ir padidinti kongresą. Pirmas toks So- 
savo veikimą Katalikų Ak- daliečių seimas įvyks Nor- 
cijos srityje. Susirinkime woode, Šv. Jurgio parapi- 
dalyvavo apie 50 sodalie- jos patalpose, gruodžio 11Lynn, Mass. liepos 28, — 

šešios čeveryku kompani
jos darbininkų vietinės u- 
nijos nutarė susidėti į vie
ną CIO unija. Darbininkai 
sako, kad iki šiol darbi-’ 
ninkai buvo susiorganiza- j 
vę pagal įvairius amatus ir 
tas sudarė didelius tarp jų viršininkas pareiškė

1 _ A • J • _ . - _

ir iššaukė daug streikų, sumažinti darbininkams 
Kada galutinai darbininkai algas, jei valdžia nustatys

Nori Sumažinti Plieno 
Darbininkams Algas

d., 1938 metais.

Už $4 Pakliuvo Kalėjiman

Kun. Pr. M. Juras,
Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas LDS Centro 
Vice-Pirmininkas, pereitą 
antradienį, atvykęs į “Dar
bininką”, Lawrence lietu
vių kolonijos vardu įteikė 
$100.00 čekį, išpirkdamas 
naujos “Darbininko” Inter- 
type notą. Nors Lavvrence 
nedarbas ir lietuvių koloni
ja nėra didžiausia, bet kur 
yra idealistų žmonių, ten 
nugalimos visos kliūtys. 
Tai garbė Lawrence lietu
vių kolonijai. Lai paseka 
jos pavyzdį ir kitos koloni
jos.

Šį sekmadienį, liepos 31 
d., Palangoje, Methuen- 
Lawrence, Mass. įvyksta 
LDS Naujos Anglijos aps
kričio išvažiavimas “Dar
bininko” Intertype fondo 
naudai. Kun. Pr. M. Juras, 
atvežęs šimtinę “Darbinin
kui”, prašė jo vardu pa
kviesti visus Naujos Angli
jos lietuvius sekmadienį 
atvykti į Palangą. Taigi 
kviečiami Lawrence lietu
vių parapijos klebono, LDS 
Centro Vice-Pirmininko ir 
rengėjų paklausykime ir 
visi vykime .į tą ideališką 
lietuvių parką, kuris ran
dasi prie gražaus ežero.

______________ wv_ Kaunas, liepos 25 d. 100 
žvilgiu Amerikos industri- jų unijos garbės nariu. Jie!Įaisyu plaukime
jos yra bent dešimtį metų sakė, kad už nuolatinį pa- Macioms is Philadelphijos 
atsilikusios nuo pažangių- sidarbavimą organizuotų laimejo pirmą vietą, at- 
jų tautų... Katalikų Bazny- darbininkų reikalais, jie 
čia visada skelbė, I ‘ __
suomet gerovei turi būti nariu. Kun. O’Connor prie 
bendradarbiavimas 1 _
darbininkų ir darbdavių, pie darbininkų organizavi- 
kad vieni ir kiti žinotų savo mosį reikalą, aiškina uni- 
teises ir pareigas ir jas jos tikslą ir jos naudą. Jo 
gerbtų. Popiežius Leonas kalbos ir raštai laikraš-! 
XIII sako: “Yra didžiai blo- čiuose daug padėjo darbi-! 
gas dalykas vaizduotis ninkams susirašyti į uni- 
tuodu luomu pačius savai- jas. 
me esant priešingus vienas; --------------
kitam. Tas visai vra prie- . .. ...
šinga sveikam žmogaus AffleriKOS LietUVIŲ SpOrtlMO- 
protui. Yra skirta kad jie, Gerai Pasirodė Tautinėj 
draugingai sutaptų, nes A|. .... 1
vienas yra būtinai reika- UlimpijadOj
lingas kito; nei kapitalas -----------
be darbo, nei darbas be ka- Kaunas — Liepos 22 d. 
pitalo negali būti. Sutari-į Lietuvos Tautinė Sporto 
mas gimdo gražių dalykų Olimpijada su dideliu pasi- 
ir tvarką... Tikrai šutai- sekimu tęsiama toliau, ku- 
kinti tuos luomus Krikš- rią lanko keliolika tūkstan- 
čionybės priemonės yra x:” ------T ----------- J
reikalingos”.

plaukdamas per 1:06 minu-
kad vi- didžiuosis jį turėti garbės ^es» ° B^drika-S iš Čikagos

v •

Ispanijos Radikalai Susisti- 
prinę Veržiasi Į Gandesą

LLJ ...... (109 jardai 1 pėda)
tarp kiekvienos progos kalba a- antra vietą per 1:09 mi- 

j—------ ±—_• inutes. 100 metrų plaukime
nugara Bikinas iš Pitts
burgho laimėjo pirmą vie
tą, perplaukdamas per 
1:248 minutes. 4x100 metrų 
vandens estafetinėje Ame
rikos lietuvių komanda lai
mėjo pirmą vietą, nuplauk
dama per 11:68 minučių. 
Vandensvidyje Amerikos 
lietuvių komanda laimėjo 
pirma vietą ir finale prieš 
Jachtklubą laimėjo 4:2. A- 

j lišauskas iš Čikagos bokse 
pralaimėjęs Marčiulioniui 
(Lietuva) užėmė antra vie
ta, Naujūnas iš Philadel
phijos nugalėjęs Bendiką 
(Lietuva) laimėjo pirmą 

čių žmonių. Liepos 20 d. .SH aukso medaliu, 
baigta lengvoji atletika, _ Tinklinyje (Volley Bali) 
kurioje Amerikos lietuviai Rauliu jaunalietuvių snor- 
pasirodė gerai. Disko meti- to komanda JSO nugalėjo 
me pirmą vietą laimėjo Amerikos lietuvių koman- 
~ iš Pittsburgho, 2:0.Bernotas 
numesdamas 40.56 metrų 
(133 pėdas). Šuolyje į tolį; 
Bernotas laimėjo antrą 
vietą, nušokdamas 6.66 
metrus (21 pėdą 10 colių).! 
Bėgime 40 metrų (131 pė-

Washington, liepos 28, — 
Inland plieno kompanijos 

skirtumus ir nesutarimus kompanijos *bus priverstos

Maynard,, Mass,, liepos
28 — Harold V. Sheridan, 
42, gyv. 72 Concord St., a- 
reštuotas ir jam iškelta by
la už vogimą pinigų iš laiš
kų. Jis buvo laiškanešiu 

priims CIO, tada kompani- mažumos atlyginimą dar- nuo Pasaulinio karo pabai- 
jos turės vesti derybas su bininkams išdirbant val-g°s- Pašto inspektoriai, 
vienos unijos vadais, o ne džios kompanijai duotus gavę skundų, kad dingsta

Merginos Tęsia Sėdėjimo 
Streiką

liepos 
Wors-

šešių, kaip buvo iki šiolei. 
Darbininkai taip susivieni
ję lengviau savo reikalavi
mus galės išgauti, nes tarp 
jų nebus skirtumų.

I

Cholera Taro Karo 
Pabėgėlių

užsakymus. Jis pareiškė,1 laiškai su pinigais, pasiun- 
kad jei darbininkams ne- tė sužymėtas 4 dolerines 
bus sumažintos algos* kai-’ laiške. Laiškas dingo. Paš- 
nos ant visų išdirbinij bus to inspektoriai sako, kad 
pakeltos... Kompanijos ir tas 4 dolerines ir laišką ra
jų vadai taip nuo senovės do Pas laiškanešį Sheridan.
vra įpratę imti sau di-jPabar^ j^s ^us. 
džiausi pelną ]

- 1 teisiamas
222_ *_1 __1__ kad dabar, federaliame teisme už vo-
kada darbininkai pradeda laiškų ir pinigų.

kadKiniečiai praneša, 
tarp pabėgėlių iš Kiukiang 
ir kiniečių kareivių plečia
si cholera. I

organizuotis ir reikalauti 
sau pragvvenimo atlygini
mo, tai darbdaviai nenori 
nė kiek savo pajamų suma
žinti.

Darbininkai Laimėjo Daug 
Streikų

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

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA ir užkan- 

čkžius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoj^ paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 U. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,

111 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrų utaminkų mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

»V. JONO EV. BL. PA6ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagldys,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass. 

Iždininkas, Andrius Žales kas.
702 Fifth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimhs kas tre
čiu nedšldienj kiekvieno mėnesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Washington, liepos 28, — 
Valdžios Darbo skyrius 
praneša, kad šių metų ge
gužės mėnesy Jungtinėse 
Amerikos valstybėse buvo 
62 streikai. Keturiolika 
streikų, kurie palietė 2,701 
darbininką, buvo darbinin
kų laimėti. Devynius strei
kus, kurie palietė 266 dar
binius, darbininkai pralai
mėjo. šešiuose streikuose, 
kurie palietė 1,438 darbi
ninkus, abi pusės, darbi
ninkai ir darbdaviai, nusi
leido ir susitaikė. Iš tų 62 
streikų, 33 buvo tame mė
nesy neužbaigta. Dėl ko 
darbininkai streikavo? Ui 
unijos pripažinimą buvo 2( 
streikai; už algas 16; už 
atnaujinimą pirmą padary
tos su kompanija sutarties 
10; už darbo valandas 7; ir 
už atleidimą nuo darbo 
darbininkų 7.

Providence, R. I., 
28 — Rochambeau 
ted kompanijos 30 mergi
nų sustreikavo, kada kom
panija uždėjo joms dau
giau darbo atlikti už tą pa
tį atlyginimą. Merginos 
nesutiko ir paskelbė sėdė
jimo streiką liepos 27 d. 
Giminės ir draugai atneša 
merginoms maisto. Dėl šio 
streiko 200 darbininkų ne
turi darbo.

Kompanija sako, kad 
daugiau darbo neuždėta, ir 
kad tas streikas yra netei
sėtas. Darbininkai yra or
ganizuoti į CIO uniją. Bet 
tarp tos unijos vadu yra 
kilę nesusipratimai. Mėnuo 
atgal pašalintas CIO vadas 
Sylvia, kuris paskelbė 
streiką. Taigi kompanija ir 
nepripažįsta to streiko ir 
atsisako su streikierių va
dais arba streikieriais tar
tis, pakol nebus išspręsta 
kas teisėtai atstovauja 
darbininkus. Išklausinėji
mas įvyks šeštadienį.

Vargas, kada patys dar
bininkai neturi vienybės.

Grižo Lietuvos Prekybos 
Delegacija Iš Varšuvos

Kauno Burmistras Merkys 
Išskrido 1 Maskvą

Kaunas, liepos 22 dieną, 
burmistras Merkys ke
lioms dienoms išskrido j 
Maskvą susipažinti -• su 
miestų administracija.

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, liepos 28, 
— Ispanijos radikalai - lo- 
jalistai, po skaudžių ir ne
sėkmingų mūšių Valenci- 
jos fronte, pasuko sustip
rintas savo karo jėgas Pie
tiniame Katalonijos fronte. 
Radikalų - lojalistų kariuo-' 
menė užpuolė nepasiruošu-j 
sius gintis nacionalistus. 
Gandesa miestą naciona
listai užėmė balandžio 2 d., I 
ir ten iki šiol jų buvo cen-. 
tras. Dabar to miesto pa
kraščiuose eina kruviniau
si mūšiai. Radikalai - loja-; 
listai sako, kad jie per tris kartimi Sidabras laimėjo 
dienas užėmė Pietinėje Ka- antrą vietą, iššokdamas 
talonijoie 15 kaimelių ir a- 3.50 metrų (10 pėdų 5 co- 
pie 4000 nacionalistų paė- liūs). Olimpiiinėje estafetė 
mė į nelaisvę.

Šios žinios gautos iš Is-metrų) Amerikos lietuvių 
panijos radikalų - loialis- komanda laimėjo pirma 
tų vyriausybės žinių biurų, j vietą nubėgdama per 3:42, 

Nacionalistai bombar- 8 minutes. 4x100 metrų 
duoja radikalų karo jėgas antrą estafetėje laimėjo 
ir iš orlaiviu. Iš dešimties antrą vietą nubėgdama per 
karinių orlaivių nacionalis- 45.8 sekundes.
tai lakūnai paleido bimbas Lengvaatletikoje pasiek- 
į miestą Tarragona, kur 
keliolika žmonių sužeidė ir 
keletą namų padegė. j

Radikalai - lo jalistai skel
bia, kad Ispani jos naciona
listai nuskandino Anglijos 
prekinį laivą Dellwyn Gan- 
dia uoste.

Kaunas, liepos 22 dieną, 
iš Varšuvos grįžo Lietuvos 
delegacija prekybos dery
boms su Lenkija. Derybos 
bus tęsiamos vėliau.

Kaunas, liepos 23 dieną, 
užsienio reikalų ministeri
jos geenralinis sekretorius 
Urbšys ir Lenkijos pasiun
tinys Kaune pasikeitė susi
tarimo notomis nuo rug
piūčio 1 dienos atidaryti 
tautiniam susisie k i m u i 
sauskelius ruože — Mari
jampolė, Suvalkai, Lentva- 
ravas, Alytus ir Eišiškės.

ŽINIOS-ŽINELĖS 
IŠ LIETUVOS

— Kaune sėkmingai pasi- 
da 2 coliai) su kliūtimis baigė Lietuvos, Vokietijos, 
pirmas atbėgo Prokopas Latvijos ir Estijos geležin- 
per 6.14 sekundžių. 80 me- kelių eile klausimų kaimy- 
trų (262 pėdas 84 coliai) niniam geležinkelių susi- 
'su kliūtimis pirma atbėgo siekimui tvarkyti ir tobu- 
Bložytė iš Chicagos perimti.
14.1 sekundes. Rutulio stū-1 — Ties Dotnuva buvo nu- 
mime ji laimėjo antra vie- sileidęs vokiečių kariškas 
tą, nustumdama 11,26 me- lėktuvas. Išaiškinus, kad 
trus. 400 metrų (1311 tai buvo lėktuvas paklydė- 
pėdų 8 colius) bėgime Liut- lis, jis grąžintas Vokietijai, 
kus atbėgo antras 51.7 se- j — Paštų valdyba išleido 
kundės. Šokime aukštyn su! keturių rūšių pašto ženk- 

----  Tautinei Olimpijadai 
paminėti.
— Kaune mirė dailininkas 

P. Janilionis, pastaruoju 
laiku buvęs vienos valsty
bės gimnazijos piešimo 
mokvtojas.
— Vilniaus Vytauto Di

džiojo gimnazija šiemet 
baigė 39 jaunuoliai. Taigi 
gražiu būreliu paūgėjo o- 
kupuoto krašto šviesuome
nė.

je (800 x 400 x 200 x 200

Ispanijos Nacionalistai Sako, 
Kad Radikalą Ofensyva Buvo 

Nesėkminga
San Sebastian, Ispanija, 

liepos 28 — Ispanijos na
cionalistai sako, kad radi
kalų - lojalistų puolimas 
Pietiniame Katalonijos 
fronte buvo visiškai nesėk
mingas, ir kad nacionalistų 
kariuomenei pavyko tą 
sekcija apvalyti nuo radi
kalų, kurie buvo jsibriovę 
ir apgulę pontoninius til
tus. Nacionalistai susprog
dino tuos tiltus ir paėmė 
daug radikalų kareivių į 
nelaisvę ir daug jų nuskan
dino.

Estremadura f,r o n t e 
Pietvakarinėje Ispanijoje 
nacionalistai užėmė nau
jus plotus žemės Ciudad 
Real provincijoj. .

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranas visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
------------------- — „ą Į | , ,■ ..............

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays auch as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
— by — 

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA:
Domestic yearly ....__________  34.00 Amerikoje metams __________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly .................. ....$5.00 Užsieny metams  -------------------- $5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, . South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2630.

