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Berlynas, Vokietija — 
Rugpiūčio 5 dieną “pasi
baigė” ekonominis ir poli
tinis karas, kuris tęsėsi 
per apie tris metus, tarp 
Vokietijos ir Lietuvos. 
Šiandien Vokietija ir Lie
tuva pasirašė prekybos 
sutartį, kuri nustato kiek 
Lietuva ir Vokietija turi 
pirkti produktų iš viena 
kitos, kaip ir kokiu būdu 
turi mokėti už tuos pro
duktus; pervežimą ir dar
bininkų teises.

Sutartį pasirašė Vokie
tijos Užsienių ofise Ba- 
ron Constantin von Neu- 
rath, Vokietijos Užsienių 
Reikalų ministeris ir Dr. 
Jurgis Šaulys, Lietuvos 
Ministeris Berlynui, ir a- 
bu ministeriai padarė ben
drą viešą pareiškimą, bū
tent: “Abiejų valstybių 
valdžios su pasitenkinimu 
džiaugiasi, kad po sunkių 
ir painių pasitarimų su
daryta sutartis, kuri gali 
būti ekonominiai naudin
ga abiem valstybėm”.

Priedangoje ekonominių 
pasitarimų abi pusės sie
kė sudaryti ir draugingu
mo santykius, o ypač poli
tinius. - — —

Teoretiškai žiūrint į pa
sirašytą sutartį, tai Vo
kietija daug ką išsiderėjo. 
Pavyzdžiui, sutartyje yra 
įrašyta, kad 40 nuošimtis 
bekonų, kuriuos pirks Vo
kietija iš Lietuvos turi 
būti iš Klaipėdos teritori
jos ir tuos užpirkimus tu
ri tvarkyti ir prižiūrėti 
Klaipėdos krašto valdžią, 
kurią, kaip žinoma,
ro daugumoj vokietinin
kai. Taigi vokietininkai 
Klaipėdos krašte ir trium
fuoja, nes to krašto išti
kimi Lietuvos piliečiai e- 
konominiai bus nuskriau
sti, o naciai vokietininkai 
gaus kaip ir atlyginimą.

Sutartyje yra numatys, cy0‘s~Komiteto“ 
kad Vokietija pirks iš Lie- J 
tu vos ūkio produktu tiek, 
kiek Lietuva pirks indus- 
trijinių produktų iš Vo
kietijos. Vadinasi lygybe 
bus piniguose.

Prisibijoma, kad Lietu
vos nuolaidumas Vokieti- 
jaj nesustiprintų vokieti
ninkų akcijos Klaipėdos 
krašte, ir kad dėl to nesu
sidarytų dar didesnis pa
vojus Lietuvai.

KUN. JONAS VAITEKŪNAS.
Šv. Kazimiero lietuvių par. (Providence, R. I.) klebo
nas, įžymus jaunimo mylėtojas ir vadas. Jo parapijo
je rugpiūčio 4, 5 ir 6 dienomis įvyko Lietuvos Vyčių 
Seimas.

J. E. Vyskupas Keough, kalbėdamas apie lietu
vius ir vienintelę jo diecezijoje lietuvių parapiją pa
sakė, kad “kleb. kun. Jono Vaitekūno energija, veiklu
mas, sumanumas ir kunigiški privalumai daro garbę 
lietuviams”. Sveikiname! e

ADF. Suspendavo 10 Unijų
VVashington, D. C. —

Rugpiūčio 5 d. Amerikos 
Darbo Federacijos vei
kiančioji taryba savo su
sirinkime nutarė suspen
duoti 10 unijų su daugiau 
kaip milijonu narių už pri
sidėjimą prie Industriji- 

suda- nės Organizacijos Komite
to, kuriam vadovauja 
John Lewis, angliakasių 
unijos pirmininkas.

Suspendavimas įeis į ga
lę rugsėjo 5 dieną, jeigu 

i prieš tą dieną prisidėju
sios unijos neišsitrauks 
iš Industrijinės Organiza-

I

?

Balsavo 13 prieš 1. Le
vais atsisakė pasiduoti. 
Jis pareiškė, kad jo orga
nizacijos komitetas padi
dins savo veiklą.

Taigi galimas Amerikos 
Darbo Federacijos skili
mas.

SKAUDI LENKŲ LĖK
TUVO KATASTROFA

VAŽIUOKITE Liepos 16 d.

RAUDONIEJI PAVOGĖ
$5,662,250 ISPANIJOS

BAŽNYČIŲ IR VIENUO
LYNŲ PINIGŲ
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J. E. Vyskupas Keough, Gub. Green 
Mayoras Dunne Lietuvos Vyčiu Seinų 

Pasakė Nuoširdžias Kalbas
* HbI

>

Krmvzirii lYTiičiai Mioefu* Providence, R. I.— (Mūsų spec. korespondento)
IYI UVI|I1 1XUS1q1 IT 1 llCoLlį L. Vyčių 24-tas metinis seimas pradėtas Šv. Kazimic

ro lietuvių parapijos naujoje bažnyčioje rugpiūčio 
d. iškilmingomis šv. mišiomis, kurias laikė kun. K! 
Urbonavičius, M.I.C., su asista.

Prieš pradedant šv. mišias, į bažnyčią atvyko J 
E. Providence vyskupas Keough, kurs iš klebonijo 
iškilmingai atlydėtas. Gatvėje garbės sargybą suda 

susivi e n i j o rė seimo delegatai, o bažnyčioje — parapijos vaiku

Deginimas Tebesitęsia 
Ispanijoj i I

Vadinasi viso pasaulio 
raudonieji cuzivi c ~ i j z ' 

prieš Ispanijos sukilėlius, čiai. Vyskupui asistavo vietinis klebonas kun. J. Vai 
kurie stojo į kovą, kad iš- tekūnas ir kun. J. Vaškas, MIC. 
laisvintų Ispaniją iš rau
donųjų teroristų. 7 
jos raudonieji jau sudegi- Keough. Vyskupas nepaprastai šiltais žodžiais sveiki 
no šimtus bažnyčių ir iš- no L. Vyčius, pasirinkusius Providence lietuvių kolc 
žudė tūkstančius kunigų, niją savo metiniam seimui. Išreiškė vyskupas savo di 
vienuolių ir pasaulionių, delį pasitenkinimą, kad vyčiai paklausė kun. Vaitekū 
kurie nepritaria jųjų rėži- no kvietimo ir savo 24-tą seimą turi Providence. Prc 
mui. vidence lietuvių parapija šioje diecezijoje, sakė vys

Prancūzijos kairiųjų kūpąs, yra vienintelė, tačiau tai yra jėga. Baigdama 
savo nuoširdų sveikinimą, Jo Ekscelencija vyskupą 

mia Ispanijos kairiųjų Keough išreiškė savo didelį įvertinimą kun. J. Vaite 
valdžią, deda visas pas- kūno adresu. Vyskupas pasakė, kad klebono kun. J 
tangas įtraukti Britaniją, Vaitekūno energija, veiklumas, sumanumas ir kuni 
Belgiją, Italiją, Portuga- giški privalumai daro garbę lietuviams, 
liją ir kitas valstybes į ne
utralumo sąjungą.

