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Darbo Diena Ir 'Darbininkas'
Iš priežasties Darbo Dienos 

šventės, pirmadienį, rugsėjo 5 
d., antradienio laikraštis “Dar
bininkas” neišeis. Kitas numeris 
išeis tik penktadienį, rugsėjo 9 
d. Vietiniai “Darbininko” skai
tytojai tą numerį gaus kaip pa
prastai iš vakaro.

Visiems LDS nariams, “Dar
bininko” skaitytojams, bendra
darbiams, prieteliams ir rėmė
jams linkime malonių ir laimin
gų švenčių.

Ispanijos Nacionalistai Su
ruošė Karo Parodę
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiikos spaudos/ neturi 

teisės vadintis geru Bainy- 

čios vaiku.
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5000 Kasyklų Darbininkų 
Streikuoja

I

EAGLE PASS, TEXAE, rug
sėjo 1, — Daugiau kaip 5000 A- 
merican Smelting Co., darbinin
kų išėjo į streiką reikalaudami 
didesnio atlyginimo.

VaLenkijoj Gręsia Valstiečių 
Sukilimas

AMERIKOS LIETUVIŲ R K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 2 D., 1938 M., No. 67. TEL. SOUth Boston 2680

DARBININKAS

RYGA, rūgs. 1 — Valstiečių 
partijos vadai, kurių priešakyje 
stovi M. Rataj įteikė vyriausy
bei savo reikalavimus. Jie rei
kalauja, kad vyriausybė duotų 
amnestiją ištremtam valstiečių 

V.

SAN SEBASTIAN, Ispanija, į 
rugsėjo 1 — Ispanijos naciona
listų vyriausybė suruošė milži
nišką parodą, kurioje išstatyta 
ir išdėta įvairūs karo reikme- ’ vadui V. Witosui, buvusiam 
nys, kuriuos paėmė iš radikalų Lenkijos ministeriu pirmininkui, 
per du karo metu. Toji paroda, kuris jau kelinti metai kaip gy- 
tai aiškiausias įrodymas kiek vena Čekoslovakijoje; reikalau- 
daug ginklų ir kitokių karo ja keisti užsienių politiką ir pa- 
reikmenų Ispanijos radikalai y- šalinti užsienių reikalų ministe- 
ra gavę iš įvairių pasaulio vals-rį Becką, ir paskelbti naujus sei- 
tybių. i mo rinkimus.

Parodą atidarant, dalyvavo] Valstiečių partijos vadai pa- 
Vokietijos, Italijos, Portugalijos reiškia, kad jei vyriausybė jų] 

ir Japonijos ambasadoriai, ir reikalavimų nevykdys, tai jie 
taipgi Popiežiaus Nuncijus, ir nebus atsakingi už valstiečių 
kiti diplomatai, kurie yra pa- sukilimą ir jo pasėkas, 
skirti atstovauti valstybes na-’ Rugp. 15 d. esą įvykęs valstie-j 
cionalistų Ispanijoje. [čių masinis susirinkimas, nu-'

Paroda atidaryta įspūdingo- kreiptas prieš dabartinę Lenki- 
mis ceremonijomis, kurioms jos vyriausybę, 
vadovavo Count de Jordaną, už- ]“ ’
sienių ministeris ir vice-premie- plinta nepasitenkinimas ir bruz-' 
ras gen. Franco vyriausybės, dėjimas prieš užsienių ministe- 
Jis savo kalboje pareiškė, kad rį Becką. 
“šis gausus parinktų karo gink
lų ir kitokių reikmenų išstaty
mas yra aiškiausias įrodymas 
užsienių pagelbos marksistams 
(lojalistams), kuriuos jie yra 
gavę iš užsienių. Per pirmuosius 
du metu mūsų švento žygio 
prieš bedievius, kad išgelbėti 
Ispanijos ir Vakarų civilizaciją 
nuo sunaikinimo, mūsų (nacio
nalistų) kariuomenė nušovė ar
ba privertė nusileisti ir paėmė 
daugiau kai 1,000 orlaivių, paė
mė daugiau kai 200 tankų, 700 
artilerijos daiktų, 8,000 kanuo- 
lių, 300,000 šautuvų, 400,000,000 
šovinių ir paėmė virš 150,000 
žmonių į nelaisvę”.

“Tuose skaičiuose neįeina arti
lerijos bombos, granatos, sunk
vežimiai, laivai, ir kitokie karo 
pabūklai ir reikmenys”, sako 
Count de Jordaną.

Toliau Count d Jordaną sako, 
kad “reikia atsiminti, kad gen.; 
Franco kareiviai pradėjo karą1 
be aukso reservo arba karo in
dustrijos”.

Daugiausia

i

I 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių rinktinių krepšinio rungtynių vaizdai: (iš kairės į dešinę) Amerikos lietuvių rinktinė su dir. Bar

kausku įteikta atminimo dovana-statula; (viduryje) būdingas momentas iš rungtynių: Lietuvos rinktinės žaidėjas Lubinas “deda-dar 
vieną kamuolį į krepšį”, (kairėje) rungtynės 44—24 (19-9) laimėjusi Lietuvos rinktinė. (Vaizdai iš Lietuvos)

Ispanijos Nacionalistai Užima 
Naujas Vietas

_____________________ -

LONDONAS, rugsėjo, 1 — 
Pietų-vakarų Ispanijos dalyje 
nacionalistų kariuomenės po ge
nerolų Saliąueto ir deLlano va-

^^“^.^„^Zt^ovybe, Estremadura fronte da-] 

ro didelę pažangą. Du svarbūs 
, miestą — Cabeza de Buey ir 
Valdecaballeros pateko į jų val
džią. Generolo Queipo Llano ka
riuomenė artinasi prie Almade- 

]ną.

KAUNAS — Rugpiūčio 15 d. i Prie Ebro upės fronto radika- 
mirė adv. Aleksandras Toraau, lų kariuomenė neatsilaiko prieš 
Lietuvos liaudininkų - socialistų Franco kareivius. Pandols aps

krityje radikalai buvo priversti 
bėgti, ir dabar visas tas apskri-

Lietuvos Kariuomenės Diena tyį 3^ Tcio?±t'1 ra?koseHRadikalų valdžia viešai padė
kojo Čekoslovakijai už atsiunti
mą jiems dviejų milijonų kronų 
pinigų.

Septyniosdešimts penkta dalis

Radikalų Laikraščio Redak
torius Giria Katalikų 

Bažnyčią

Mirė Liaudininkų Vadas

vadas.

Rugsėjo 8

Vokiečiai Gabena Ginklus į 
Dancigą

LONDONAS, rugsėjo 1, — 
News Chronicle praneša, kad 
buvo susekta, jog į Dancigą 
slaptai įvežta 30,000 vokiškų 
šautuvų ir 460 kulkosvaidžių. 
Sakoma, kad Dancigo naciai 
mano sudaryti kariuomenę iš 

I25,000 kareivių. Lenkija labai
PARYŽIUS, rugsėjo 1, — M. susirūpinus nacių ginklavimosi. 

Gaboriaud, radikalų partijos Pagaliau, net Lenkijoje gyve- 
žurnalo, Ere Nouvelle, redakto- nantiems vokiečiams iš Berlyno 
rius giria Prancūzijos Kardino- patariama savo ištikimybę Hit- 
lų Verdier, Garlier ir Suhard leriui viešai pareikšti dėvint bal- 
pareiškimus apie žmonių teises, tas kojines. Lenkų valdomoje 
ir pasako, kad Katalikų Bažny- Silezijoje kai kurios . vokiečių 
čia visada gynė žmonių teises ir, grupės jau tą patarimą pildo, 
kad Ji labiau rūpinasi žmonių 
laisvės ir teisių apsaugojimu, 
kaip radikalų organizacijos.

I

Pašventino Naują Miesto 
Namą Prancūzijoje

PARYŽIUS, rugsėjo 1, — Cha- 
teaubourg, netoli Rennes, buvo 

,. .. . . • „ pastatyti nauji miesto valdybossimtis gyventojų yra Franco _ . .x., ,. ’
rūmai. Atidarymo dienoje, buvo

KAUNAS, rugpiūčio 30 dieną, 
— Šįmet rugsėjo aštuntoji ren
giamasi švęsti ypatingai iškil- Ispanijos žemės ir virš 65 nuo- 
mingai. Kaune laukiama šešių 
tūkstančių savanorių, gausaus' valdžioje. Ispanijos žmonės lai- 
Latvijos lietuvių būrio ir šiaip ko Franco savo šalies išgelbėto- 
ekskursijų iš visos Lietuvos. Iju.

RUSIJOS VYRIAUSIEJI ADMI
ROLAI SUŠAUDYTI

LONDONAS, rugsėjo 1, — shenoff,
Laikraštis, London Times prane-. laivyno 

iš paimtų karo ša, kad sovietų Rusijos laivyno Zherve 
reikmenų nuo radikalų esą ver- komisariatas pranešė, kad vy-’kitų. 
tingiausi orlaiviai ir tankai, ku- riausieji admirolai ir laivyno ži- 
rie yra Rusijos išdirbystės. novai buvo sušaudyti. GPU (Ru-i 
Taipgi esą ir Švedijos tankams sijos slaptoji policija) praneša, 
šaudyti kanuolės. Daug savano-. kad sekantieji buvo sušaudyti: 
rių iš Rusijos tuos tankus vaira- Vladimir R. Orloff, Sivkoff, Lu- 
vo. Visą tai buvo parodyta pa- dry, Ivanoff, Victoroff, Mukle- 
rodoje. vitch, Kozhanoff, Kireyeff, Di-

EUROPOS KARO PAVOJUS 
KIEK SUMAŽĖJO, SAKO 

KENNEDY
LONDONAS, rugsėjo 1, — 

Jungtinių Amerikos valstybių 
atstovas Anglijai pareiškė, kad 
jo nuomone Europos karo pavo
jus šiuo metu kiek sumažėjo ir 
yra viltis, kad karas bus išveng
tas. Tačiau Čekoslovakijos val
džia praneša Anglijai, kad ji ti
kėsi Vokietijos užpuolimo apie 
rugsėjo 15 dieną. Sakoma, kad 
Hitleris esą baisiai įpykęs dėl 
Sudėtų vokiečių teisių, ir tik jo 
generolai sulaiko jį nuo siunti
mo kariuomenės į Čekoslovaki
ją-

Prancūzija sutraukė savo ka
riuomenę manevrams prie Vo
kietijos rubežiaus. Prancūzijos 
žmonės jau pradeda įvairius 
daiktus taupyti karo metams.

Sakoma, kad Hitleris davęs

Anglija Ir Prancūzija Įspėja
LONDONAS, rugsėjo 1, — 

Anglijos valdžia, po ilgų pasita
rimų, įsakė savo atstovui Vokie
tijai, grįžti j Berlyną ir pranešti 
Hitleriui, kad ji nemano savo 
nusistatymo Čekoslovakijos 
klausime, ir jei Hitleris siųstų 
kariuomenę tą šalį užgrobti, 
Anglija eitų čekų ginti. Anglijos 
valdžia taip pat pareiškė, kad 
Vokietija savo ginčus su Čeko
slovakija mėgintų taikos būdu 
išspręsti.

KINIEČIAI ATLAIKO JAPONŲ 
PUOLIMUS

-«•
Siautė Baisus Viesulas 

Tokio

Prancūzija taip pat pakartojo 
savo pažadą eiti Čekoslovakijai 
į pagalbą, jei Hitleris mėgintų ją 
užgrobti. Ji pranešė kitoms vals
tybėms, kurios su ja turi pada
riusios sutartis, kad ir jos už
pultą Čekoslovakiją privalės 
ginti.

Italijos valdžia jokių pareiški
mų nepadarė, bet iš tikrų šalti
nių sužinota, kad Mussolini ne
pritaria Hitlerio žygiui. Taigi 
išrodo, kad didžiosios Europos 
valstybės yra nusistatę Hitlerio 
giliau į vidurinę Europą, neįleis
ti. Ir kada tos tautos taip aiškiai 
pareiškė savo nusistatymus, a- 
bejotina ar Hitleris būtų ant 
tiek neišmintingas pradėti karą.

TOKIO, Japonija, rūgs. 1 — 
j pakviesti kunigai visus rūmus čia siautė baisus viesulas, kokio 
pašventinti. Pašventinimo apei
gose dalyvavo daug kunigų ir 
visa miesto valdyba. Taip pat 
buvo pašventyti trys dideli kry
žiai, kurie bus pakabinti ant 

į miesto valdybos rūmų sienų.

nėra buvę jau nuo 1905 m. Sep- 
tyniosdešimts mylių į valandą 
vėjas pridarė daug nuostolių. 
Visos elektros šviesos sugadin-i“1 
tos, susisiekimas geležinkeliais | 
ir kitomis priemonėmis nutrauk
tas.

Kadatsky, Leningrado 
akademijos profesoriai 
ir Petroff ir daugybė

Vokietijos Spauda Smerkia 
Anglijos Valdžių|Ve

Naujosios Dalybos Kandi
datai Pralaimėjo

SOUTH CAROLINA ir CALI- 
FORNIJA nusikreipė nuo Nau
josios Dalybos. Nominacijose į 
Senatą laimėjo priešingi Nauja
jai Dalybai kandidatai. Taigi 
mažai ką pagelbėjo ir prez. Roo
sevelto kalbos.

Šveicarija Neįsileidžia Žydų
ŽENEVA, rugsėjo 1, — Jour- 

nal de Geneve praneša, kad Švei
carijos vyriausybė nutiesė ru
bežiaus sieną spygliuotomis vie
lomis, ir imasi visų priemonių 
neįleisti į savo kraštą iš Austri
jos žydų.

SHANGHAI, rugsėjo 1, — Ja
ponai visu smarkumu nori pra
simušti pro Kiniečių karo lini
jas ir užimti jų sostinę, Hanko- 
vą, bet Kiniečiai visuose fron
tuose juos sulaiko. Japonai gi
riasi, kad jie jau gręsia paimti 
keletą žymių Kinų miestų, ta
čiau Kiniečiai juos atkakliai su
muša. Japonija dar vis bijo Ru
sijos, o tuo metu Kiniečiai turi 
progos geriau susiorganizuoti ir 
apsiginkluoti. Japonams taip 
pat pradeda pritrukti pinigų ka
ro ginklams, taip, kad net buvo 
sakyta, jog jie iškas numirėlių 
karstus ir iš dantų išlupinės 
auksą, kad būtų galima daugiau 
karo ginklų pirktis.

I

Sužeidė Rusijos Diktatorių 
Stalinę

Vokietija Padarė Sutartį Su 
Vengrija

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ 
UNIJA NEPRIIMA KOMU

NISTŲ VADŲ

1, —
BERLYNAS, rugsėjo 1, — Vo

kiečių spauda smarkiai pasmer
kė Anglijos valdžios pasitari
mus vokiečių-čekų reikalais. Sa
ko, tas buvo visai nereikalinga, 
tačiau ir toks Anglijos nusista
tymas Sudetų vokiečių nenugąs
dinsiąs.

Toliau, vokiečių spauda pla-
x. , . . ,. . . x J čiausiai aprašo apie riaušes iružsakymą kviečių pristatymui _. _ , , ... . .. - - - u i- muštynes Čekoslovakijoje, kuriš Kanados, ir jo niekas negali . , . . , , ..... . ... . * . r. vokiečiai esą sumušami ir kanki-jtikinti, kad Anglija ir Prancu-' . _. , , x . . .

... • -x ? x- x a. i narni. Jie sako, kad net Austn-zija tikrai eitų kovoti už Čeko- . __ . , x..
Slovakiją. Jis sako, kad Sudetų J“ ?n°n.es,kre‘Pesl > Vok!e‘«:

, . ,. • x- • j i i. • Vokietija turėtų padaryti tvar-vokiečių yra vietinis dalykas ir , „ J r J
kitos tautos neturėtų kištis. |Ką ’ j . . . - T

Propagandos ministeris Jo
seph Goebbels pasakė: “Iš Sude
tų vokiečių ateina pranešimai a- 
pie kruvinas riaušes ir žiauru
mus Čekoslovakų”.

Čekoslovakijos valdžia, išty
rus dalykus apie tas vokiečių 
skelbiamas riaušes, praneša, 
kad rugpiūčio 20 d. Horatitze, 
Saaze apskrityje dešimts ber
niukų, nuo 8 iki 12 metų amžiaus 
smarkiai susimušė ir peiliais su-

Apkaltino 26 Pennsylvania 
Viršininkus

PHILADELPHIA, Pa., rugsė
jo 1 d. — Federalės valdžios pri- 
saikintieji teisėjai rado kaltais 
26 asmenys, tarp kurių yra Se
natorius Joseph P. Dando, du 
Demokratų partijos politikie
riai, WPA apskričio direktorius
ir grupė WPA viršininkų, už są- sibadė. Vokiečiai n iš to padarė 
mokslą netiksliai sunaudoti dideles riaušes tt* kraujo prabe- 
WPA fondus ir darbą. jimą.

vadas, John L. Lewis, komunis
tus iš unijos išvarytų. Jei Le
vis to nepadarys, tai CIO turėtų 
išsirinkti kitą pirmininką.

FLINT, MICH, rugsėjo 1, —
Kiek laiko atgal, iš automobilių 
darbininkų CIO unijos buvo pa
šalinti keturi viršininkai, nes jie 
norėjo imi jas pavesti komunistų 
kontrolei. CIO unijos pirminin
kas, Homer Martin, yra griežtai 
nusistatęs komunistus pašalinti. 
Su juo sutinka automobilių uni
jos vyriausybė. Tačiau, John L. 
Lewis, CIO vadas, reikalauja, 
kad pašalinti vadai būtų sugrą- 
žinti į vietas iki kito unijos su- ninkui in£ Sagotai, Vidkii~Rei- 

. važiavimo. Bet darbininkų uni- kalų Ministrui pulk. Leonui irvažiavimo. Bet darbininkų uni-

Lietuvoje Atidalyti Nauji 
Kurortai

KAUNAS, rugpiūčio 28 dieną, 
dalyvaujant Ministrui Pirminin
kui kun. Mironui, Seimo pirmi-

BERLYNAS, rugsėjo 
Vokietija sudarė draugiškus ry
šius su Vengrija. Hitleris paža
dėjo Vengrijos nekliudyti. Ko
dėl vokietis pasidarė toks drau
giškas? Ką jis tikėsi iš Vengri
jos? Hitleris žino, kad Čekoslo
vakijoje yra apie 700,000 ven
grų. Kaip Sudetai vokiečiai, taip 
ir vengrai reikalauja tenai tau
tinių mažumų teisių. Jei Vengri
ja sukurstys savo tautiečius 
Čekoslovakijoje tuo pačiu metu, 
kai Sudetai vokiečiai, ji pilnai 
pasitarnaus Hitleriui ir prisi
dės prie Čekoslovakijos pražu
dymo.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 1 
d. — Sovietų kruvinasis dikta
torius Josef Stalinas, Rusijoje 
tapo sužeistas automobilio ne
laimėje, kuriuo jis važiavo. Sta
linui nulaužė ranką. Toje pat 
nelaimėje kritingai sužeistas ir 
Stalino vienas OGPU sargas. 
Stalinas esąs specialisto gydy
tojo priežiūroje.

OGPU agentai tuojau arešta
vo Stalino šoferį, Erik Schultze, 
kuris per 10 metų vairavo Stali
no automobilį ir buvo patiki
miausias Stalino šoferis. QGPU 
įtaria šoferį Schultze sabotaža- 
vime. Taigi dabar tas patiki
miausias Stalino šoferis gali bū
ti nuteistas mirtimi ir sušaudy
tas.

Ligšiol Stalinas apie savo šo
ferį Schultze esą daug kartų pa
reiškęs, kad jis savo gyvybės 
negalįs patikėti nė vienam ki
tam, kaip tik Schultze, o štai 
šiandien jis jau sabotažnikas ir 
išdavikas.

Schultze yra gimęs Vokietijoj.

Pirmasis Lenkų Laivas 
Klaipėdoje

KLAIPĖDA, rugpiūčio 30 die
ną — šiomis dienomis į Klaipė
dą atplaukė pirmasis lenkų lai
vas.