Civilinis Ispanijos Karas

Darbininkų Išfąisvįntoja

Jungtinių Amerikos val
stybių buvęs senatorius, 
Francis Slattery, yra pa
sakęs: “Katalikų Bažnyčia 
kovojo ir toliau kovoja už 
žmonių teises ir jų verty
bes. Teisingai galima sa
kyti, kad Bažnyčia yra 
žmogaus socialinės laisvės

ugdytoja ir gynėja”. Am- 
žių istorija tuos žodžius 
patvirtina. Bažnyčia pa
čioje savo gyvavimo pra
džioje ėmėsi išlaisvinti dar
bininkus, kurie buvo pri
versti vergauti turtuo
liams.

Darbininkų Užtarėja

Civilinis Ispanijos karas įstojo į trečius savo ei
gos metus. Jis labai žiaurus, nes kovojama už pačius 
svarbiausius principus — religiją ir socialinę tvarką. 
Tokie klausimai, jei taikos būdu rišami, užima šimt
mečius išsispręsti. Nė ginklai jų neišspręs. Karas tik 
tiek padarys, kad vieną pusę labai nusilpnys ir ji nega
lės greit atsigriebt, kad vėl pradėtų socialinę kovą.

Kas bus šio karo laimėtojas? Kaip dabar dalykai 
stovi, atrodo, kad laimės gen. Franco. Jis jau turi at
vadavęs 130,000 kvadr. mylių ispanų teritorijos. Radi
kalų rankose dar tebelieka apie 50,000 kvadr. mylių, 
vadinasi, kiek daugiau kaip trečdalis. Sostinė Madri
das dar laikosi, bet jei bus paimta Valencija ir Barce- 
lona, tai ir atkirstas nuo pasaulio Madridas turės pasi
duoti. Žinoma, tai ateities klausimas.

Jei laimės gen. Franco, tai nacionalistinė (tauti
nė) Ispanija bus atstatyta. Kokia bus jos valdžia, da
bar sunkoka būtų atspėti; veikiausiai tokia, kokios is
panų tauta pageidus. Valdžia gali keistis pagal socia
linę tautos pažangą, bet vienas dalykas bus jau išspręs
tas: Ispanija bus sau nepriklausoma, o ne Maskvos 
provincija. Jei laimėtų lojalistai - radikalai, kas vargu 
beįmanoma, tai Ispanijos netvarka dar padidės. Tai 
neišvengiama. To nereikia įrodinėti, jei atsiminsime, 
kas sudaro taip vadinamąjį bendrą lojalistų frontą. 
Jame kovoja socialistai, komunistai, anarchistai ir sin- 
dikalistai, vadinasi, keturios žiaurios katės viename 
maiše. Kol kas juos riša-cementuoja galingiausias ra
dikalų veiksnys — bendra prieš katalikus neapykanta. 
Jei katalikai būtų nugalėti ir Ispanijos tautą vėl pasi
griebtų valdyt radikalai, tuomet tarp jų pačių kiltų pa
čios žiauriausios riaušės. Komunistai, kaipo vadovau
janti partija, tuojau pasigriebtų hegemoniją bei vir
šenybę. Jiems tai būtų tik kovos pradžia, buržuazinės 
revoliucijos laimėjimas. Jie tuoj imtų valyti tą bendrą
jį frontą, kurį dabar vargais - negalais pakenčia. Gre
ta savęs jie nepakenčia jokios kitos, kad ir kairiausios 
partijos. Skerdynės, kurias bolševikai surengė savo 
draugams eserams kruvino komunistinio teroro metu, 
geriausiai tai įrodo. Socialistai ir sindikalistai turėtų 
trauktis šalin, kaipo buržujinis elementas. Anarchis
tai būtų likviduoti, kaipo valstybinės tvarkos ardyto
jai, nes reikia žinoti, kad komunistai tik svečiuose ke
lia revoliuciją: pas save namie jie griežtesni biurokra
tai už caro činovnikus. Visa valdžia sovietams! Kas 
prieš, tam kulka į pakaušį.

Suprantama, kad socialistai, sindikalistai ir anar
chistai be kovos nepasiduotų. Jie trijuose susiburtų į 
naują bendrą frontą — prieš bolševikus, ir vėl naminis 
karas. Tai ne koks tuščias įsivaizdavimas. Kas nors 
kiek pažįsta kairiųjų psichologiją, tas nė minutei ne
siginčys, kad tai pati tikriausia realybė. K.
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Senovės Germanų ir Ro
mėnų įstatai liudija, kad 
“darbininkas buvo laiko
mas nė kiek ne aukščiau už 
gyvulį ar kokį padarą”. 
Jis neturėjo teisės apsives
ti, negalėjo rinkimuose 
balsuoti, neturėjo teisės 
pasiskųsti prieš savo 
skriaudėjus. Turtuo 1 i a i 
darbininkus laikė už gyvu
lius. Jie užnerdavo darbi
ninkams ant kaklo grandi
nes su parašu kieno jis 
vergas, arba išdegindavo 
ant kūno, kaip dabar ūki
ninkai darp gyvuliams, 
raides, kad darbininkas ne
mėgintų pabėgti, arba pa
bėgusį būtų galima pa
žinti. Darbininkų gyveni
mas tikrai buvo apverkti
nas. Ir vilties jų gyvenimą 
pagerinti nebuvo iki neišsi
platino Krikščionybė. Baž
nyčia buvo darbininkų lai
svės viltis.

Wyoming Universiteto 
istorijos mokytoja, Agnės 
Wergeland, savo knygoje: 
“Slavery in Germanio So
ciety during the Middle A-

ges”, pusi. 60, sako: “Dar
bininkus iš vergijos ištrau
kė Katalikų Bažnyčios vys
kupai ir kunigai. Nėra ab- 
bejonės, kad jei ne Krikš-

Kada tik darbininkai bu
vo kur spaudžiami ir var
ginami, Bažnyčia ėmėsi 
tuojau juos išlaisvinti, jų 
teises apginti. Ji net turė
jo išleidus pareiškimą, sa
kant, kad “Bažnyčia lei
džia sutirpinti šventus al
toriaus indus, kad gauti 
pinigai už parduotą metalą 
būtų suvartoti darbinin
kams laisvę išpirkti”. Baž
nyčia organizavo žmones į 
draugijas, kurių tikslas 
buvo rinkti aukas ir pa
tiems pasiaukoti, net su 
gyvybių ar laisvės neteki
mo pavojumi, kad kitus iš
gelbėti iš vergijos ar ne
laisvės. Taip, pavyzdžiui, 
Šv. Jono Matiečio ir Šv. 
Felikso pastangomis buvo
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nių patekdavo į Mahometo 
nelaisvę ir buvo laikomi 
vergais. Savininkai su jais 
elgdavosi kaip su gyvu
liais, pirkdavo ir parduo
davo žmones kaip gyvulius. 
Ta vienuolija nuo savo įsi
kūrimo iki 1787 metų išva
davo 900,000 vergų. Kada 
pritrūko pinigų, patys vie
nuoliai, kunigai ir broliai, 
apsiėmė būti vergais, kad 
tik kitus išlaisvinti iš ver
gijos. Jie eidavo užimti 
vergų vietas, kad tie galė
tų? laisvi grįžti į gyvenimą, 
luta vienuolija, vardu, 
Maloningos Dievo Motifios, 
įsteigta Šv. Petro Nolaskie- 
eio, Prancūzijoje ir Ispani
joje išpirko ir išvadavo 
490,736 vergus. (Skaityk:

įsteigta 
eio, Pra
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gas gauna Rusijos komisa
rai ir Amerikos komunistų 
vadai? Ir iš savo tūkstan
čių, kiek jie darbininkams 
pašalpos duoda? Nieko. O 
mūsų lietuviški komunis
tėliai ar neturi turtų? Jų 
laikraščių redaktoriai va
žinėja praleisti atostogas į 
turtingiausias vietas, kur 
tik Amerikos milijonieriai 
pragyvena, ir jie drįsta sa
kyti, kad socializmas ir ko
munizmas darbininkų rei
kalais rūpinasi. Faktai tai 
neįrodo, gi žodžiai be fak
tų yra be vertės.

Bažnyčia- 
Darbininkų 

Geradarė
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cionybe darbimpkai ir to-:įkurta švenčiausios Trejy-“Slavery”, The Catholic
liau būtų pasilikę vergauti t bes ar^a Trinitorių vienuo-j Encyclopedia, by

}kų Aja- Tais laikais daug žmo-!Paul Aliard).Bažnyčios vyskupai ir ku-; 
nigai negalėjo tiesioginiai 
išlaisvinti darbininkų, bet 
jie darė turtuoliams reika
lavimus, kad jie toliau dar
bininkų nespaustų. Kur tik 
Katalikų Bažnyčios moks
las pasiekė, tenai darbinin-1 
kų gyvenimas pasidarė j 
žmoniškesnis; Bažnyčios iri 
vienuolynai buvo prieglau
dos ir apsaugos vietos dar
bininkams ir pavargėliams. 
Kada turtuoliai ateidavo į 
vienuolynus ir pareikalavo, 
kad jiems būtų sugrąžinti 
jų pabėgusieji vergai, tai 
kunigai ar vienuoliai parei- j 
kalaudavo, kad jie prie baž- Į 
nyčios altoriaus prižadėtų 
darbininkų nekankinti, ne-j 
skriausti, bet laikyti ir my
lėti kaip savo brolius”.

Darbininkų Suselpėja

prof.

Jos Darbų Pripažinimas

Protestantas istorikas 
Kemble, knygoje: “The Sa- 
xons in England”, pusi. 211 
sako: “Tai yra garbė ir pa
dėka Krikščionybei už pa
sidarbavimą darbininkų 
išlaisvinimui ir jų gyveni
mo pagerinimui”. Taigi ti
krai, peržiūrėję žmonijos 
istoriją, turime pripažinti, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 
darbininkų teisių gynėja. 
Ir už tat nenuostabu, kad 
darbininkai ją myli prie jos 
altorių dėkingai klūpo. T.

“Katalikų Bažnyčios vie
nuoliai noriai aukodavo ne 
tik savo darbą, bet ir gy
vybę darbininkų būviui pa
gerinti”. Anglų istorikas 
W. E. H. Lecky, sako: “Baž-

Visai tai nestebėtina, 
kad net Bažnyčios priešai, 
istorikai už tai ją giria. 
Štai istorikas S. Sugen- 
heim sako: “Prancūzijoje 
kunigai ir vienuoliai darbi- 

i ninkams atgaudavo lais
vę”. Toliau jis nupasakoja 
kaip Skandinavijoje kuni
gai ir vienuoliai išlaisvino 
darbininkus. Jis sako: “Ži
noma, vienuoliktasis šimt
metis dar nebuvo priaugęs 
suteikti vergams teises ar 
juos paleisti, bet katalikų 
kunigai ir vienuoliai nenu- i 
ilstančiai darbavosi jų iš
laisvinimui ir jų gyvenimo 
pagerinimui”. (S. Sugen- 
heim, “Geschishte der Au- 

1 fhebung der Leibeigen- 
schalf und Horigkeit in 
Europa”, pusi. 90).

Socialistų rašytojas, Tho-į 
mas Kirkup, knygoje, ‘His
tory of Socialism’, pusi. 
450, sako: “Katalikų Baž
nyčia daug prisidėjo prie 
vergijos panaikinimo ir 
darbininkų gyvenimui pa
gerinimo”. lUtas istorikas, 
Israel Smith Clare, Libra-

—
Katalikų Bažnyčia ne tik griežtus įstatymus, kaip 

išlaisvino darbininkus, bet,tai: “Kas pirktų ar parduo-! 
išreikalavo, I 
suteiktų jiems pilietines rėš daryti Bažnyčios uždė- 
teises, kad jie nė kiek ne-!tą atgailą”; arba vėl: “Tie, 
būtų laikomi žemiau už kurie darys pasikėsinimą 
turčius. Kad pagelbėti i kam nors laisvę atimti, bus 
vargšams darbininkams nuo Bažnyčios atskirti“ 
Bažnyčia tais laikais įvedė Bažnyčia taip pat išleido į- ry of Universal History, 4 
pasiturintiems žmonėms sakymą, kad nevalia už- tomas, pusi. 1492, sako: 
tikrą pareigą šelpti suvar-mušti darbininkų, kaip iki ---------
gusiusarba tiesiog, arba šioliai darydavo pagonys. 
Bažnyčiai tarpininkaujant. Pavyzdžiui, Anglijoje Ka- 
Tas turtas vadinosi: “Be-(talikų Bažnyčia uždėjo 
turčių nuosavybė”. Septinį sunkią atgailą tiems didi-į 
tojo šimtmečio pradžioje,' kams, kurie užmuštų dar- 
Popiežius Šv. Grigalius įsa-i bininką. Vyskupų susirin-

kad valstybė, tų vergą, tas tris metus tu- Į
_ j.:  1  “  T  j • t> _ , Y • . _ ..X J ”

n

nyčios ilgoje ir sunkioje už 
darbininukų laisvę Popie
žių nuopelnai yra milžiniš
ki”.

Taigi, kas niekina Bažny
čią, darbininkų laisvės gy
nėją, tas nežino istorijos, 
nežino kiek ji yra gerą pa
dariusi žmonijai.

Šiandieną darbininkai y- 
ra gražiais žodžiais ir vy
lingais prižadais traukia
mi nuo amžių Geradarės 
Katalikų Bažnyčios. Jiems 
yra peršamas komunizmas. 
Bet ką komunizmas davė 
darbininkams? Katalikų 
Bažnyčia, per šimtmečius 
sunkaus darbo ir pasiau
kojimų, išlaisvino darbi
ninkus, apgynė jų teises, 
išreikalavo jiems geresnį 
gyvenimą, o komunizmas 
vėl nori visą tai suardyti ir 
darbininkus paversti vals
tybės vergais. Ir valstybės 
vergija yra daug žiauresnė 
už turčių - kapitalistų.

Dr-jos "Motinėlė" Valdybos 
Posėdis

Darbininkų Skriaudėjai

Nepaskelbtasai japonų - kiniečių karas, arba, kaip 
sako japonai, budžiamoji ekspedicija, jau pradėjo te
sėti antrus metus. Prasidėjo, rodos, iš mažmožio.. Lie
pos 7, 1937 m., japonų kariuomenės dalis darė maniev- 
rus visai netoli buvusios kinų sostinės Pekino (Peipin- 
go). Kiniečių patruliui tai pasirodė perėjimu sienos, 
ir jis paleido keletą šūvių į japonų kariuomenę. Japo
nai nepaliko skolingi ir taip pat atsakė — šūviais. Tas 
incidentas buvo tarsi įmesta į parako sandėlį žarija. 
Japonai užsidegė noru nubausti kiniečių atkaklumą ir 
pasiuntė į kinų žemę “baudžiamąją ekspediciją”, visai 
nepaskelbdami karo. Kadangi Kinija yra milžiniška 
šalis, tai ir “baudžiamoji ekspedicija” turėjo būti ati
tinkamo dydžio, t. y. ištisa japonų armija.

Kiniečiai nesijautė kalti. Priešingai, jie manė, kad 
čia japonai nusikalto, įsibraudami į svetimą žemę; tad 
ne jie, bet japonai turėtų būti nubausti. Suprantama, 
kad kiniečiai bausmės neprisiėmė ir prieš baudžiamą
ją japonų ekspediciją pastatė keleriopai didesnę savo 
kariuomenę. Tas, žinoma, privertė japonus dar kele
riopai padidinti kalbamąją “ekspediciją”. Taip lyg ne
jučiomis iškilo didžausias kiniečių istorijoj karas, ku
riame jau žuvo virš milijono žmonų, karių ir ramių pi
liečių. Japonai jau užkariavo virš 400,000 kvdr. mylių 
kinų teritorijos (tiek dydžio, kiek dvi Prancūzijos ar 
Vokietijos}, užėmė svarbiausius Kinijos miestus — 
Pekiną, šanghajų ir sostinę Nankiną, o karas vis daf 
oficialiai nepaskelbtas.