Prancūzija, Britanija ir Dunne. Ypač gilią, gražią ir lietuviams palankią kalb 
kurs pasisakė buvę

i
i,.

iriųjų Val- 
uja Ispa- 

iriesiems

LIETUV ATSISAKĖ 
PIRKTI LATVIUS 

PRANCŪZIJOS

Prancūzijoj 
džia Talki 

nijos

IŠ

’rancūzija — 
kairiųjų val- 
būdais gelb-

Pamokslą pasakė kun. Ed. Gradeckas. Mišiom
Ispani- pasibaigus, sveikinimo žodį tarė J. E. vyskupą

Paryžius, 
Prancūzijos! 
džia įvairia; 
sti Ispanijos valdžiai, bet 
dešinieji prancūzai— opo
zicionieriai griežtai prieši- valdžia, kuri aktyviai re- 
nasi. Praniatomas civilis 
karas pačioje' Prancūzijo
je. Taigi valdžia, kad iš
vengti civilio 
uždėti embaįh 
čiamų gink® 
jos į Ispaniją 
laikraščiai, p 
rido kairiųjų 
ŠO, kad orlaivius, Kuriuos 
buvo užsisąįūns Lietuvos ma pageidavimą, kad PU 
valdžia ir atsisakė pirkti,: 
Prancūzijos įstaiga parda
vė Ispanijos revoliucijo-. 
nieriams, bet valdžia už
draudė juos išvežti. Viso 
14 orlaivių, f

Prancūzijos valdžia la
bai nori sudaryti septynių 
didžiųjų valstybių neutra
lumo sutartį, o tuo pačiu 
laiku siunčia būrius sava
norių į Ispaniją gelbėti 
kairiesiems kovose su su
kilėliais. Šimtai prancūzų 
jau perėjo rubežiu ir sto
jo į kairiųjų valdžios ka
riuomenės eiles. Prancūzi- žiaus 

įjos valdžia aiškina, I 
įtoks savanorių prancūzų bėgėlius, kurie atpasakojo M. Urbonavičius, MIC., P. Ivanauskas (Brooklyn, M 
perėjimas į Ispaniją nesi- kiek daug nuostolių ir Y.), kun. J. Vaškas, MIC., J. Bačinskas (Worcester 
priešina jos programai, 
nes jie prieš išvykstant 
išsirūpina pasportus.

Prancūzijos “Liaudies

I karo, nori 
go ant siun-

ir amunici-
į.. Prancūzijos
riešingi Mad- Belgija jau susitarė, Rusi- pasakė gubernatorius Greene,
valdžiai, ra- ja taip pat pasižadėjo bū- Lietuvoje ir priminė mūsų tautos gražiąją, iš senovė 

viųs, kuriuos ti “neutrali”, pareikšda- žinomą sostinę Vilnių; savo kalboje gubernatorius tu

Seimo pradžioje savo sveikinimus pareiškė Rhod 
Island gubernatorius Greene ir Providence mayora

i

Madridas, Ispanija — 
Raudonųjų “Li a u d i e s 
Frontas” praneša, kad jų 
valdžios agentai beplėšda
mi Katalikų Bažnyčias, 
Vienuolynus ir kitas įstai
gas rado daugiau kaip 
$5,662,250 pinigų, kuriuos 
pasigrobė kaip savo nuo
savybę ir dabar naudoja 
kovai prieš sukilėlius. Va-1 
dinasi “Liaudies Frontas” 
ir jojo valdžia užgrobda
ma katalikų turtą papildė 
didžiausia vagystę, kokios 
nėra papildę bile kuri ki- „ komitetag. kuris
ta valstybių valdžia. To- vra k .rf . valdžiog d i 
kią vagystę tik raudome- .,=i5allVS ;
ji bolševikai gali padaryti 
ir padarė. Raudonieji tą 
patį 
daro 
galę.

neutralumo sąjungos bū- ’ damas su RKode Islari
tų pakviesta ir Portugali- dėlę pagarbą lietuvių tautai, savo narių mažu skai 
ja. Italija gal ir sutiks į- čiumi, tačiau didelė savo dvasia.
eiti su tam tikromis sąly- Seimo atidarymo kalbą pasakė Vyčių Centro pii 
gomis, o Vokietija dar te- mininkas inž. A. J. Mažeika, nuoširdžiai sutiktas sei 
besviruoja. mo dalyvių. Kun. J. Vaitekūnas perdavė savo parapi

Visą tai daroma, kad iš- jos ir savo sveikinimus.
vengus pasaulinio karo, Seimo garbės prezidijuman išrinkta: Kunigų Vie 
kuris švaistosi Europos nybės pirm. kun. K. Urbonavičius, Pavasarininkų vyi 
padangėje.

ŠV. TĖVAS LIŪDI DĖL 
ĮVYKIŲ ISPANIJOJ

Castel Gandolfo, Italija, 
— Rugniūčio 5 d. Popie- 

pįjaus xi priėmė 
kad audiencijon Ispanijos pa-

vadas Dr. J. Leimonas, organizacijos kūrėjas M. A 
Norkūnas, garbės narys kun. J. Ambotas ir prof. kur 
dr. M. Ražaitis, svečias iš Lietuvos.

Darbo prezidijuman pateko pirmininku Pr. Ras 
vadauskas (So. Boston), vice - pirmininkais — ad"\ 
dr. K’ Savickas ir adv. A. Lapinskas; sekretorijate - 
J. Pilipauskas (Marianapolio Kolegijos mok.) ir Bi 
Rimkiūtė (Cicero, III.).