< Amų muijusu ui puin. .uruliui u 
ja, CIO, kuri turi apie 75,000 kjtiems aukštiems svečiams, ati- 
narių dirbančių automobUių!daryti dar prieS karą pagarsėję 
dirbtuvėse, atsakė, kad jie vien- gavo gydomaisiais šaltiniais Pa- 
balsiai nutarė pašalintų vadų ^io, Likėnų ir Smardonės ku- 
nepriimti. rortai. Jų šaltiniai.buvo plačiai

laikais, 
jam

nepriimti.
Komunistai gali CIO darbinin- žinomi prieškariniais- 

kų uniją suardyti, jie prie to ei- . kaip gedantys reumatą ir J 
na. Reikia, kad CIO vyriausias giminingas ligas.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 3 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa iš WC0P stoties, Boston, 
Mass. Programą išpildys So. Bostono lietuvių parapi
jos radio grupė, muzikui Rapolui Juškai vadovaujant. 
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocyc- 
les ir klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kal
bų.



Penktadienis, Rugsėjo 2,1938
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Automobilių Patikrinimas
2

IsLiurtk
rašo išTėvas Aukštikalnis

Liurdo šventavietės savo įspū
džius. Apart ko kito jis rašo: 
“Koks didelis čia yra žmonių ti
kėjimas! Koks tvirtas pasitikė
jimas Dievo Motinas tarpinin- 
kyste. Čia įspūdžiai nęapsakomi! 
Esu sveikas ir pilnas religiško 
džiaugsmo. Čia išbuvau tris die
nas. Keliauju į Lietuvą. Visiems 
nuoširdžiausių linkėjimų iš 
Liurdo”.

Tėvas Aukštikalnis prisiuntė 
paveikslėlius ligonių, kuriuos 
lanko procesijos kunigų, dakta
rų ir mokslininkų.

« 
ma išpažintys prieš pirmą penk
tadienį ir sekmadienį per tris 
paskutines dienas šios savaitės. 
Pereitą sekmadienį vietiniai ku
nigai ragino parapijiečius eiti 
prie sakramentų su intencija, 
kad jaunimas.pasirinktų tinka
mas jiems, kaipo katalikams, 
mokyklas, ir kad jie gautų per 
visus mokslo metus ypatingų 
Dievo malonių ir palaimą.

i

ŽINUTES

Jaunasis Choras, Kuris Atvyksta Į LDS Trijų Kuo
pi} PIKNIKĄ Išpildyti Dainų Programą, Sekmadienį 
Rugsėjo 4 dieną, 1938 m.,Romuvos Parke, Montello.

Grįžo | Lietuvą
, Rugp. 30 d. iš So. Bostono į 

New Yorko išvyko Marijona'i 
Strašinskienė, Prano Razvadaus-' 
ko motina, kuri šešis mėnesius 
viešėjo pas sūnų Praną, dukterį 
ir žentą Albiną ir Oną Nevierus. 
Pp. Nevierai išlydėjo p. Strašin- 
skienę į New Yorką, kuri rūgs. 
31 d. laivu Aųuitania išplaukė į 

K Lietuvą. Pp. Nevierai keletą 
dienų mano paviešėti New Yor- 
ke.

Pereitą savaitę pp. Povilas ir 
Adelė Likai, turį vyriškų dra
bužių krautuvę So. Bostone, pra
leido atostogas Kanadoje. Lan
kėsi Montrealyj ir kituose mies
tuose. Kelionė buvo maloni ir 
laiminga.

Kiek laiko atgal lankėsi “Dar- 
į bininko” redakcijoj kun. F. Nor- 
butas ir kun. J. Daunis, kurie 
taip aplinkybėms susidėjus, dar
buojasi airių parapijose.

v •Išpažintys
Šv. Petro par. (So. Bostono) 

lietuvių bažnyčioje yra klauso-

Antradienį, rugpiūčio 30 d. 
lankėsi “Darbininke” kun. Jan- 
čius, MIC., lydimas kun. P. Juro, 
LDS Centro Vice - Pirmininko. 
Gerb. svečias atsisveikino ir 
grįžta į Tėvų Marijonų Semina
riją, Hinsdale, III., mokytojauti.

Grupė jaunimėlio su p. Ona Ivaškiene priešaky.
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Trilypis Piknikas

DAKTARAI
p. Juozas Laučka. “Amerikos” 

redaktorius, su savo broliu pra
leidę kelias dienas So. Bostone, 
vyksta į Providence, o iš ten į 
Marianapolio Kolegiją, kur savo 
brolį Boleslovą, neseniai atvy
kusį iš Lietuvos, paliks mokytis. 
Gerb. redaktorius Juozas, pralei- 

I dęs šventes Marianapolyj, grįžta 
prie savo redakcijinio darbo.

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius,

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2960
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
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 
Nedaliomis nuo 9 iki J.2 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 —8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Muzikas Rapolas Juška dažnai 
su Dr. Antanu Gassonu vyksta 
žuvautų. Dr. Antanui vyksta pa
gauti stambios žuvis, ir jis tuo 
labai patenkintas. Dr. Gasson 
turi ofisą Norwoode.

t
Muzikas Rapolas Juška pa

kviestas šiais metais dėstyti mu
ziką ir mokinti chorą Suffolk 
Universitete, Bostone. Linkime 
muzikui Juškai geriausių sėk
mių.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis 
OPTOMETRISTAS 

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L Pasakantis, 0. D.
447* BROADVVAY, So. Boston.

Prokuroras Foley Tikisi 
Laimėti

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius begalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TADbot 2474

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šakai
DARBININKO NAME

366 Broddway,
South Boston, Mass.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1781 Room 3

Residence:
18 Thomas Pk„ Tel. S. B. 1043

Per visą rugsėjo mėnesį auto
mobilių savininkai turi pavesti 
savo automobilius peržiūrėti, 
kad stabdžiai, šviesos ir visas 
automobilius būtų tvarkoje, nes 
nuo rugsėjo 15 d. Motor Ve- 
hięle departmento inspektoriai 
stabdys visus automobilius, ku
rie neturės taip vadinamų “sti- 
ckerių”.

Siuvėjų Unija Tariasi Su 
Darbdaviais

BOSTON, MASS. rugsėjo 1,— 
Siuvėjų unijos vadai sutiko tar
tis su darbdaviais ir užbaigti 
streiką.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Kęs
tučio parke, East Dedhame į- 
vyks LRKSA kuopos ir Sal
džiausios Širdies V. J. draugijos 
piknikas. Bus’ai išeis nuo E. St. 
svetainės 12:30 ir 1:30 vai. 
pietų.

CAMBRIDGE. MASS
PADĖKA

po

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
TtarbininkcT 
f-LAIVAKORČIŲ

rrr™—

F»TARNAViriA\

7JT

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBĖS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tei. COLumbia 2537.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Praėjus darbuotės metui 
tariame nuoširdžią padėką 
visiems, kurie prisidėjo 
prie sėkmingo jo užbaigi
mo. Dėkojame gerbia
miems kunigams: P. Juš- 
kaičiui, J. Švagždžiui, P. 
Virmauskiui ir S. Knei- 
žiui už jų nuolankų parė
mimą ir nuoširdumą. Taip
gi esame dėkingos visiems 
Cambridgečiams, Brockto- 
niečiams, Bostoniečiams, 
ir Norwoodiečiams, kad 

i atjautė 
mūsų darbus ir maloniai 

inuTsv“peLTpar? težnyčiZ'12;Parėm®. S?V° aukomis. Jū- 
. „ valandą dieną ir kainuos į abi darbai niekuomet

Kiumpakojo puses (round trip) 75c Kadan_, nebus užmiršti. Atsiminu
si m in p,; ; narka ižan^os nebus, tai ši S1OS jumis, nuolatos mal-

nori praleisti dieną su didžiau-! atvykite į Romuvos parką ir da- 
siu pasilinksminimu. Valio, visi lyvaukite įvairiuose kontestuose 
į Trilypį pikniką ’. Kvieslys, lenktynėse ir laimėkite jums

--------------------- skirtas gražias ir brangias dova-

VAIKUČIŲ GRUPĖ IŠPIL- nas- 
DYS ĮDOMIĄ PROGRA

MĄ

Kaip jau buvo spaudoj praneš
ta, sekmadienį, rugsėjo 4 dieną, 
š. m. įvyksta Trijų LDS kuopų 
šaunus piknikas, Romuvos par
ke, Montello, Mass. Pažymėtina, 
kad tame piknike atvyksta mū
sų jauniausias choras Naujoje 
Anglijoje ir išpildys gražią dai
nų programą, vadovybėje ponios 
Onos Ivaškienes. Žada būti ir
surprizų , nes sulig p. Jurgio !įurj susidės iš dainų, žaislų ir 

Šokelio iš Brocktono pranešimo,į tautiškų šokių. Be “Suktinio”,- 
žada dalyvauti ir Brocktono jau->»Noriu Miego”, “1~ ' ‘ “
niausios meno pajėgos. \ alio, Dašoks idomų “Vaikų Darželio 

į” —baletą: Dainoms, žaidi-

I Į
Trilypiame piknike, kuris įvy-i 

ksta šį sekmadieni, Romuvos

BUŠŲ TIKIETASĮ ABI 
PUSI Į TRILYPĮ PIKNI

KĄ TIK 75c
Į Trilypės pikniką, kuris įvyksparke, Montelloje, grupė mažų * 17 ‘ t )r iN orwooaiecu

vaikučiu tautiškai apsirengę iš- se nJ>a ien ’ ru^s®J° P • • » s* taip nuoširdžiai
... u. . m., Romuvos parke, Montello,!pildys įdomią meno programą, busai iš So Bostono mUSU darbus 11

■» • • i— • v i • v * i • aV1<x»3O, do L/Uočtl 11d KjvJ. -L^C/O LDIivJ, — — -a
iruri aiiairtfic įc rioinii 7Oialn ir novomo cjotm ohL

aii°i pašoks įdomų 
Brocktonasi Yra žijūv l$ad ir §oįįr- 
Cambridge neatsiliks. Taigi ii’.manis jr šokiams pianu akompa- 
susidarys triumviratas. Darbi- nuos 2ymi pianistė, Marijona 
ninkai šiandieną eidami sunkius Treinavičiūtė. Be to bus ir ar-

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

Suffolk apskričio prokuroras 
William J. Foley yra įsitikinęs, 
kad rugsėjo 20 d. pirminiuose 
balsavimuose tikrai gaus daugu
mą balsų, nes jis yra nieku ne
nusikaltęs. Prokuroras Foley la
bai rūpestingai eina savo parei
gas. Šio apskričio lietuviai pilie
čiai, kaip praneša prok. Foley 
kampanijos vedėjai, balsuos už 
Foley, kad atsilyginti jam už 
paskyrimą adv. Juozo Cūnio į 
naują prokuratūros departmen- 
tą.

Prokurorą William J. Foley, 
rodos, jau indorsavo ir kaiku- 
rios lietuvių politinės draugijos.

1VAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA So. Deerfield, 
Mass. lietuviška duonkepykla 
su visais įrengimais. 2 beveik 
nauji trokai. Savininkas serga ir 
užtai parduoda biznį. Atsišauki
te : Joseph B. Daleb, 36 Grinnell 
St., Greenfield, Mass. (30-2)

Telephone
SO. BOSTON

1058

BayVie* Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnaa ir Peter Trečioką- 
Savininkai.

gi į parką įžangos nebus, tai ši S1OS jumis,
kaina labai patogi. Tikietus pra- dausime gerojo Dievo, ku- 
šomo įsigyti iš anksto, kuriuos ris atlygina už mažiausį 
platina: M. Kilmoniūtė, V. Va- meilės darbą, kad suteiktų 

bedarbės kelius'natūraliai guo- įJiūka*suburia vienas iš vaiku->lad^ J^Pgi galima §auti jums džiaugsmo ir pasise-
džiasi lietuviška daina. Ir savo 
pažinčių sustiprinimo proga' 
kviečia jautriausią, nekalčiau-' 
šią, lietuvišką jaunimėlį ir su 
juo susijungę traukia: 
banguoja Nemunėlis...” Lai bū
na palaiminti jūsų darbai ir jū
sų darbų vaisiai lai būna gau
sūs. Suprantama, kaip prieška
rinėje Lietuvoje išliko lietuvybė 
visame stiprume po šiaudine pa
stoge, taip čia Amerikoje išliks 
lietuvybė darbininkijoje. Taigi 
kam brangi lietuvybė lai būna 
jis su darbininkais ir jų pažinčių 
atnaujinimo šventėje, kuri ren
giama su įvairia programa sek
madienį, rugsėjo 4 d., 1938 m., 
Romuvos parke, Montello, Mass.

Nereikia manyti, kad darbinin
kai prislėgti nedarbo bus suniu
rę, su kuriais būtų nuobodu pra
leisti diena. Darbininkai pripra
tę kovoti su gyvenimo sunku
mais ir yra pilni ryžtumo nuga
lėti kiekvieną pasireiškusi pe
simizmo ženklelį, kuris norėtų 
sudrumsti dienos pasilinksmini
mo nuotaiką. Taigi darbininkai į 
ir kviečia visus, kurie 
si bendri jų luomo pnetedai da-; lenkt & ..vežin,ukų.. ienkty.i 

; nės, trikojis bėgimas, kiaušinių!
• nešimas, bulvių rinkimas ir dau-1 
gelis kitokių įdomių lenktynių. 
Vaikams pelningiausias daiktas 

i bus centų rinkimas. Maišas cen
tų bus pabertas ant pievos, o 
vaikai galės juos susirinkti. Ku-1 

į ris bus akylesnis, tas galės dau- 
... .. giau centų susirinkti. Todėl, tą

svečius ir viešnias vaisins jiems ..x aieną nei vienas namie nenkite,
bet visi 3U visomis šeimynomis

________________ _________ ______ •>. 
ir 

cių pagros.
Šioje grupėje dalyvaus šie vai

kučiai: Eleonora Pigagaitė, Irę-j 
i na Pigagaitė, Rita Savickaitė, j 

n.ur| pranutė Petrauskaitė, Veronika 
Jociūtė, Katriutė Strakauskaitė, 
Birutė Sakalauskaitė, Elena 
Plevokaitė, Elena Sinkevičiūtė, 
Ąrnoldąs Plevokas, Vincukas Ja- 
.kimavičius, Stasys Vasiliauskas, 
Edmondas Rudis, Edmundas I- 
mundis, Rapolas Irnundis, Ri- 
mutis Ivaška, Algimantas Ivaš
ka. Vadovaus p. Ona Ivaškienė.I

BUS ĮVAIRI SPORTO 
PROGRAMA

“Darbininke”.

JAUČKOJUS B. C. 
RATELY

kimo šiame gyvenime ir 
amžiną laimę danguje.
Visuomet jums dėkingos, 

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselės 

Cambridge, Mass.

Cambridge lietuvių parapijos

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
> t t• » » ♦ 

i

Laikrodininkas

LDS trijų kuopų rengiamame 
piknike, kuris įvyks šį sekma
dienį Romuvos Parke, Montello,' 
Mass. be kitų įdomybių bus į- 
vairi sporto programa. Toje pro
gramoje bei kontestuose galės 
dalyvauti seni, jauni ir vaikai.

| Už laimėjimus bus duodamos ■ 
brangios dovanos. Bus bėgimas 
dėl berniukų, mergaičių vaiki- 

įnų; merginų, storų vyrų ir mo-

si bendri jų luomo prieteliai da-: 
lyvauti su jais, o jie niekuomet! 
nepamirš tų, kurie juos remia.) 
Juk priežodis sako: “Ranka 
ranką prausią, kad abi būtų 
baltos”. Taip visur yra, buvo ir 
bus. Darbininkai ruošia gražią 
sporto programą, skanių valgių, 
kaipo dienos menu special teiks 
Cape Cod baltų clamsų; taipgi!

jau paruoštu priimtuvių gėrime-j 
liu ir kitos įvairios dienos ki-| 
birkštys. Suaugusiam jaunimui- 
taikoma graži muzikos progra-' 
ma, kuriai gros Johnny Janus) 
and his orchestra. Taigi visiems' 
yra paruošta pilnas pasilinks
minimas. Girdėti, kad jau Cam
bridge smarkiai juda. Nesnau
džia ir South Bostonas. Montel- 
liečiai sakosi^, mums arčiausiai, 
tai mes turime dar laiko. Bet 
iš kitų kfta&lfc.'žada atvykti 
daug darbininkų prietelių, kurie

Šių metų Bostono Kolegijos 
futbolo ratelis giriasi jaunu Jo
nu Jaučkoju. Jis yra 6 pėdų ir 
4 colių aukščio. Sveria 250 sva
rų. Lexingtono High Schooleje piknike, Palangoje, įvyko lai-
ir St. John’s prep., Danvers,1 minga nelaimė. Tūlas žmogus, 
Mass., jis baseball rateliuose besimaudydamas Palangos eže- 
buvo metiku ir žymiausiu žaidi-'re, būtų prigėręs, jei ne p. Vin- 
ku futbolo rateliuose. Šį rudenį co Tasonio greita pagelba. Jis 
jis žais Bostono Kolegijos fut- pamatęs žmogų skęstantį greit 
bolo ratelyj. Čia jis vadinamas 
Jack Yauchoes.

Mūsų 20 metų sportininkas 
gyvena pas tėvelius ūkėje, Bed- 
ford, Mass. Turi brolį Vincentą 
dviem metais vyresnį už save.

Geriausios kloties.

šoko į vandenį ir jį ištraukė.

i

»

i

Parduodu įvairiausios rūšies auk-Į
...........................................................-J

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

LANKĖSI
Pereitą pirmadienį “Dar

bininke” lankėsi stambus 
Darbininko rėmėjas ir 
prietelius Matas Norbutas. 
Jis apžiūrėjo naują Inter- 
typą ir kitas spaustuvės 
mašinas. P-nas M. Norbu
tas pradžioje Intertypo va
jaus pirmutinis iš pasaulio-
•nių aukojo $25.00. P-nas 
M. Norbutas neatsisako 

! aukoti ir toliau — sako, 
pradėsite vajų, aukosiu ir 
vėl. Jei daugiau tokių rė
mėjų rastųsi, tai netruktu
me išmokėti užtrauktą In- 
tertypai skolą.

“DARBININKO” METINIS 
BALIUS-ŠOKIAI

Šiemet “Darbininko” metinis BALIUS-šOKIAI j- 
vyks Lapkričio-Nov. 5 d.. Eikš Ballroom, 8 Magazine 
St., Cambridge, Mass. Todėl prašome draugijų, klubų 
bei organizacijų tą dieną nieko nerengti’^^ašome at
silankyti į “Darbininko” Metinį Balių-Šokius, kur gros 
viena geriausių orkestrų.

Folkloras
LIAUDIES DAINA

Ašiai vargšas ubagėlis, 
Poterėliai arklas mano; 
Nors esu aš sveikutėlis, 
Tik šlubuoju dėl fosono. 
Aš už šlubą savo koją, 
Oi, kiek sviesto, sūrio gaunu; 
Kai manęs nemato niekas, 
Aš kai kulka lauku šaunu. 
Prisiprašęs naktigulto 
Kaip ligonis padejuoju; 
O žmoneliai geraširdžiai 
Man almužną spaudžia, duoda. 
Neįveikęs almužnėlės. 
Ubagėlius susikviečiu;
O kai viską mes suriečiam, 
Ubagauti lekiam speciu. 
Majastotą šaukiam prašom. 
Kad šelmystę dovanotų; 
Kai numirsim mes, melagiai, 
Kad Jis mūsų nekorotų. 
Padainavo Vikertienė, 

užrašė J. Vikertaitė, Rokiš
kis.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo ii spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa- 
rigaminii iš įvairių vaidų vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas 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

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų IMir- 

bySčių čeverykua: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Peteri Boston St. Gange 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
raaliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trekus.

Peter PUvinit, Sav.