Stalinas yra išsireiškęs, kad dabar karų neskel
biama, tik tiesiog užpuolama. Tidsa/uftimatumą pa
siunčiama, bet karo skelbimą laikoma tuščiu formalu-

Komunizmo viešpatavi- ir generolų — 260,000; dar- 
mas Rusijoje per dvidešim- 

kė, kad kiekviename mies- kimas Worms mieste, 868 ^etų aiškiai įrodo, kad 
te būtų įstaiga, kur suvar- 
gę darbininkai galėtų gau
ti pašalpą. Vyskupų susi
rinkimas Tours mieste iš
leido įsakymą, kad pasitu
rintieji žmonės dešimtą da
lį savo įeigų atiduotų pa
vargėlių šelpimui.

Gana dažnai nusikaltu- 
siems didžponiams tekda
vo daryti atgailą. Bažny
čia, norėdama apsaugoti 
darbininkų teises, išleido

I

metais, padarė tokį pareiš- darbi™nkų gyvenimas ne- 
kimą: “Jei kas nužudytų, pagerintas, bet baisiai pa- 
be teismo ištarmės, darbi- b^°^2^a®' Prancūzų zurna- 
ninką, kuris savo nusikal- as Etude ». paduoda sta- 
timuirbūtų vertas mir- tistikos žinias is Rusijos 
ties bausmes, tas už krau- gyvenmio. Sakoma, kad

— . per dvidešimtį metų ko-
Ii -11 ". Ir la- munistai išžudė dvide- 

bai dažnai Bažnyčia tiems šimts penkius milijonus 
didikams nusikaltėliams ™onių. Komunistų slapto- 
kaip atgailą pavesdavo au- J1 Pollcija, GPU, oficialiai 
koti turtą pavargėlių išlai- paduoda žinią, kad per vie- 
kymui ir aprūpinimui. nūs 1928 metus, Rusijoje 

—----------- -— -------------- buvo išžudyta:

jo praliejimą, turės du me
tus daryti atgailą”. 7

mu, kurs gali dar pakenkti geram valstybės vardui ^Kunigų rį’?^ s^ud^’ 
250; mokytojų — 6,?75; 
gydytojų — 8,800; kareivių

Tautų Sąjungos akyse. (Mat, kariaujančios valstybės 
vis dar tebėra “draugiškuose santykiuose” Tautų Są
jungos posėdžiuose. Vieni tik juokai, prie kokių vaikiš
kų komedijų prieina pasaulio diplomatai).

Užpulti kiniečiai turi gintis. Tai natūralu. Bet 
kaip savo puolimą pateisina japonai? Jie sakosi kovo- 
ją dėl viso pasaulio gerovės, nes norį išnaikinti Kinijoj 
komunizmą. Tai keistokas pasiteisinimas. Jei naikinti 
komunizmą, tai jau Rusijoj, kur jis pilnai įsigalėjęs, 
o ne Kinijoj, kur jis dar pačioj užuomazgoj ir pasireiš
kia daugiausiai banditizmo ir chuliganizmo formoj. 
Tad aišku, kad kova su komunizmu tik antraeilis ja
ponų tikslas. Komunizmas jiem patogus kaipo priedan
ga tikrajam tikslui pridengti. Gi tikrasai japonų tiks
las — tai pasigriebti hegemoniją bei vadovybę visoje 
Azijoje. Kinija stovi skersai kelio, tai ji reikia paverg-; 
ti. Tačiau smarkus kiniečių pasipriešinimas jau įrodė, 
kad japonai perplačiai išsižiojo ir nebepajėgs Kinijos 
praryti. Japonai įsivėlė į tokią avantūrą, iš kurios nėra 
kaip išbristi. Jie labai norėtų, kad kiniečiai ištiestų 
ranką laikytis. Bet kiniečiai, ne juokais įširdo ir tik 
tuomfet taikysis, kai japonai visiškai iš Kinijos išsineš
dins. Tačiau japonai ne tam gi karą pradėjo, kad tuš
čiomis iš Kinijos išeitų. Iš viso, ta “baudžiamoji ekspe
dicija” ne vien kiniečius nubaudė. Patiems japonams 
ji jau perskaudi. . } K.

bininkų — 192,350; ūkinin
kų — 815,351.

Viso į vienus metus ko
munistai nužudė vieną mi
lijoną, šešius šimtus ketu
rios dešimtys devynis tūk
stančius, septynius šimtus 
šešios dešimts devynis 
žmones. Jei komunizmas 
rūpinasi darbininkų gyve
nimo pagerinimu, tai ko
dėl per vienus metus išžu
dė 192,350 darbininkų ir 
815,351 ūkininkų? O kiek 
darbininkų išmirė badu ? 
Pati bolševikų valdžia pri
pažįsta, kad per 20 metų 
nužudė 30 milijonų žmo
nių, apie 10 milijonų badu 
numarino.

I * į

Komunistai Turtuoliai
Bažnyčia visą aukojo, | Bertaux, Vaillant ir

4-t t n Fur^nc, F rcLncuzijoje.
gels mirė Londone ir 
giminėms paliko 630,000 
prancūziškų frankų. Karo
lius Marksas irgi buvo tur
tuolis”. Na, o mūsų laikų 
socialistai ir komunistai 
ar ne turtuoliai? Kokias al-

net ir šventus indus, darbi
ninkų išlaisvinimui, o ką 
socialistai ir komunistai 
paaukojo darbininkų bū
viui pagerinti? Ne paslap
tis yra, kad patys komu
nizmo ir socializmo skelbė
jai buvo ir yra didi turčiai, 
net milijonieriai. Istorikas 
A. Belliot, O. F. M., knygo
je: “Manuel de Sociologie 
Catholiųue” pusi. 359, sa
ko: “Daugumas socialistų 

įvadų buvo turtuoliai, ir la- 
; bai daug jų buvo milijonie
riai. Iš tų galima paminėti 
tokius, kaip, Vandevelde, 
Belgijoje; Bebelį ir Singeri, 
Vokietijoje; Millerand, 
Jaures, Gerault - Richard,

La 
En- 

savo

L. K. švietimo dr-jos ‘Mo
tinėlė’ Centro Valdybos 
posėdis įvyko liepos 18 d. 
Panelės Šv. Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje, Brook
lyn, N. Y.

1. Kviesti “Motinėlės” dr- 
jos visuotinį seimą drauge 
su Kunigų Vienybės seimu, 
rugpiūčio 25 d. Hotel Nevv 
Yorker.

Valandą, nustatyti paves
ta dr-jos pirmininkui kun. 
Dr. J. B. Končiui susitarus 
su Kunigų Vienybės Val
dyba.

2. Studentui Jonui Suba
čiui, kuris studijuoja Ro
moje, dailės akademijoje, 
paskirta stipendija pasko
los formoje be nuošimčių 
$300.00.

Kun. N. Pakalnis, dr-jos 
kasaninkas, garantavo, kad 
stipendininkas mokslus 
baigęs už metų grąžins dr- 
jai stipendiją.

3. Nukryžiuotojo Jėzaus 
dviem seserim studentėm, 
studijų o janciom Lietuvos 
V. D. Universitete, stipen
dijų atnaujinimo klausimą 
sekantiems metams, palik
ta svarstyti seimui.

4. Lietuvos Seserų Kazi- 
mieriečių iš Pažaislio pra
šymą, skirti dvi stipendijas 
aukštiems mokslams eiti 
Dotnuvos Ž. Ū. Akademijo
je; valdyba nerado galimy
bės jų prašymą patenkinti 
todėl, kad paskutiniame 
seime buvo nutarta skirti 
stipendijas tik lietuviams 
katalikams, gimusiems ir 
gyvenantiems Amerikoje.

5. Reikalauti iš dr-jos sti
pendininkų (ių), jau baigu
sių mokslus, grąžinti dr- 
jai stipendijas dalimis.

6. Kreiptis į organizaci jos 
narius ir į dr-jas, kad užsi
mokėtų nario mokesčius i- 
ki seimo.

Maloniai yra visi prašomi 
siųsti čekius dr-jos iždinin
kui Rev. N. Pakalnis, 259 
No. 5th Str., Brooklyn, N. 
Y. Draugijos Sekretorius.

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS 
SEIMAS

Remiantis konstitucijos § 19 kviečiu visuotiną 
“Motinėlės” Dr-jos Seimą kartu su Kunigų Vienybės 
Seimu šiais metais rugpiūčio 25 d. 2 vai. po pietų Ho
tel New Yorker.
i .. ' V . ' o -

Kun. Dr. J. B. Končius,
Dr-jos Pirmininkas.
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VIEŠKELIU
J. Mik.

Buvo tylus ir šiltas lie
pos mėnesio rytas. Balti iš
sidriekę debesys tik ret
karčiais valandėlėj paslėp
davo saulę.

Mes įvažiavom į platų, 
lygų ir kietą vieškelį. Ku
melaitė pajutusi, kad veži
mas lengvai riedės, ar dėl 
to, kad platus ir viešas ke
lias — nesmagu lyg žings
niu beeiti — pasileido ris
tele bėgti.

Saulė buvo aukštokai pa
kilusi; vežimo ir bėgančios 
kumelaitės šešėliai mirgė
jo dešinėj.

Mudu su tėveliu, susėdę 
vežime •— skriejome dulkė
tu keliu, tiesiai į pietus. 
Praslinkdavo pro šalį, visai 
dar naujos sodybos. Tro
bos, kad ir daugumoje ne 
naujos, bet naujai persta
tytos. Keli metai atgal, 
kaimo ūkininkų išėjusių iš 
seno kaimo į naujas, atski
ras sodybas.

Trobos, tik vienos trobos. 
Senų sodnų ir stambesnių 
medžių nesimatė. Čia dar 
nespėjo atsirasti tokių, 
storų liepų, aukštų topelių 
ar ūksmingų kaštanų, ku
rie taip dar nesenai buvo 
užgulę senus, apsamanoju
sius, kaimo, šiaudinius sto
gus.

Būreliai, neskaitlingi, su- 
pančiuotų raguočių, ganė
si arčiau ir toliau kelio. 
Dar kai kur matėsi retų,
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grėbliu daužo. Pradalgių 
ilga eilė tęsiasi ir užsisuka 
už bekilančio, tamsiai ža
lio, vasarojaus ploto. Šie- 
napiūvių niekur lauke ne
bėra. — Jie per pusryčius, 
blynų su taukais ar svies
tu prisivalgę — daržinėse, 
ar prie kupečių žalio šieno 
— pogulio ilsis.

Po kairei, netoli griovio, 
dvi vykrios mergaitės, 
margom, šviesiom sukne
lėm, vienplaukės — kupe
čius vakarykščio šieno, ne
gailestingai puisto: — net 
dulka! Plikos rankos, ba
sos kojos — tik švitruoja!..

Mūsų vežimas, supamas 
įkirių vieškelio dulkių — 
rieda pirmyn.

Sudygusių bulvių ilgos, 
tiesios ir vingiuotos eilės. 
Vienos tik ką apkauptos, 
kitos dar ne. Rugių nusvi
rę geltonos varpos. Po kai
rei, prie kryžkelio — aukš
tas, aukštas medinis kry
žius, pirmiau jurginų žie
dais apkaišytas. Netoli 
kryžiaus, ant pat kalnelio, 
iš gelsvų vilnių prasikišo 
pirmosios, bukos rugių gu
bos.

Iš tolo dulkių stulpas: — 
rieda priešais automobilis. 
Pasukėm kiek į šalį. Be
žiūrint prašvilpė pro mus. 
Važiavo be kitų — keli 
gimnazistukai.

Vieškelis susiaurėjo, bet 
Dar kai kur matėsi retų, — buvo gražiai ištiesintas; 
kasdien galvijų, — nuzu- anapus griovio prisodinta 
lintų krūmokšnių.

Ik. * « ak '• • «•

lio, keturios žalos 
marga karvutė, 
niekur nesidairydamos plė
šia, dar kiek rasotą tankią 
žolę. Stovi piemenaitė su 
ilga, šmaikščia vytynėle ir 
šmaikštuoja. Suknytė, 
mergaitės, kvietkuota, iki

v •

Po kairės, netoli vieške- šia liepaičių.
jaunučių medelių, daugiau-

Po dešinei slinko žalias, 
šiek tiek praretintas goje
lis. Ištolo protarpiais balta
vo, kiek vingiuoti, berželių 
liemenys. Matėsi draugėj 
aukštos, lieknos drebulės. 
Šen ir ten berželių ir drebu
lių užvėjoj — plačios, išsi- 

‘: — laukinės obelys.
Prie pat vieškelio, beveik

— Toji piemenaitė sam- iki apušoto, buriavo skait-
dyta — prašneko ilgokai Hngi, žemi dobilų kupečiai, 
tylėjęs tėvelis. Iš jų tarpo prasiveržė vin-
— Kodėl ? — Iš ko pažįsti ? giuotas, pilnas akmenų,

_ klausiau jo. (kelelis ir užbėgo ant aukš-
— Argi nesimato iš dra- toko vieškelio pilimo. 

bužėlių? — Taip aprėdy-j Anapus skaitlingų kupe
tos, su tokiu skurleliu ant čių eilių — iškilo aikštėn
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ir dar prie vieške- rūmas su baltuojančiu sto-

ir viena 
skaniai,

kelių; galvą susirišus nu- keroję 
dėvėta skepetele.

prašneko ilgokai hngi, žemi dobilų kupečiai. 
Iš jų tarpo prasiveržė vin-

galvos, savo mama, vaiko sena sodyba. Trobos senos 
T • _ • vneleis —:

lio — ganyti.
Kumelaitė bėgo; sykiu ir.gu viduryje dumtraukiu. 

lengvas mūsų vežimas, Po kairei, priešais — dide- 
dulkėtu vieškeliu. Po deši- lis, taip pat senas, kluonas, 
nei, berniukas vyjosi ver- Su kiek įdubusiu, per vidu- 
šelį, gerokai jam botagu rį, dangčiu.
supliėkdamas per šonus/ už gyvenamo namo — 
Kelnaitės plačios ir ilgos, kerojo senas vaisinis sod- 
bet kiek paraitytos. Šiau- nas; aukšti, bet apsusę bu- 

1 ’ ~ vo vaismedžiai.
Senoji sodyba pasiliko 

užpakaly. Ilgokai tylėjęs 
tėvelis tarė:
— Ar tu girdėjai ką nors, 

apie šį seną Stankų vien
sėdį?
— Nieko neatsimenu? Ro

dos, dabar čia gyvena kito
kia pavarde ūkininkas?
— Taip 

čia prieš keliasdešimt me
tų gyveno Stankus... — Ir 
tėvelis pradėjo pasakoti:
— Aš kuomet buvau dar 

visai jaunas. Čia tuo metu 
gyveno, kaimynų gerbia
mas ūkininkas Stankus. 
Buvo jau našlys, sūnų ne
turėjo; tik dvi dar neište
kėję dukterys gyveno prie 
tėvo. Saviškių daugiau ne
buvo. Tekdavo prisamdyti 
samdinių.
— Senais laikais, dar ru

sams viešpataujant,, į kai
mus, tamsiomis rudens 
naktimis — Įsibraudavo 
piktadarių. Ypač prieš Ka
lėdas jei neesti sniego —

rūmas su baluojančiu sto-
v •

dinė, savo darbo skribelė 
ant galvos.

Artėja priešais sunkus, 
didelis, nėmažo arklio vel
kamas, vežimas. Štatyni, 
kelios dėžės ir trys susnu- 
dę žydai, susikrovę ant il
gųjų ratų.

Čia pat, prie vieškelio, iš 
tarpo gelsvų, nukarusio
mis varpomis, rugių — 
prasiversdavo viena, kita
— tai ištisa grupė — šau
nių, žydriųjų rugiagėlių. 
Retkarčiais, kai kur iš- 
trikšdavo, lyg nepastebėta 
ugnelė — raudonos aguo
nėlės žiedas.

Pakraščiais vieškelio, 
tarp trumpos numindžio
tos žolės — kukliai keroja 
ramunių kelmeliai.

Pro šalį pralėkė, ant dvi
račio, be švarko ir kepurės, 
balta bliuze, — jaunas vai
kinas. Raudonu jo veidu 
varvėjo prakaitas.