Rezoliucijų ir sveikinimų komisijon išrinkta kur

kančių turi panešti žmo- ir J. Romanas (So. Boston).
nės, ypač katalikai, šv. Sveikinimo kalbas pasakė garbės prezidijumo na 
Tėvas Popiežius Pijus XI riai. kun. J. Švagždys — LDS. vardu, garbės naria 
išklausęs pranešimu labai — kun. Pr. Virmauskis. kun. Pr. Juras, komp. A. A 
nusiminė ir susijaudino leksis, M. Norkūnas, V.V.S. atstovas V. Uždavinys i 
dėl kriminališkų žiauru- kiti. ’*
mu Ispanijoj. i Pirmosios dienos vakare įvyko išvažiavimas laivt

Jis įsakė Vatikano di- Rugpiūčio 5 d. 9 vai. kun. prof. Dr. M. Ražaiti 
plomatiniam korpusui se- atlaikė gedulingas šv. mišias mirusiųjų vyčių in 
kti įvykius ir permainas tencija.
Ispanijoj ir Jam smulk- Rytmetinėje sesijoje, tarp įvairių svarstymų, iš 
meniškai informuoti. Ypa- klausyti garbės nario kun. Dr. J. Navicko, kun. Pi

yra kairiųjų valdžios de
šinioji ranka, atsišaukė į 
savuosius, kad iki rugpiū
čio 15 dienos sukeltu mi
lijoną frankų ir pasiųstų 
Ispanijos kairiųjų kovo-, 
tojams dėl medikališkos 
pagelbos ir maisto jų šei- tingas dėmesys buvo at- Juškaičio, kun. K. Vasio ir kitų sveikinimai. Centr 
mvnoms.

.. Sovietu Rusijos bolševi- sijos poziciją.
Tokm, Japonija Osa- ku ygi^žia per savo orga- mimas aiškios neutralumo padarė drauge su Dr. J. Leimonu važinėjęs Juozas T 

koje, užvalgę ledų, sun- rizaciia pasižadėjo sukelti pozicijos sukelia įtarimą, 
kiai susirgę 215 žmonių. 200 milijonų rublių Ispa- 
Iš jų 24 mirę. nijos raudoniesiems.

padarė Rusijoje ir 
ten, kur tik įgauna

APSINUODIJO

Varšuva
netoli Gdynės įvyko nepa
prastai skaudi lėktuvo ka
tastrofa, per kurią žuvo 
lenkų generolas Orlič— 
Drešeris, kuris prieš sa
vaitę buvo paskirtas vy
riausiuoju Lenkijos oro 
apsaugos inspektoriumi.

i Nelaimė įvyko, lėktuvui 
dėl dar neišaiškintų prie
žasčių įkritus į jūrą. Visi 
trys lėktuvo keleiviai — 
gen. Orlič — Drešeris. 
pulk. Lophas ir pilotas 
Lagevskis — prigėrė. Jų 
lavonai jau iš jūros iš
traukti. j ton, Mass.

Darbininkų Radio Programa

kreiptas i dabartinės Ru- valdybos nariai baigė išduoti savo raportus. 
Jos neužė- Pavasarininkų maršruto apyskaitą ir pranešim;

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
Į MADRIDĄ

jLaučka. Seimas maršruto fondo likučius nutarė pas 
kirti Pavasarininkų namams, tačiau Dr. J. Leimonas 
padėkojęs už paskyrimą, Pavasarininkų vardu marš 
ruto fondo likusius pinigus paaukojo L. Vyčių orga
nizacijai.

Tos pat dienos vakare pradėta svarstvti rezoliu 
cijos. Tarp priimtųjų pažymėtinas sveikinimas Lietu

Marseilles, Prancūzija—
Penki vokiečiu orlaiviai 

šeštadieni, rugpiūčio 8 dieną Darbininkų Radio kurie buvo nusileidę Mari- vos katalikų visuomenei, sunkiose sąlygose kovojau 
Boston, gnan Flying lauke ir išbu- čiai dėl katalikybės teisių.

Vakare Biltmore viešbuty įvyko iškilmingas bau

Į
otovauicm, l uępunu o lyaivimniMj ivauirt

programa įvyks 2 vai. po pietų iš WCOP, —
Mass. Programa išnildvs Nashua Šv. Kazimiero lietu- vo ten 4 dienas, rugpiūčio 
šių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui p. 5 d. pakilo kelionėn į Ma- kietas, kuriame dalyvavo seimo delegatai ir svečiai. 
Jonui Tamulioniui. Prašome, Gerb. Radio Programų drida. taip pareiškė pakil- 
Klausvtojai, pasukti savo radio rodvklę šeštadieni, darni lakūnai. Tie orlaiviai rezoliucijos, ateities veikimo planai ir renkama cen 
rugpiūčio 8 d.. 2 vai. no pietų ant 1120 kilocycles ir vra 16 sėdvnių Junkers tro valdyba, 
klausvtis gražiu dainelių ir muzikos. | komerciiiniai orlaiv i a i.

Norintieji skelbtis Darbininkų Radio Programo- Vienas iš lakūnų nareiš- jaliai perdavė L. Vyčiams Lietuvos Pavasarinink 
je. prašome siųsti arba asmeniai priduoti skelbimus kės, kad iie lekia i Madri- brangiąją dovaną — gausingąją rankdarbiu parodą 
adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Bos- dą pagelbėti vokiečiams Seime atstovaujama 20 kuopų, 3 apskričiai. Ats 

išvykti iš Ispanijos. itovų skaičius siekia 80.
I * . • •

. ... - ’ ■ X
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Rugpiūčio 6. seimo posėdžiuose buvo svarstomo

Pirmosios dienos nosėdyie Dr. J. Leimonas ofici



Penktadienis, Rugpiūčio 7, 1936 DARBININKAS 2.

vietines žinios]
I

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558
Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ŽINUTES

Rugp. 7 d., iš priežasties 
mėnesio pirmo penktadie
nio, vakare įvyks šv. Va
landa, nors vasaros metu.

Po šv. Valandai įvyks 
Maldos Apaštalavimo dr- 
jos mėnesinis susirinki
mas.

Penktadienį, rugpiūčio 7 
d., š. m. 8:30 vai. vakare 
bažnytinėje salėje, 5th St. 
įvyks, Labdarybei ir Spor
tui Pikniko (kuris įvyks 
Kęstučio dr-jos darže, De- 
dham, Mass.) rengėjų su-' 
sirinkimas. Šiame susirin- ^uxcx “c_^vxų 
kime bus svarstoma pikni-Į -_ . _ ,. -
ko programos sudarymas lP»™° J-,5 
ir biznio reikalai. Todėl; 
kviečiami visi komisijos 
nariai imti dalyvumą.

Rugp. 9 d., 11 vai. ryte,

Dr. JUOZAS LEIMONAS, 
Lietuvos Pavasarininkų 

£ Vyriausias Vadas, kuris
nuo kovo 17 d. š. m. lankė 
Amerikos lietuvių koloni
jas, grįžta į Lietuvą. Rug-

dalyvavo L. Vyčių Seime, 
Providence, R. I., o iš ten 
išvyko į New Yorką, kur 
jį pagerbti ir su juo atsi- 

, . . sveikinti L. Vyčių N. Y.
kun. J. Jančius MIC., ką įr n. J. apskritis šeštadie- 

ū, Hotel 
asista Lincoln rengia vakarienę.