L.
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įvairios žinios
KUNIGAI GINA DARBININKŲ 

UNIJOS REIKALUS
BROOKLYN, N. Y. rugsėjo 1, CIO viršininkas, būtent, Joseph 

Linotype darbininkų unijos su- Curran esąs komunistas. Gi tas 
sirinkime buvo pakviestas kun. viešai pareiškė: “Aš ne komu- 
William Kelly, iš Jąmaica Long nistas, niekas negali įrodyti, kad 
Island, N. Y. Jis ragino darbi- aš esu komunistas”, 
ninkus organizuotis, ir taip vie-į 
ni kitiems padėti. Jis sakė, kad 
imi ja yra darbininkams būti-! 
nai reikalinga, jei jie nori savo 
teises apginti. Kun. Kelly yra’ 
jau nesykį tarpininkavęs darbi-1 
ninku ginčuose su darbdaviais. Prancūzija turi įstatymą, kad 

Pittsburgho kunigai C. Rice ir darbininkai neturėtų dirbti sa- 
Carl Hensler viešai pareikalavo, vaitėje daugiau, kaip 40 valan- 
kad Amerikos Darbo Federaci- dų, tačiau valdžia pareikalavo, 
ja įrodytų, kad CIO viršinin- kad darbininkai dirbtų tiek il- 
kas John Brophy yra komunis- gai, kiek bus reikalinga didės 
tas. Jie sako, kad CIO nėra ko- nei šalies apsaugai, 
munistų kontrolėje, ir kad Ame-; 
rikos Darbo Federacijos vadai 
skelbia neteisybę. Amerikos 
Darbo Federacijos vadas John 
P. Frey, kuris pasakė, kad CIO 
yra komunistų kontrolėje, tų! 
kunigų prispirtas visaip išsisu
kinėjo ir vėl pasakė, kad jis ne
sakęs, kad John Brophy esąs 
komunistas, tik kad jis važiavęs 
į Rusiją. '

Tas pats John Frey pasakė, 
būk jis turįs įrodymų, kad kitas

Prancūzijoje Darbininkai 
Dirbs Ilgas Valandas

PARYŽIUS, rugsėjo 1,—Nors

Ispanijos Radikalai Planuoja 
Pasinaudoti Pasauline 

Paroda
BARCELONA, Ispanija, rug

sėjo 1 — Ispanijos radikalų val
džia planuoja, suprantama pro
pagandos sumetimais, turėti pa- 
vilioną pasaulinėje parodoje, 
New Yorke.

LONDONO KATALIKAI AT
LYGINIMO PROCESIJOJE

LONDONAS, rugsėjo 1, —
Kad atlyginti Dievui už visus į- 
žeidimus, ypač kaip bedievių 
kongresas susirinkęs Londone, 
niekins Visagalį Dievą ir Jo 
Bažnyčią, Londoho Katalikų ar
kivyskupai ir vyskupai įsako, 
visų parapijų vyrams, rugsėjo 
18 dieną, dalyvauti tylioje pro
cesijoje. Kiekvienos parapijos 
vyrai bus vedami kunigų: nebus 
nešama jokių vėliavų, nebus 
giedama jokių giesmių, bet ei
dami gatvėmis vyrai kalbės mal
das, kad taip atlyginti Dievui 
už visus žmonių įžeidimus. Kar
dinolas Hinsley įsakė, kad viso
se parapijų bažnyčiose sekma
dieniais per rugsėjo mėnesį būtų 
įstatytas Šv. Sakramentas. Žmo

nės raginami melstis už atsiver
timą, tų, kurie buvo komunistų 
suklaidinti. Manoma, kad apie 
50,000 Katalikų vyrų dalyvaus 
tylioje atlyginimo procesijoje.

Geležinkeliečių Algų Klau
simu Derybos Nutruko

Gali Kilti Streikas
t

Medikalė Pagelta Už 
$24.00

NEW YORK, rūgs. 1 — Čia į- 
sisteigė Co-operative Health 
Association, kuri teiks medi ka
lę pagelbą per visus metus tik 
už $24.00 vienam asmeniui; vy
rui ir žmonai už $44.00 per visus 
metus, o už kiekvieną šeimos na
rį $20.00. Tai gana pigus medi- 
kalis patarnavimas.

CHICAGO, ILL., rugsėjo 1 — 
Pastangos išspręsti geležinkelie
čių algų klausimą taikiu būdu 
nuėjo niekais. Taip praneša Dr. 
William M. Leiserson, pirminin
kas tarpininkavimo tautinės ta
rybos, kuris pirmininkavo ke
liuose abiejų pusių (geležinke
lių kompanijų viršininkų ir ge
ležinkeliečių darbininkų vadų) 
susirinkimuose. Dr. Leiserson 
pranešęs, kad kompanijos sutiko 
priimti arbitracijos tarybos 
sprendimą, bet darbininkai atsi
sakę priimti. Tokiu būdu dery
bos ir nutruko. Dabar algų 
klausimas pagal įstatymą per 
30 dienų lieka nejudinamas. 
Praėjus 30 dienų, kompanijos 
gali savo sumanymą (nukapoti 
algas) vykdyti. Šis žygis gali

Bernardas Koraitis Išveža Į Pennsylvaniją

Bernardas Koraitis

automačiai įsigyventi spalių 1 
d. Tačiau, kompanijos gali iš 
anksto pranešti darbininkams 
nuo kurios dienos jos nukapos 
jiems algas.

Unijos beabejo sušauks susi
rinkimus ir balsuos paskelbti' 
streiką. Kada darbininkai nusi
tars streikuoti, tai jie pagal į- 
statymą turi formaliai apie tai 
pranešti kompanijoms. Tada 
prezidentas turi sudaryti faktų 
surinkimui komisiją, kuri turi 
surinkti visas žinias, išklausyti 
liudininkus ir padaryti savo re
komendacijas laike 30 dienų. 
Laike to periodo ir per 30 dienų 
nuo komisijos paskelbtų reko
mendacijų abi pusės, kompani
jos ir darbininkai, nieko negali 
daryti. Bet praėjus 30 dienų vie
na ir kita pusė gali daryti kaip 
patinka. Darbininkai gali strei
kuoti, nežiūrint to, kad jeigu 
komisija ir siųlytų priimti nu
kapotas algas, arba kompanija 
gali nukapoti algas.

Jeigu prezidentas Roosevelt 
turės paskirti tokią komisiją, 
tai ji bus pirmoji nuo 1920 me-

VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biąnierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matite "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MA8S.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Su Ašaromis Išlydėti 
Vilniečiai .

>

$100,000.00 VERTES KAILINIŲ
I, J. Fox, didžiausios kailinių firmos Amerikoje lietuvis atstovas Ber

nardas Koraitis gavo iš Pennsylvanijos daug pakvietimų, kad jis atvyktų 
su I. J. Fox naujausios mados kailiniais ir parodytų Pennsylvanijos lietu
vėms moterims ir merginoms. P-nas B. Koraitis pakvietimą priėmė ir 
Rugsėjo-Sept. 3 dieną išvyksta į Pennsylvaniją su vėliausios Paryžiaus 
mados kailiniais vertės $100,000.

Kadangi p. Koraitis Pennsylvanijoje mano pabūti apie porą savaičių, 
tai prašo, kad lietuvės, kurios mano pirkti kailinius, kad palauktų iki p. 
Koraitis pagrįš iš savo kelionės.

Primename, Pennsylvanijos lietuvės ponios ir panelės, kurios norėtumė
te, kad p. B. Koraitis atvyktų su dideliu 
kailinių pasirinkimu į Jūsų namus be 
jokių Jums išlaidų, parašykite jam laiš
ką ar atvirutę ir jos pas Jumis atsilan
kys. Rašykite atvirutę: Mr. B. Koraitis, 
411 Washington St., Boston, Mass. 411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Perkins 5q. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav.

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

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi ‘'Darbininke’* tik
rai verti skaitytoji} paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot Ražt. — Ona Ivažkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

’ Fin. RaSt — Marijona MarkoniutS,
4115 Washington St, Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West Bth St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarį — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GL—Marijona AukStikalnienė,

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų rattininkę.

4V. JONO EV. B L. PA4ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th St, So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rast. Aleksandras IvaSka, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas, Andrius Zaleskas, 
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

2 Metus Laiko Laikė Skiepe 
Uždaręs Savo Žmoną, Kad 
Pastaroji Jam Netrukdytų 

Mylėtis Su Prielaidine

Kaunas — Rugpiūčio 8 d. 
vakare į Vilnių išvažiavo 
mūsų broliai vilniečiai lie- ’ 
tuviai, kuriuos į stotį atėjo 
išlydėti tūkstantinė žmo
nių minia. Vagonai, kuriais 
važiavo vilniečiai, papuošti 
gėlėmis, patiems daug gė
lių įteikta. Su .ašaromis ir 
dainomis palydėti broliai 
Vilniečiai lietuviai į mums 
brangią vietą. Gusarų or- 

| kestras irgi dalyvavo išlei
stuvėse. Katalikų visuome
nės atstovai vilniečius pa
lydėjo iki Vievio stoties, 
kur vilniečiams įteikta tau
tinė vėliava su olimpiniais 
ženklais. Vilniečius lietu
vius lydėjo iš katalikų vi- 

I suomenės: Ateitininkų ats
tovas p. Graževičius, “Pa- 

y vasario” Federacijos atsto
vas C. Surdokas, XX Amž. 
atstovas p. Kupčiūnas. Vil
niečiai lietuviai visose sto
tyse kuo iškilmingiausiai 
išlydėti su dainomis ir ova
cijomis.

Lietuviai vilniečiai dar il
giau norėjo pabūti Kaune, 
bet negavo leidimo iš lenkų 
atstovybės, todėl turėjo iš
važiuoti rugpiūčio m. 8 d. 

! vakare.

v •

I kitokiu būdu sujungti Baž
nyčią su tokiomis iškilmė
mis.

Popiežius Manąs Reformuo
ti Kardinolų Kolegiją

Varšuva — Lenkų laik
raščiai rašo, kad popiežius 
manąs reformuoti kardino
lų kolegijos apimtį. Refor
mos tikslas būtų pabrėžti 
katalikų Bažnyčios univer
salumą. Ateityje kardino- 

jlų kolegija turėtų susidėti 
: iš įvairių tautų pagal jų 
svarbumą Bažnyčiai. Šitos 
priemonės būsiančios tai
komos ligi pačių svarbiųjų 
pareigų. Šita reforma tu
rėtų didelės reikšmės, ren
kant popiežių. Kardinolų 
kolegijoje jau <-----------
metų italai turi daugumą. 
Naujoje santvarkoje kar-

I 
I

Bezdon Provincijoje, Ju
goslavijoje vieno valstiečio 
ūkininko Stepan Munkash, 
žmona, jau nuo ilgo laiko, 
niekuomet iš savo buto, 
pradėjo visiškai laukan ne
beišeiti. Kaimynai ir kiti 
žmonės, pradėjo jo klausi
nėti, ar jo žmona serganti, 
kad niekuomet lauke jie 
josnebematą? Jis visiems 
atsakydavo, kad jo žmona 
esanti sveika. Jo kaimy
nams, pagaliau kilo įtari
mas. Jie pranešė apie tai 
policijai, — ir ]

i

Indai Susižavėję Katalikų 
Mokyklomis

Indijoj kat. Bažnyčios 
misijos dėka gerai sutvar
kytų mokyklų daro žymią 
pažangą . Ten, kur misijo- 
noriai vienu būdu negali 
prieiti prie pagonių, tai

! mokyklos jiems praskiria 
, kelią.

Bagadaro mieste, turin
čiame 10,000 gyventojų,

LkCll LllllULU ••• •• -i — -

du šimtai “įsųononai dėjo, pastan-j

Vilniuje priešdujinę apsau
gą, kai kurie lietuviai buvo 
paskirti namų rajonų ko
mendantais. Tarp kitų bu
vo paskirtas pirmininkas 
K. Stašys ir dir. M. šikš-

gas įsteigti misijų stotį, n^' 
i pastatyti bažnyčią, kad 
praskynus kelią į indų pro- 
_________  Veltui nuėjo 

j pastangos ir turėjo šią vie
tą apleisti. Ten paliko tik! 
aukštoji mergaičių mokyk
la. Neseniai ir toji dėl pini-i 
gų stokos uždaryta.

Po to žmonės, nors ir pa
gonys, kreipėsi į Kalkutos; 

: “mo- 
Šv. Sostui savo projektą, kyklą ir seserų vienuoly-; 
Vatikanas savo atsakymo nui namą pastatysime ir 
dar nedavė, tebestudijuoja 
vyriausybės pasiūlymą.

,_____ .. pastaroji d.inol,l k.01??1 j°s sudėUs ?atus ir širdis,
nieko nebelaukdama, grei- lėtą turėti įtakos naujo po-
tai pas jį pribuvo, pažiūrėti 
ką veikia jo žmona? Pada
rę stropią kratą,- jie atrado 
ją jau du metai laiko, skle- 

kada uždarytą laikomą: Mun-

; piežiaus tautybei.

Dėl Derybų Su Vatikanu

v •

priimtas ir įsigaliojo.

Rado Nužudytą Trockio 
Sekretorių

PARYŽIUS, Prancūzija, rūgs.
1, — Šiomis dienomis iš Seine 
upės ištrauktas žmogaus kūnas 
be galvos. Tyrinėjant nustatyta, 
kad tai bus Rudolfo Klemento, 
buvusio Leono Trockio sekreto
riaus kūnas.

Kaip žinoma Klementas dingo 
liepos 13 d. Trockis jau tada pa
reiškė, kad jo buvusis sekreto
rius bus pavogtas ir nužudytas. 
Klementas buvo vokiečių pabė
gėlis.

kash policijos paklaustas, 
kodėl skiepe jis laikė užda
ręs savo žmoną, — vyras 
be didelio jaudinimosi ar 
išsikalbinėjimo, policijai 
atsakė, kad jis turįs “pasi
linksminimui” ir “antrą 
žmoną”, kuri yra Anna Ne- 
rolich, kurią jis pašėlusiai 
mylįs. Pastaroji tankiai jo 
namuosna su juo paroman- 
suoti ateinanti. Todėl esą,

Kaunas — Kaip jau ofi-j 
cialiai buvo pranešta, Lie- 
tuvos vyriausybė nusiuntė vyskupą, sakydami:

Kaip žinia, miesto valdy
ba pirmininką K. Stasį nuo 
rajono komendanto parei
gų atleido anksčiau. Šiomis 
dienomis atleido ir dir. M. 
Šikšnys gavo iš miesto val
dybos raštą, kuriuo prane
šama, kad ir jis atleidžia
mas nuo komendanto pa
vaduotojo pareigų.

Lenkija Išsitraukia Iš 
Tautų Sąjungos

Griežtas Vyskupo įsakymas 
Koeniggraco Kunigams

Čekoslovakijoje Koenig- 
tikrąją žmoną reikia laiky-:graco vyskupas išleido 

f griežtą įsakymą, drau- 
limoji prielaidine pas jį k-'ūžiantį kunigams politinių 
’ ‘ — jo žmona kartais švenčių ir iškilmių proga

ti uždarytą, nes kai jo my-'

•
LONDONAS, rugsėjo 

Anglijos spauda praneša, kad 
lenkų vyriausybė nutarusi at
šaukti savo nuolatinį atstovą 
prie Tautų Sąjungos. Londone 
manoma, kad lenkai padarė su
tartį su Vokietija, pildanti Hit
lerio norus.

i, —

Lenkai Grąžina Bažnyčiai 
Konfiskuotą Nuosavybę

• v

leisime juo nemokamai 
naudotis”. Tas pats atsiti
ko ir Ottoplame. Abejose 
vietose katalikų mokyklos 

j laimėjo gyventojų simpati
jas. Tikimasi, kad mokyk
los parengs kelią ir misi
joms, kaipo tokioms.

Motiną Perkūnas Užtrenkė, 
Vaikas Rankose Liko Gyvas

teina, —
juodu abu užtikusi, — gali laikyti pamaldas, skambin- 
visą jųdviejų “meilės biz- ti varpais arba kaip norsI

Lietuvius Atleidžia Nuo 
Komendantų

Vilnius — Organizuojant liko gyvas.

Praha — Prahos spaudos 
žiniomis, per paskutiniu 
metu Čekoslovakijoje siau
tusias audras atsitiko įdo- 

Imus fenomenas. Netoli Tu- 
iteco, Slovakijoje, nuo aud
ros po medžiu buvo pasi
slėpusi viena kaimietė, ku
ri laikė rankose mažą vai
ką. Trenkęs į medį žaibas 
moterį užmušė, o vaikas iš-

ni , netikėtai sudarkyti .f. .4.

ten bebūtų, — ♦♦♦ 
meilės biznis”,;
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Tačiau kaip ten bebūtų, — 
o vargšas “i
visvien “susidarkė”. Mat 
už tas su savo žmona kre
čiamas “baikas”, Munkash 
teismas patupdė už geleži
nių grotų, o jo mylimajai 
Annai Nerolich, policija 
griežtai įsakė daugiau 
Munkash bute nepasirody
ti. J. Butkevičius.

Erelis Užpuolė Lėktuvo 
Keleivius

Kaip praneša iš Naujo
sios Gvinėjos, lėktuvas, 
skridęs iš Moresbi su 13 ke
leivių kabinoje, buvo 3.000 
metrų aukštumoje užpul-

*

Varšuva — Min. Beckas 
su nunc. mons. Cortesi pa
sirašė sutartį tarp Vatika- tas erelio. Pradžioje erelis 
no ir Lenkijos. Tai 1926 m. susidūrė su lėktuvu, ir vie- 
konkordato papildymas, 
kuriuo Lenkija grąžina 
Bažnyčiai į nuosavybę ki
tados rusų valdžios konfis
kuotus turtus. Nuo dalies 
konfiskuotų turtų Bažny
čia atsižada ir už tai Len
kijos vyriausybė kaip kom- 
pensatą sumokės 2y8 mil* 
zlotų. M ()

ną paukščio sparną užkabi
no nutūpimo plokštelė. įsi
veržęs erelis puolė kelei
vių salono stiklus, įsibrovė 
į lėktuvo vidų ir sužeidė du 
mechanikus bei lakūną.

Keleivių tarpe kilo pani
ka, tačiau mechanikas 
smogė paukščiui per galvą, 
ir jis išskrido.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

i

»

Juozas J. D irs a, laidotuvių direktorius Worcestery 
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, užtai 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
ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.
LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

Telefonai: 4-3501 JuOZOS J. Dirsa,
4-3865 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

13
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiphed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
, New Year, Good Friday, Memooial 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:
Domestic yearly ______ _____  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly  --------- ----------$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth .Boston 2680.

Naudokimės Kataliku
Rodos nebreikėtų raginti katalikų tėvų, kad leistų 

vaikus į katalikų mokyklas. Tai taip natūralu. Juk 
tam ir steigiamos katalikų mokyklos, kad katalikai jo
mis naudotųsi. Turėjo būti svarbi priežastis tų mokyk
lų įkūrimui. Jos brangiai atsėjo pastatydinti. Joms bu
vo renkamos aukos iš neturtingų darbininkų, nes tur
tuoliai nedaug ką bepaiso apie kokias ten katalikų 
mokslo įstaigas. Aukų neužteko, reikėjo užtraukti sko
lų, mokėti skaudūs nuošimčiai. Kam gi tas viskas rei
kalinga, kuomet yra valstybinės mokyklos, kurias vai

zdžia pastato ir išlaiko ir kur mokoma dykai?
Taigi, sakau, turėjo būti svarbių priežaščių, kad 

katalikų mokyklos su tokiu vargu buvo steigiamos. 
Taip, priežaščių yra nemaža, o svarbiausioji tai ta, kad 
katalikų mokyklos atlieka dvigubą uždavinį: jose mo
koma ir auklėjama. Mokslas jose pastatytas ant rei
kiamojo lygmens, kitaip jos nebūtų valstybės pripa- 
ržintos. Taigi jose galima išmokti tiek pat kiek valsty
binėse, o gal ir daugiau. Bet svarbiausias dalykas tai 
auklėjimas. Viešosios mokyklos auklėjimu neužsiima. 
Augk kaip tinkamas, verskis tokiais principais, kokie 
tau parankiausi, by tik nenusikalstum viešiems valsty
bės įstatymams. Šiaip jau tavo būdas ir dorovė gali bū
ti kaip laukinės obelės — laisvas, bet jokiais varžtais 
nesutvarkytas, jokiais dorais principais neįskiepytas, 
nešąs vien rūgščius laukinius vaisius.