Toliau, prie pat vieškelio
— mergaitė pradalgius, 
dar kiek rasotus, storus su

■tęsė tėvelis —

• v

tamsu ir pėdsakų nematyt. 
Žiūrėk per stogą naktį į- 
lenda ir lašinius nukabina.

Bet patys pikčiausi pik
tadariai buvo — arkliava
giai. Dėl jų drebėjo kiek
vienas ūkininkas.

Dėl arkliavagių baimės— 
ūkininkai su geležinėmis 
štabomis duris rakindavo. 
Tvarte arkliams ant kojų, 
nakties metu, užčĮėdavo 
užrakinamus geležinius 
pančius ir tt. Bet ir tai, 
dažnai, nieko nepadėdavo.
— Stankaus piktadariai 

taip pat neaplenkė — pasa
kojo tėvelis. — Vieną sykį 
išvedė arklius; už keletos 
metų Stankus vėl prisiau
gino. Bet...

Paskutinį kartą, buvo 
advento sekmadienio ry
tas. Stankus su viena duk
terų ruošės ant rarotų. 
Trečią valandą nakties jis 
išėjo savo žirgų pašert.

Iš daržinės, prikimštu 
šieno kęseliu ant pečių ne
šinas ėjo į tvartus. Prie 
arklydės durų Stankui 

. nuo pečių šieno kęselis — 

. lept ir nukrito!..
Arklydės durys buvo pra- 

, viros... Įėjus — jo dviejų 
» juodbėrių jau nebesigirdė

jo; niekas įėjus šeiminin
kui nesukrizeno...

Kuomet Stankus parėjo 
gryčion — jo dukterys per
sigando tik pamačiusios 
tėvo veidą... Stankus trim 
žodžiais tepasakė: — “mu
mis aplankė arkliavagiai!”

Dar ne greit turėjo aušti 
rytas. Stankus nusivilkęs 
kailinius, sulenkęs — pasi
dėjo ant krosnies, pats už
lipo ir atsigulė.

Ant krosnies Stankus už
migo. Užmigęs sapnavo 
keistą sapną... Įstrigo jam 
galvon keistas reginys: At
siradęs jis, tartum, ties 
Dangaus vartais. Daug ėjo 
per juos įvairaus amžiaus 
žmonių: senų, jaunų, ma
žų. Tik nesimatė jokio pa
žįstamo. .Iš šonų didžiulio 
tako — stovi kokios tai nu
siminusios žmogystos su 
ryšuliais rankose.

Einantiems tiesiu keliu— 
tai vienas, tai kitas nusi- 
minėlis — atkišdavo ryšu
lį, tartum norėdamas ką 
tai grąžinti. Tačiau praei
nantieji nušvitusiais vei
dais iš lengva pamodavo 
ranka, tartum sakydami 
“nebereikia”...

Stankus pamiršęs savo 
tik ką ištikusią nelaimę — 
tematė nepaprastą reginį. 
Staiga jis nustebo: — tar
pe tų, daugelio nepažįsta
mų — išvydo, savo artimo 
kaimyno, — Justino veidą..

Bet čia Stankus nubudo.
Aušo. Užgesintas ant sta

lo žiburėlis. Pro langus mė
lynavo ryto aušra.

Kaž kas pabarbeno lauko 
duris.

Stankutė pasiskubino į- 
leisti ankstyvą svečią.

Ryto prieblandoje per 
gryčios slenkstį įžengė 
Mačiukų Jonelis.
— “Mūsų šeimininkas šią 

nakt netikėtai susirgo ir 
nesulaukęs aušros mirė. 
Prašome ateit pasimelst...”
— “Justinas?... — Amži

ną atilsį duok jam Viešpa
tie! — ištarė Stankus.

Tėvelis pasakojimą bai
gė.

... Paliko užpakaly seno 
kaimo sodybos. Dardėjo 
ratai per akmenų grindinį. 
Važiavom didoko tilto pili- 
mu. Po dešinėj, upės van
duo išlėto tekėdamas mir
gėjo, kartais pamažu ju
dindamas, žemyn nukaru- 
siąs karklų ir žilvyčių ša
kas. *
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Šeimininkių Diena Lietuvoje

Didelės Iškilmės Vabalninke
Birželio m. 25 d. vysk. 

Kazimieras Paltarokas grį
žo iš Romos ir ant rytojaus 
dalyvavo Vabalninke dide
liame ir šauniame 550 me- 

Sekci j o s tų Lietuvos krikšto ir dvi-

ŠEIMININKIŲ DIENA ■ tų pasisemti praktiškų ži-
Minint 20 nepriklausomo n1^’..... -

k?/dM?lę Cen2r0 Komitetą' kuris y-dešimties metų Lietuvos
to ūkio kultūros pažangą, Nepriklausomybės, sukak-
atskirų žemės ūkio šakų iš
sivystymą, negalima nepa
stebėti, kad mūsų namų ū- 
kis yra dar žymiai atsili
kęs. Apleistos sodybos, ne-į 
švarūs gyvenami namai/ 
neracionalus maistas. Dėl 
šitokių gyvenimo sąlygų 
žmonių sveikata silpnėja, 
pats gyvenimas nejaukus, 
liūdnas.

Šitą visa turėdamas gal
voje L. K. Moterų Dr-jos 
Šeimininkių Sekcijos Cen
tro Komitetas ėmėsi inicia
tyvos organizuoti visoje 
Lietuvoje Šeimininkių Die
ną. Šeimininkių Dienos mi
nėjimai 
metais pirmą sekmadienį nius atlaidus.

Šeimininkių Organizacijos 
narys, sudaro: pp. M. Sida
ravičienė, K. Budriūnienė, 
A. Volodkienė, T. Ladigai-

_ tė ir R. Petrušauskienė. 
Organizuojasi Klaipėdos

1 - Moterys
Jau subruzdo organizuo

tis Klaipėdos krašto katali
kės moterys. Šią vasarą nimųj- Jis pasakė, kad rei- 
Klaipėdos krašte įsisteigė kia statyti mūrines trobas 
du L. K. Moterų Draugi jos i ir daug dalykų iškėlė, kur 

pabrėžė reikalą pagerinti 
ūkininkų būvį. Meniškai 
pasirodė chorai, kur gra
žiai padainavo keletą lietu
viškų dainų, diriguojant p. 
Kaveckui.

Iš Kauno buvo atvykę ne
mažai svečių, kurių tarpe 
buvo vysk. T. Matulionis 
ir Tėvas Venckus.

Birželio m. 25 vakare Va
balninke buvo bažnytinis 
koncertas, kur giedojo p. 
Dagelytė - Valatkienė ir p. 
A. Sprindys, atvykę iš 
Kauno žymūs solistai. 
Koncerto atlikime dar da
lyvavo Kauno klierikų cho
ras.

tuvių minėjime. Minėjimas 
praėjo įspūdingai, kuriame 
kalbas pasakė vyskupas K. 
Paltarokas, Dr. Dielinin- 
kaitis, prof. kan. Kemėšis. 
Įdomi buvo prof. K. Pakšto 
paskaita, kurioj iškėlė įdo
mių dalykų ūkininkų gyve-

yerį, Walterį Ęehrą ir Hei- 
nzą Jonušį po šešis mėne
sius, Paulį Presslerį ir Ęr- 
winą Mečkelburgą — po 
tris mėnesius išbūti priver
čiamojo darbo įstaigoje. 
Hansas Laudžimas ir Al
fredas May nuteisti po tris 
mėnesius kalėti.

Be to, šeši asmenys už 
dalyvavimą tose riaušėse 
bus perduoti kariuomenės 
teismui.

SIMNAS

skyriai — Bajorų ir Klai
pėdos.

ATLAIDAI
Šv. Tėvas L. K. Moterų 

Draugijai 30 metų Draugi
jos Jubiliejaus proga su- 

bus kiekvienais teikė visuotinius ir dali-: 
“ 1 * " “ . Suteikti at-

po Šv. Mortos dienos. Šv? laidai Draugijos veikėjoms 
Šeimininkių ir nariams yra didelis mo-

i

Šeimininkių ir nariams yra didelis 
‘ ralinis atlyginimas.

Morta yra l 
Sekcijos Globėja. Šįmet 
Šeimininkių Diena bus lie
pos mėn. 31 dieną.

Šeimininkių Dienos tiks
las — siekti aukštesnio 
mūsų namų ūkio kultūros 
lygio. Tos dienos proga 
bus nagrinėjama darbų pa- pulk. Įeit. Peseckas ir adm. 
sidalinimas ūkyje, ieškoma maj. šipelis. II div. štabo 
galimumų sumažinti šei- viršininku paskirtas gen. 
mininkių darbus, rūpina- št lk leit Stankaitis, 
masi pagerinti seimininkių 
darbo sąlygas, vedama ati
tinkama propaganda, kad 
būtų patobulinti darbo į- 
rankiai, aiškinama šeimi-

Paleista Į Atsargą
II div. štabo virš. pulk. 

Griganavičius, aviacijos

Aptiktos Vytauto Didžiojo Medžioklė Pilies Liekanos?
Šiomis dienomis senųjų senesniųjų gyventojų vadi- 

ninkių daromos klaidos, Prienų vietoje, prie pat narna žvėrinčiaus mišku, 
mokoma racionaliai šeimi- Nemuno, darbininkai, dirb- Galimas daiktas, kad tas 

vardas išlikęs iš tų laikų, 
kai čia vykdavo didelės me
džioklės, kai tamsiais ši
lais aidėdavo ragai.

ninkauti.
Šeimininkių Dienos

Programa

darni žemės darbus, aptiko 
senų laikų plytų, kurias il
gą laiką slėpusi žemė, ir 

Šiais metais Šeimininkių medžių rąstų liekanų. Be 
Dienos minėjimui numaty
ta tokia programa:

1) Pamaldos. Specialus 
pamokslas pritaikintas šei
mininkėms.

2) Eitynės su šeiminin
kių gyvenimą ir 
pavaizduojančiais 
paveikslais.

3) Iškilmingas 
paskaita, apylinkės pavyz
dingų šeimininkių pagerbi- gražių miškų, atvykdavęs 
mas, šeimininkėms pritai- medžioti Vytautas Didysis.

Tai jo buvusi medžioklės 
pilis.

Neseniai prof. Volteris 
senuose archyvuose radęs 
senų kronikų, kuriose mi
nima, kad Vytauto Didžio
jo antroji žmona gyvenusi 
žiemos pilyje. Ta vieta va
dinama Birštonu. Tuos is
torinius šaltinius gerai iš
tyrus, galimas daiktas, pa
aiškėtų, kurioje maždaug 
vietoje galėjo būti Vytauto 
Didžiojo medžioklės pilis ir 
kur gyvenusi jo antroji 
žmona. Kita kronika mini, 
kad Vytautas Didysis savo 
antrajai žmonai, vykda-

darbus 
gyvais

posėdis:

to, šioje vietoje (čia dabar 
yra daržai) retkarčiais vie
tos gyventojai rasdavo se
nų pinigų.

Spėjama, kad čia grei
čiausiai būsianti buvus Vy
tauto Didžiojo medžioklės 
pilis. Istoriniai šaltiniai 
mini, kad vienoje prie Ne
muno pilyje, apsuptoje

kinta meninė dalis.
Šeimininkių parodos

Šeimininkių Dienos pro
ga įvairiose vietose ruošia
mos parodos. Parodose 
bus:

1) pavyzdinga virtuvė ir 
tinkami šeimininkės dar
bui įrankiai, patogūs prak
tiški darbo drabužiai ir k.

2) šeimininkavimas se
niau: verpstės, gražios kul
tuvės, senovės žvakių, li
nams šukuoti šepečių, vil
noms karšti karštuvų ga
myba ir pan.

3) gaminių parodėlės —
įvairiai konservuoti mais
to produktai, įvairūs beal
koholiniai gėrimai, vaisių , r v ■ ~
sultys, gražiai išaugintos mas į medžioklę, atvežęs 
retesnės daržovės ir pan. I brangaus vyno. Tą žiemos

4) šeimininkėms skiria- pilį supęs didžiulis miškas, 
ma spauda: knygos, laik- kuriame buvę meškų, brie- 
raščiai, diagramos ir pan.

Šeimininkės prie radio 
aparatų

Šeimininkių Dienos pro
ga L. K. Moterų Dr-jos Šei
mininkių Sekcijos Centro 
Komitetas išrūpino Valsty
bės Radijofono paskaitą, 
kurią liepos mėn. 22 dieną 
8:35 vai. vak. skaitė agr. R. 
Petrušauskienė “Lietuvė 
namų ūkio kultūros kėli
me”.
šeimininkės Ekskursuoja

Moterys šeimininkės no
rėdamos kelti mūsų krašto 
namų ūkio kultūrą, daug 
mokosi pačios. Tuo tikslu 
organizuojamos šeiminin
kių ekskursijos į žemės ū- 
kio mokyklas, pavyzdinius , 
ūkius, dirbtuves ir kitur, 
kad šalia teoretinio darbo 
moterys šeimininkės galė-i

Nubaudė Klaipėdos Riaušių 
Dalyvius
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džių, vilkų ir kt.
Be to, kitoje kronikoje 

rašoma, kad Vytauto Di
džiojo medžioklės pilyje 
kartą viešėjęs Romos lega
tas. Ta pilis buvusi miš
kuose?

Šiuos kronikų minimus 
faktus lyg ir pradeda pa
tvirtinti minėtasis radinys. 
Tuo tarpu ta vieta dar ne
ištirta, bet čia netrukus 
nuvyks archeologai ir šią 
vietovę ištirs.

Ir pačios apylinkės, lyg ir 
stengiasi praeities tyrinė
tojui priminti, kad čia se
nais laikais buvusi Kažko
kia medžioklės pilis. Dalis 
gražiojo miško, kuris supa 
Prienus su jų kalneliais ir 
Birštoną, dar ir šiandien

Bitės Užgylė Arklį
Marinkos kaime didelis 

būrys bičių užpuolė ūkinin
ko P. Stebulio ganykloje 
paliktą arklį ir smarkiai 
sugylė. Arklys, keletą va
landų pasikankinęs, padvė
sė.

Kaunas — Ryšium su 
birželio 21 d. Klaipėdos uo
sto rajone įvykusiomis 
riaušėmis prie atvykusio 
vokiečių keleivinio laivo 
“Preussen” Klaipėdos ko
mendantas nubaudė šiuos 
asmenis: Richardą Wie- 
chertą ir Walterį Flachą po 
vienus metus; Bertoldą Be-

v •

Žinios-Žinelės
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— Vilniuje “Ryto” drau
gijos buvusi reikalų vedė
ja lenkų teismo nubausta 
pusantrų metų kalėti esą 
už tai, kad organizavusi 
Lietuvos radijo klausymą 
ir raginusi boikotuoti len
kiškas mokyklas.
— Birželio 29 dieną Kau

ne įvyko futbolo rungtynės 
tarp Lietuvos ir Vengrijos 
rinktinių komandų. Veng
rai nugalėjo lietuvius 3:0 
Šiemet Lietuvos futboli
ninkams su užsieniais run
gtynės labai nesiseka. Ank
sčiau lietuviai pralaimėjc 
latviams 2:0, estams 2:0 ii 
dabar vengrams 3:0.
— Lietuvos kalėjimuose 

dabar yra apie 4000 kali
nių, (politinių apie 400) 
Pernai buvo arti 5000 kali
nių. Taigi šiemet kalinit 
skaičius gerokai sumažė
jęs.

— Šiemet per pirmus 4 
Į mėnesius Lietuvoje alaus 
i pagaminta 6 milijonai lit
rų, o pernai tuo pačiu me 
tu buvo pagaminta apie 
2,3 mil. litrųš Taigi žiemei 
alaus gaminama ir varto
jama beveik trigubai dau- 

i giau negu pernai. Tai blo 
įgas ženklas.

— Šiemet žemių sausini 
mo darbams vyriausybė 
paskyrė 2,000,000 litų. Bū 
šią nusausinta apie 33,00( 
hektarų žemės.