Dr. Leimonas išvyksta

tik iš Romos grįžęs, laikys nį> rugpiūčio 8 d 
iškilmingą — su ; 
sumą. Jis savo primicijų 
palaiminimą suteiks žmo- j iš New Yorko į Lietuvą 
nėms po kiekvienų šv. mi-' 
šių. Kun. J. Vaškas MIC., 
sakys pamokslą.

Po iškilmių jaunuome
nė, visuomenė ir kunigai 
keliaus į vyčių apskričio 
metinį išvažiavimą, Wor- 
cester, Mass.

KLEBONAS DALYVA
VO L. VYČIŲ SEIME

sekmadienį, rugpiūčio 9 
d. Linkime Dr. Juozui Lei- 
monui, laimingai sugrįžti 
į tėvynę, kurią jis taip la
bai myli. Sugrįžęs, gerb. 
Daktare, prašome pasvei
kinti Lietuvos katalikišką 
visuomenę, o ypač darbi
ninkiją nuo Jung. Valst. 
lietuvių katalikų darbinin
kų — LDS organizacijos 
narių.

I

Vir-

VASARINES MOKYK
LOS UŽBAIGA IR 

PIKNIKAS
♦ • T T*" * ■'

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kun. Pranciškus 
mauskis, Šv. Petro par. 
klebonas per visas tris 
dienas dalyvavo L. Vyčių 
seime, Providence, R. I. 
Kun. Virmauskis yra L. 
Vyčių organizacijos vie
nas iš pirmųjų narių ■— 
organizatorių ir (_____
Narys.

L. Vyčių Seimo pirmą 
dieną buvo nuvykęs į Sei
mą ir Antanas F. Kneižys.! 
“Darbininko” redaktorius. 
Iš LDS Centro L. Vyčių 
Seime dalyvavo Pirminin
kas kun. J. Švagždys, vi- 
ce - pirm. kun. P. M. Ju
ras, ižd. Pr. Razvadaus- 
kas ir Literatinės Komisi
jos Pirmininkas kun. Ka
zimieras Urbonavičius.

• v

MIRĖ

Rugpiūčio 5 d., miesto 
ligoninėje, pasimirė Katrė 
Petrauskienė, 39 metų 
amžiaus, gyv. 21 Winfield 

j _  St., So. Boston, Mass. Ji
Garbės paėjo iš Punios parapijos. 

Amerikoje pragyveno 22 
metus. Paliko vyrą Stepo
ną. Laidojama iš Šv. Pet
ro bažnyčios rugp. 8 d., 
9 vai. ryte, Šv. Benedikto 

į kapinėse. Laidotuvėms pa
tarnauja grab. J. Kaspe- 
ras.

TIK 1 DOLERIS 
Į WORCESTERĮ!

Sekmadienį, rugpiūčio 
d., įvyksta L. Vyčių

Rup. 3 d., miesto ligoni
nėje, širdies liga, mirė 
Marijona Gaidienė, 49 me
tų, gyv. 549 Medford St., 
Charlston, Mass. Ji paėjo 
iš Leipalingio. Amerikoje 
pragyveno 30 metų. Pali
ko vyrą Stanislovą, trys 
sūnus ir dukterį. Laidoja
ma su šv. mišiomis, iš šv. 
Petro bažnyčios, šv. Bene
dikto kapuose.

PAKRIKŠTYJO

Rugp. 2 d., kun. Virmau- 
kis pakrikštijo Leonardo 
ir Marcelės Simonavičių 
sūnų vardu Mamertas - A- 
leksandras. Tėvai gyvena 
532 E. 8th St.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.
Adresas:

98 Tonawanda St. 
' Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

Šv. Petro parapijos lie
tuviškoji vasarinė mokyk
la užsibaigė penktadienį, 
liepos 31 dieną. Mokykla 
tęsėsi per keturias savai
tes per kurį laiką Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselės - 
Mokytojos mokė vaiku
čius lietuviškos kalbos ir džios Ispanijos revoliuci- 
rašybos.

Rugpiūčio 1 dieną trečią 
vai. po pietų prasidėjo 
mokyklos užbaigimo pra
moga - piknikas. Vaiku
čiai atsivedė tėvelius ir 
pažįstamus į parapijos sa
lės kiemą — pikniko vie
tą. Kiemas buvo gražiai 
išrėdytas: stalai tinkamo
mis spalvomis išpuošti, 
estrada tautiškomis spal
vomis. Tai buvo vaikučių 
darbas, Seselių priežiūro
je.

Pirmiausiai matėsi ‘laz
delių ir barankų” stalas, 
darbštaus J. Rakausko 
vedamas. Prie riešutėlių 
stalo dirbo panelės O. Pet- 
raičiutė ir A. Brazauskai
tė. Taipgi gražiai ištaisę 
savo lėlių stalą, dirbo p- 
lės Sandaitė, Ona ir Mari
jona. Prie valgomųjų dai
ktų ratelio dirbo p. Stepo
nas ir jo draugas; prie 
gėlių stalo panelės E. Va
siliauskaitė ir B. Grimai- 
tė. Jaunieji darbuotojai 
beveik visi priklauso prie 
vietinės Studentų kuopos.

Prie vaikučių “Bingo”

I
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ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
LAIMĖJO DVEJUOSE 

FRONTUOSE

Madridas, Ispanija —
Prancūzijos parubežy įvy
ko kruviniausi mūšiai, 
kokių nebuvę nuo pra-

jos. Ispanijos sukilėliai 
labai atkakliai kovojo, • 
kad užėmus San Sebas- 
tian miestą, kuris yra kai- i 
riųjų valdžios kariuome-1 
nes svarbi tvirtovė. Suki-] 
lėliai pasivarė pirmyn, 
nors jiems tas labai daug 
kainavo. Sukilėlių sunkio
ji artilerija paleido ugnį 
žygiuodami vieškeliu į To- 
losa ir San Sebastian apy
linkėje. Sukilėliai, matyt, 
nori paimti šiaurinį uostą, 
kad paskui galėtų gaben
tis maisto, bet kol kas 
jiems to atsiekti nepavy
ko, nors ir pažengė pir
myn.

tebera už 36 mylių nuo 
Madrido, Ispanijos sosti
nės. Raudonieji, vąflipami 
valdžios ištikimieji, yrą 
tvirtai apsikasę ir apsi
ginklavę Guadarrama kai
nuose. '

Raudonųjų valdžios ra
dio praneša, kad uors su
kilėliai ir pasivarė pir
myn, bet jie e§ą labai su- 
silpnėję ir laimėjimas e- 
sąs jų pusėje. Bet sukilė
liai sako ką kitą. Jie yra 
pasiryžę kovoti iki laimė
jimo, nes raudonųjų kru- 
vipas teroras, bažnyčių 
deginimas turi būti sus
tabdytas.