Kas kita katalikiškos mokyklos. Čia auklėjama 
žmogaus būdas, charakteris. Čia įskiepyjama religijos 
principai, čia lavinamos ne vien smegenys, bet ir svar
biausias žmogaus veiksnys — valia. Katalikų mokyk
los išauklėja ne vien mokytus, bet ir dorus piliečius. 
Jau nuo pat mažens, nuo pradžios parapinių mokyklų, 

- vaikas atiduodamas patikimiems mokytojams ar mo
kytojoms - seselėms, kurios užima tėvų vietą ir moky
mo bei auklėjimo pareigas dar geriau, už juos atlieka. 
Ir tolimesnis studentijos mokymas bei auklėjimas pa
vedama nemažiau patikimiems ir atsakingiems katali
kams profesoriams, dažniausiai vienuoliams. Taip da
lykams esant, ar gali dar būti abejonės, kad katalikai 

„tėvai su džiaugsmu privalo naudotis katalikiškomis 
mokyklomis? Savaime suprantama, kad mums lietu
viams reikia naudotis savo lietuviškomis mokslo įstai
gomis. Lankantieji jas vaikai bus saugiai dabojami nuo 
visokių labai jiems gręsiančių pavojų. K.
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Prancūzija jau senokai čiaudi nuo komunistinio 
slogučio ir vis dar negali juo nusikratyti. Pirmiau at
rodė, kad buvęs premieras Leonas Blumas suvaidins 
Kerenskio rolę. Tačiau, įsileidęs “bendrą liaudies fron
tą” ir privedęs Prancūziją prie ekonominės ir sociali
nės netvarkos, Blumas pats pasitraukė, o komunistai 

; vis dėlto nelaimėjo. Nežiūrint ryžtingiausių Maskvos 
pastangų, kurios nuklojo Prancūziją vietisu streiku ir 
sabotažo tinklu, komunistams nepavyko pravesti so
cialinio perversmo ir pasigriebti valdžią į savo rankas. 
Bendrafrontinė kamuotė tebesitęsia, paraližuodama e- 
konominę krašto būklę ir pastatydama Prancūziją gre
ta antraeilių bejėgių valstybių. O tuo tarpu Hitleris 
Europoj sauvaliauja ir pačiam Prancūzijos pasieny 
daro milžiniškus manievrus. Prancūzija kaip ir nepro
testuoja. Jai sarmata, kad savo žodžio nieku stipres
niu negali paremti.

Dabartinis energingas Prancūzijos premieras De- 
ladier žūt-būt pasiryžo nulaužti bendrafrontininkų nu
garkaulį. Dar Blumas buvo įvedęs 40 valandų savaitės 
darbą. Tai atrodė kaip didelis darbininkų laimėjimas. 
Iš tiesų, tai būtų laimėjimas, jei šalyje viešpatautų 
tvarka ir gerbūvis. Bet dabartinėse sąlygose . tai yra 
Prancūzijos nelaimė. Kada kaimyninės valstybės karšt- 
ligingai darbuojasi, kada pačioj komunistinėj Rusijoj 
būriai udarnikų verčia ir kitus darbininkus dirbti virš
laikį ir net poilsio dienomis, Prancūzijos darbininkai, 
dirbdami 40 valandų savaitėje, turi lengvatų, bet drau
ge ir paraližuoja krašto gerbūvį. Premieras Deladier 
nori tai likviduoti ir paskelbė, kad 40 vai. darbo įstaty
mas toliau nebeveiks. Komunistai, žinoma, kelia triuk
šmą ir tariasi su bendrafrontiečiais, kaip čia likvidavus 
patį premierą. Gi Blumas, priviręs košės, pasitraukė ir 
kitam paliko nedėkingą uždavinį kamuotis su keblia 
situacija.

Čia pilnoj šviesoj pasireiškia komunistų taktika.

Vokietija Silpnesnė
Atrodo, kad Eurppoj lų (Silezijos). Jos sos 

daugiausiai gąsdinanti ki- tik dvi valandos kelio
tus kraštus šalis yra Vo
kietija. Daug kas galvoja, 
kad Vokietija šiandien yra 
nepaprastai stipri. Tikru
moj gi Vokietija yra labai 
silpna, daug silpnesnė, 
kaip 1914 m., ir šitai ji pati 
labai gerai žino. Vokietija 
nūnai ne tik silpnesnė, kaip 
1914 m., bet ji taip pat ir 
daug pavojingesnėj padė
ty; Austrijos prijungimas 
jai sudarė stačiai tragiškas 
aplinkybes.

1914 m. Vokietija valdė 
Alzasą — Loreną, visą A. 
Sileziją, dalį dabartinės 
Danijos; jos sąjungininkai 
buvo Austro - Vengrija ir 
Turkija, ji turėjo daug 
karštų bičiulių Anglijoj ir 
Amerikoj, valdė daug tur
tingų žemių, iš kurių galė
jo ne tik išmisti, bet ir ža
liavomis apsirūpinti. Ji tu
rėjo priėjimą prie penkių 
jūrų: Baltijos, Šiaurės, Ad
rijos, Viduržemio ir Juodo
sios.

Dabar Vokietija tesiekia 
tik Šiaurės ir Baltijos jū
ras; ji neteko geriausiųjų 
žemės ūkio sričių (Alzaso, 
Loreno, Pietų Danijos), 
pačių turtingiausių kasyk-

Jos sostinė
► nuo 

sienos; lenkų lėktuvai la
bai lengvai galėtų bombar
duoti Berlyną. Turkija jau 
nebesąjungininkė, o Len
kija ir Rumunija skiria Vo
kietiją nuo derlingųjų Ru
sijos laukų.

Prieškarinė Vokietija bu
vo didelė imperija, kuri di
džiavosi savo tradicijomis 
ir gabių valdovų dinastija. 
Politines partijas, kad ir 
aršiai kovojančias tarp sa
vęs, jungė atsidavimas kai
zeriui ir tėvynei. Kai po 
šalį nuskambėjo šaukimas 
į karą, po tėvynės vėliava 
entuziastiškai susivienijo 
ir socialdemokratai, ir kon
servatoriai.

Paslėpto kartėlio tada 
buvo daug mažiau, kaip da
bar. Komunistai, socialis
tai, daugumas rojalistų ir 
didikų, kai kurie pramoni
ninkai, visi katalikų dvasi
ninkai ir žymi protestantų 
dalis šiandien nepatenkin
ti. Policinės sistemos dar 
pakanka jiems užslopinti, 
bet tik aklas gali tų reiški
nių nepastebėti. Visa tat iš
eitų aikštėn, jeigu kiltų ti
kras karas.

Vokietijos Priešai Galingesni, Negu 
1914 m.

1938 m. Britų Imperijai vienodi, ir karo atveju jos 
daug galingesnė, kaip 1914. eitų išvien. Jungtinė lenkų, 

Prancūzija vis dar tebėra čekų ir rumunų armija bū- 
vidujinių sunkumų auka, tų kur kas pranašesnė už 
Vis dėlto prancūzų armija 1914 m. rusų armiją, 
šauni, galimas daiktas, kad| Jei Vokietija dabar 
tokia Ji dar nėra buvusi oj tik dėka 
nuo pat 1850 m. Kareiviai link bių. Gudrus Hitleris 
gerai apmokyti ir apgin- moka panaudoti patOgias 
kluoti, karininkai paruošti gas. Hitleris sav0 pokš. 
taip, kaip ne vienoje kitoje; - ................. -
šalyje.

Taigi, antras 1938 m. va
saros faktas: britų laivynas 
ir prancūzų armija yra ne-' 
prilygstami.

Rusiją tenka aplenkti. 
Neturėdama pakankamai 
plentų bei geležinkelių, ji
nai negalės veikliai pasi- 
reikšti Vid. Europoje. Bet pasirašyta tiek daug paktų 
užtat Lenkija ir Čekoslo- bei sutarčių — Versaly, 
vakija turi geras kariuo- Ženevoj, Rapalle, Lokarne 
menes ir yra pasiruošusios ir visur kitur, kad niekas 
kariauti. Jos taip pat žino, nebežino, kas yra kieno są: 
kad karas joms reikš arba jungininkas ir kas su kuo 
pergalę, arba mirtį.

Rumunija turi sąjungą 
su Lenkija. Prancūzų-len- 
kų ir prancūzų-rumunų in
teresai Vid. Europoj yra

tus paprastai iškrečia sa- 
i vaitgaliais, kada britų ka
bineto nariai išvyksta žve
joti arba sportuoti, o pran
cūzų ministeriai išvažinė ja 
į provinciją sakyti kalbų 
savo rinkimų apygardose.

Yra dar viena vokiečiams 
, palanki aplinkybė. Juk yra

kariaus. Valstybės vyras, 
kuris aiškiai žino, ko nori, 
visada apstatys tą, kuris 
lūkuriuoja, kaip pakryps 
aplinkybės.

Didysis “Jeigu”
Jeigu Vokietija gali būti 

užpulta iš visų pusių, tai 
juo labiau Vokietija gali 
pulti į visas puses. Pavo
jus verčia vokiečių vyriau
sybę visada budėti, o vokie
čių tautą — eiti tenai, kur 
veda Hitleris.

Jeigu Prancūzija, prieš 
eidama padėti užpultai Če
koslovakijai, norės būti vi
siškai tikra, kad Anglija 
eis kartu su ja, ir jeigu An
glija užsigeis įsitikinti, ar 
visa tauta sutinka kariau-

ti, — niekas tada Vid. Eu
ropos nuo Vokietijos nebe
išgelbės. O jeigu jau vokie
čiams pasiseks Čekoslova
kiją sudoroti, naujasis rei
chas ir jo kariniai ištekliai 
bus visiškai kaip reikiant 
sukonsoliduoti. O po to, 
turės eiti ūkinis prijungi
mas Vengrijos su jos der
lingaisiais kviečių laukais.

Vokietijai pagunda bus 
labai didelė, nes Lenkija nė 
piršto nepajudins ginti Če
koslovakijai, kurios ji ne-

Kitur skelbia neapribotą laisvę, pas save ją varžo; ki
tur veda pačias plačiausias darbo lengvatas, pas save 
visokiais būdais darbininkus išnaudoja, organizuoda
mi udamikus ir sabotnikus ir neva nepriversdami, bet 
visokiomis priemonėmis reikalaudami, kad darbinin
kai nertųsi iš kailio udamikus pasivyti; kitur agituoja 
už taiką ir nusiginklavimą, gi pas save auklėja aklą 
militarizmą. Ar gi reikia stebėtis, kad pasaulis žiūri į 
komunizmą kaipo į sunkią socialinę ir ekonominę ligą, 
kuria, dėja, visoms tautoms tenka persirgti. K.

DSRBiNtNKAB
kenčia dėl Tešino srities. 
Lenkai nekenčia ir Vokie
tijos ir jos bijo; jeigu pran
cūzai su anglais pultų Vo
kietiją, į ją suleistų ir Len
kiją, o ja pasektų ir Rumu
nija su Jugoslavija. Bet nė 
viena iš jų nė nebepajudė
tų. jeigu vokiečiams čekus 
užpuolus prancūzai su an
glais pasitenkintų pasiųs
dami diplomatines notas.

Jeigu taip atsitiktų, Di
džiosios Vokiečių Imperi
jos idėja taptų kūnu.# Ber
lynas būtų pasiekęs di- 
džiausį tautų istorijoj di
plomatinį laimėjimą, o Eu
ropa būtų pertrenkta po 
Hitlerio kojomis.

Taip samprotauja Ameri
kos spauda.
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Čekoslovakijos 
Galybė

Garsusis Amerikos laik
raštininkas Knickerbocke- 
ris, neseniai buvojęs ir Lie
tuvoje, gerai pažįstąs Eu
ropą, rašo:

Jeigu kritiškosiomis ge
gužės m. dienomis dėl Če
koslovakijos nekilo karas, 
tai tik dėl to, kad Berlynas 
labai gerai painformuotas 
apie čekų ginkluotąsias pa
jėgas ir žino, kad čekų ar
mijos apginklavimas daž
nu atveju pranašesnis už 
pačių vokiečių. Iš visų Eu
ropos valstybių čekai turi 
geriausią sunkiąją artileri
ją, geriausius kulkosvai
džius ir geriausius zeniti
nius pabūklus. Proporcin
gai imant, tų ginklų čekai 
turi daugiau, negu bet kuri 
kita armija. Kulkosvaidžių 
Čekoslovakija turi tiek, 
kad ištektų kiekvienam ka
reiviui. Beveik kiekvienas 
čekas moka šaudyti iš kul
kosvaidžio.

Kaip greit čekai sugeba 
pravesti mobilizaciją, ma
tyti iš to, jog gegužės 21 d. 
per šešetą valandų reicho 
pasieny jau buvo veik mi

lijonas čekų karių.
Toliau Knickerbockeris 

pasakoja apie Škodos fa-' 
briką, kuris Čekosclovaki- 
jos ginklų pramoriėje uži
ma centralinę vietą. 1914: 
m. to fabriko pagamintos 
patrankos griovė Belgijos j 
tvirtoves, gi dabar jos pa
siruošusios ginti laisvosios 
demokratinės respublikos 
nepriklausomybę. Įėjimas 
į fabriką nepaprastai rū
pestingai saugomas, ypa
tingai dabojama, kad neį
lįstų vokiečiai. “Kupranu
gariui lengviau išlįsti pro 
adatos skylutę”, sako Kni
ckerbockeris, “negu vokie
čiui prasprūsti pro budrią 
Škodos fabrik*o vartų kon
trolę”. “VX”

Houma, Louisiana; kun. C. 
Rice ir kun. Hensler, Pitts- 
burgh, Pa.; kun. Hayes, 
Chicago, UI.; kun. Erba- 
cher, kun. Sullivan, Det- 
roit, Mich., kun. W. Bren- 
nan, Brooklyn, N. Y. ir dau
gybė kitų iš visų Ameri
kos valstybių.

Pačioje CIO vadovybėje 
randame ištikimus katali
kus, kai tai, Phillip Murray 
ir John Brophy. Iš to turė
tų būti aišku, kad CIO nė
ra komunistų organizacija. 
Apšaukti CIO, darbininkų 
organizaciją komunistine 
yra neteisinga ir pavojin
ga. Pavojus yra tame, kad 
darbininkai laimėję su CIO, 
kreditą atiduos komunis
tams ir paskiau krizės mė
tų ieškos komunistų pagel
bos.

Vatikano laikraštis Os- 
servatore Romano pasakė: 
“Kad CIO yra praktiškas 
būdas suorganizuoti darbi
ninkus”. Mes taip pat gerai 
žinome, kad per daug metų 
Amerikos Darbo7 Federaci
ja paprastų darbininkų ne
organizavo, jie buvo palik
ti, ir jie daugiausia kenčia 
skurdą ir vargą. CIO yra 
praktiškas būdas visus in
dustrijos darbininkus su
organizuoti.

Kad CIO yra komunistų 
organizatorių niekas ne
ginčija. Tačiau reikia pa
klausti kieno čia kaltė? Ar

Kad komunistų yra CIO 
darbininkų unijose, niekas 
nemėgina užginčyti. Jų y- 
ra kiekvienoje darbininkų 
unijoje. Taip pat negalima 
užginčyti, kad daugybė 
streikų, riaušių ir mušty
nių, per kurias darbininkai 
smarkiai nukentėjo, buvo 
komunistų agitatorių dar
bas. Niekas darbininkų u- 
nijoms taip nepakenkė, 
niekas jų taip nepažemino, 
kaip komunistai. Komunis
tas negali būti ištikimas 
darbininkų unijai, nes ko
munizmo principai jam yra 

| brangesni už darbininkų 
' reikalus. Gi komunizmo 
i siekis yra sukelti visur 
I žmonių nepasitenkinimą, 
isukurstyti streikus, riau
šes ir ruošti revoliuciją.

Komunistai įsiveržę į 
darbininkų unijos viršū
nes, ieško progos iššaukti 
darbininkus į streiką ir 
neišlaikyti padarytos su 
kompanija sutarties. To
kių streikų mūšų dienomis 
buvo labai daug, ypač au
tomobilių darbininkų, ku
rie yra susiorganizavę į 
CIO uniją. Kad CIO būtų 
komunistų organizacija, 
ar komunistų kontroliuoja- 
ma, negalima sakyti. Tie
sa, Amerikos Darbo Fede
racijos vadai labai garsiai 
šaukia, kad visi CIO vadai 
yra komunistai. Reikia at
siminti, kad CIO atsiskyrė 
nuo Amerikos Darbo Fede-

tiniai CI Oorganizatoriai y- se vietose būti ? Bet
__ v_______ a_____ _____ __ Vad do

lis katalikų neturi ugnies, 
neturi uolumo nešti krikš
čionybės principų į kasdie
ninį gyvenimą. Komunistų 
vadų CIO unijose nedaug 
tėra. Ir sakyti, kad organi
zacija yra komunistinė bū
tų neteisinga ir nelogiška, 

i Pačioje Katalikų Bažnyčio-
Je randasi kartais visokių komunistų laikraštis ir

tautininkų- 
laikraščio 

naujasis re-

racijos. Beveik visi dabar- ! katalikai nebūtų galėję to- 
J ~___ ~ " vi-

ra buvę Amerikos Darbojsiems žinoma, kad dauge- 
Federacijos organizatoriai. 
Kodėl Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybė savo 
organizatorių pirmiau ne
apšaukė komunistais? Pa
tys komunistai ir dabar di
džiuojasi savo galybe A- 
merikos Darbo Federacijo
je. Rugpiūčio 16 d., 1938 
m.
paduoda sąrašą Amerikos 
Darbo Federacijos unijų 
kuriose yra daug komunis
tų partijos narių. Daugelis 
iš CIO vadų, kuriuos Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkas, Frey, apšaukė 
komunistais, pavyzdžiui, 
Joseph Curran, Brophy ir 
kiti, viešai pareiškė: “Mes 
reikalaujame, kad Frey į- 
rodytų, kad mes esame ko-' 
munistai”. Ponas Frey į- 
rodymų neturi. Taigi tie 
visi šūkavimai daugely at
vejų yra neteisingi.

Kad CIO nėra komunistų 
organizacija dar aišku ir iš 
to, kad žymieji katalikų 
laikraščiai ir žurnalai jos 
nepasmerkė, bet užgyrė jos 
reikalingumą ir naudą, pa
vyzdžiui, Vatikano laikraš
tis, Osservatore Romano, 

į Tėvų jėzuitų žurnalas, A- 
r merica, paskiau, Common- 
weal J'ront, Labor Leader, 

| The Cowl, The Ligourian, 
The Pittsburgh Catholic, 
The Catholic Worker ir ki
ti.

Taip pat galima priminti, 
kad keletas Amerikos Ka
talikų Bažnyčios vyskupų 
ir daugybė kunigų užgina 
CIO, ragina darbininkus į j 
ją dėtis, sako prakalbas į 
tos organizaci jos reikalais, i 
Detroit Arkivyskupas Moo- 
ney pasakė: “Joki Katalikų 
Bažnyčios vyriausybė nėra 
pasakius, kad CIO yra ne-; 
suderinama su Kataliky
be”

Amarilio, Texas, vysku
pas Lucey užgyrė CIO. Iš 
kunigų, kurie CIO užgiria 
galima paminėti: Kun. Lo- 
pez ir kun. Mann, Redemp- 
toristai, iš San Antonio, 
Texa8. kun. Jerome Drolet,

veidmainių ir nusikaltėlių, 
j tačiau, niekas už tai negali 

» Iraltinti ‘Ražnvėinskaltinti Bažnyčios.
CIO pradėjo savo namą 

valyti. Komunistai yra iš
varomi iš unijų ir reikia ti
kėtis, kad apvalymas bus 
sėkmingas. Kada komunis
tai organizatoriai bus pa
šalinti jų vietos liks tuš
čios. Kas jas užims? Ar 
žmonės be idealų ? Ar žmo
nės be krikščioniškų prin
cipų ? Toki žmonės nieko 
gero darbininkų sąjūdžiui 
negalės duoti. Darbininkų 
organizacijoms reikia va
dų su krikščioniškais prin
cipais, vadų, kurie turi tei
singumo ir meilės suprati
mą. Katalikai, gali būti to
ki darbininkų vadai, jie tu
ri Bažnyčios nurodymus, 
jie turi Popiežių raštus, 
patarimus. Katalikai užė
mę darbininkų unijose va
dovybes, padarys jas ga
lingas, tvarkias ir naudin
gas. T.Brooklyno 

laisvamanių 
“Vienybės” 
daktorius p. Vitaitis, pra
dėjęs vyriausiojo redakto
riaus darb^, tuojau grąži
no nezalezninkų pryčerį, 
buvusį laivakorčių agentą, 
bendradarbiauti.