AUDRA SUGRIOVĖ APIE 10 
TROBŲ

Užmušė Vieną Moterį Ir Pritrenkė
Vyrą

Iš Stakliškių praneša, sum. 600 litų ir ūkio maši 
kad per Druskeliškių k., A- nas sulaužė sum. 200 litų 
lytaus apskr. po pietų pra
ėjo siauru ruožu labai baisi 
audra, padarydama daug 
nuostolių.

Druskeliškėse sugriovė iš 
pamatų Š. Andrulevičiaus 
kluoną vertės 800 litų, M. 
Ivanausko kluoną ver. 400 
litų. Vilkininkų k. J. Kaci- 
lausko visai sugriovė nau
ją gyv. namą ir kluoną už 
1800 litų, Staliulionies 
kluoną, sum. 500 lt., svirną

Pr. Andrulevičiaus kluoną 
sum. 700 litų. Jurevišių k 
Nekrašo kluoną — 700 lt. 
Pilipavičiaus kluoną — 60( 
litų, Jurevičiaus kluonu 
750 lt., Kruncikų k. audra 
užmušė mirtinai moterį ii 
kitą žmogų labai sunkia: 
pritrenkė. Audra laba: 
daug kitų nuostolių prida
rė nuplešdama šaudinius 
stogus ir pakenkdama ja
vams.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
j Herlito Angįiškai-Lietuviską Žodyną‘(Dictionary) 
j Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po- 
j pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
! siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS 
L 366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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KOLONIJOSE

P
NORtfOOD, MASS.

su-Moterų Sąjungos kuopos 
sirinkimas įvyko liepos 25 d. š. 
m. Nutarė vykti į Moterų Sąjun
gos apskričio išvažiavimą, ku
ris įvyks rugpiūčio 7 d. š. m. 
Važiuos autobusu ir automobi
liais.

šeštadienį, liepos 23 d. Mote-i 
rystės Sakramentą priėmė Šv.! 
Jurgio par. bažnyčioje p. Leoni- 
na Angelė Tareilaitė su George 
G. Ferrara. Sakramentą suteikė 
kleb. kun. S. Kneižis. Liudyto-! 
jais buvo jaunosios sesuo p. Ci
ną J. Tareilaitė ir jaunojo brolis 
James J. Ferrara.

Vestuvių bankietas įvyko Ru-į 
nenberg svetainėje. Praleidę 
“i ' ’ ...............................
gyvens 22 Cedar St.

Jaunoji Leonina A. Tareilaitė 
(Ferrara) yra buvus Šv. Jurgio 
par. Šv. Cecilijos choro narė.

gu nesusidarys kokių komplika
cijų, tai yra viltis, kad su Dievo 
pagelba, p. Raudeliūnienė iš- 
sveiks.

Pp. Raudeliūnai, gyv. Waver- 
ly St., Brightone, yra ilgamečiai 
LDS 22 kp. nariai, p. Raudeliū- 

1 nas per kelis metus surenka na
rių mokesčius ir uoliai darbuo
jasi, kad palaikyti kuopelę na
rių.

Taigi nuoširdžiai užjaučiame

goję rugpiūčio 14 dįeną į savo 
jos išvažiavimą taipgi Palango
je. Apie tai tik žmones ir kalba.

Mokytoja, panelė Joana Pau- 
liukonytė, sėkmingai išlaikė 
Lawrence miesto “school board 
directors” kvotimus ir yra vil
tis, kad nebegrįš mokytojauti į 
Vemon valstybę, bet pasiliks 
Lawrence.

Taipgi tikimasi, kad ir moky
toja panelė Sužėdielaitė gaus 
progą mokytojauti šioje koloni
joje. Aušrelė.

DAYTON, OHIO
Jau prabėgo daug laiko kai ne-

. ’ PP- Raudeliunams ir adv. Sykes buvo žinučių iš šios kolonijos 
ir linkime p. Raudeliūnienei iš- laikrašty j “Darbininke”. (Tai 
sveikti ir dar ilgus metus gy- kur p. Jurgis Spurgis buvote, 
venti. kad neparašėte? Red).

Pp. Pranas ir Agnieška Kūrai 
šiomis dienomis pirko naują

BAZARAS
Birželio mėnesyje įvyko

5». Kazimiero Parapija

6
mis Lietuvių Dienoj, Marianapo-J kaip susirinkimas didelės šei- 
lio Kolegijoj ' 
“Pribūvi

įp. susirinkimo'mos. Linksmai dieną praleido, 
na Onos Čir-j dainuodami lietuviškas dainas, 

vinskaitės aukota teko p-lei Į kad net visas pajūris skambėjo. 
Sopkaitei. Apie šio susirinkimo į Dabar laukia kito tokio išvažia- 
“good time” ir jo rengėjas bus 
parašyta vėliau.

Kad pritraukus daugiau čia 
augusių moterų bei merginų prie

Pas muz. Olšauskus viešėjo 
malonus svečias iš Brooklyn, N. 
Y., būtent, muz. J. Brundza su 
Dain. B. Brundzienė, jos sesutė 
Ona ir brolis Vincas, sykiu ir 
muz. J. Stačiokas iš 
Mass. Nors oras buvo blogas, skyrių”.

vimo.

' PAGERBIMO PUOTA
Vaciui ir Magdalenai (Jan

kauskaitei) Delioniam suėjo 15
metų velybinio gyvenimo. Todėl 
ta proga pp. Delionius pagerbti
,buvo suruošta puikus ‘^■Metas.'^te^'žyįresneį’vIe'tasTViz.ų1 narės, būtent, 
įepos 23, Maironio parko saleje. I Sudsjo muz

“Jūs pažinsite juos iš jų vai- 
š \thol, 69 ”kps7 nutarta isteigti°“Sociali's‘ų”:.Slals 2odzials klebonas 

........... ....................... .................. skyrių”. Minėta skyrių trunW Pamokslėli. Jis 
svečiai aplankė kaikurias Wor- vauti išrinktos čia augę gabios }r e . aip mes »adme pažinti 

—_...................................-‘J , pirm. M. Mana- gerą ir blogą medj’ kuris neša
_ ___ J. Žemaičiui. Neti-lsaitė, vice-pirm. O. Vieraitytė,|vaisių’ paJygindamasprde žm.?‘

anjJ„e^L; kėtus svečius pp. Žemaičiai gra- rašt. p-nia V. Shea, Choro iri
'scenos vedėja Dain. M. Čižaus-j 
kienė. Prie šio skyriaus gali pri
sirašyti bile kuri parapijietėj

Šv. 
Nash automobilį pas p. K. Nau- Kryžiaus parapijos bazaras. Pa- 
jokaitį, Winslow Garage savi- raPUai ^ko gražaus pelno, ro- 

.............................................ninką. Linkime pp. Kuram su idos’ trVlika šimt4 doleri^ 
‘medaus menesi jaunieji apsi- . , - j , K1300)

oo rvrkr ot nauju karu turėti daug malonu-
mo. pp. Kūrai yra vieni iš pir- LAIDOTUVES
mųjų LDS narių ir yra nuošir- šiomis dienomis palaidotas 
dūs LDS ir “Darbininko” rėmė- biznierius Jonas Noreika, didis 
jai. Jų globoje išaugo jaunas, gv Kryžiaus par. rėmėjas. Pali- 
gabus jaunikaitis, Danielius Mi- ko nuliūdime 4 sūnus ir vieną 

ir Estela les. Jis yra pasižymėjęs sporto dukterį. Palaidotas Kalvarijos 
-----------pp Kurai užlaiko ji: kapuose

vasarnamio, Wareham,'kaip savo sūnų, ir už tai jis; ___________
susirgus ponios Sykes jiem yra nuoširdus ir dėkingas, i UŽMUŠĖ GERĄ PARAPIJIETĮ 

j Liepos 16 d. automobiliu už
mušė Juozą Šlekį, Šv. Kryžiaus 
par. ir Šv. Petro draugijos orga
nizatorių. Velionis priklausė 
per ilgus metus prie Šv. Petro 
draugijos, bet išvykęs į Lietuvą 
išsibraukė, ir sugrįžęs nebeįsi
rašė. Priklausė tik prie Šv. Var
do draugijos. A. a. Juozas Šle
kys nuo pat parapijos suorgani
zavimo rėmė ją finansiškai mo
kėdavo kas mėnuo po $5.00. Ir 
mirdamas paliko parapijai 
$100.00. Jis taipgi buvo didis 
patriotas lietuvis. Prieš tą ne
laimę kalbėjo apie grįžimą Lie
tuvon. Palaidotas iš Šv. Kry
žiaus par. bažnyčios Kalvarijos 
kapuose. Paliko nuliudime 5 se
seris : tris Amerikoje ir dvi 'Lie
tuvoje ir brolį Amerikoje.

Adv. Benjaminas i
Sykes su savo šeima sugrįžo iš srityje, 
savo 
Mass., 
motinai, p. Raudeliūnienei, gyv. 
Brightone. Ponia Raudeliūnienė 
pasidavė operacijai Bostono 
miesto ligoninėje, kurią padarė' 
šeštadienį. Ligonė sveiksta. Jei-1

Prigėrė Gelbėdamas 
Mergaitę

Sykes4Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Block
Washington St., Norwood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

GRABORIUS
William J. Chisholm

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Edw. V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

Delionių draugai ir pažįstami, 
’onus Delionius pagerbti suėjo 

virš šimto šios parapijos veikė- 
j ų. Ponai Delioniai gavo daug ir 
dovanėlių. Čia noriu priminti, 
kad šis puikus bankietas tapo 
suruoštas pp. Delioniam neži-' rengiasi 
nant. Todelei abu buvo susijau-įko” metinį pikniką, šį sekmadie-' 
dinę. Pakvietus kalbėti, abu ap- nį. p. Čižauskienė tikisi laimėti 
siašarojo. pp. Vaclas ir Magda- skelbiamus “Kailinius”. Sako jei 
Iena Delioniai yra šioje parapi-1 šią žiemą kaip sykis “prisitaiky- 
,oje daug pasidarbavę ir nuolat tų” naujas “Fur coat”. Pažiūrė

sime? Rap.

žiai priėmė. Brooklyniečiai gėrė
josi Aušros Vartų nauja bažny
čia ir erdvinga parap. svetaine.

darbuojasi. Prie to jie yra ir 
uDS 7 kuopos nariai. Todėl po

nam Delioniam linkime gyvuoti 
ilgiausius metus.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Šv. Onos moterų draugija visu 

smarkumu ruošiasi prie savo iš
važiavimo, kuris įyks liepos 31 
dieną Maironio parke. Todėl šios 
draugijos komitetas ir rengėjos 
cviečia visus šiame išvažiavime 
dalyvauti. Valgių ir gėrimų bū
sią užtektinai. Vakare gi gros 
orkestras salėje. Minėto išvažia
vimo visas pelnas parapijai.

Girdėt, kad Worcesteriečiai 
važiuoti į “Darbinin-

gaus. “Iš žmogaus darbų gali
ame jį pažinti”, sako klebonas. 
Prisižiūrėkime kurio žmogaus 
darbai atneša gerovę, o kurio 

katalikas 
žmogus, kuris ištikimai atlieka 
savo tikėjimo pareigas, jis visa
da stengiasi būti ramus, kant
rus ir nė vieno neapšmeiš - ne-

Susirinkime pirmadienį, liepos , . l. SC1?niS’
25 d. rašt. V. Shea rezidencijoj; 
atsilankė gražus būrys moterų 
ir merginų, kurios dideliu entu
ziazmu svarstė sekančiam sezo- , „ _ . . ,
nui darbuotę. Po susirinkimo 
maloni p. Shea visas pavaišino 
ir parodė savo didelį rinkinį 
rankdarbių, kuriais atsilankiu
sios negalėjo atsigerėti.

Mot. S-gos 69 kps. liepos mėn. 
susirinkimas buvo gan skaitlin
gas ir gyvas. Narės džiaugėsi 
rankdarbių parodos pasekmė-1 nuostolių.

Septynių dienų beperstojimo 
lietus, Worcestery ir apylinkėje 

' padarė arti milijono dolerių

Detroito Žinios
Sv. Petro Parapija rankos. Pečius buvo visiškai 

suardytas.

Liepos 25 d., Wading upė- 
! į je, Foxboro, Mass. prigėrė 
; Pranas Norbutas, rodos 31
■ m. amžiaus, gyv. kiek laiko
■ atgal Norwoode. Pranas 
; Norbutas su kitu savo
■ draugu sužinoję, kad upė- 
; į je šaukiasi pagelbos 14 me- 
; tų mergaitė, nubėgo gelbė-
; ti. Pamatęs skęstančią1 
; mergaite, šoko į vandenį 
! gelbėti. Bet begelbėdamas 

t ir pats žuvo audringame 
vandenyje. Attleboro ir 
Foxboro atvykę gaisrinin
kai bandė atgaivinti, bet 

Į veltui.
Pranas' Norbutas buvo 

vedęs. Paliko nuliūdime 
daug giminių, tarp kurių ir 
pusbrolį kun. Feliksą Nor- 

I butą.
Reiškiame gilią užuojau

tą kun. F. Norbutui ir vi
siems velionio Prano Nor- 
buto giminėms.

I

LAWRENCE, MASS.
Palangos prižiūrėtojas, ponas į 

Petras Raznauskas, išvažiuoja 
Lietuvon, liepos 27 dieną per 
Darbininko laivakorčių agentū
rą. Liepos 17 dieną, jo draugai 

. ir draugės, Sodaliečių vasarna
myje, surengė atsisveikinimo 
“party”. Tikrai jam buvo dide
lis “surprise”. Jo vardu ir visų 
susirinkusiųjų prisėjo kalbėt 
mūsų klebonui, kun. P. M. Jurui. 
Jo vietą Palangoje užėmė ponas 
Kazimieras Jankauskas.

Šv. Kazimiero parapijos meti
nis išvažiavimas įvyks rugpiū
čio 7 dieną, Maironio parke. 
Klebonas kun. A. Petraitis ir jo 
pagelbininkas kun. K. Kruš- 
niauskas ir visi parapijiečiai 
smarkiai ruošiasi. Todėl kviečia 
visus lietuvius šiame išvažiavime 
dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. Rap.

MOKYKLA
Liepos 2 d. įvyko parapijiečių 

susirinkimas pasitarti mokyk
los reikalu. Plačiai apie mokyk
los reikalingumą kalbėjo kleb. 
kun. L. Praspalius. Taipgi kal
bėjo Pr. Ambrozaitis, dr-jų pir
mininkas ir Pr. Gudelis. Visi 
parapijiečiai vienbalsiai pritarė 
mokyklą atidaryti ateinančiais 
metais. Kleb. kun. L. Praspa- 

jliui pranešus, kad iš $16,000 
skolos beliko tik $8,000, tai visų 
akys nušvito. Jau turi keletą 
šimtų dolerių ir mokyklos fon
de. Jeigu Dievas sveikus laikys, 
tai už poros metų pradės statyti 
naują bažnyčią. Už tai garbė 
priklauso mūsų klebonui kun. L. 
Praspaliui, ir jo pagelbinin- 
kams parapijos trustisams ir vi
siems parapijos rėmėjams.

Aušros Vartų Parapija
Parapijos metinis piknikas, į- 

vykęs liepos 17 d. parapijos kie
me, visais atžvilgiais pavyko. 
Kadangi mūsų klebonas kun Va- 
sys dabar atostogas leidžia Lie
tuvoje, šio pikniko šeimininkas

Juozapas Katerauskas, 60 me
tų amžiaus, po trijų metų sun
kios ligos, mirė. Iš tų namų jau 
antros laidotuvės į dvi savaites. 
A. a. Katarauskas yra brolis p. 
Mitkienės, iš šios parapijos, 
artimas giminė Bražinskui. Pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapuose; 
iš Šv. Antano parapijos. Gyveno' 
1475 Campbell. Daugelis mišių 
yra užprašyta Šv. Petro parapi
jos bažnyčioj, nes čia jis turėjo 
būrį pažįstamų ir giminių. Lai 
Dievas suteikia jam amžiną at
silsį.