Europoje, kur anarkistai 
stipriai laikosi. Spėjama, 
kad jei komunistai ir lai
mėtų kovą, tai sukiltų a- 
narkistai ir pasiimtų val
džią į savo rankas.

Madride mililija konfis- 
Madride milicija konfis- 

ir juos vartoja kovose. 
Madride uždrausta sveiki
nantis sakyti: “Adios” 
(Sudiev), nes minimas 
Dievo vardas, bet įsakyta 
sakyti: “Salud, comra- 
das”. Vadinasi, Ispanijos 
sostinėje komunistinis re
žimas.

PASKIRTA VEIVERIŲ 
BYLA

Kaunas — Kariuomenės 
teismas paskyrė teisiamą
jį posėdį rugsėjo 28 d. 
Veiverių įvykių bylai 
svarstyti. Patraukta atsa
komybėn apie 30 asmenų.
KATALIKŲ PASAULIS

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
LIETUVĘ SENUTI

Athol, Mass. — Rugpiū
čio 3 d. ryte Boston & 
Maine geležinkelio kompa-

Agniešką
Ispanijos mūšiuose nuo nįjps lokomotyvas užįuu- 

pradžios revoliucijos jau šė sepųtę p. Agniešką 
užmušta 35,000 žmonių ir Sansakienę, 80 metų am- 
sužeista apie 100,000, taip i žiaus. Ji ryte ėjo į Šv. 
praneša Raudonasis Kry- Pranciškaus lietuvių baž- A *^ | v* • Vi i s • v •
žius.

I aAntradienį įvyko smar-Įj. 
kūs mūšiai Guadarrama 
kalnuose arti Madrido. 
Per 48 valandas mušėsi be 
sustojimo. Užmušta apie 
400 žmonių. Sukilėliai dar

pradžios revoliucijos jau senutę p.

JONAS BATES išdirba 
iš geriausios rūšies mėsų 
-Skilandžius, dešras, beko
nus ir t.t. pagal lietuvių 
skonį.

Jonas Bates, 327 Dor- 
chester St., So. Boston.

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popietų, nuo 7 iki 9 vak.

Tel. South Boston 2712
534 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.

Žukauskas, Ber- 
Pažasys, kurie ir 

stalas. Vakare 
Sale”, padedant

o - - - 
Naujosios Anglijos aps
kričio metinis išvažiavi
mas Maironio Parke, j 
Shretvsbury, Mass/ (šalia 
Worcesterio).

Tai yra išvažiavimas, Į 
Į kurį rengia N. A. organi
zuotas jaunimas tam dar
bui turėdamas daug paty-i 
rimo, nes surengtieji išva
žiavimai per kelioliką pas
kutinių metų tai parodė.

Be kitų kolonijų smar
kaus ruošimosi šiai dienai,1 
So. Bostono vietinė vyčių 
kuopa ir rengiasi smar
kiai. Jau paimta bus’ai,| 
kurie veš žmones į išva
žiavimą tik už 1 dolerį į Į 
abi pusi.

Taigi norintieji pasinau
doti šia nepaprasta proga 
prašomi kreiptis į vyčių 
kuopos narius gauti bilie
tų, nes būtinai reikalinga 
pranešti kiek žmonių va
žiuos. Pirkite bilietus visi1 
iš anksto. Tikietai gauna
mi ir “Darbininko” admi
nistracijoj.

Bus’ai išeis 10:30 vai. 
ryte, nuo bažnytinės sve
tainės W. Fifth St.

Visus kviečiame šiame 
išvažiavime dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti.

Jurgis.

• v v •

Į Tel. So. Boston 0823
I LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPER
Į Arti Municipal Building
Į 525 E. Broadvvay, S. Boston

Ofiso Valandos

•a

s

■
j Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki i 
|5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-| 
| sas uždarytas subatog vakarais ir | 
j nedėldieniais, taipgi seredomis nuo f 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir X-Ray

• !<•••••••••••••••••••■•••••••  f M •• lt ■•••• f nimninmiHitiitiHg

dirbo studentai: A. Jenu- 
levičius, 
natonis, 
sustatė 
“Penny
kaikuriems viršminėtiems 
darbininkams buvo: P. 
Šakalys, J. Dvarviečiutė, 
M. Masoniutė, A. Nau- 
džiunaitė. Šio piknikėlio 
gaspadinė buvo ponia Vo- 
sylienė, kuriai padėjo po
nios Šmigelskienė, Volun- 
gevičienė, Jakimavičienė.

Penktą valandą prasidė
jo vaikučių programa, 
kurią garsiakalbiais per
davė visame kieme. Pir
miausia, lietuviškus šo
kius: Suktinį, Noriu Mie
go ir Klumpakojį pašoko 
mažos mergaitės. “Skare-j 
lių Šokį” pašoko aštuntoj 
si

nyčią išklausyti šv. mišių. 
Pasirinko trumpesnį ke
lią geležinkeliu. Paskui ją 

i ėjo p. Gertrūda Latvinie- 
nė, gyv. 263 Sanders St. 
Ponia Latvinienė matė at
važiuojantį lokomotyvą, 
bet buvo pertoli nuo a.a. 
Sansakienės, kad ją išgel
bėtų nuo pavojaus. Sansa- 
kienė tapo ant vietos už
mušta. Nelaimė įvyko vi
sai arti Atholio geiežinke 
lio stoties.

Palaidota trečiadienį, 
rugpiūčio 5 d. iš Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčios Gethse mane 
kapuose.

A. a. Sansakienė gimus 
Lietuvoje. Athol’y pragy
veno 20 metų. Paliko nu
liūdime dukterį, p. Oną 
Vinoskienę ir septynius a- 
nūkus.

Madrid, Ispaniją —Lie
pos 28, Laisvamanių be
dieviškoji valdžia paskel
bė įstatymą, kupiuomi a- 
tima iš katalikų bažny
čias, vienuolynus, mokyk
las ir kitas kątalikiškas į- 
staigas. Kur teisybė? Kas 
tavo, tai piano; o kas ma
no, tai ne tavo.

Vatikano Miestas — 
Kun.A. Vermeerach S. J. 
pagarsėjęs 
profesorius 
logijos ir 
Gregoriano
Romoje, mirė. Per pasta
ruosius du metu blogos 
sveikatos dėlei neprofeso
riavo. Jis buvo Louvain 
Belgijoje, ten ir pasimirė. 
Jis buvo nariu keletos Ro
moje kongregacijų.