Vadinasi, “V-bė” vėl virs 
tautininkų - nezalezninkų 
organu. Kaip žinome, lietu
vių nezaležninkų vadukai 
yra labai artimai susigimi
niavę su tautininkais lais
vamaniais. Tik vienas 
scrantonietis atsiskyrė nuo 
tautininkų ir nuėjo pas 
bendrafrontininkus ir liko 
jų dvasios vadu. Lietu
viams nezaležninkiją pri
metė lenkai.

Taigi naujas redaktorius 
grąžina “V-tfeje” atgyve
nusią tvarką, kuriai kaip 
tik dauguma jos skaityto
jų priešinosi.

Nors Sunkiai Leidžia Važiuo
ti, Bet Daug Yra Nor
Lenkijos atstovybėje 

Kaune Lapėno namuose 
kasdien didžiausia spūstis. 
Nežiūrint į karščius žmo
nės stovi ištisas valandas, 
prisigrūsti prie interesan
tus priimančiųjų atstovy
bės tarnautojų. Šitaip žmo
nės vargsta kartais net ke- 

Jholiką dienų iŠ eilės ligi 
gauna vizą važiuoti į Vjį- 
nių arba Lenkiją.

Nors vizos labai sunkiai 
išduodamos, bet vistik po 
kelioliką asmenų kasdien 
gauna vizas įvažiuoti į Vil
niaus kraštą ar Lenkiją.
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Ką Kunigai Daro? MARIANAPOLIO KO-J 
LEGIJOS spTbx?mpson,! 

Conn.) RŪMŲ; PIETINE 
VERANDA !

kun. Siedenburg, Detroite;; 
prelatas Wynhoven, New 
Orleans; kun. Thompson, 
Oregone; kun. Rice ir kun.!nė mokslo įstaiga mūsų 
Hensler, Pittsburghe; kun.!išeivijoje- Mes lietuviai

Neretai kai kurie žmonės 
pazurza, sakydami, kad 
kunigai nieko neveikia, 
kad jie darbininkų reika
lais nesirūpina. Toks žmo
nių elgesys pateisinamas 
tuo, kad apie kunigų dar
bus retai teskaitoma laik
raščiuose. Ir kadangi kuni
gų nuveikti žmonijos ge
rovei darbai neskelbiami Curran, Pennsylvania, yra Jai- 
laikraščių puslapiuose, kai vadinamas “angliakasių

Ši kolegija yra vienin
telė bernaičiams aukštes-

Hayes, Chicago; kun. Bren- turime ją remti ne vien 
nan, Brooklyn; kun. Lopez,! aukomis ar palikimais, 
San Antonio; J 
re, Bourbonnais, UI.;
Smith, Chicago; ]

I
kun. Magui-j ir i j% siusti savo 

‘ ; kun J berniukus, kad iš jos jie 
prelatas išeitų vadai mūsų išeivi-

Mergaitėms (lietuvai-
kurie tuojau padaro išva-draugas”; prelatas Ryan;!tėms) aukštesnės lietu- 
dą, kad jie nieko neveikia. * prelatas Haas; prelatas viškos mokyklos yra 
Trumpai, pažiūrėkime į ku-'Smith, Cleveland; prelatas šios: šv. Kazimiero A- 
nigų darbuotę. "" T ’

Jungtinėse Amerikos val-
Dempsey, St. Louis;
Burke, San Francisco; ir

stybėse yra apie 32,000 ka-&bū‘ų ?aliTma Pakaityti; 
talikų kunigų; gal vienas-labai daug. Jie visi yra dar- 
trečdalis iš to skaičiaus v- bininkams Serai žinomi, ra rienuoUai Ne ris?kun^-ines darbininkų ginčuose 
eai vra užsiėmė parapijos su darbdaviais jie buvo tar- 
darbais; daugelis jų, įal Pininkąi. darbininkų reika-j 
koki 4,000 yra mokytojais 8X“.eJ“- Lietuvių kum-. . ’ • ■ i £fu as ir neminėsiu, nes nejvainose seminarijose ko- gį. mnme £ j
legiiose, mokyklose; dau- 

labdarybių centrų vedėjais, 
jaunimo organizacijų di
rektoriais, ligoninių, naš-

visi yra mums žinomi, vi
si darbininkų prieteliai,

vienuolynų
Daugelis darbininkų pir

miau buvę įsitikinę, kad
kunigai apie darbininkų laitynų ir senelių pneglau- reik£§ m£žai k tenus£ 

du lzcndinno1S; kalėjimų, -T ± ± i ji I
kariuomenės ir laivyno ka-|man?’,bet Pamat«- k?d k¥| 
pelionais. Daugelis kunigų nl8al. dau8 sėkmingiau 

priverčia kapitalistą-darb- 
davį duoti darbininkams j 
didesnį atlyginimą, jau; 
šiandieną jie labiau klauso! 
kunigų, nekaip komunistui 
agitatorių. Komunistai ku
nigų nekenčia, nes mat >, 
kad jie rūpinasi darbininkų

dų kapelionais; kalėjimų, 
kariuomenės ir ‘

yra katalikiškų laikraščių 
redaktoriai; daugelis taip 
pat yra garsūs misionie
riai, kurie iš vienos parapi
jos į kitą važiuoja skelbti 
Dievo žodžio.

Taigi galima pasakyti, 
kad tik apie 20,000 kunigų

Šv. Kazimiero A- 
kun. kademija, Chicagoje; Šv. 

' Juozapo - Maria Akade
mija, Newtown, Pa.; Šv. 
Pranciškaus Akademija 
Pittsburgh, Pa.

Marianapolio Kolegija 
(berniukų) veda Tėvai 
Marijonai. Tos kolegijos 
rektorium yra didis lie
tuvybės žadintojas, Tė
vas Dr. Jonas Navickas, 
MIC.

Paminėtas Akademijas 
(mergaičių) veda Sese
rys Vienuolės. Pirmąsias 
dvi veda Seserys Kaži 
mierietės, o pastarąją 
veda Seserys Pranciškie 
tės.

ttARBtfrt N K A S

Be to, mūsų parapijose yra lietuviškos katalikiškos pradinės mokyklos ir rodos, dvi aukš
tesnės mokyklos (Pittsburghe ir DuBois, Pa.)

Lietuviai turėtų savo vaikus siųsti į lietuvių katalikiškas mokyklas, jeigu tik aplinkybės 
leidžia. Kur to negalima padaryti, tai siųsti kur galima, bet tik į katalikiškas mokyklas.

——
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Visuomenės Simpatikai Šiuo Metu
.t

Kaunas — Iš olimpiados f entuziastų pėsti atvyko į 
dalyviai ir svečiai jau išsi-, Kauną, per naktį išbudėjo 
skirstė. Tačiau kauniškiai prie Europos viešbučio ir 
ilgam juos minės su šimpa-, ryto metą žižmarui prista- 
tija. Su simpatija minės ir tė. Kasdien šviežių gėlių 
kolektyvus ir atskirus as- atsiunčiama, kasdien nau- 
menis. Savo prisirišimą'ji kvietimai šen ar ten vi- 
jiems įrodė priėmimas ir'suomenės tarpe pasiviešė- 
gausiomis dovanomis—irįti, kasdien karininkų ar 
vėl organizacijoms ir ats-, aukštų jų pareigūnų vizi- 
kiriems asmenims. Tačiau tai. Kad nekreiptų į save 
ne tik kauniškių, bet ir vi
sos provincijos simpatijas 
bei prisirišimą patraukė 
spontaniškai vilniečiai ir y- ■ 
pač jų vadovas p. žižma- 
ras. Jo kuklumas ir idea
lizmas, kuris ryškėja susi
dūrus akis į akį, sustiprino 
meilę per jo asmenį kiek
vienam vilniečiui.

Ir nenuostabu, jei įžen
gus į nepriklausomąją Lie
tuvą prasidėjo ovacijos ir 
nepasibaigė. Kiekvienas 
nori jį pamatyti ir paspau
sti ranką. Keletas jaunų dedikacija.

publikos akies, žižmaras 
nusiėmė ir vilniečio ženk
liuką.

Lietuvos Kūrėjų Savano
rių Sąjunga, LGSF, LFLS 
išrinko žižmarą garbės 
nariu. Gusarų pulkas pri
segė jam savo pulko gar
bės ženklus. O įvairių as
meninių dovanų yra labai 
puošnių ir labai kuklių, bet 
jos visos viena tereiškia: 
mes tave mylime. Lietuvos 
katalikų visuomenė vilnie
čiams įteikė gražų vytį su

Gulbinėnai

tiesioginiai yra paskirti gyvenimo reikalais, ir kad 
rūpintis parapijų reikalais. į darbininkai žiūri į kunigus 
Parapijos kunigai darbo į kaip į tikrus vadus.
turi daug. Reikia ligonis' Ką kunigai daro? Jei bū- 
aprūpinti, pavargėliamsi tų galima visa surašyti ką 
pašalpą surasti, nelaimėse kunigai yra nuveikę žmoni- 
žmonėms pagalbą surasti, 
patarimus suteikti, susi- 
vaidusius sutaikinti. Prie! 
kiekvienos parapijos yra 
visa eilė draugijų ir orga- 
nizacijų, reikia į jų susi
rinkimus atsilankyti, jų 
veikimą diriguoti. Gi pati

• • • • V • -1

jos, ypač darbininkų nau
dai, tai pasaulis didžiai nu
sistebėtų ir pasakytų “Ko
dėl mes nežinojome?” Ta
čiau kunigų nuveiktų dar
bų negalima surašyti, nes 
jie jokių sąrašų neveda, tik 
diena iš dienos dirba žmo
nijos gerovei, visa aukoda
mi Dievo didesnei garbei.

T.

I

v • v»Lietuvos Bažnytinio Meno Dr. Basanavičiaus Paminklas 
BirštoneParoda

Tu Jiems Širdį, o Jie Tau Tik 
“hm, hm”...

XX Amž. paduoda, kad— 
Prof. J. Herbačiauskas, 

parapija irgi nemažai duo- Vilniuj būdamas, kalbėjosi 
i '"su krokuviškio laikraščio

“Illustrowany Kuryer Co
dzienny” korespondentu 
Witoldu Kiszkiszu (Vytau
tu Kiškiu) apie lietuvių — 
lenkų santykius:

“Sentimentas turi už
leisti vietą išskaičiavi
mams. Nes paprastai es
ti taip: jūs pas juos (lie
tuvius) einate su širdi
mi, su jogailaičių tradici
jomis, o jie tik urzgia 
“hm, hm” ir į “bruder
šaftą” visiškai nesisku
bina leistis... Ir savo bro
liams lietuviams nuošir
džiai siūlyčiau tą patį 
receptą: šaltą apskaičia
vimą. Tat išeis į gerą a-’ 
biem pusėm.” 
Toliau leiskim kalbėti 

su^ Krikščio- pačiam p. Witoldui Kiszki- 
sz’ui, kuris priduria, jog p 
Herbaczewski’s bus buvęs 
neblogas stebėtojas. Taigi, 
p. Kiszkisz’as primena, jog 
neseniai iš Kauno buvo at
vykusi apie 80 žmonių eks-; 
kursija, kuri atlydėjo į 
Vilnių velionies Vyt. Vilei
šio kūną ir ta proga nusi- 

mieste; skundžia:

da kunigams rūpesnių ir 
darbų. Beveik visos mūsų,! 
ypač lietuvių, parapijos y-i 
ra dar skolomis apkrautos. 
Kunigui reikia rūpintis su
kelti kapitalą, kad būtų ga
lima sumažinti skolą, ap
simokėti visas išlaidas. 
Kas sako, kad kunigo gy
venimas yra lengvas, tas 
nežino ką jis kalba, tas ne
siskaito su faktais.

Apie kunigų darbuotę pa-! 
rapijose mūsų žmonės daž
niausiai nieko nesako, nes: 
jie kunigų darbus mato ir Į 
jais džiaugiasi. Tačiau,' 
pamurma, kad kunigai dar
bininkų reikalais nelabai 
rūpinasi. Ką sako, kunigai 
yra padarę darbininkams.; 
Atsakysiu, kad neapsako
mai daug. Pirmiausia, kas 
jei ne kunigai supažindino 
darbininkus i 
nišku mokslu darbininkų 
klausime? Ar ne kunigai 
nurodo darbininkams tei
singą kelią ir priemones 
prie geresnio gyvenimo? 
Daugelis kunigų ne.^ykį 
sutaikė darbininkus su 
darbdaviais, už ką darbi-* 
ninkai išreiškė jiems nuo-: 
širdžią padėką. Štai kun. 
Boland, Buffalo i

“Gi tarp svečių iš Kau
no buvo ir laikraštinin
kų. Ar jie aplankė lenkų 
laikraščių Vilniuje re
dakcijas? Kur tau! Men
kas tai daiktas, bet iškal
bingas.

“O tuo metu Vilniaus 
visuomenė gatvėse malo
niai sveikino Kauno au
tomobilį ir autobusus su 
lietuviškomis vėliavėlė
mis, tuo metu viename 
restorane orkestras sve
čių garbei užplėšė lietu
višką suktinį, o salėj pa
sigirdo šūkiai “niech žy- 
ja Litwa”
Lietuva. Tuo pačiu metu 
lenkai, kuriems teko su
sidurti su atvykėliais, 
džiaugsmingai sveikino 
juos “abos dienas” (labą- 
dieną ? XX.), tokiais po- į 
sakiais nekartą išsemda- 
mi visą lietuviškųjų žo
džių atsargą.”
Bet didžiausią susiartini

mo su lietuviais darbą atli
kę... Vilniaus kavinių kel
neriai: tą vakarą

jie klausinėjo savo nuo
latinius klientus: “Ar po
nas nežinote, kaip bus;

Lietuvos bažnyčios turi 
daugybę brangiausių ir re
čiausių meno turtų. Ilgą j būdamas lyg Lietuvos tik- 
laiką lietuvių tauta neturė- rosios sostinės garbės sar- 
jo sąlygų kitur kur krauti gybinis. Jis ten stropiai 
meno brangenybes tai kro- saugojo ir tvarkė Lietuvių 

Mokslo Draugijos didžiulį 

sidomėta bažnytiniu menu lenkaiT^ra už&robę*. Kaip ■ ■ -- ; žinia, Dr. Basanavičius pa
simirė Vilniuje kaip tiktai

Dr. Basanavičius iki savo 
mirties išgyveno Vilniuje,

vė jas bažnyčiose. Mokslo Draugijos didžiulį
Paskutiniais < laikais su- i mokslinį turtą, kurį dabar .j i « .• . Išnirai ii7ornhp ksinsidomėta bažnytiniu menu 

ir jo apsauga. Kaune yra P“;
sikūrusi bažnytinio meno slmlr? V1'"1“Je kal?o^ktal 

■ draugija, kuri čia yra įkū-
bes devynerių metų sukak- 

i tuvėmis.
Beveik kasmet Dr. J. Ba

sanavičius atvykdavo į Ne
priklausomą Lietuvą pava- 
saroti. Čia jis labai mėgo 
Birštono vasarvietėje pail-i 
sėti bei silpstančią sveika
tą pastiprinti. Dabar birš- 
toniečiai nutarė pastatyti 

V ! Birštone Dr. J. Basanavi-

tegyvuoja

irusi labai įdomų bažnyti- 
nio meno muziejų. Bet mu- ° TV,Z'
ziejuje yra tik maža dale
lė bažnytinio meno brange- 

j nybių. Visa kita laikoma į- 
j vairiose bažnyčiose. 
Į Bažnytinio meno draugi- 
■ ja, norėdama paminėti Lie- 
i tuvos nepriklausomybės 
i 20 metų ir krikščionybės 
550 metų sukaktuves, pa
siryžo suruošti plačią baž- .. ... _ . .
nytinio meno parodą. Ka- “aua paminklą^Pamink- 
dangi beveik visi bažnyti- ?s bus pastatyta^ mieste- 
nio meno turtai randasi Įį° centre> kur anksčiau 

| bažnyčiose, tai draugija buv0 pravoslavų cerkve, 
kreipėsi į bažnytinę vyres
nybę, prašydama leisti 

i juos parodai panaudoti. 
Kauno arkivyskupas met
ropolitas J. Skvireckas pa
rodos rengimo sumanymui 
mielai pritarė ir draugijos 
prašymą patenkino. Taip 
pat pritarimas gautas ir 
Vyriausio Lietuvos nepri-į 
klausomvbės sukaktuvėms

Paminklą statys skulpto
rius Antanas Aleksandra
vičius. . Tsb.

Perkūnijos Auka

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

KEISTAS ŽMOGUS
Gulbinėnų ir išparceliuo

to dvaro laukuose gyvena 
vienas žmogus, jau prieš 
keliolika metų gavęs apie 
10 ha žemės. Išskyrus iš 
pagalių suramstytą ir šiek 
tiek žemėmis apipiltą kap- 
čių ir šieno stirtelę, jokių 
gyvenamų patalpų nema-! 
tyti. Tikrai nuostabu, kadį 
žiemą (o juk buvo nema-' 
žas šaltis), jis praleidžia 
tame kapčiuje, nors pro at-: 
viras skyles švilpia vėjas. 
Nepaprastai užsigrūdinęs, į 
jis, menkais kailiniukais, 
atlaiko stipriausius šal- į 
čius, susikurdamas ugnį 
tik valgiui išsivirti. Per! 
tuos kelioliką metų nė kar
to nėra sirgęs.

Kiek seniau jis laikė ke
letą karvių ir arklių, bet 
tie gyvulėliai pasirodė ne
są tokie patvarūs, kaip jų 
šeimininkas.

Lietuvoje Įvedamas Kaimo 
Darbininkų Privalomas 

Draudimas

Lietuvis Keliautojas Po 
Pasaulį

Kaunas — Filos stud. B. 
Šmuskis mokslo reikalais 
keliaująs po pasaulį. Kelio
nę pradėjo 1935 m. iš Lat
vijos ir aplankė 16 Europos 
valstybių. Dabar keliauja 
po Baltijos kraštus, vėliau 
per Vokietiją, Dancigą, 
Lenkiją, vyks į Rumuniją, 
aplankys Balkanų kraštus 
ir Aziją. Keliautojo tėvai 
vilniečiai lietuviai.

I

Žinios-Žinelės

statomi

kranto 
mūrinė

Kaunas, rugpiūčio 25 d. 
— Šiomis dienomis Minis
trų Taryba, vystydama to
liau darbininkų socialinės 
globos planą, nutarė įvesti 
kaimo darbininkų privalo
mą draudimą nelaimingais 

• atsitikimais iždo lėšomis.

Retas Radinys Prienuose

Grūžiai — Liepos 28 d. 
Nareikonių vk. ūk. Skiete- 
rio berniuką žaibas nutren- 

klausomybės sukaktuvėms kė mirtinai. Tą pačią dieną 
minėti komiteto, kuris pa-!audra sugriovė Turčinų k. 
rodos organizavimą paža- :J. Andrašūno daržinę, nu
dėjo paremti lėšomis. Pa-1 laužė daug medžių, nudras- 
roda bus atidaryta darkė šiandinius stogus ir 
šiais metais, gruodžio pra-1 smarkus lietus priplakė ja- 
dzioje.

lietuviškai: kuo galiu pa--x x-w a-x i iu atvaizduoti bažnytinio me-, tarnauti? Šituo kalbos no veij» nuo ~ači” seniau=l 
“mokėjimu jie norėjo gįųhgį paskutiniųjų laikų, 
svečiams padaryti malo- ~ *
numą.