Šios savaitės šeštadienį įvyko 
dvejos vestuvės Šv. Petro par. 

(bažnyčioje, tuo pačiu laiku. Vie- 
" nos ,Walter su Gunteryte, o ki- 

V’ tos, Vaškelis su Gudaite. Vėli
ajam sėkmingo gyvenimo.

į •_______________________

Šios parapijos baseballininkai 
buvo biskį susmukę, bet kai ka
pitonas juos netik biskį pabarė, 
bet pats sugrįžo į ratelį, tuojaus 
geriau pasirodė. Savo priešus 
nugalėjo — 6 prieš 0. Naujos 
energijos 
Jau mažai 
mams, užtat visi stengiasi 
geriausiai užbaigti sezoną, 

j Šv. Petro baseballininkai 
retų susiremti su rateliais

Jiems Detroitas la-'Saginaw; Gr. Rapids, arba Cle- 
parapijų 
yra Šv. 

Prašome

pridavė žaidikams. 
beliko laiko žaidi- 

ko-
Iš Shenandoah, Pa. atvyko di

delis būrys svečių pas A. Jasai-Į 
tį, tarp kurių buvo visa Jasulo- 
nių šeima. i
bai patiko, bet tėviškė vis ge- veland, bet turi būti 
riau. Labai dailiai Detroite buvo rateliai, nes Petriniai

buvo kun. J. Bakanas Jam daug pavaišinti, o ypatingai pas šv.i.Vardo baseballininkai. 
prigelbėjo kun. Pauliukonis, Petro par. kleboną, nes jie yra, atsišaukti.
MIC., iš Marianapolio Kolegijos. 
Diena buvo nepaprastai graži, 
žmonių buvo daug, visi pagal 
savo išgalės rėmė, todėl ir liko 
gražaus pelno. Kitas parap. pik- liko gyva, 
nikas įvyks sekanti mėnesį.

jo seni pažįstami.

Ievai Brazaitienei atsitiko di
delė nelaimė, bet stebuklingai iš- 

__ . Ta senutė, būdama 
viena savo sūnaus namuose, no
rėjo užsikurti gasinį pečių. Ji ne
žinojo, kad gazas per ilgą laiką 
buvo atsuktas; kaip tai pasida
rė, nežinoma. Kaip tik žieptuką 
prikišo, tai visas pečius eksplio- 
davo. Ją sunkiai apdegino, ir jo
sios drapanos užsidegė. Pati se
nutė nežino kaip ji užgesino sa- 

dienoms buvo išvažiavus New vo degančius drabužius, bet vis 
Yorkan aplankyti savo sesutę A- 
leną, kuri randasi ligoninėje. 
P-lė Alena Paleckaitė Worceste- 
riečiams yra gerai pažįstama.

Sodalietes buvo surengusios 
savo metinį išvažiavimą į “Nan- 
tasket Beach” liepos 24 dieną, 
bet iš priežasties lietaus, atidė
tas ant toliaus.

Dain. M. Čižauskienė kelioms

tiek apdegė labai jos burna ir

no-
iš

ir 
įvyko.

Jauni-
Tarp 

ir Ali-

Šv. Vardo draugijos 
mo išvažiavimas 
svečių buvo Alkevičiai 
šauskienė. Rodos, seni žmonės
netiktų tarp jaunimo, bet jie tu
rėjo taip linksmą laiką kaip ir 
jaunimas, ir pamatė kaip elgia
si Šv. Petro par. jaunimas savo 
išvažiavimuose. Svaiginančių 
bačkas lemonado išgėrė. Buvo į- 
bačkas lemenado išgėrė. Buvo į- 
vairių žaidimų, ir niekur klebo
nas nepasidavė, kad ir jaunimas 
kartais jį supliekė. Neišrodė 
kaip draugijų išvažiavimas, bet

j artimas, geras kaimynas, šali- 
; naši nuo visų blogybių.

Bet yra ir kitokių žmonių. 
Jiems sąžinė neduoda ramybės. 
Bėgioja, apkalba kitus, ir vis 
jiems tai tas negerai, tai kitas 
negerai. Tokie katalikų negali 
apkęsti. Iš tų visų darbų, prie
šingų darbų ar rasime nors vie
ną gerą darbą. Laikas žmonijai 
susiprasti.

Mūsų lietuvių taip pasivadi
nusios tautininkų draugijos, ką 
jos gero yra padariusios? Visas 
pajėgas deda sutraukti jauni
mą į sportą. Geras dalykas, bet 
ar tuo ir užsibaigia? Ne. Be- 
sportaudami praleidžia geriau
sias valandas jokio svarbesnio 
darbo gyvenime neatlikę. “Čia 
nekalbu apie tuos sportininkus, 
kurie iš to daro gyvenimą”, sa
ko klebonas. Tokių iš lietuvių 
labai mažai yra.

Vaisius — darbai. Kas pasta
tė bažyčias, mokyklas, ligoni
nes? Katalikai, bet ne tautinin
kai - laisvamaniai. Kas palaiko 
lietuvių kalbą išeivijoje ir kelia 
Lietuvos vardą? Katalikai, o ne 
tautininkai - laisvamaniai. Tau
tininkai - laisvamaniai paneigia 
katalikybę; tautininkai - laisva
maniai išauklėja bolševikus, ku
rie garbina Rusiją ir dėl jos dir
ba, bet ar ta nelaiminga Rusija 
skaitoma tarp garbingųjų vals
tybių pasaulyje? Ne. Bolševi
kai patys pyksta jei juos pava
dini bolševikais. Sarmatijasi 
sovietų Rusijos, bet jai tarnau
ja. Čia nėra kalba apie tikėji
mą. Bet tautininkai - laisvama
niai lai pasirodo su gerais dar
bais, kad ir be tikėjimo. Bet jie 
to negali parodyti, nes tokių 
darbų jie nėra padarę. Supras
kime kas yra geri darbai, geras 
vaisius, tai veikimas, kuris žmo
nėms atneša tikrą gerovę.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Lawrenciečiai trukšmingai 
rengiasi į du pikniku: liepos 31 

i dieną trauks į LDS Apskričio 
! milžiniškąjį išvažiavimą Palan- 
metinę šv. Pranciškaus parapi-

BATCHELDER WHITTEMORE COAL

STOVYLOS ATNAUJINTOS
Kaip tas mūsų klebonas ir ne

pavargsta bedirbdamas Dievui 
ir tėvynei. Prieš kelis metus ap
link bažnyčią buvo apaugę lauki
nės žolės, o šiandieną žydi gėlės. 
550 metų krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje minėjime pasodyta 
daug medžių prie bažnyčios ir 
dabar atrodo į tikrą parką. Tai 
vis kun. L. Praspaliaus darbas 
ir pasišventimas. Atvykę į Day- 
toną gerėsi. Jurgis Spurgis.

WeRecommend 
and 

Guarantee

♦ • ♦

riečiams yra gerai pažįstama, J 
nes čia gyvenusi, giedojo para- *J* 
pi jos chore, daug kartų scenoje j 
pasirodė kaipo solistė, nepamir-' 
štama jos gražius dainavimas 
bei vaidinimas Ievos rolėj M J 
Petrausko operetėje “Adomas ir 
Ieva”. Tat Worcesteriečiai ap-Įj^ 
gailestauja ir linki p-lei Alenai 
greitos ir stiprios sveikatos.

Parapijos Vyčiai nekantriai ( 
laukia sekančio sekmadienio 
kada visi išvažiuos dieną pra- 
leisti jurų pakrantėse.

New ''

Engiand

834 MASS AVĖ
BOSTON
Hig 1920

• * •

Juozas Mickeliūnas Apdova
notas Šaulių Žvaigžde

NASHUA, N. H.

T«€FUCLFOR
Modern
/HOMčS

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 19 
metų sukaktuvių šventės proga, 
už nuopelnus Lietuvai, šaulių 
Sąjunga apdovanojo šaulių 
žvaigžde žymų Chicagos visuo
menės veikėją, Juozą A. Micke- 
liūną, 6747 So. Artesian Avė., ir 
kelias dešimts kitų veikėjų, ka
rininkų ir šaulių.

Sveikiname! Prie progos, no
riu priminti, kad šis pasižymė
jimo ženklas, šaulių žvaigždė, 
yra pirmas Chicagoje.

Ieva Lukošiūte.

PADĖKA
Juozas ir Julė Janukevičiai 

nuoširdžiai dėkojame visiems 
savo giminėms, draugams ir 
draugėms ir vienu žodžiu vi
siems už surengimą mums vaka-I 
rėlio mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo proga. Mums buvo ti
kras surprizas. Ypatingai dėko
jame savo sesutei Marijonai Ul- 
cickienei už surengimą to vaka
rėlio ir visiems, kurie taip gra
žiai darbavosi, dalyvavo, už lin
kėjimus ir dovanas. Ačiū vi
siems.

Juozas ir Julė Januėkevičiai

❖ - X
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r SVARBŪS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

•f

►
Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 

yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Dirso's Laidotuvių Įstaiga
13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J- Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865

OI
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Rytinių Valstybių Žinios gos naujų narių vaj 
metu galima prisirą

us

ROCHESTER, N. Y. NEW BRITAIN, CONN.
KLEBONUI PAGELBININ- 

KAS — VIKARAS
Nors mūsų Šv. Jurgio parapija 

nėra didžiausia nei turtingiau
sia pinigiškai, bet yra turtinga 
gerais darbais. Susideda iš sau
jelės gerų lietuvių patriotų ir 
Dievą mylinčių žmonių. Dabar-: 
tiniam klebonui kun. Jonui Bak-, 
šiui sunkiai ir garbingai darbuo
jantis mūsų tarpe, Jo Ekscelen
cija Vyskupas James Edward 
Keamey, D. D. atjautė tą sun
kų darbą ir paskyrė klebonui Į 
pagelbininką naujai įšventinta 
kunigą Praną J. Valiukevičių, 
kuris savo pareigas pradėjo eiti 
liepos 5 d., šiais metais.

Jaunas kunigėlis priėmė Ku
nigystės Sakramentą iš garbin
go vyskupo birželio 11 d. Švč. 
Jėzaus Širdies Pro-Katedroje ir 
savo pirmas iškilmingas mišias 
atnašavo Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje birželio 12 d. 
Jam asistavo: Arki-kunigas — 
kun. Howard W. Geck; Diako
nas — kun. Vincas Ražaitis iš 
Bridgeport, Conn; Subdiakonas 
— kun. Donald Murphy. Pirmas 
apeigų vadas — klerikas Jurgis 
Vilčiauskas; antras apeigų va
das — klerikas Juozas Kočiū- 
nas: Šv. Bernardo seminarijos 
seminaristai buvo asistentai lai
ke Šv. mišių.

Kun. Pranas J .Valiukevičius, 
pirmutinis lietuvis Amerikoje 
gimęs ir augęs pasiekė savo auk
štą kunigystės pašaukimą šiame 
miest-e. Gimęs gruodžio 28 d., 
1911 metais. Sūnus Simono ir 
Marijonos (Sedlevičiūtės) Va
liukevičių. Pradinius mokslus ė- 
jo Holy Redeemer vokiečių par. 
mokykloje, o kunigystės moks
lus ėjo Šv. Andriejaus Pradinė
je ir Šv. Bernardo Aukštesnioje 
seminarijose.

Jaunam Kristaus darbininkui 
vėliname kuogeriausio pasiseki
mo dirbti Kristaus vynyne, pa-

MIRTIS
Liepos 21 d. General ligoninė

je, po trumpos šiltinės ligos mi
rė a. a. Simonas Vaznis, 56 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 
žmoną ir sūnų Alfonsą ir brolį 
Vincą. Velionis ilgą laiką gyve
no atšalęs nuo tikėjimo. Ligos 
prispaustas, susitaikė su Dievu 
mirė aprūpintas šv. Sakramen
tais. Palaidotas su šv. mišiomis 
Šv. Marijos kapuose. Velionis iš 
Lietuvos Rinkelių kaimo, Šila- 
vos parapijos. Lai Visagalis su- 

I teikia jam amžiną ramybę.
Gilią ir nuoširdžią užuojautą 

reiškiame mūsų LDS nariui V. 
Vazniui, jo mylimam broliui 
mirus. T. M.

LDS Centras taip pat reiškia 
gilią užuojautą p. Vincui Vaz
niui.

Moterų Sąjungos be įstojimo 
mokesnio. Taigi moterys ir mer
gaitės katalikės, dabar yra ge
ra proga kiekvienai apsidrausti 
savo vienatinėje katalikių mote
rų organizacijoje, kurios tikslas 
yra sujungti visas katalikes 
moteris į vieną didelę organiza
ciją. Moterų Sąjunga yra saugi, 
nes yra valdžios priežiūroj. Li
goje išmoka pašalpą, mirus po
mirtinę, išleidžia mėnesinį žur
nalą, kuriame telpa naudingi ir 
pamokinanti raštai. Taigi kata
likės moterys ir mergaitės apsi
drauskite ir būkite organizuo
tos. Vajus baigsis rugsėjo 1 d.

Kuopos narės pasidarbuokite 
prirašydamos naujas nares ir 
laimėkit $5.00 dovaną, kuri yra 
paskirta mūsų kuopai.

Liepos 23 d., po ilgos ligos mi
rė Stefanija Neverdauskienė, 
savo namuose, Kelsey St. Pali
ko nuliūdime dvi dukteri ir sū
nų, seserį Chicagoje. Velionė 
buvo malonaus, rimto būdo, ge
ra katalikė ir visuomet rėmė 
katalikišką veikimą. Palaidota 
iškilmingai su trejomis šv. mi
šiomis Sv. Marijos kapuose. Lai 
būna jos vėlei linksma dangiška 
amžina ramybė.

Abejose laidotuvėse gražią 
tvarką turėjo laidotuvių direk
torius A. P. Karlonas. T. M.

Rugpiūčio 21 d. Šv. Onos drau
gija bendrai su Šv. Kazimiero 
parapija rengia pikniką arba iš
važiavimą Clear Lake prie eže
ro. Vieta puiki ir patogi. Patar
tina visiems iš anksto ruošties į 
šį išvažiavimą.

■j WMERBURY, CONN.
Noveną prie Šv. Onos prasidė

jo Šv. Juozapo par. bažnyčioje 
liepos 17 d. ir užsibaigė liepos 
26 d. Turiningus pamokslus sa
kė kun. Pauliukas, O. P. rytais 
ir vakarais. Vakarais prieš pa
mokslus giedojo giesmę prie Šv. 
Onos p. Lušiūtės pirmą punktą, 
o antrą visas choras. Turiu pa
sakyti, kad Waterburiečiai pir-

’mą kartą išgirdo tą giesmę taip žiuoti, bet viskas veltui. Bet mes 
gražiai giedant. Tai priklauso rankų nenuleisime. Kitą pavasa- 
garbė komp. A. Aleksiui ir jo rį anksti, kol dar maudynės už- 
chorui. Žmonės rytais ir vaka- darytos, surengsime pikniką 
rais skaitlingai lankėsi į bažny-Įtam pačiam tikslui. Nenustoki- 
čią. Laimingi visi, kurie išklau
sė pamokslų, atliko išpažintį, 
nes apturėjo daug Dievo malo
nių. Dėkoja klebonui už pakvie
timą pamokslininko. Bet gaila 
tų žmonių, kurie nesurado laiko 
ar nenorėjo išklausyti pamoks
lų. Melskimės už juos.

Darbai mūsų kolonijoj silpnai 
eina ir daug žmonių yra atleis
ta iš įvairių dirbtuvių. Pereitą 
savaitę teko iš laikraščių suži
noti, kad New Haven, Clock Co. 
gavo didelį užsakymą dėl laik
rodžių. Tokiu būdu grąžina dar
bininkus į darbą.

Gargždiškė.