Roma — Italijos kara
lius pagerbė Šv. Tėvo gi
minaitį Praną Rattį, su
teikdamas jam Desio Gra
fo titulą. Šv. Tėvas yra 
gimęs Desioj.

ADVOKATAI

I

ISPANIJOS RAUDO
NIEJI APŠAUDĖ AN
GLIJOS 2 ORLAIVIU

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadvvay)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

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

(pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Cambridge, Mass.

Gibraltar, Ispanija —
-kyriaus mokinės, po ku^ D.u Britanijos orlaiviu lė- 
rių, deklamaciją “Laimės *s Algiers. BelekiantI

Gėlė” pasakė T. Jurgelai- 
čiutė. Po to, sekė Tėvelio 
Virmauskio kalba. Kun. 
Jenkus ir kun. Urbonavi
čius taipgi kalbėjo. Tėvelis 
Klebonas išdalino vaiku
čiams dovanas už gabu
mą, už skaitymą ir už pa
sielgimą. Galutinai, visi 

1 mokyklos vaikučiai sudai- 
' navo dvi daineles ir tau- 
j tos himną.

per Straits, Ispanijos rau
donieji lojalistai nuo karo 
laivų paleido šūvius į or
laivius, matyt, manydami, 
kad tai sukilėlių orlaiviai. 
Bet nepataikė, ir orlaiviai 
nulėkė savo keliu.

ISPANIJOS ANARKIS- 
TAI KELIA GALVĄ

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1048

3-

A. M. A
<

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpiūčio 9, Voses Pa- 

| vilione Maynard, Mass. į- 
’vyks paskutinis Cambrid- 
ge’io piknikas. Gaspado- 
rius, jo padėjėjai ir gas- 
padinės rūpinasi, kad šis 
piknikas būtų pasekmin- 
giausias. Autobusai Bos
ton Elevated jau paimti. 
Kelionė abi pusei puikiuo
se busuose kainuos tik 65 
centai.

Piknike bus dainų, kal
bų žaislų, skanių valgių, 

ir lietuviškų ko- 
Pranešėjas

gėrimų 
pustų.

Londonas — Times ko
respondentas rašo, kad jis 
važiuodamas per Albace- 
te sužinojęs, kad tas mies
tas jau yra sukilėlių ran
kose ir kad Madridas vėl 
atkirstas nuo pasaulio. 
Gandai eina, kad šiaurės 

i sukilėlių vadas gen. Emi
lio Molą pasiruošęs su
duoti Ispanijos raudonųjų 
valdžios karinėms jėgoms 
mirtiną smūgį ir užimti 
sostinę Madridą. Taipgi 
eina gandai, kad pietuose 
gen. Francisco Franco su 
savo karinėmis jėgomis 
smarkiai atakuoja lojalis- 

jtus.
( Tas pats koresponden
tas rašo, kad Ispanija y* 

i ra vienintelė Vakarinėje

v •

Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
DARBININKO NAME

366 Broadway, 
Bouth Boston, Mass

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

| JOSEPH W. CASPER i 
į (KASPERAS) S 
£ Lietuvis Graborius ir £ 

Balsamuotojas £ 
TURI NOTARO TEISES £ 

494 East’ Broadway £ 
South Boston, Mass. 5 

Tel. ŠOU Boston 1437 s
Residence: 158 W. 7th St. g

Tel. ŠOU Boston 3960 2
Patarnavimas Dieną ir Naktį 5

autorius ir 
Moralės Teo- 

Sociologijos 
universitete,

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 1VINDSOR ST.
CAMBRIDGE, MASS. 

Prieš lietuvių bažnyčią 
Ofiso Tel. TROwbridge 7880 
Ofiso Tel. KIRkland 9221 
Namo TeL TROnbridge 6434 
Sąžiningas ir RūpestingSft 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.
I

o

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE

8TUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių iSdlrbysčią auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo v»eta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS 
Jos. Kapočiunas ir Pettr trečiokas 

savininkai

JUOZAS M. OILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

DACC MOTOR 
Kvdd PARTS Co

Užlaikome visokiems karams
ir trokams dalis.

TAISOME BRAKIŪS

Tel. ŠOU Boston
Tel. ŠOU Boston

280 BROADVVAY, SO.

3735
9620
BOSTON.

z

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS

delei pagydymo visokių 
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių, vočių, sutinimų arba 
šiaip kokių kūno ligų, tn- 
rStumšt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas,

patarimas dykai visą ši mčnesj. 

Dr.Grady,327B!i^-tH^ 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

ti

I
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I/ Naujosios Anglijos Moterų Ir Merginų Dėmesiui
DAYTON, OHIO.

Rugpiučio-August Didžiausias Kailinių Išpardavimas

I. J. F0X Krautuvė ši mėnesį skelbia Didžiausi Rugpiūčia mėnesio Kailinių Išpardavimą, su labai nupigintomis 
kainomis. Perkant kailinius šį mėnesį kitai žiemai, nereikia visų pinigu sumokėti, tik duokite mažą depozitą ir galite 
pasirinkti gražiausius kailinius.

Kas dabar pirks kailinius pas I. J. F0X, galės juos iki žiemai padėti apsaugos vaulte ir už “storage” nieko nebus 
/

skaitoma. Taigi, Naujosios Anglijos lietuvės, pasinaudokite šia siūloma didele proga ir sutaupykite daug pinigų.
Atėję į Krautuvę klauskite Lietuvio atstovą p. Bernardo Koraičio, kuris Jums kuonuoširdingiausiai patarnaus.

IŠGIRSKITE IR 
PAMATYKITE!

Kiekvieną antradieni 7 :15 
vai. vakare 1 Fox krautu
vėje yra daroma hroadeas- 
tinimas - siuntimas oro ban
gomis dainų ir muzikos. 
Tai-gi ateikite ir pamatyki
te kaip tas yra daroma. 411 nvashington street

RODOMI MODELIAI ,
Taipgi atėjusios pamaty

site kaip panelės parodys 
.Jums visokius kailinių mo
delius. Parašykite Lietuviui 
1. J. Fox atstovui Bernar
dui Koraieiui, o jis Jums 
prisius 2 tikietu dovanai. 
Pasinaudokite šia teikiama 
proga.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
DAR PER 6.000 BEDAR

BIŲ
Vilniaus spauda prane

ša, kad šiomis dienomis 
darbo biuras paskelbė sta
tistinių duomenų apie 
Lenkijos bedarbius. Pažy
mėtina, kad neatsižvel
giant į daugybę darbų 
miestuose ir sodžiuose, 
šiuo metu vien Vilniuje y- 
ra įregistruoti 5.164 žmo
nės, kurie neturi jokio 
darbo. Tačiau visoje vai
vadijoje įregistruota 6.041 
bedarbis: 5.090 vyrų ir 
951 moteris.