O (lietuvių) laikrašti
ninkai, grįžę namo, pa
rašė: Vilniuje visur gali
ma susikalbėti lietuviš
kai — taigi, Vilnius lie-1 
tuviškas.
Gaila, kad p. Kiszkiszas, psniui uždėta antraštė —j 

to kelnerių “lietuviškojo i “širdis ir'pieštukas”. Gat-l 
entuziazmo” pagautas, ne-! 
matė, kas “tymczasem” i tuviams rodo širdį, op. 
dėjosi pono vaivados kabi- ■ Bocianskis veikia su pieš- 
nete: rodos, kad ir jis pri-į tuku, “Bruderšaftas”, anot 
sidėjo prie susiartinimo su p. Herbaczevskio!

ivus prie žemės, o ledai iš
kapojo daržoves.

no kelią nuo pačių seniau-; Kongresas hč. Panelės 
Marijos GarbeiTsb. i

- i

lietuviais, ar tik ne tuo pa-j Šiluvoje rugsėjo m. 9, 10 
čiu metu pasirašydamas'ir 11 d. įvyksta kongresas, 
keleto naujų lietuviškų; kuris skirtas paminėti 325 
mokyklų uždarymą?... metų šv. Panelės Marijos 

Nuostabus “III. Kuryer aPsmeiškimo sukakčiai.
! Codzienny” sąmojis: strai

I

Pirmoji diena skirta — 
moterims; antfla. — jauni
mui ir trečioji — vyrams,

Kongresą* rengia; KVC 
J. ‘ } su

L.KJ. “Pavasario” Fed., L. 
K. Moterų D-jos ir L. K. 
Vyrų S-gos Kauno Regi jo
no valdybomis, / •

** . Kongresą* rengia; K
ves publika ir kelneris; he- Kauno Rajono Valdyba

Šių metų pavasarį Prienų 
pil. J. Bendickas beimda- 
mas iš Nemuno dugno ak
menis rado elnio ragus, 
kurie labai gražiai išsiša
koję ir kitą kokį 4-rių kilo
gramų kaulą rodė visiems, 
bet niekas negalėjo atspėti, 
kieno gali būti tas kaulas, 
nes į žinomų gyvulių kau
lus visiškai ne panašus. Ta
da J. B. savo radinį nuvežė 
į gamtos muziejų Kaune. 
Ten ekspertai pripažino, 
kad tai yra gerai išlikęs 
nuo kokių 4000 m. maumu- 
to dantis. Taip gerai išsili
kusių maumuto dantų mu
ziejus dar neturi, bet Ben- 
dinckas to savo radinio 
muziejui nepadovanojo ir 
parsivežęs laiko namie.

* Merkinė
UŽSAKĖ VARPUS

550 metų krikšto sukak
čiai paminėti Merkinės pa
rapija užsakė naujus var
pus, kurie netrukus bus 
parvežti iš Vokietijos.

— Šiemet pradėtas tiesti 
7 kilometrų ilgumo Vevir- 
žėnų - Pėžaičių plentas, ku
ris kaštuos 200.000 litų.

— Plateliuose visiškai nu
sausintas vienas nedidelis 
ežerėlis, kurio dugne po iš- 
drenavimo jau 
trobesiai.

— Zapyšky ant 
statoma nauja
vienbokštė bažnyčia.
— Didžioji Lietuvos ž. ū. 

ir pramonės paroda įvyks 
Kaune 1940 m.

— Suomių gydytojų drau-» 
gija rugpiūčio 26 ir 27 d. 
Helsinky šaukia Suomijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos kongresą. Kongresas 
turės užmegsti ryšius ir 
sustiprinti bendradarbiavi
mą tarp šių kraštų gydyto
ju

— Sudarant 1939 metų 
Lietuvos valstybės biudže
tą numatoma valdinin
kams pakelti atlyginimą. 
Greičiausia, bus mažesnis 
nuošimtis atskaitomas iš 
algų biudžetui subalansuo
ti (suvesti).

— Šiemet padidėjo indė
liai Lietuvos bankuose ir 
taupomose kasose iki 281, 
000.000 litų. Pernai indėlių 
buvo 268 mil. litų, o užper
nai apie 200 mil. litų.
— Statistika rodo, kad 

brangiausias Lietuvoje 
pragyvenimas yra Kaune 
ir Klaipėdoje, o pigiausias 
Zarasuose.

— Šiemet Lietuvoje žy
miai pakilo auto susisieki
mas. Dabar užregistruota 
automobilių 1600, o pernai 
buvo 1200, autobusų 280, 
pernai 255; autosunkveži- 
mių šiemet 539, o pernai 
buvo 368.
— Vilkijos miestely gais

ras sunaikino apie 20 me
dinių namų; kai kuriuose 
namuose buvo krautuvės. 
Apie 120 žmonių liko be 
pastogės. Nuostolių apie 
400,000 litų. • Tsb.
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LOWELL, MASS.
NAUJO ALTORIAUS 

ŠVENTINIMAS

liko gražaus pelno. Svarbiausia, 
suvažiavo beveik visi parapijie
čiai. Klebonas kun. Strakauskas 
pagyrė parapijiečius, kad taip 
vieningai pasirodė. Valio! Valio!!

Pereitą sekmadienį, rugp. 28 Gyvenkime — veikime vienybėj! 
d., mūsų kleb. kun. P. Strakaus-' ----------------
kas pranešė savo parapijiečiams,' Per sumą, sekmadienį, rugpiū- 
kad rugsėjo 4 d., 8 vai. ryte bus čio 28 d. šv. mišias atlaikė sve- 
naujo altoriaus — Dievo Moti- čias kun. Edvardas Lillie, kurs 
nos šventinimas. Tai mūsų para
pijos bažnytėlė jau bus pasipuo
šusi trims naujais altoriais.

Be to, klebonas pranešė, kad 
ir šventoriuje bus pašventinta 
Šv. Juozapo stovyla, kuri šiomis 
dienomis atvežta iš Italijos ir 
pastatyta. I

Taigi rugsėjo 4 d. Lowellyj Dienos Pro»ram* lsP1Ide 
turėsime dideles iškilmes. Garbė nįls sPortais- 

darbščiam mūsų klebonui, nes 
tik jo triūsu šiandieną mes lietu
viai turime gražią bažnytėlę. Tik 
ar mes savo klebono darbą tin
kamai įvertiname?

Korespondentas.

i čia atvyko iš Washington, D. C.

SODALIEČIŲ VEIKIMAS

Sekmadienį, rugp. 28 d. prieš 
sumą bus’u išvažiavo sodalietės 
į Silver Lake, Hallis, N. H., kur 

j praleido dieną linksmindamosi. 
T\x -------------- į vai-;

i Pirmininkė panelė E. Barisaitė 
tvarkė šios dienos veikimus.

VALIO! VALIO!
Rugpiūčio 21 d., š. m. įvyko 

parapijos piknikas. Suvažiavo 
žmonelių suvirš aštuoni šimtai—

Sykes &Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330

DARBAI

Darbai siek tiek gerėja. Kelios 
dirbtuvės varo du “šiftu”. Suf- 
folk Knitting Kompanija priima 
darbininkus. Ateitis išrodo gera# 

Rūdininkas.

Gyvenimo Vieta: 
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvvood 1020

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Afbert R. Bar ker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORVVOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

NORWOOD, MASS
p. Kazys Naujokaitis, Winslow 

Garage savininkas, kuris buvo 
susižeidęs, jau išsveiko 
buojasi savo įstaigoje.

ir dar-

Rengia Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos

Rugsėjo-September 4,1938
SEKMADIENĮ - PRIEŠ LABOR DAY

Romuvos Parke

I

Šią savaitę pas varg. p. A. Šia- j 
pelį ir jo draugą lankėsi svečiai l 
iš Rochester, N. Y., pp. Matule-. 
vičiai.

__________
Albinas Masteika, 13 metų 

amžiaus, pasižymėjo leidimu lai- i 
kraštuko (anglų kalboje) —į 
“Neighborhood News”. Laikraš
tukas mašinėle atspausdintas ir 
ranka spalvomis ir vaizdeliais 
papuoštas. Apie tą laikraštuką 
net ir Chicagos laikraščiai rašo.

- ________ I
Pereitą savaitę, pas pp. adv. 

B. Sykes, jų vasarnamyj, Pine- 
hurst Beach, Wareham, Mass., 
porą dienų praleido p. A. Knei- 
žienė su savo vaikeliais. Tai gra
žus ir pusiau privatiškas kuror
tas. Adv. B. Sykes turi įsigyjęs 
nemažą laivelį, kuriuo gana 
lengvai gali kovoti su jūros ban
gomis.

Montello, Mass
Gros JOHNNY JANUS and His ORCHESTRA

Šeimininkės Teiks Nuo Cape Cod CLAMSŲ Patrovę
Bus ir kitokių skanių valgių. Vyrai patarnaus ir svetingai vaišins svečius atvykusius iš visos Naujos Anglijos. Sporto ir Meno Komisi
jos ruošia NAUJŲ DALYKŲ Programą, kuri ne vieno žiūrėtojo ištrauks džiaugsmo ir juoko ašarą. Vaikai, ypač turės daug visokių ma
lonumų. Tarp kitų dalykų bus jiems ir centų jomarkas. Kas vykresnis, tas bus ir laimingesnis prisirinkti centų. Jaunimas suks kaip lie
tuviškos verpstės, žodžiu visiems bus didžiausias malonumas teikiamas visos dienos bėgyje. Važiuokime visi šios vasaros paskutiniame 
piknike — gražiame RomuvosParke, Montello, Mass. Tai bus išvakarėse prieš Labor Day. įžangos j parką nebus. Lis ar snigs, piknikas 
vistiek Įvyks. Tad visi į Darbininkų pikniką. Visus nuoširdžiai dalyvauti kviečia — RENGĖJAI.

p. Vincas Jonas Gradinskas, 
gyv. 20 St. James Avė ir p. Ge- 
inovaitė Kublickaitė, gyv. 233 
Broad St., Bridgewater, priims 
Moterystės Sakramentą sekma
dienį, rugsėjo 4 d. p. Vincas Gru-; 
dinskas yra Šv. Jurgio par. baž-! 
nyčioje kolektorium, daug vei
kia parapijoje ir draugijose.

LAWRENCE, MASS Entuziastingoj nuotaikoj visi 
atstovai parįžo stoti į darbą, kad 
prirašius daugiau narių. Po su
sirinkimo, rūpesčiu p. Venčiaus, 
visi dalyviai buvo pavaišinti. A- 
pie 6-tą vai., dar kai kurie ats
tovai nudundėjo PalangOn, nes 
tą dieną čia įvyko Cambridge 
lietuvių parapijos piknikas.

Aušrelė.

už gražų parengimą ir pakvietė sudainuoti, 
visus dalyvius ant rytojaus toje 
pačioje svetainėje pietautų.

Pp. Nadzeikai yra LDS nariai, 
p. Kazimieras Nadzeik’a yra 
LDS Naujos Anglijos apskričio 
iždininkas ir kuopos finansų se
kretorius.

Linkime pp. Nadzeikam ilgiau
sių metų! M.

I Taipgi taria širdingą ačiū po
nui muz. J. Čižauskui ir jo žmo
nelei iš VVorcester, Mass., kad 

' jie tiek daug brangaus laiko 
praleido mumis aplankydami.

Taria širdingą ačiū Greenfiel- 
diečiams, kurie taip gausiai ir 
gražiai mūsų surengtame pikni
ke pasirodė ir parėmė. Taipgi ta
ria širdingą ačiū Montelliečiams, 
kad jie nesibijojo tokio ilgaus 
kelio. Ačiū kun. J. Petrauskui. 

' Mes neužmiršime Tamstų ir 
stengsimės kaip galint, Tamstos 
užkvietimą spalių 11 dieną išpil
dyti ir Tamstom nors mažmožiu 
atsilyginti.

Taria širdingą ačiū tūkstanti
nei miniai gerų katalikų, kurie 
dar pirmą kartą taip gausiai pa-

i sirodė Gardnerio katalikų pa
rengime. Aušros choras negali 
užmiršti savo mokytojo Atholio 
parapijos vargonininko Jurgio 
Stačioko ir jam taria tūkstanti
nį ačiū. Be tavęs, Jurgeli, mes 
būtume pražuvę, tik tavo vairuo
jami mes žengiame pirmyn ne
tik dainoje, bet ir darbais kata
likiškoje dirvoje.

P. Aukštikalnis, 
Aušros Choro Pirm.

Lankėsi pas mūsų kleboną, 
kun. P. M. Jurą, broliai Juoza
pas Saulionas, MIC ir Laurinas 
Baršauskas MIC. Pirmutinis 
Oblitų vienuolyne darbuojasi 
nuo 1901 metų, o antrasis bro
lis Laurinas nuo 1898. Abu

Rugpiūčio 30 d. miesto select- Valkininkiečiai. Pasakojo, kad 
menai trims balsais atleido iš tame vienuolyne esąs ir trečias 
pareigų miesto vedėją William lietuvis brolis, Jonas Lebebnin- 
E. Kendrick. Priežastis neaiš- kas, kuris darbupojasi Washing- 
kios. Dauguma piliečių tokiu ton, D. C. Broliai Juozas ir Lau- 
selectmenų elgesiu nepatenkin- rinas ilgą laiką darbavosi Ne- 
ti. Galimas daiktas, kad pilie- braskoj, Wisconsin, Indiana, o 
čiai nenurims. Gali įvykti mies- dabar Tewksbury, Mass. novi- 
telio valdžioje ir daugiau per- ciate.
mainų. -----------------

NASHUA, N. H. GARDNER, MASS

Pereitos savaitės pabaigą pra 
leido Hampton Beach p. Angelė 
Rukštelytė. Grįžo nudažyta sau
lės.

PAGERBS JUBILIEJATUS

šeštadienį, rugpiūčio 13 d., gi
minės ir draugai suruošė šaunų 
bankietą pagerbti pp. Oną ir Ka
zimierą Nadzeikus, jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga.

■ Bankietą suruošė ankščiaus, 
nariai Pranciškai kad padarytų surprizą jubilieja- 

tam. Tame bankiete dalyvavo šie 
Pran- garbės svečiai: kun. Dr. A. Bru- 

rtrtrt T rtrtvvv rt ixrt

trauskienė, pp. P. Gaidžiai ir šei
ma, p. J. Cesnulevičienė, p. V. 
Tamulonis ir šeima, A. ir J. Bou- 
cher, A. Latviai, M. Sinkevičie
nė, M. Miškinis, J. Tamuloniai ir 
šeima, T. ir V. Mitchelliai, J. ir 
O. Skirkevičiai, J. Glaveckai, P. 

i Tamulevičiai, V. Česnulevičiai, 
O. Molevičienė ir šeima, A. Mi- 
kelonienė ir sūnus Juozas, M. 
Latviai, J. Staniuliai, J. Kvara- 
ciejai, M. Bižai, p. M. Nadzeikie- 
nė, J. Augūnai, J. Juškai, M. A- 
lekoniai, p. J. Andrakienė, J. 
Baltuškai, M. Bartai, J. Swekla, 
J. Petuceą M. Pūtis ir Putienė, 
R. Goyei, V. Ruseckai, J. Grau- 
sliai ir A. Gumbrevičiai, pp. Mi
lės ir Miškiniai iš Montello, Mas- 
sashusetts, pp. J. Jusinai ir šei
ma iš Hartford, Conn., pp. A. 
Sidarai iš Warehouse Point, Ct., 
p. A. Alabaučienė, p. V. Cesnie- 
nė ir p. E. Miller iš Worcester, 
Mass., pp. E. Tamuloniai iš Lo- 
well, Mass.

Kun. Dr. A. Bružas buvo toast- 
masteriu. Sveikinimų ir linkėji
mų p. Nadzeikai gavo gana 
daug. Taip pat ir gražių dovanų. 

Visą laiką grojo orkestras. 
Bankietas užsibaigė gražioje 
nuotaikoje.

Šis bankietas pp. Nadzeikam 
buvo tikras surprizas. Kada jie 
atėjo į svetainę ir sužinojo, kad 
tai juodu pagerbti pramoga, la-

- L»-
pp. Nadzeikai dėkojo visiems

AUŠROS CHORO PIKNIKAS

Padėka Svečiams

Rugpiūčio 27 — 28 dienomis 
įvyko Aušros choro piknikas. 
Mūsų visų buvo lauktas, nes nei į 
vienas nežinojom, kas gali at
sitikti, ir nei vienas neišspėjo- 
me kas atsitiko. Aušros choras 
nesitikėjo, kad jis turi tiek daug 
geros valios, gerų katalikų žmo
nių, kurie per laikraščius seka 
mūsų judėjimą, tokioje mažoje: 
lietuvių kolonijoje.

Aušros choras taria, gilią jau
smų padėką kunigui Juozui Pet
rauskui, kunigui Antanui Bal- 
trušiūnui, Šv. Roko parapijos 
vargonininkui Jonui Vaičaičiui 
ir jo bažnytinio choro nariams, 
kurie taip gražiai mums sudai
navo keletą gražių lietuviškų 
dainelių, suteikdami mums pa
vyzdį pralavinto choro dainavi
mo. Stengsimės ir mes ateityje 
daug geriaus mokytis, kad nors 
pusiau taip gražiai galėtumėm

Rugpiūčio 31 dieną, Šv. Pran
ciškaus parapijos Sodalietės su
rengė savo i_____ ___________

Pereitą šeštadienį, rugp. 27 d., 
palaidotas iš Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčios a. a. Petras Dida- Kraučiūnaitei atsisveikinimo va- 
kas, 54 m. amžiaus. A. a. Petras karėlį, (farewell party).

shua pp. V. Mitchell (p. T. Mit- 
chelienė yra Kneižių sesuo), pp. 
Skirkevičiai ir p. Andrikienė.

Sekmadienį, rugp. 28 d. pas 
pp. Kneižius buvo atvykę iš Na-

Pirmadienįą rugsėjo 5 d. (La
bor Day) kleb. kun. S. Kneižis 
išvyksta į Šv. Jono Seminariją 
atlikti kunigams skiriamų meti- 

' nių rekolekcijų. Grįš šeštadienio 
Irytą.

Visi Keliai Veda Į 
LIETUVOS VYČIŲ 10 K-POS 

METINĮ

PIKNIKĄ
PIRMADIENĮ

Rugsėjo - Sept. 5,1938
BROOKSIDE PARK, MIDWAY ATHOL-ORANGE

Prasidės 1 vai. po pietų. Bus šokiai, Užkandžiai, 
Sportas, Canoeing ir kitokie įdomūs dalykai. 

Bus durų dovanos — $2;— $3 ir $5.00.
Ateikite į jaunimo pikniką, pažaiskite su jais, 

pasilinksminkite su jaunimu ir tuomet patys at
jaunėsite.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI.

I

Didakas, dirbdamas Bird & Son ciška išvažiuoja rugsėjo 6 dieną žas. kun. J. Bucevičius, p. 
dirbtuvėje apalpo ir nuvežus į į Seselių Pranciškiečių vienuoly-, 
Norwoodo ligoninę po kiek laiko ną, Pittsburgh, Pa. Sodalietės 
mirė. pareiškė žodžiu ir darbu nuošir

džiausius linkėjimus kandidatei 
į vienuoles.P-nas Vincas Kudirka su šei

ma vyksta į Waterbury, Conn. 
pas savo gimines praleisti šven
tes. Grįš pirmadienį. Linkime 
laimingos kelionės.

Danielius Milės, įžymus lietu
vis sportininkas, gyv. pas pp. P. ■ Juras, vargonininkas P. Sakas ir 
Kuras, pereitą sekmadienį pra-, jo žmona, leitinantas Juozas 
leido Old Silver Beach, Falmou-' Černiauskas ir Sodalietės Anelė

Šiais metais katalikiškosios 
akcijos vasarinė mokykla įvyko 
Boston College. Iš lietuvių lan
kėsi Lawrenciečiai: kun. P. M. I" ...----- . I

NCS

ATHOL, MASS.
JAUNIMO PIKNIKAS

Pirmadienį, rugsėjo 5 d. (La
bor Day) įvyks L. Vyčių 10 kuo
pos nepaprastai šaunus piknikas 
su įvairiais žaidimais, dainomis

Volungaitė ir Julijona Andruš- 
kevičiūtė. Be Lawrenciečių lietu
vių dar lankėsi ponas Stankus 
iš Waterbury, Conn. Vasariniuo
se kursuose buvo užsiregistravę 
aie 800. Lietuvių buvo tik sep
tyni.