BROLIAI SUSITIKO PO
25 METŲ

i

VIEŠAS PADĖKOS 
ŽODIS

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems mūsų geradariams laike 
ligos ir mirties mūsų mylimo 
vyro, tėvo ir brolio a. a. S. Vaz- 
nio. Ačiū visiems už malonų pri
jautimą, už mišių šv. auką, už 
gėles, palydėjimą į amžino poil
sio namus. Ypatingai širdingai 
ačiū kleb. kun. A. Vaškeliui ir 
kun. P. P. Kartonui už dvasinę 

gelbėti klebonui jo sunkiame pagelbą ir rūpesnį Ačiū už malo- 
darbe sielų išganymui ir Tėvynės patarnavimą graboriui A. P. 
Lietuvos garbei. Jam bus skirta Kartonui.
darbuotis daugiausiai su mūsų i Nuliūdę
jaunimu, ir tikrai tikime, kadj Velionio žmona Ona, sūnus Al- 
jis bus sumanus savo pnša.uki- \ f onsas ir brolis Vincas Vaznis sis 
me, nes yra pačioje jaunystėje 
ir gerai pažįsta šių dienų jauni
mo reikalus.

šeima.

NEW HAVEN, CONN.
TIKRAS APAŠTALAS

Rochesterio diecezija gali di
džiuotis savo garbingais vadais 
Vyskupais. Diecezija dar neturi 
100 metų, bet jau turi penktą 
Dvasios Vadą - Ganytoją, asme
ny J. E. James Edward Kear- 
ney D D., kuris kaip ir Jo pirm- 
takūnai labai gabiai atlieka sa
vo aukštą pašaukimą. Dabarti
nis vyskupas yra didelis Kris
taus karžygis, gabus karys ko
voje su bedieiškuoju komuniz
mu. Vienas iš gražių pavyzdžių 
buvo tai sukvietimas per savo 
diecezijos klebonus katalikiško 
jaunimo, baigiančio aukštesnius 
mokslus miesto mokyklose į iš
kilmingas šv. mišias Pro-Kated- 
roje. J. E. vyskupas savo pa
moksle priminė jaunimui, kad 
jie yra katalikų tėvų vaikai, pri
ėmę tą brangų tikėjimą turi jo 
ir laikytis savo gyvenime. Būda
mas didelis Amerikos patriotas 
labai gražiai pažymėjo Ameri
kos Nepriklausomybės šventę su 
pamaldomis Pro-Katedroje ir 
per spaudą kvietė visus dalyvau
ti tose pamaldose, kad Dievas 
stiprintų ir vestų šią šalį teisy
bės ir tiesos keliu taip, kaip yra 
parašyta Nepriklausomybės ak
te. Vyturys

Iš priežasties nesveikatos mū
sų klebonas kun. M. Pankus iš
vyko kelioms dienoms poilsiui. 
Parapijiečiai linki savo klebonui 
greit sustiprėti sveikatoje ir 
grįžti į mūsų tarpą su didesne 
energija ir pasiryžimu dirbti.

Atostogų metu kleboną pava
duoja kun. Adomas Markūnas, 
MIC. iš Marianapolio Kolegijos, 
kuris lanko Yale Universitetą, 
ir siekia aukštesnio mokslo. 
Nuoširdžiai sveikiname jauną 
Dievo tarną ir linkime tvirtos 
sveikatos, kad galėtų savo pa
mokinančiais ir naudingais pa
mokslais kelti žmonių širdis 
prie Aukščiausio.

Kun. A. Morkūnas bus mūsų 
kolonijoj apie 6 savaites.

Sužinojau iš laikraščių, kad 
mūsų klebonas kun. M. Pankus 
tapo apdovanotas Šaulių žvaigž
de, kurią paskyrė Šaulių Sąjun
ga Lietuvoje, už nuopelnus lietu
vių tautai ir Lietuvos Šaulių Są
jungai. Sveikiname kleboną ir 
kartu džiaugiamės, kad jo dar
bai yra įvertinti.

X»1 )ir Vaizbųs Butui nuo to darbo 
neatsisakytu nes bendrai dirb
dami tą sumanymą galėsime į- 
vykdinti.

•ni-L žiH'a

Liepos 17 d. LDS 5 kp. pikni
kas parapijos našlaičių ir “Dar
bininko” Intertypo fondo nau
dai įvyko, bet nepavyko. Diena 
buvo graži ir šilta. Piknikas bu
vo gerai išgarsintas lapeliais, 
organe, gyvu žodžiu ir klebonas 
labai gražiai ragino žmones va-

me vilties; dirbkime visi ben
drai ir Dievas mums padės.

DARBININKŲ INFORMACIJŲ 
BIURAS

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp Nevtf Ybrho ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

ir haigumi Švedų Amerikos Linijos laivais.Kelionž prasideda ir baigias
Nuo švedijoe, vyksta ii Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams j Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko: 
DROTTNINGHOLM — Rugpiūčio 8, Rugsėjo 1 

KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM-----------------Rugsėjo 7, Spalio 1

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

HARTFORD, CONN. — Šio
mis dienomis sugrįžo iš Cleve- 
land, Ohio p. Jurgis Zablaitis. 
Jis neseniai yra atvykęs iš Lie
tuvos. p. Zablaitis buvo nuvykęs 
į Cleveland aplankyti savo brolį, 
kurio nebuvo matęs per 25 me
tus. Ir koks ten buvo jų jaudi
nantis susitikimas. Brolis per 25 
metus žymiai pasikeitė. Jis taip 
pat sužinojo, kad netoli Cleve- 
lando gyvena ir jo pusbrolis, ku
rio nebuvo matęs per 28 metus. 
Pasiuntė jam telegramą, ir jis 
tuojau atvyko pasimatyti.

Pasisvečiavęs pas brolį ir 
pusbrolį ir aplankęs Lietuvių 
darželį ir kitas įstaigas sugrįžo 
laimingai į namus. J. Dagilis.

NEWARK, N. J
Lietuvos Vyčių 29 kp. susi

rinkimas įvyko liepos 11 d., Šv. 
Jurgio svetainėje. Nežiūrint, 
kad dabar daug narių atostogo
se, bet susirinkime daug dalyva
vo. Svarbūs, klausimai buvo ap
kalbėti ir įvairios komisijos iš
davė raportus. Susirinkime na
riai sužinojo, kad kuopos Dva
sios Vadas kun. I. Kelmelis vyk
sta į Lietuvą. Nutarta nupirkti 
jam dovaną. Dovaną (traveling 
kit) įteikta liepos 13 d. laike iš- 

Jeistuvių vakarienės. Juozas 
Grimalauskas vakarienėje pasa
kė atatinkamą kalbą ir įteikė 
dovaną kuopos vardu. Kuopa 
linki savo Dvasios Vadui lai
mingos kelionės, malonių atos
togų Lietuvoje, ir kad sugrįžtų 
pilnas energijos ir geroje svei
katoje.

Klebono pareigas einančiam 
svečiui kun. dr. Starkui linkime, 
kad jo buvimas šioje kolonijoje 
būtų jam malonus, ir mes jį 
sveikiname.

Priminsiu visoms šios koloni
jos moterims ir mergaitėms, 
kad dabar eina Moterų Sąjun-

Soft - bąli ratelis paskutinia
me N. Y. ir N. J. Apskričio ly
gos žaidime su Jersey City rate
liu laimėjo. Taigi mūsų ratelis 
liko nenugalimas Distrikte. 
Sveikiname ratelį ir linkime, 
kad ir ateityje taip išsilaikytų.

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybės Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime.

Džikas, Griganavičiuš, Mitchell 
ir Sutkaitis.

Užbaigus išleistuvių atskaitas 
pradėta kalbėti apie sutiktuvių 
parengimą. Plačiai apsvarsčius 
nutarta rengti balių ir šokius,’ 
Lietuvių Muzikalėje Salėje, rug
sėjo (Sept.) 28 d. Rengėjai: 
Lietuvių Biznierių ir Profesiona
lų Sąryšys ir visos kitos draugi
jos ir klubai, kurie prisidėjo 
prie išleistuvių parengimo.

Pr. Pūkas.

I 
I

Liepos 29 d. Labdarybės drau
gija ir jos rėmėjai rengia kor- 
tavimo vakarą, Našlaityno dar
želyj, 1 James Place. Bus už
kandžių. Laimėjusieji gaus do
vanas. Įžanga 25c. Jeigu lytų, 
tai įvyks svetainėje.

site daug džiaugsmo, nes šis iš
važiavimas yra rengiamas jųjų 
naudai.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 
St. Mary’s Vilią, 

Elmhurst, Pa.

I
SHENANDOAH, PA.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyko 
liepos 24 d. Nors nariai ne gau
siai atsilankė, bet atsilankiusie
ji rimtai svarstė kuopos reika
lus. Dr. M. Aukštikalnis išdavė; 
raportą iš įvykusio Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos (LDS) 
seimo. Raportas priimtas su pa
dėka. Vienas Seimo nutarimas 
tuojau įvykdintas šiame susi
rinkime, būtent, įsteigtas Infor
macijų biuras. Išrinkta to biuro 
komisija iš 4 narių, būtent, Dr. 
M. Aukštikalnis, Jonas Totilas, 
Antanas Šambaris ir Petras Ja
kubauskas.

Taigi dabar įsteigus Informa
cijų Biurą, jeigu, kurie iš LDS 
narių neturite darbo arba rei
kalingos kokios informacijos, tai, 
kreipkitės pas biuro narius, oi 
jie rūpinsis visiems padėti su
rasti darbą ir suteikti reikalin
gas informacijas. Kitas nutari
mas: kviesti L. Vyčių, Katalikų 
Studentų ir Vaizbęs Butą susi
rūpinti įsigyjimui vietos vasa-! 
ros išvažiavimams. Tam darbui; 
vykdinti išrinkta komisija: Dr. 
M. Aukštikalnis, A-. ■Šambaris. J. 
Kairys ir P. Jakubauskas. Pa
tartina L. Vyčiams, Studentams

LIETAUS NUOSTOLIAI
Pereitos savaitės lietus She- 

nandoahryje, ir apylinkėje, labai 
daug nuostolių pridarė: žemes
niuose miesto kraštuose vanduo, 
per kelias dienas, lietui lijant, 

į daugelio žmonių namus apsėmė; 
j kaikurios anglių kasyklos da- 

Lietuvių visuomenė atjausda- bar yra taip vandens apsemtos,

Liepos 31 d. įvyksta 5-kių 
draugijų piknikas, Linden par
ke, Union City, Conn. Bus spor- 

, to programa. Vedusieji vyrai su 
nevedusiais trauks virvę. Dai- 
nuos Vyčių choras. Komp. A- 
leksis sakė, kad visos dainos bus • 
naujos. Visi kviečiami į tą pik- ma Nukryžiuoto Jėzaus Seserų kad negalės pradėti dirbti ankš- 
niką atvykti ir paremti. Taipgi našlaityno reikalus kasmet su- čiau kaip už kelių mėnesių, pa- - 
gros orkestras. Bus proga pa- rengdavo išvažiavimus Sans kol visą vandenį ištrauks. She- ' 
šokti, vieni su kitais pasimatyti. Souci Parke. Bet kadangi jau nandoah neseniai ištaisytas mie- 

...................................šiais metais sukanka 25-tas šiam sto parkas buvo beveik visai'
Darbai šioje kolonijoje bipkį tikslui išvažiavimas, tai jubilie-! sugadintas, nes nuo kalno tekan- • 

gėrėja. Daugelis jau dirba po 40 jaus paminėjimas įvyks rugsė- tis vandui išplovė dideles va- 
gas per visą parką.

ELMHURST, PA.
LIETUVIŲ DIENA

•valandų į savaitę. Bet atleistų Į jo 5_tą dieną MARYVILLE Par- • 
j darbininkų mažai grąžina; sako Elmhurst, Pa. 
kitą mėnesį grąžins daugiau. Maryville Parke randasi pui-Į

Koresp. ^us ežerėlis, kur žmogus gali 
gėrėtis netiktai Dievo duotomis 
dovanomis, bet ir tyro oro pa
kvėpuoti, ant ežerėlio važinėtis, 
pasiliksminti, po miškelį vaikš- sirinko gana daug. Sąjungiečių 

Įčioti, skanių valgių įsigyti, pra- net ir iš kitų miestų atsilankė į 
siblaivinti, ir savo atsilankymu šią vakarienę. Visi susirinku- 
paremti tuos vargstančius naš- šieji labai linksmai praleido Va
laičius, kurie ištiesę rankutes į karėlį. ir mūsų Sąjungietės buvo 
visus lietuvius prašo pasigailėji- visų komplimentuotos už su- 
mo netiktai sau, bet ir senu- rengimą tokio puikaus šaltako-’ 
kams globoje Nukryžiuoto Jė-|; 
zaus Seselių. ’ __________

Šios vienuoles vykdydamos: IR DAR ŠIS TAS
kilnų darbą rengia tuos našiai-1 VEDĖ: — Jurgis Valukonis ir . 
čius prie naudingesnio gyveni- Alberta Ramanauckaitė. 
mo; moko juos kaip prieš alto- MIRĖ: — A. a. Dominikas 
rių nekaltomis širdimis ir maL Savickas, 411 E. Mt. Vemon So
domis maldauti atlyginimo vi- Shenandoah, Pa. 
siems savo geradėjams. Visgi 
Viešpats, kurs myli mažutėlius, I 
neatsisakys išklausyti našiai-! 

jčių maldų!
Taigi, verta kiekvienam lietu

viui šiemet atsilankyti į Elm-i 
hurstą, pamatyti šią gražią vie
tą.

Rengėjų Komisija visa širdimi 
darbuojasi ,kad šis piknikas pa
vyktų, ir nuoširdžiai kviečia vi
sus. Seneliai, našlaičiai ir Sese
lės lauks tūkstantinės minios to
je dienoje. Tad visi į Elmhurstą 
rugsėjo 5-tą! Atvažiavę netik 
patys pasilinksminsite, bet ir 
našlaičiams ir seneliams suteik-

IŠVYKO PRALEISTI 
ATOSTOGAS

Liepos 22 d. išvyko automobi
liu į Washington, D. C. praleisti 
atostogas p. Magdalena Kari-j 
nauskienė su sūnum, pp. Uršulė 
Liutkevičienė, Petronė Rauli- 
naitienė ir Dubauskienė. Ten ap- i 
lankys įžymesnes vietas. Jos vi
sos yra LDS 5 kp. narės ir “Dar
bininko” skaitytojos. Linkime, 
laimingos kelionės ir malonių 
atostogų. Rap.

ŠALTAKOŠĖS VAKARIENĖ -
Liepos 26-tą dieną, mūsų par. 

bažnyčios svetainėje įvyko Są- 
jungiečių moterų surengta šal- 
takošės vakarienėlė. Žmonių su-

sės bankieto.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

ŠVENTO KAZIMIERO PAR.
Kunigas Albinas Pulokas savo 

atostogas praleido senų draugų 
ir pažįstamų tarpe. Už dienos, 
kitos, grįžta į Nebraską, kur jis 
sėkmingai darbuojasi. Laimin
gos kelionės, tėveli ir viso gero!