Į SAO PAULO VAŽIUO- | pai iš 15 ir 16 amžiaus. Iš- 
JA KUNIGAS IR MOKY

TOJAS

KO-

kongrese daly- 
Prancūzi- 
Belgijos,. 
Lenkijos, 
Vokieti-

LAISVAMANIAI 
MUNISTAI IR NEKOMU- 
NISTAI PASIDAVĖ RU

SIJOS BEZBOŽNIKŲ 
VADOVYBEI!

Prancūzų laikraš t i s 
‘Sous Dien’ šių metų ba
landžio numeryje džiau
giasi įvykusio šį pavasarį

Pragoje laisvamanių tarp
tautinio kongreso rezulta
tais. Tame kongrese nus
tatyta pilnas antireliginis 
darbo solidarumas tarp 
laisvamanių komunistų ir 
laisvamanių nekomunistų.

Tame
' vavo atstovų iš 
I jos, Anglijos,
Liuksemburgo, 
Čekoslovakijos, 
jos, Olandijos, Šveicarijos.
Laikraštis “Sous Dien” 
džiaugiasi, kad dabar lais- 

j vamanių darbas galėsiąs 
reikštis plačiau. Sudaryto 
tarptautinio laisvamanių 
fronto darbe komunistai 
būsią pirmose eilėse. Kon
greso darbai ėję pagal di
rektyvas, gautas iš Mas
kvos. Jis suvienijo abudu

. laisvamanių internacio
nalų (komunistų ir neko
munistų), pasiduodant va
dovybei Rusijos bezbožni- 
kų.

Kaunas — Draugijos 
Užsienio Lietuviams Rem
ti pastangomis į Sao Pau
lo lietuvių koloniją va
žiuoja kun. P. Rogažins- 
kis ir mokytojas K. Matu
levičius, paskirtas vienos 
esamų ten lietuvių moky
klų mokytojų.

Mokytojas K. Matulevi
čius Lietuvoje mokė apie 
10 metų, yra baigęs Mari
jampolės Mokytojų Semi
nariją, uoliai darbavosi 
V.V.S., L. Šaulių sąjungo
se, Vytauto Didžiojo ko
mitete ir kitose visuome
ninėse organizacijose.

kasti žmonių kaulai, prie 
kurių buvo visokių peilių 
ir įrankių. Vienas skeletas 
rankoje laikė sugniaužęs 
pinigus, karaliaus Alek
sandro dinarus. Kadangi 
tie žmonės buvo palaidoti 
prieš 400 metų, tai ir pini
gus tiek metų rankoje iš
laikė. Rasti daiktai ati
duoti muziejui.
britų Darbininkai

PRIEŠ KOMUNISTUS

Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bazaras pavy
ko. Pajamų buvo 18 šim
tų dolerių. Gryno pelno 
liko 13 šimtų dolerių. Ba
zaras pavyko dėka kleb. 
kun. L. Praspaliui, trusti- 
sams ir parapijiečiams. 
Šv. Kryžiaus par. parapi
jiečiai, kleb. kun. Praspa
liui vadovaujant, dirba 
vienybėje parapijos gero
vei.

Kleb. kun. Praspalius 
atmokėjo $1000.00 parapi
jos skolos. Šv. Krvžiaus 
parapija yra mažytė, turi 
tik 65 šeimvnas, bet para
pijiečiai klebono prašomi 
ir raginami nuveikia dide
lius darbus. Turi gražią 
parapijos nuosavybę.

Yra keletas lietuvių biz
nierių. Pažymėtini šie: 
Noreika, Fratikis, Rač- 
kus, Kubilius. Jie yra geti 
parapijos rėmėjai.
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JUNGTUVĖS
Jurgis Žilinskas ansive- 

dė su p. Latovaite. Vestu
vės buvo iškilmingos. Lin
kime jaunai porelei gra
žaus ir malonaus gyveni
mo.

Vestuvių metu dd. Žilin
skų namus piktadariai 
bandė apiplėšti. Bet ko ie
škojo nerado.

400 METŲ RANKOJE 
IŠLAIKĖ PINIGUS

Archeologas Dr. Puzinas 
Paštuvoje, netoli Vilkijos 
ant Nemuno kranto, darė 
kasinėjimus. Rasta 24 ka-

Londonas — Britų dar
bininkų judėjimo komite
tas paskelbė sensacingą 
pareiškimą, kuriuo griež
čiausiai pasisako prieš ko
munistus ir jų pastangas 
sudaryti su darbiečių par
tija vienybės frontą. Pa
reiškime sakoma, kad ko
munizmas atneša painia
vą, nevieningumą ir sus
kaldymą. Todėl tarp dar
bininkų vadų ir komunis
tų negalį būti jokio ben
drumo.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves ir 

kitokius daiktus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsi
moka, nes jie nardnoda šviežius produktas ir maloniai 
patarnauja. Nuėję i bile kuria krautuvę pasakykite 
kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

L. Vyčių Gegužinė

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS.
45 Hampden St.,

Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. CASH MARKEI
Povilas Baltrašiūnas, Sav.

490Broadway, Tel.S.Boston3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Plrtnlnlnkg — Eva Marksfeng,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt — EI I žabe t h Ozalls,

111 H. St So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 9282

FIn. Rašt. — Marijona MarkonlntS,
29 \Vhlpple Avė., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Staninliute,

105 XVėst 6th St, So. Boston, Mass.
TvarkdarB — Ona Mizgirdiene,

1512 Columbia Rd.. So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — E. JannšonienS,

1426 Columbia Rd., So. Boston. Masa.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra ntarnlnka mPnesto.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINB 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Jonas Galinis,
78 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas Pranas Tuleikis,
1 109 Bowen St., Po. Boston, Mass.
■Maršalka Jonas Zaikis.

7 Vlnfield St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

i čiį nedėldienį kiekvieno mčnesio, 
I 2 vai. po pietij. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:30 vai. vakare. pohnžnytlnėj sve 
rainM

Visais drangtjos reikalais kreipkitės 
nas protokolo raštininke.

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
J GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
Į 258 W. BROADWAY, 

Telefonas SOUth
I BROCKTONO OFISAS:

16-

SO. BOSTON, MASS. 
Boston 4486.