Sodaliečių sekretorė, Antanina 
Arlauskaitė turėjo operaciją, 

ir prizais labai gražioje vietoje, Sveiksta.
būtent, Brookside parke, tarp ----------------
Athol ir Orange, Mass.

Piknikas prasidės 1 vai.

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

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.

We Recommend 
and 

Guarantee

• • •
834 MASS AVĖ.

BOSTON
Hig 1920

svetainėje, bai susi jaudino,-jr apsi 
nių kuopų. pp. Nadzeikai dėkoje

vežė altoristus Palangon ir ap
gyvendino savaitei Sodaliečių 
vasarnamyje.

• • •Kun. Juoazs Petrauskas, Šv. 
po Petro par. vikaras Brockton,

į

Piknikas prasidės 1 vai. po (Petro par. vikaras Brockton, 
pietų. Bus šokiai, sporto prog-.Mass., rugpiūčio 29.dieną atsi- 
MA rt W rt rt * Trt rt rt rt 1 rt > rt 1 rt rt « ZM >Z^ 1 Z* M rt0 AM ,M z^ «Arama, pasivažinėjimas laive
liais ir kitokių įdomybių. Bus ir 
durų dovanom: $2.00; $3.00, ir 
$5.00.

Rengėjai nuoširdžiai visus 
kviečia atvykti į pikniką ir link
smai praleisti laiką su atholie- 
čiais, kurie svečius visada malo
niai priima ir pavaišina.

Kvieslys.

Sekmadienį, rugpiūčio 28 die
ną, SLRKA Naujosios Anglijos 
Apskritis turėjo bertaininį su
važiavimą, kuris įvyko šv. Pran
ciškaus parapijos i 
Atstovų buvo iš devynių kuopų.

€FU€LFOR
Modern

MOMCS

108 Dorchester Avė-
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Pennsylvanijos Žinios
OžBBttttkgas

T

Juozapo Marijos Vilos 
Mokykla

to prisiminimu, ar jos atvaizda
vimu. Vila įdomi ir tuomi, kad 
ją valdo lietuvaitės Seserys Ka- 
zimierietės; tuomi 
High School Auklėjama Katali- 

' kiškoj — lietuviškoj dvasioj bū
simos veikėjos, lietuvių tarpe 
kultūros nešėjos lietuvaitės. Toj 
mokykloj mokslo sąlygos labai 
patogios ir lengvai preinamos. 
Kad mokslo sąlygos visais at
žvilgiais ir geros, tačiau lietuvių 
iki šiol tinkamai neįvertinta nei 

. tos sąlygos, nei pats mokslas.
Auklėtinių lietuvaičių mokykloj 
tiek yra mažai, kad Seserys, jei
gu lietuvaičių daugiau į mokyk
lą nestos, pasiryžusios yra pri
imti ir svetimtautes. Daugelio 
manoma, kad Vilos mokyklą' 
baigusios mergaitės skiriamos Į 
vienuoliškam gyvenimui. Tai ne
tiesa. Viloj duodamas High 
School bendras valstybinis pro
gramos mokslas. Baigusios mo
kyklą laisva valia pasirenka sau 
tinkamą gyvenimą.

Reikėtų lietuviams rimčiau pa- 
kurios primena galvoti, pasinaudoti lietuvių in-

kad čia

Prie kelio tarp Philadelphijos ( 
ir Trentono stovi ant vienos, 
kalvos tarp daugelio plačios ly
gumos kalvų Juozapo Marijos 
graži Vila. Žiūrint iš vilos į apy
linkę, matai gražų gamtos vaiz
dą. Lyguma kalvomis išvingiuo
ta, ant kalvų ūkiai, ar miškeliai, 
tarp jųjų platūs laukai, ganyk
los. Ten toliau dangus jungiasi 
su tolimais ūkiais, ar miškais. 
Apylinkės žemės ūkio farma ir 
produktai panašūs Lietuvos ū- 
kiui, išskyrus kornus, kurių čia 
sėjama nemažai. Tai vienoj, tai 
kitoj vietoj, matyti, ramiai ga
nosi gyvuliai, tik jų nevaiko nei 
botagai, nei piemenų šauksmo 
garsai, bet saugomi vielų tvoro
mis. Bendrai Vilos gamta labai 
primena mūsų tėvynę — Lietu
vą. Miestuose gyvenantiems lie
tuviams vila yra tinkamiausia 
vieta poilsiui ir pasigerėjimui1 
apylinkėmis, 
tuos laukus ir ūkius, kuriuos se- telektualėmis pajėgomis ir gali- 
nesnieji lietuviai, ar jaunųjų tė- mybėmis dukreles tinkamai iš
velia! yra apleidę dėlei Ameri- auklėti.
kos. žodžiu — Vila įdomi kiek-1 Jeigu iki šiol tėveliai taip ir 
vienam lietuviui, ir tat, kas jos nepasiryžo nei leisti baigusią 
nėra dar matęs, turi ten nuvyk-1 pradžios mokyklą dukrelę į Vilą 
ti ir pasidžiaugti Lietuvos kraš- toliau mokytis, nei neleisti, dar

........................ ...............
turi laiko rugsėjo mėnesio bėg> Palangoj gyventų. O ką gi apie 
je galutinaii^uspręsįi ir ją pa- bažnyčią begaliu pasakyti: bal- 
siųsti pas Seseles šiuo adresu: ta, švari, patogi — kaip jauna

vedė pirmą kartą eidama prie 
altoriaus.

Ačiū Dievui, pasirodo, kad ka
syklų srityj gerai gyvenančių 
katalikų sekmadienio rytą žmo
nės apie 6 valandą subruzdo eiti

▼7

Sisters of St. Casimir 
Vilią Joseph Marie 

Newtown, Pa.

MOKYKLOJ MOKSLAS PRA
SIDĖS RUGSĖJO 6 d.

Rugsėjo 4 d. Viloj įvyksta (bažnyčion — Šv. Juozapo par. 
mokyklos naudai piknikas, taigi ■ bažnyčioj, Mahanoy City, įvyko 
puiki proga atvykti į ją, pama-,trejos Šv. mišios, .laike kurių 
tyti savo akimis mokyklą, Vilą,'žmonių buvo pilnutėlė bažnyčia, 
pasiteirauti Seselių apie mokslą.; Gražiai giedojo. Tvarka ir Die-

Lietuviai, duokit mokslą savo votumas apsireiškė aukščiausia- 
vaikeliams, kad jie neatsiliktų me laipsnyje. (Dėlei aiškumo, 
kultūroj nuo kitų, duokit moks- žodis “Dievotumas” reiškia iš 
lą lietuvių mokyklose, kad jie į- vaiko gali spręsti motiną — iš 
gytų Katalikiškos — lietuviškos Klebono gali gražiai spręsti pa- 
dvasios.

Brockton, Mass

Brockton, Mass
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rapijonis. Kiek girdėjau, kad iš 
Kun. Pr. Vasiliauskas. Mahanoy City parapijos yra 
-------------------- i daugiausia pašaukimų’— mer

gaičių į vienuolynus — o vaiki
nus pats mačiau, kad Semina
rijoj ir Katedroj septyni klieri
kai tarnauja Šv. mišiose — Tai 
rekordas ir tikras Dievotumas— 
Žodžiu ir Darbu). ' M

Rugp. 15 dieną Mahanoy City 
buvo — LIETUVIŲ DIENA. 
Tai iš tikro .Lietuvių Diena! Su
sirinko apie 20,000 žmonių. To
kią minią sutraukti reikia dar
bo, reikia energijos ir reikia 
vienybės. Todėl patėmyjau, kaip 

| gražiai ir vieningai Rytiečiai 
kunigai darbuojasi — kartu vi- 

i si. Kaip nuoširdžiai žmonės pri- 
|taria kunigų darbui! Tai didelė 
[garbė Rytiečiams, dvasiškiams 
t ir pasaulionims. Jei tokia vieny
bė ir bendradarbiavimas tęsis 
visuomet tarpe Rytiečių — Lai
mėsite! Dieve, Laimink jūsų ku
nigus ir visus lietuvius! Svečias.

SVEČIAS

Svečio akys, kaip pelėdos, ma
to visus kampelius, nuo dulke
lės iki parapijonų, net ir paties 
Klebono.

Kažin koks ten galas nunešė 
mane į Mahanoy City, rugp. 13 
dieną. Klebonas, kun. P. česna 
nepaprastai maloniai priėmė, 
nes jis visus svečius taip gražiai 
priima.

Stebėtinas dalykas, ir negali
ma tikėti, kad mainose — (ka
syklose), kur dūmų ir dulkių —' 
turėtų būti — lizdas, bet yra 
kaip tik priešingai: miestelis 
švarus, lietuviai gražiai ir krū
voje gyvena — kaip Kaune, lie
tuviškai kalba —- ir švariai gy
vena. Parapijos namas (kleboni
ja) "tiesa senoviška — bet švaru
mas nepaprastas, rodos, kad

Dean-Penney Lumber Co.

f

PHH.ADELPHIA, PA.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

DEPOSIT YOUR SAVINGS

ln a Mutual Savings Bank

Brockton Savings Bank
The Bank on the Hill

Brockton National Bank

Brockton, Mass.34 School St.

(Narys Federal Insurance Corporation)

Home National Bank 
of Brockton

Peoples Savings Bank

Lumber, House Finish

Hardware and Paint

Speciai Woodworking

15 No. Montello St.
Brockton, Mass.

i
i

221 Main St.,
f

Brockton, Mass.

i
QO£ r

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per 6otbenburga
Kelione prasideda, ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 

Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. "Marieholm”,

Nereik švedų vizos kdeviams į Lietuvą per Švediją
Laivų išplaukimai iš New Yorko:

KUNGSHOLM------------ Rugsijo 14, Spalio 28
GRIPSHOLM —------- Rugsėjo 7, Spalio 1
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 24, Spalio 22

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWF.I)ISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

Vasarai pasibaigus, šeštos va
landos šv. mišios nebus laikomos 
šios parapijos bažnyčioje. Anks
ti rytą šv. mišios buvo laikomos, 
kad žmonės, kurie nori anksti 
išvažiuoti turėtų progą išklausy
ti šv. mišių. Nuo šios savaitės

dalyko , kaip matyti parapijos 
vyrus ir jaunimą priimant ben
drai šv. Komuniją. Tai yra ne 
vien gražus pavyzdys, bet daly
vaujantieji įsigyja ypatingų Die
vo malonių. Jėzus sako: “Kur 
du ar daugiau susirinks Mano 
vardu, Aš esu jų tarpe”.

Atostogoms prabėgus, visi jau 
ruošiasi mokslo suolą trinti. Mū
sų parapijinė mokykla jau pri
rengta, Seselės, viską sutvar
kiusios, laukia savo mokinių. 
Nežine, kodėl mūsų parapijinėje 
mokykloje mokinių skaičius eina 
it laiptais žemyn. Tai pirmutinis 
ištautėjimo reiškiays, kuris nie
ko gera nebyloja netiktai para
pijai, bet ir kiekvienai mūsų šei
mai. Jeigu mūsų vaikai nelankys 
katalikiškų, lietuviškų mokyklų,

B. M. Claff & Sons, Ine.
Box Co.

BROCKTON & RANDOLPH, MASS.

. M
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BROCKTON WHOLESALE

20 NO. MONTELLO ST.,

BEVERAGE CO., Ine.

' ■■ J

F. Apolskis su savo šeima lan
kėsi senoje “tėviškėje” Maha
noy City, Pa. Ten linksmai pra
leido savaitę su savo giminėmis 
ir pažįstamais. Iš ten išvyko į 
šiaurės kraštą pas savo tėvelius, 
kurie ūkyje gyvena.

A. Jasaitis, Šv. Vardo draugi
jos pirmininkas išvyko į She- 
nandoah, Pa. savo tėvus ir pa
žįstamus atlankyti. Iš ten vyks 
prie ežerų atostogauti. Velijam 
malonių atostogų.

Šią savaitę gavome keletą laiš
kų ir atviručių iš Lietuvos nuo 
Detroitiečių, kurie dalyvavo.

Laukia- 
zonas dar nepasibaigė, bet ir tas me jų sugrįžtant 
ratelis, rodos, sėkmingai užbaigs 
sezoną. Geriausias dalykas yra, 
kada sportininkai supranta, kad

paprastai paskutiniosios šv. mi
šios. I 

I
Šv. Petro par. basebalininkų 

ratelis sėkmingai užbaigė sezo
ną. Pasirodė vienas iš gabiausių!

j 
i 
i

nebėra vilties, kad jie lankytų! 

mūsų bažnyčią. O juk šios dienos į 
mokiniai, tai rytojaus parapijie- i 
čiai. Buvo laikas kada buvo gali-Į 
ma teisintis: būk tai perdaug 
kaštuoja vaikus leisti į parapiji
nę mokyklą, ar tai parapijinės 
mokyklos ne taip gerai įtaisytos, 
ne taip augštai stovi, kaip vie
šosios mokyklos. Gal taip ir ka
da nors yra buvę, bet dabar visai 
kas kita. Jau tokie pasiteisini
mai yra be jokios vertės, be pa
grindo. Nieko daugiau nereika-l 
laujama iš tų, kurie siunčia savo 
vaikus į parapijinę mokyklą, 
kaip iš tų, kurie savo vaikus nu
gramzdina į viešąją mokyklą. 
Našta visiems lygi. O kaslinki 
mokslo, -šiandien mūsų katalikiš
kosios mokyklos kur kas visa 
galva stovi aukščiau už viešą
sias mokyklas." Tą ir kitatikiai 
noromis nenoromis priažįsta. O 
mūsų mokyklose, mokiniai apart 
visų reikalaujamų mokslų, dar 
yra mokomi ir tikėjimo. Mūsų 
mokiniai ne tik mokinasi, bet
tuo pat kartu ir lavinasi. Mūsų bus trejos šv. mišios sekmadie- 
Seselės amžinai pasišventusios niais: 7:30 vai. rytą, 9, ir kaip 
savo mokiniams ir jų labui. O to, 
toli gražu, negalima pasakyti a- 
pie viešųjų mokyklų mokytojas. 
Prie to viso, ^iar reikia pridėti, 
kad mūsų parapijinėje mokyk
loje, vaikučiai taipgi mokomi s?-
vo tėvelių kalbos. Mūsų parapi- ir smarkiausių ratelių Detroite, 
jinėje mokykloje tikėjimą ir I: - Iš viso pralaimėjo tik tris žaidi- 
tuvių kalbą dėsto ir mokina ne mus. Nors nelaimėjo pirmos vie- 
tik Sesutės, bet ir kunigai: kle- tos, bet garbės užteko. Šis rate- 
bonas ir vikarai. Ypač šįmet, lis susidėjo iš Šv. Vardo draugi- 
vienas vikaras rengia visą lietu- jos narių, vien katalikų ir šios 
vių kalbos kursą. Ne pro šalį bū-[ 
tų pasakyti, kad panašus kursus 
jau ir aukščiausi universitetai 
ima steigti. Columbia University 
jau keletas metų kaip dėsto lie
tuvių kalbą. Mūsų vaikučiams 
geriausia proga ir palankiausios 
aplinkybės dabar iš pat mažens 
ne tik pramokti savo tėvų kal
bos. bet ir su lietuviškąją dvasia 
susipažinti. Ir visa tai bus ir yra 
kiekvienam mūsų mokiniui pri
einama. Ir už visą tai nei skati
ko, nei nudilusio vario daugiau 
nereikia duoti kaip viešose mo
kyklose. Tėvai, kurie leidžia sa
vo vaikus į viešąją mokyklą, 
skriaudžia ne tik savo vaikučius, 
bet. ir patys save. Tik pažiūrėki
me kiek nekatalikų, kitatikių, 
net ir žydų lankosi į katalikiškas 
mokyklas! Jie, rodos, geriau su
pranta ir įvertina mūsų mokyk
las. negu mes patys. Ištikrųjų 
mums gėda! Kai laiko kada tu
rėsite, peržiūrėkite Seserų Kazi- 
mieriečių Akademijos metraštį. 
Pamatysite kiek svetimtaučių 
tenai lankosi.

.parapijos rėmėjų. Nedaug yra‘ 
jaunimo šioje parapijoje, bet iš 
to mažo būrelio atsirado gabių 
sportininkų.

Kito baseballininkų ratelio se- į Lietuvos Olimpiadoje.

Pereitą šeštadienį artimi p. A-_• vili llllkCC X CLAAUCL? zLCLLA * *" *

sportas tai tik dėl pasilinksmini- takso Gedvilo draugai suruošė 
mo. Jie sportą laiko savo vietoj, Ji pagerbti šaunų vakarėlį. Daly-

___________ vavo didelis būrys žmonių ir p.
Kitą sekmadienį, devintos va- Gedvilą apdovanojo linkėjimais 

landos šv. mišiose abiejų šv. ir dovanėlėmis prieš jo jungtu- 
Vardo draugijų nariai priims ves ProSa- ^v- Vardo draugija 
mėnesinę Šv. Komuniją. Nors taip pat jį apdovanojo, 
dauguma narių per vasarą ištiki-

Kitą sekmadieni, devintos va-

dauguma narių per vasarą ištiki- Marės Juozunaitės vakarėlis į- 
mai pildė savo pareigas, bet bu- vyksvėliau šios parapijos sve- 
vo ir tokių, kurie kitu laiku atei- dainėje.
davo išklausyti šv. mišių. Vasa-' --------------------
ros išvažiavimams pasibaigus, ■ NAUJOS KNYGOS 
draugijų pirmininkai turi viltį, [ --------------
kad visi nariai bendrai susirinks DU vainiku, scenos veikalas— 
išklausyti šv. mišių ir priimti: 
Šv. Komuniją. Nėra gražesnio

BROCKTON, MASS.

jfe- •

Femon gatvėj bazaras labai 
gerai pasisekė. Visi, kurie atsi
lankė gražiai pasilinksmino. Da
bar, Earp gatvėj žmonės nepasi
duodami rengia dar didesnį ba
zarą ir žada visus kitus pra
lenkti. Jau dabar gaspadoriai ir 
gaspadinės iš anksto renka au-' 
kas, rengia stalus ir kviečia vi
sus pas juos atsilankyti rugsėjo 
8, 9 ir 10 d.

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............

' ■ ' , ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver-
buvo graboriaus Kavaliausko I kun- Dr- Jonas Navickas,. - ; Mir-
namuose pašarvotas. Šv. misiąs 

■ atnašavo jaunas vikaras, kun. I
Jeronimas Bagdonas.

A. a. Antano Vasikonio, kuris 
buvo uolus parapijos darbuoto
jas ir geras pavyzdingas katali
kas. Velionis paliko du sūnų, 
kurių vienas jau vedęs, ir tris 
dukteris, kurių dvi ištekėjusios. 
Velionis palaidotas su iškilmin
gomis šv. mišiomis.

Juozas Pavėsis.

MIC. Kaina ...............................
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 

NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ...................

25c.

25c-

25c.

Telefonas: Plaza 1350.

Jenas GrebUauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

Klierikai Juozas Burokas ir 
Pranas Statkus ketvirtadienio 
vakarą grįžta į Šv. Karolio Semi
nariją, Overbrook, Pa., kur abu: 
mokinasi. Abu mūsų klierikai 
jau nekartą yra atsižymėję ne
vienoje mokslo šakoje. Lietuvių 
vardas gan aukštai stovi toje 
seminarijoje. Tikimės, kad ir 
šiais metais teks mums mūsų 
klierikais džiaugtis ir didžiuotis.

—
Šv. Vardo dr-jos susirinkimas 

buvo gan įdomus ir turiningas. 
Nutarta surengti išvažiavimą į 
Birutės parką, kur visi nariai 
galėsią gražiai pasilinksminti ir 
su kitais nariais geriau susipa
žinti. Jau iš anksto rengiasi prie 
maskarado baliaus ir šokių. Pet
ras Burokas patarė paremti ir 
Earp Street Bazarą. Po ilgų dis
kusijų nutarta, kad visi nariai 
antrą bazaro dieną ateis ir nore 
po penkinę paliks. Kazys Kisie
lius prižadėjo jiems atskirą sta
lą parūpinti. Na, mergelės ir' 
moterėlės, tai bus iš ko pasirink
ti/ Nepamirškite! Antra 
baząro, tai penktadienio

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus! 
t

Atėję j tavemus ar restauranus visuomet pra- 
I šykite CREMO ALĘ, kuris yra padarytas iš ge- 
[ riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jc^paragavę — visuomet norėsite!

ras.