I Švento Vardo jaunųjų kuopa 
žiūri kiek toliau į rytojų. Vie
toj išvažiavimų ar apkepintų 
nugarų jie rūpinasi krepšiniu.;

(Tėvelis Valančiūnas davė jiems 
parapijinę salę krepšinio žaidi- j 

^’jmams. Aikštė beveik prirengta. į
Jau iš anksto jaunieji praneša,' 
kad jie laukia pakvietimų žaisti, 
ir neužilgo patys visos Philadel-

Ne Jis Kaltas
Rautas

Bazaras Point Breeze nekaip P^J05 Juosius kvies 1 rungty- 
pasisekė. Lietus viską sutrukdė, ines- švento JurSio ir Svento An" 
Vienok, mūsų zakristijonas, Ka- Nejaus parapijų jaunuoliai, tai 
zys Kisielius, tikras kupčius, ne- i perspėjimas. Ruoškitės, nes ne
žiūrint nei lietaus nei jokių kitų j s* Jaunuoliai baikų nekrečia, 
kliūčių, dirbo išsijuosęs, ir varė1 --------------
savo “biznį” kaip papirktas. A- Teklytė Balčiūnaitė, matyti, 
čiū jam ir kun. Dr. Vitui Mariu- jau sugrįžusi iš “farmų”, kur
sevičiui, viso bazaro vedėjui, vi- j buvo atostogoms išvažiavus. Ka- A 
si gražiai ir maloniai praleido žin ar išmoko kaip karves melž-
tuos vakarėlius. ti? Jeigu tu tokia pat “farmer- 

ka”, kokia esi sodalietė ir cho-
Jau baigiama bažnyčia pertai- rįstė, tai, iš tikrųjų būtų ko pa

šyti. Visi langai parapijiečių simOkyti.
paimti ir jau baigiama juos su-j _________
dėti. Dvejetą langų pats klebo-l Mūsų aBu vikarai buvo išva-
nas, kun. .Ignas Valančiūnas yra žiavę į Vilą pas Kazi.

Mūsų aBu vikarai buvo išva-

paaukojęs.
Ateinantį sekmadienį įvyks Jaunasis vikaras buvo kvieeia- 

iškilmingas naujų didžiojo alto- su pamokslu, 
riaus statulų šventinimas. Visi 
parapijiečiai yra kviečiami į 
šventinimo iškilmes kūmais.

mierietes keturdešimtei, kur

— Taip, mielas drauguži, 
turiu tau pasakyti, kad 
tiktai alkoholis tavo nelai
mėje kaltininkas!
— Dėkui tau, senas bičių- i 

Ii, tik tu vienas pastebėjai, 
kad mano nelaimėje ne aš 
esu kaltas.

L. Vyčių kuopa buvo gerai at
stovaujama metiniame Apskri
čio išvažiavime laivu, liepos 8, 
ir visi linksmai praleido laiką.

Pasilinksminimų komisija 
pranešė, kad rugpiūčio mėn. ji 
visus nustebins.

Mes primename visiems Vy
čių nariams, kad sekantis susi-

Kol kas — viskas. Vėliau — 
I daugiau. Juozas Pavėsis.

j GALUTINOS ATSKAITOS

Liepos 21 d., įvyko galutina 
atskaita nuo išleistuvių vakaro 
atletams. Išleistuvių parengimas 
davė pelno $109.03. Organizacijų 
ir pavienių suaukauta viso $721. 

dar ir dabar gydos saule nude- 55; išlaidų $98.33. Viską sude
gintas kupras.

Choras turėjo išvažiavimą pe
reitą savaitę. Taip maloniai pra
leido tą dieną, taip gerai ir sma
giai pasilinksmino, kad keli cho
ristai ir dar daugiau chorisčių

jus, pelno pasidarė $732.25. Tri
jų atletų kelionė užmokėta $750. i 
00. Jei nesiras daugiau išlaidų, 
tai trūksta tik $17.75. Didelė

Sodalietės, nepasiduodamos, ir 
norėdamos parodyti galinčios 
taip pat saule ąudegti ir apsi- garbė ir padėka priklauso vi-j 

rinkimas įvyks dugpiūčio 1 d., o daužyti, dabar fengia savo išva
žiavimą. Višo gero, tik nepamir- darbu ir ska' 
skite ir nudegimui mostie&nusi-ijvyl 

pudra} da?

ne kaip paprastai antrą mėnesio 
pirmadienį. Tame susirinkime 
kuopos atstovai, kurie dalyvaus pirkti, nes nei balčiausia 
Vyčių *ime, bus insU>)£uMt.

Narys

soms ir visiems, kurie prisidėjo
.tiku prie to šaunaus 

kio. Galutinėje atskaitoje, 
dalyvavo: p<P- Kaniušis, Pūkas.| 

neuždengto raudonai nukepintų, Žadeikis, Celedinas, Dalbukas 
noselių. 'Grimus, Lazdauskas, Gudzis,1

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

Visi skelbkites “Darbininke”.

BROCKERT’S ALE

I
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON1 BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271
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NATŪRALŪS MIŠKAS

i

GRAŽUS EŽERAS

įdainavo į Plokšteles

Vaikučių Grupė, vadovaujant p. Onai Ivaškienei, išpildys įdomią programą.

MENO PROGRAMA 66

Linksmumo Priežastis

Silkė Papiovė Žmogų

gos Parke, Methuen-Lawrence, Mass.

v •

Daug Grybų

• v

Kitos įvairios Lenktynes

I 
I
)

J-
J.'

•n.d 
b r

r 9*1

STANLEY RADIO CO 
GARSINTUVAS

iežtai reika- 
kirtl sunkią 

ie, sakė jis 
L Teisiamųjų

P-nia Ona Koraitienė, 
I. J. Fox Co. $25,000 Style 
Show — Kailinių Parodos 
vedėja.

L J. Foxjfirmos per p. B. Koraitį 
$250.00 vertės dovaną Fur Coat

Stud. Mykolas Grendelis, 
kuris su Aleksandra Ivaš
ka vadovaus sporto prog
ramai. P-nas A. Ivaška yra 
nuolatinis “Darbininko”

ĮŽANGA dykai

"Milžinų" Lenktynes

■

Darbininko” Pikniko Tikietų 
Platintojų Dėmesiui

Darbuotojai, kurie turite paėmę “Darbininko” 
pikniko tikietų-serijų, prašome atsiskaityti prieš pik
niką arba pačiame piknike, kuris įvyks liepos 31 d., 
Palangos Parke, Methuen,-Lavvrence, Mass.

PASTABA: Iš sykio buvo paskelbta ir tikietai pa
daryta, kad šis piknikas įvyks Kęstučio Darže, East 
Dedham, Mass., bet susidėjus tūloms aplinkybėms, pik
nikas perkeltas į Palangos Parką, Methuen-Lawrence, 
Mass. Taigi, parduodant tikietus, prašome paaiškinti

M

bendradarbis ir daug prisi
dėjęs prie išrekliamavimo 
šio parengimo.

o

t

v •

Dovaniį Piknikas

i

Cent

Šį Sekmadienį Liepos-July 31
Methuen-Lavvrence, Mass.Palangos Parke,

. r

Pelnas Skiriamas Naujos “Darbininko” Intertypos Fondui

Vincas Valatka, 
generalis šio parengimo 
pirmininkas, kuris daug 
dirba pikniko pasisekimui.

su dzūkais ir vedusių su 
nevedusiais, bėgimą: storų 
vyrų, storų moterų, ber
niukų, mergaičių, vaikinų 
merginų; bulvių rinkimą 
moterims, kiaušinių neši
mą ir k. Už pastaruosius 
kontestus bus duodama po 
dvi dovanas.

Taigi, matote, kad kiek
vienas turėsite progos lai
mėti kokią nors dovaną 
šiame LDS Naujos Angli
jos apskričio ruošiamame 
Diknike, Darbininko naujos 
Intertype fondo naudai, 
liepos 31 d. Palangoje Law- 
rence (Methuen) Mass.

Šį sekmadienį, Palangos 
Parke įvykstąs “Darbinin
ko” piknikas, bus tikrai 
dovanų piknikas. Tur būti 
nei viename piknike dar 
nebuvo dalinama tiek do
vanų kiek bus šiame pikni
ke. Ir visi turės Drogos jas 
gauti. Štai žymesnės dova
nos:

1.1. J. Fox furkotas $250. 
vertės.

2. Typewriteris.
3. Bostono Majoro Mau- 

rice J. Tobin Taurė.
4. Kas parduos daugiau

sia furkoto tikietėlių: 1-ma 
dovana $10.00; antra — $7; 
trečia $3.00.

5. Maišas centų vaikams.
6. Skaitlingiausia pikni

ke šeimyna gaus dovaną.
Be to dovanos bus dalina

mos už žaislus: ristynes, 
virvės traukimą, žemaičių

Vaikučių grupė, kuri iš
pildys dalį programos LDS 
Apskričio piknike, liepos 
31 d. Palangoje kaikuriuos 
savo dalykėlius pas inžinie
rių Belecką įdainavo į plok
šteles. Įdainavo: Saulutė 
Tekėjo, kurią išpildys su 
vėliavėlėmis; Aguonėlė; 
“Kelkitės Vaikeliai” ir Lie
tuviais Esame Mes Gimę. 
Pianu pritarė žymi pianis
tė p-lė Marijona Treinavi- 
čiūtė. Ji taip-pat įskambi- 
no ir “Noriu Miego”, kurį 
vaikučiai šoks piknike. 
Klumpakojį šoks prie ar
monikos, su kuria vienas iš 
vaikučių tarpo gros. Ši 
programos dalis bus vi
siems įdomi, nes pildys 5— 
8 metų vaikučiai tautiš
kais rūbais ansirengę.

Galite Atvykti Anksti
Nors “Darbininko” pikni

kas šį sekmadienį oficialiai 
prasidės 1 vai. po pietų, 
bet svečiai galite į Palanga 
atvykti anksti. Galėsite 
Palangoje esančioje lietu
vių koplytėlėje išklausvti 
šv. mišių, kurios vasaros 
metu čia sekmadieniais y- 
ra laikomos.

h

Bernardas Koraitis, 
Oficialis I. J. Fox Co. lietu
vis atstovas, kurio pastan
gomis ši kailinių kompani
ja padovanojo “Darbinin
ko” naujos Intertypos 
Fondui $250.00 vertės kai
linius.

Teko sužinoti, kad Palan
gos miškuose po gausaus 
lietaus pradėjo smarki?’ 
augti grybai. Mėgstantieji 
grybauti, važiuodami į 
Darbininko pikniką atsi- 
vežkite krepšius ir maišus 
— galėsite pagrvbauti ir iš 
pikniko, ne tik dovanų, bet 
ir grybų parsivežti.

Muz. Rapolas Juška, 
ir “Darbininko” redakto
rius A. F. Kneižys bus ofi
cialūs pranešė jai per gar
sintuvą. *

1 Y JI į r-b A T r
■ K t ; & 'C

Vadovystėje p. Onos Ivaš- 
kienės išpildys sekantieji:

F. Baliukonytė, I. Piga- 
gaitė, E. Pigagaitė, E. Ple- 
vokaitė, A. Plevokas, A. 
Nevieraitė, R. Savickaitė, 
R. Martinkus, F. Petraus
kaitė, A. Bendzevičius, V. 
Jakimavičius, V. Jociūtė, 
E. Sinkevičiūtė, E. Imon- 
dis, P. Imondis, S. Vaši-Į 
liauskas, K. Strakauskaitė, 
vičiūtė, R. Ivaška, A. Ivaš- pirkėjams, kad piknikas (vyks ne Dedham, bet Palan- 
ka i gos Parke, Methuen-Lawrence, Mass.

Daugelis įdomauja taip 
vadinamomis “milžinų” 
lenktynėmis, kurios įvyks' 
narsiame “Darbininko” 
niknike Palangoje, prie 
“Welche’s Por.d, Lawrence- 
Met.hven. Mass. liepos 31 d.

Iš tikrinu, tai bus įdo
mios lenktvnės. Lenkty
niaus storiausios bei di
džiausios moterys ir di
džiausi vvrai. Bus 100 jar
du besimas. Dalyvauti ga- 
!ės tik tie. kurie sveria ne
mažiau kaip 200 svarų. Da- 
Ivviai bus vietnie pasve
riami. Lietuviški “milži
nai” treniruokitės. kad ga
lėtumėt laimėti lenktynes.

SUSIREMS SU NEŽINOMU 
PRIEŠU

South Bostono Lietuvos Vyčių 17 kp. vytės bėgs 
300 yardų dėl skiriamos Bostono majoro M. J. Tobin 
sidabrinės taurės su nežinomoms oponentėms. Bosto
no vytėms oponentės bus paskirtos Palangos Parke 
prieš pat kontestą. Šiose lenktynėse kiekviena panelė 
bėgs po 75 yardus. Kas laimės sunku pasakyti. Reikia 
pasakyti, kad Bostonietės vytės yra nusistačiusios ko
vą laimėti nors ir prieš stipriausi priešą. Kas laimės, 
pamatysime liepos 31 d. Palangos Parke, Methuen- 
Lawrence, Mass.

50 yardų bėgimas merginoms,
100 yardų bėgimas vaikinams,
50 yardų bėgimas moterims, 

imas Dzūkų su Žemaičiais, 
ams imas, 

ūkams 
ei gaus ddvanas.

Antras prizas -rašomoji 
inėlė.

Palangoje yra natūralūs 
miškas labai panašus į 
Lietuvos mišką, kuriame 
galima rasti ir lietuviškų 
baravykų. Reikia pasakyti, 
kad Naujoje Anglijoje to
kio gražaus parko kaip Pa
langa yra sunku rasti. Tai
gi, nepamirškite ateinantį 
sekmadienį, į jį atvykti. Į- 
žanga visiems dykai.

Palangos Parke, Methu- 
en - Lawrence, Mass. yra 
vienas gražiausių ežerų, 
kur jaunimas ir senesnieji 
Salės pasimaudyti ir laive
liais pasiirti.

Šiame piknike yra pa
samdytas Stanley Radio 
Co. geriausias garsytuvas, 
per kurį “Darbininko” re
daktorius A. F. Kneižys ir 
ponas Rapolas Juška pra
neš visas žinias. Stanley 
Radio Co. žada turėti vė
liausius rekordus, kurie 
linksmins į pikniką atsi
lankiusius svečius.

advokatai įrodinėjo, kad jų 
Į ginamieji vyrai neturėjo 
noro nužudyti, o čia tik e- 
santi nelaiminga juoko pa
baiga. Bet teisėjai pažiūrė
jo rimčiau ir abu nuteisė 
kalėti. Nepatenkinti teis
mo sprendimu abu vyrai a- 
peliavo.

— Yra moterų, kurios 
juokiasi iš menkiausio nie
ko.
— Nagi, kokios tos mote

rys?
— Gi tos, kurių dantys 

gražūs.

Šiomis dienomis Schwar-; 
co mieste teismas nuteisė 
Sunkiųjų darbų kalėjimu 
du jaunus vyrus Petrą Da- 
cką ir Fridriechą Seizę. Šie 
jaunuoliai vyrai visai neno
rėdami tapo galvažudžiais. 
Buvo taip. Dackas ir Seizė 
susitarė pagąsdinti mieste
lio prekybininką Bergerį, 
kurio visos apylinkės žmo
nės labai nemėgo. Bergeris 
vertėsi smulkmenų preky
ba. Vieną vėlų vakarą Da
ckas su Seize atėjo į Berge
rio namus ir griebę užrišo 
burną, surišo rankas. Už
pultasis tarė, kad tai plėši
kai ir labai nusigando. Mat, 
turėjo susitaupęs pinigų, o 
vyrai griežtai pareikalavo 
juos atiduoti. Bergeris gy- 
nėse neturįs. Tuomet abu 
nuvedė Bergerį į rūsį ir pa
gulė ant grindų ir paskel
bė, kad dabar jie jam kir
šią galvą. Ištraukė išaš
trintą kirvį vienas laikė be- 
spurdantį prekybininką, o 
kitas užsimojo kirsti. Kai 
blizgą kirvio ašmenys lei
dosi ant jo galvos, Berge
ris iš siaubo užsimerkė.. 
Tuo metu vienas vyras iš
sitraukė slepiamą silkę ir 
vietoje kirvio, silke tvokė 
per kaklą... Tuomet abu 
vyrai pasileido juoktis. Bet 
greitai jų juokas nutrūko,' 
kai pamatė, kad Bergeris 
nejuda... Pradėjo gaivinti, 
bet veltui. Skubiai iškvietė 
gydytoją, bet tas konstata
vo mirtį nuo širdies prie
puolio.

Vyrukams sudaryta byla. 
Prok 
tavo 
baus 
nužudė

Adv. Jonas Grigalius, 
kurio pastangomis gauta 
iš Bostono miesto majoro 
M. J. Tobin taurė, kurią jis 
įteiks laimėjusiam mergi
nų tymui.