• A.

— zaų-n >u>
• LAIDOTUVĖS 

a. Antano Balčiūno,

diena 
vaka- 
įĮ

kuris1;

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

i TEL. NEW BRITAIN, 3700.
• a



——

F. D. Perry Coal Co
Dealer of D & H Coal

965 MILLBURY ST., TEL. 3-6307 VVORCESTER.

Holmes Electrotype Foundry
Quality Electrotype Service

167 COMMERCIAL ST. TEL. VVORCESTER 5-1277

Worcester, Mass. Pehr Holmes

Hties, kad visas

Worcester, Mass.

iu. Kun.

Worcester, Mass.

i

8

gavo sekančio

NEW BRITAIN, CONN
• v

v • Rap.

ROCHESTER, N. Y.

WATERBURY, CONN.

IŠVYKO Į FLORIDĄ

Rugpiūčio 28 d. išvyko trys

——aa
NUOTRUPOS

*
*

Paskutinis parapijos piknikas 
po globa ŠŠ. Vardo vyrų draugi
jos įvyks rugsėjo 11 d. Arion 
Parke. Kun. Dubinskas ir ŠŠ. 
Vardo dr-jos valdyba daro pla
nus, kad šis piknikas būtų viso 
meto didžiausia pramoga.

Ponios Kašinskienės, mūsų 
jaunojo graboriaus žmonos ma-, 
mytė, ponia Jasulaitienė, kuriai' 

j buvo padaryta operacija Frank- 
ji sugrįžusį iškilmingai pa- Iin ligoninėj, jau sveiks-
gerbti trečiadienio, rugsėjo T,13' mano nama
d. vakare. Tame pagerbime1 Bažnyčios atnaujinimo darbas 
dalyvaus mūsų bažnytinis di- eina plaSiu mąstu Jnu

Rytinių Valstybių Žinios
Pagerbė Kun. Balkūnę

Maspeth, L. I., N. Y. — 
Rugpiūčio 23 d. įvyko šau
ni vakarienė kun. J. Balkū- 
ną, šiomis dienomis sugrį
žusį iš Lietuvos, pagerbti. 
Tai buvo sutiktuvės ir kar
tu priimtuvės naujo vikaro 
kun. Kartavičiaus. Dalyva
vo daug žmonių, ir net iš 
tolimų kolonijų įžymių sve
čių. Toastmasteriu buvo p. 
Juozas Laučka, “Ameri
kos” redaktorius.

Programa susidėjo iš kal
bų ir dainų. Kalbas pasa
kė šie dalyviai: kun. P. Le- 
kešis, Maspetho parapijos 
vikaras; kun. J. Aleksiū
nas, Karalienės Angelų pa
rapijos klebonas; kun. Jo
nas Karta vičius, (Maspe
tho par. naujas vikaras), 
ir kleb. kun. Jonas Balkū
nas, Kunigų Vienybės pir
mininkas. Buvo daug svei
kinimų telegramomis ir 
laiškais.

Dainavo parapijos cho
ras, muzikui A. Visminui 
vadovaujant, ir solistai pp. 
K. Hoffmanas ir M. Žemai
tytė.

Principalė programos da
lis buvo tai kun. J. Balkū- 
no kalba. Jis labai vaizdžiai 
atpasakojo savo įspūdžius 
iš Lietuvos.

Vakarienėje dalyvavo šie 
svečiai kunigai: Dr. Jogmi- 
nas ir Dr. Starkus iš Ma
rianapolio; J. Vaitekūnas iš 
Providence; J. Švagždys ir 
A. Baltrušiūnas iš Brock
ton, Mass.; P. Juras iš Law- 
rence; P. Garmus iš Eas- 
ton! Kidykas, S. J. (misijo- 
nierius iš Lietuvos); iš 
Brooklyno ir apylinkės — 
N. Pakalnis, S. Stonis, Ma
siulis, J. Aleksiūnas, Bar
kauskas, Kemežis.

Vakarienė praėjo gra
žiausia nuotaika.

GRAŽIAI MINĖJO METINĘ 
ŠVENTĘ

Švč. Marijos Panos į Dangų 
Ėmimo moterų pašalpinė dr-ja 
minėjo savo metinę šventę. Sek
madienį, rugpiūčio 21 d., laike 8 
vai. šv. mišių visos narės su vė
liava “in corpore” susirinko į 
bažnyčią išklausyti šv. mišių dr- 
jos intencijai, kurias atnašavo 
klebonas kun. Jonas M. Bakšys 
ir pasakė pamokslą. Laike mi
šių visos dalyvės ėjo prie Šv.
Komunijos. Koks tai širdį jaudi- je, kad ateityje nepamiršus.

nantis vaizdas, kada apie 200 
moterų eina prie Dievo stalo ir 
tuomi parodo dėkingumą savo 
Vadui.

Šitoji dr-ja netiktai, kad šelpia 
savo nares ligoje ar nelaimėje, 
bet daug prisideda gerais dar
bais palaikyti parapiją, kelia 
tautos vardą ir garbina Dievą.

Yra gana daug jaunų merginų 
ir moterų, kurios prie šios drau
gijos dar nepriklauso, bet turė
tų tą padaryti. Neduok Dieve 
nelaimės, bet žinoma bus pačios 
kaltos. Todėl visos katalikės mo
terys ir merginos susipraskite, 
kol yra laikas ir neatidėliojant 
stokite po vėliava Švč. Marijos' 
Panos dr-jos, o apturėsite neiš
matuojamą naudą.

IŠ DARBO LAUKO
Nors paskutiniais laikais dar

bai tarpe rubsiuvių pagerėjo, 
bet toli gražu nėra ideališka pa-l 
dėtis. Dirba apie 4 dienas į sa
vaitę ir mažiau. Kitos industri
jos vis dar ant vietos ir nerodo 
daug gyvumo. Todėl darbinin
kai vis dar kenčia sunkius lai
kus. Miesto labdarybės biuras 
praneša, kad šiuo laiku yra tei
kiama pagelba daugeliui žmo
nių, kurie pirmiau tos pagelbos 
nereikalavo. Nors tikimasi laikų: 
pagerėjimo, bet... ? Vyturys.

BAIGIASI ATOSTOGOS
Jau paskutinės dienos atosto

gų ir už poros dienų prasidės 
mokslo metai priaugančiai jau
nuomenei. Šv. Jurgio parapijinė 
mokykla ' pradeda savo mokslo 
metų 1938—1939 sezoną rugsėjo 
6 d., su Šv. mišiomis, 8 vai. ry
te. Klebonas atnašaus šv. mišias 
ir suteiks palaiminimą prade
dantiems mokslo metus. Tenelie- 
ka nė vieno lietuvio kuris pasi
liktų nepasiuntęs savo vaikučių 
į savo lietuvišką - katalikišką 
mokyklą, nes joje vaikučiai au
klėjami tikrai lietuviškoje dva
sioje, ir užaugę bus geri lietu
viai. Yra labai negražu, kad dau
gelis tėvų siunčia savo vaikus j 
svetimas mokyklas. Negaudykite 
svetimų dievų, nes iš to nebus 
nė patiems, nė vaikams, o vai
kai užaugę gali atsiminti tėvų 
apsileidimą ir apleisti juos, kaip 
tėvai apleidžia savo vaikus siųs- 
lami į svetimas mokyklas. To
dėl tenelieka ne vieno lietuvio 
šiame mieste, kuris nesiųstų sa
vo sūnaus ar dukters į savą tik
rai lietuvišką-katalikišką Šv. 
Jurgio parš mokyklą.

, ----------------
Rugpiūčio 26 d. įvyko. ALRK 

Federacijos 22 skyriaus susirin
kimas. Kilo klausimas dėl Fede
racijos puikniko, kuris įvyksta 
rugsėjo 18 d., Linden Park, U- 
nion City. Komp. Aleksis prane
šė, kad orkestras jau paimtas, 
kumštininkai užkviesti. Dainuos 
Šv. Juozapo par. choras. Bus ir 
plati sporto programa.

Pirmininkui komp. Aleksiui, 
pagelbėti išrinkta šie: P. Jaku
bauskas, U. Brogienė, J. Berno-| 
tas. Pirmininkas ir visa komisi
ja rūpinasi, kad piknikas būtų 
sėkmingas. Kurie neturite auto
mobilių ir norite važiuoti į pik
niką, tai prašome ateiti po pas
kutiniųjų šv. mišių prie bažny
čios ir būsite nuvežti į vietą iri 
parvežti į namus kada norėsite 
už 25 centus. Važiuokite visi.

Tame pačiame Federacijos su
sirinkime iškilo klausimas spa
lių 9 d. Nutarta minėti tą dieną 
su prakalbomis, dainomis ir šo
kiais. Pavesta komp. A. Aleksiui Į 
užkviesti gerus kalbėtojus, dai
nininkus ir orkestrą ir taipgi 
pakviesti grįžusius iš Lietuvos, 
kad ir jie pasakytų savo įspū
džius apie Lietuvą.

NAUJA PAMALDŲ TVARKA 
Pradedant antruoju sekma

dieniu, rugsėjo 11 d., Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje įvedama nauja 
pamaldų tvarka, būtent, sekma
dieniais šv. mišios bus 8 vai. 
9:30 ir 10:30 vai. iš ryto. Laike 
9:30 mišių bus sakomas anglų 
kalboje pamokslas. Tas yra da-. 
romą tiems, kurie yra apsivedę 
su. svetimtaučiais, ir kurie nu
siskundžia, kad negali eiti į sa
vo parapijos bažnyčią, nes ne-Į 
supranta kalbos. Taikoma ir 
tiems, kurie sako lietuvių kalbos 
nemoką. Todėl dabar neb galės 
teisintis dėl tų trūkumų. Laike 
metinių švenčių mišios bus 5:30, 
7 ir 8 vai. rytais. Po paskutinių 
mišių palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Paprastomis darbo die
nomis mišios bus 7 ir 8 vai. ry
tais. Visi yra prašomi šita tvar
ka pasižymėti savo kalendorių

GRĮŽTA KLEBONAS 
LIETUVNIKAS

Gauta laiškas iš Lietuvos, ku
riame kun. Lietuvnikas praneša, 
kad apleido tėvynę Lietuvą rug
piūčio 25 d. ir išplaukė iš Breme
no 27 d. laivu Columbus, kurs 
privalo būti New Yorke, sekma
dienį, rugsėjo 4 d. Tai ir vėl Bal- 
timoriečiai turės savo tarpe sa
vo 73 metų žilgalvį dvasios va
dą.

PRIIMTUVES
Kaip tik žinia pasiekė klebo

niją, kad Klebonas grįžta Ame
rikon, tai jo energingi pagelbi- 
ninkai pradėjo ruoštis tinka
moms jo sutiktuvėms. Vakar vi
si parapijiečiai 
turinio laišką.

“Gerbiamieji

Sužinojau, kad Šv. Juozapo 
parapijos kinas šiais metais ne
bus atidarytas. Matyt, kad žmo
nės nesilanko pamatyti judamų
jų paveikslų savo svetainėje. 
Vieni buvo nepatenkinti tais pa
veikslais, kiti vieta, o dar kiti 
sėdynėmis, o yra nemažai žmo
nių, kurie apgailestauja. Bet ką 
padarysi, jeigu parapijai iš to 
nėra jokios naudos.

Rugpiūčio 28 d. įvyko Šv. Juo
zapo parapijos piknikas. Daina
vo Šv. Juozapo par. choras, va
dovaujant komp. Aleksiui; gro
jo skudučių benas. Buvo ir spor
to programa. Daug žmonių da
lyvavo. Klebonas ir pikniko ren
gėjai labai dėkingi už paramą.

Rugsėjo 11 d. bus sportininkų 
žaidimai, Lake Compounce, 
Bristol, Conn. ir šokiai. Prasidės 
žiemos parengimai. Spalių 1 d. 
įvyks Marijos Vaikelių draugi
jos vakaras, Šv. Juozapo par. 
svetainėje. Spalių 8 d. Šv. Onos 
draugija minės savo 25 metų 
gyvavimo sukaktį, Šv. Juozapo 
par. svetainėje. LDS 5 kp. pasi
linksminimo vakaras įvyks spa
lių 15 d., 48 Green St. svetainėje.

Koresp.

BROOKLYN, N. Y.

Baltimorės 
Viengenčiai!

Gauta tik vakar žinia, kad 
mūsų visų gerbiamas ir myli
mas klebonas pakeitė savo ke
lionės planus ir grįžta Ameri
kon pirm nustatyto laiko. Tas 
priverčia mus pakeisti mūsų 
planus jo iškilmingam priėmi
mui.

Kadangi teliko tik kelios 
dienos iki jo sugrįžimui tad 
nėra galimybės surengti jam .. . . .

x išvyks šeštadieni, rugsėjo 3 d. i tinkamą sugrjztuvią puotą.; Rad * J
Apgailestaujame, bet neisven- , A ••

. , * . , . , boną pasitikti ir automobiliu jigiama! Žmones vis dar tebe- L- -, . . ! parvežti Baltimoren.. atostogauja, o čia dar kaip
tik ant nelaimės pasitaiko T TTTT^TTTTjrT_T_,_l
Darbininkų Švente, rugsėjo 5
d. Nėra kas kitas daryti, kaip Ketvirtadienį, rugpiūčio 25 d. 

buvo Šv. Liudviko karaliaus die- | 
na. Tą rytą didysis altorius bu-' 
vo skoningai Sesučių papuoštas ' 
gėlėmis, nes tai mūsų kun. dr. 
Mendelio Globėjo diena. Skait
lingas būrys Altoriaus ir Rožan- 

jaunilietuviai, A. Palakauskas. čiaus dr-Jos moterų dalyvavo’ 
V. Zdančiukas ir E. Janušonis į šv- mišiose, kurios buvo tos pa-! 
Floridą Universitetą tęsti aukš- Č1OS dr-jos užprašytos dr. Men-, 
tus mokslus. Minėti jaunuoliai delio intencijai. Kun. Antanas 
yra buvę New Britaino aukštes- Dubinskas mišių metu klūpojo 
nės mokyklos footballo ratelio sanktuarijoj savo kun. brolio 
1936 žvaigždės. A. Palakauskas vardadienyj. Sesutės ir daugelis 
buvo to ratelio kapitonu, kur’o parapijiečių ėjo prie Šv. Komu-! 
vadovybėje ratelis išlaikė čam- mj08- mišių sekė palaimini- 

i pionatą. 1936 m. ratelis buvo nu- mas su Sakramentu ir gene- 
I vykęs į Floridą ir ten supliekė raline absoliucija tretininkėms.

kurie pamato negali atsidžiaug
ti Dievo namo , 
Mendelis turi viii 
darbas bus užbaigtas pirm Ke- 
turdešimtės atlaidų, kurie į- 
vyks spalių 16 d.

Dėliai Darbininkų šventės pir
madienį, rugsėjo 5 d. Stebuklin
go Medalikėlio pamaldos nukel
tos diena vėliau. Pirmadienio pa
maldos įvyks antradienį, o ant
radienio trečiadienį.

Tik 10 dienų belieka iki para
pijinės* mokyklos atsidarymo, 

i Visi vaikučiai grįž prie knygų 
i antradienį, rugsėjo 13 d.

dįls c?orls~ir m7kyWra~vai- du trečdaliai atnaujinta. Visi Novicijus.
kučiai. Tad kviečiame jus vi
sus Baltimoriečius prie šio 
mūsų Klebono pagerbimo pri
sidėti.

Įžanga dyka! Kalbėtojų bus 
tik vienas Klebonas, kurs 
mums visiems pasakos savo 
kelionės įspūdžius. Po jo kal
bos bus šokiai. Nuoširdžiai 
prašome visų ateiti parapijos 
svetainėn, trečiadienį, rugsė
jo 7 d. 8 vai. vak. Ateikit visi 
pasisveikinti su grįžusiu mū
sų išeivijos patriarka ir iš jo 
paties lūpų išgirsti kaip jis 
rado dalykus nepriklausomoj 
Lietuvoj.

Kun. dr. Mendelis ir 
Kun. A. Dubinskas.

Nėra mažiausios abejonės, kad 
parapijos svetainė bus kimšti 
prikimšta žmonių trečiadienio 

i vakare, kuomet mūsų mylimas 
Klebonas viešai pasirodys tarp 

i savo dvasinių vaikelių. Kadangi 
sekmadienį nėra galimybės mū
sų kunigams apleisti parapiją, 
tad varg. Gerardas Kaprišiūnas

A Lithuanian Institution
I

Floridos ratelį. Už tai jie buvo Kun. dr. Mendelis vardinėms ga-j 
pakviesti stoti į Floridą Univer- vo dau«. sveikinimų. Klebonas 
citetą, kur jie gauna stipendijas. net Lietuvos atsiuntė linkėji-

Rugpiūčio 23 d. buvo suruoštos mus savo ištikimam bendradar- 
išleistuvės Park Street salėje, į bhii. Diena praėjo gražiausioj 
kur dalyvavo daug žmonių. Visi, nu°taikoj. 
trys jaunuoliai yra rimti lietu
viai ir katalikai. Tad geriausių 
sėkmių moksle. Garbė tėve
liams, išauginusiems tokius ga
bius sūnus.

IŠ GLINFORDO ĮSPŪDŽIAI
Rugpiūčio 21 d. dviem autobu

sais nuo Karalienės Angelų par. 
bažnyčios, kun. J. Laurinaičio 
vadovybėje, važiavome 5 vai. į 
kurortą, kur labai linksmai 
praleidome laiką. Nuvažiavus į 
Glinfordo giraitę, kun. Lauri
naitis visus sveikino ir kvietė 
prie stalų. Turėjome gerus pie
tus. Papietavę, ėjome apžiūrėti 
vietos. Tai labai graži poilsiui 
vieta. Ten yra maža bažnytėlė. 
Vaikai kasdien išklauso šv. mi
šių. Lauke yra pastatyta stovylą 
P. Švč. Nekalto prasidėjimo. 
Tai kun. J. Laurinaičio nuopel
nas. Tą vietą yra parūpinę trys 
kunigai, būtent, kun. J. Balkū
nas, kun. J. Aleksiūnas ir kun. 
J. Laurinaitis, bet kiek teko pa
stebėti, tai daugiausia darbo į- 
deda kun. J. Laurinaitis.

Apie 7 valandas važiavom į 
namus dainuodami. Ten Buvusi.

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

GARBINGOS VIEŠNIOS

Pereitą savaitę lankėsi Sese
rys Kazimierietės. Seselė Serafi
ną (Vieselkaitė) su savo palydo
ve viešėjo pas savo dėdę p. A. 
Vieselką, gyv. Cannarton St. ir 
pas kitus gimines. Seselė Serafi
ną dabar mokytojauja Scranton, 
Pa. Linkime laimingai darbuotis 
Seselėms Kazimierietėms. T. M.

/

Lietuvių Radio programa, ku
rią veda A. Rėkus iš stoties WN 
BC., yra perkeliama iš ketvirta
dienių į sekmadienius 2—30 po 
pietų, 1380 kilociklų. Ši New 
Britaino stotis bus padidinta.
Beabejo, kad ir už laiką turėsi-! 
me brangiau mokėti. Tokiu bū
du vietiniai ir apylinkės lietuviš
kos programos mylėtojai, rėmė
jai ir biznieriai, bendromis spė
komis rengia pikniką Radio 
Programos palaikymui, rugsėjo 
(sept.) 4 d. 1938, Schuetzen 
Parke, (Bamesdale) New Bri
tain, Conn. Malonu pažymėti, 
kad šis piknikas pasitaiko dieno
je sukaktuvių metų ir pusės lie
tuviško radio programos gyvavi- 
mo be pertraukos. Tas teikia 
garbę A. Rekui už tokį didelį pa
siryžimą. L.R.P.V.

Arcade Malleable Iron Co

Worcester, Mass

Denholm & McKays
Department Store

Worcester