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

Garsiausi pasaulyje yra 
trys gydytojai: Ramumas, 
Saikingumas, Linksmu
mas. Štai šie trys gydyto
jai vyksta rugpiūčio 9 d., 
š. m., į Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos Apskri
čio Gegužinę, kuri įvyks 

! Maironio Parke, Worces- 
ter, Mass. (Iš Bostono va
žiuojant nereikia priva
žiuoti Worcesterio, bet 
susilaikyti Shrewsbury, 
Mass. ir prie White City 
imti keliuką kairėj). Mai
ronio parkas randasi gra
žiame pakriaušyj prie 
krištolinio ežero. Čia gali 
tarpe žaliuojančių krū
mokšnių gėrėtis ypatingu 
ramumu. Gėlus ežero van
duo gali taye gaivinti ir 
karščiausioje dienoje. Čia 
prabangos nematysi, vis
kas su saiku: valgysi, ger
si, ilsėsies, šnekučiuosies,
— ramiai ir be jokio per
žengimo rybų ramumo ir 
saikingumo.

Trečiasis gydytojas — 
linksmumas, lydi netik 
jaunimą, krykštantį ežero 
pakraščiai, bet ir kiekvie
ną pražydusiais paausiais
— tėvą ir motiną. Čia yra 
naturalis gamtos linksmu
mas.

L. Vyčiai yra gamtos 
mylėtojai. Vyčiai yra at
spariausias mūsų išeivijos 
organizuotas jaunimo kū
nas. Vyčiai yra nauja iš
eivijos karta, kuri ruošia
si naujam lietuvybės pa
laikymo išeivijoje gyveni-|

mui. Jie yra pilni geriau
sių norų ir pasišventimo 
tautybei. Jų obalsis “Baž
nyčia ir Tauta”.

Štai jie sulekia, suva
žiuoja kartą į metus pasi
džiaugti savo kilnia dva
sia ir kilniais iškeltais sa
vo veikimo obalsiais. Štai 
jų bendras Gegužinėje da
lyvavimas supažin dina 
juos visus su savais iš vi
sų kolonijų broliais ir se
serimis ir tuo pačiu duo
da progos susidraugauti.

Jaunimas mylintis spor
tą visuomet ieško nekalto 
pasilinksminimo. Štai ir 
L. Vyčių N. A. Apskritys 
savo metinėje Gegužinėje 
rugp. 9, š. m. Maironio 
parke, surengė įvairią žai
slų ir įvairaus sporto pro
gramą. Vakaro pavėsy vi
sus linksmins puikus or
kestras — gros šokiams.

žodžiu, L. Vyčių N. A. 
Apskričio gegužinė, tai or
ganizuoto jaunimo spor
tiška šventė.

Priežodis 
vaikai, ten 
taigi visiems 
dalyvauti Vyčių Geguži
nėje.

Kaip girdėti visos L. 
Vyčių kuopos, visose ko
lonijose organizuoja bu- 
sus. Todėl važiuokime su 
Vyčiais busais ir su savo 
privatiš kais automobi
liais. Ir jiems padėsime ir, 
sau laimėsime!

Jonas Vytis.

“kursako: 
ir tėvai”, — 

yra proga
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nas Kubilius, kuris baus
tas “Maisto” byloje nu
vežtas atgal į kalėjimą.

Iš viso šioj byloj buvo 
kaltinami 48 asmens.

Norintieji atsilankyti i 
šiuos programus reikia 
įsigvti tikietu. P-nas Ber
nardas Koraitis lietuvėms 
moterims ir merginoms 
duos tikietų uždyka. Tik 
parašykite jam laišką ar
ba pamatykite ji asme- 
niai. Skl.

Protniškiuose, Klaipė
dos kr., pas ūkininką Ver- 
kšnį šiemet tarp kitų už
augo toks rugys, iš kurio 
vieno grūdo yra išaugę 66 
stiebai su vidutinio didu
mo varpomis, vidutiniškai 
oo 40 grūdų kiekvienoje. 
Tad iš vieno gmuu i»u.u- čiulionis, r.lHJ. ir 
<rinta maždaug 2.600 grū- Markūnas, MIC. 
dų.

—
PARAPIJOS PIKNIKAS

Sekmadienį, rupmiūčio 9| 
d. įvyks šv. Kryžiaus pa
rapijos piknikas visiems 
žinomoj vietoj. Visi daly-1 
vaukime. Ego. Į

ŪKININKU SĄJUNGOS

Kaunas — Liepos 22 d. 
Kauno apygardos teismas 
paskelbė ūkininkų sąjun
gos bylos sprendimą, ku
riuo pripažinti kaltais ir 
nubausti šie asmens: Dio
nizas Trimakas trejais 
metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir jam atimtos vi
sos teisės; F. Mikšys, P. 
Jasiukas, J. Soblys, J. ša- 
banavičius, A. Kubilius, J. 
Adomkevičius, J. Bilevi- 
čius, A. Jonkus, P. Bičkus t 
ir J. Vilimas po 6 mėn. 
paprasto kalėjimo; J. Va- 
leišis ir V. Šalkauskas po 
8 mėn. paprasto kalėjimo; 
J. Murza 9 mėn. paprasto 
kalėjimo; A. Vitartas 3 
mėn. paprasto kalėjimo; 
J. Dagelis 4 mėn. paprasto 
kalėjimo; dr. J. Urmanas, 
J. Ramančionis, V. Poš
kus, P. Butkevičius, A. Li- 
kerauskas, J. Sulgys ir A. 
Mažeika po 6 mėn. papras
to kalėjimo, o J. Marcin
kevičius 8 mėn. paprasto 
kalėjimo, bet nuo bausmės 
lygtinai atleisti jei per 3 
metus nenusikals. Be to, 
visiems nuteistiesiems pa
gal amnestijos įstatymą 
numuštas trečdalis baus
mės. J. Valatka ir B. Gie
dra pripažinti kaltais, bet 
dėl kaltės įsisenėjimo pa
likti nebaustais. Dr. Drau
gelis, Sakalauskas, Lip- 
čius ir visi kiti išteisinti. 
Žemės ūkio ministerijos 
civilinis ieškinys atmes
tas, o visi kiti nesvarstyti. 
Galutinoj formoj sprendi-1 
mą paskelbs rugpiūčio 6 
dieną.

Paskelbus sprendi m ą 
Dionizą Trimaką ir visus 
kitus kalėjimu nubaustus 
teismas buvo nutaręs a- 
reštuoti, bet jie tuojaus 
pristatė laidus ir suimti 
nebuvo. Tik vienas, Anta-
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MIS’JU REIKALU
c

Paskirta du Tėvų Mari 
jonu kunigai misijoms A 
merikoie — kun. J. Ma 

grūdo išau- čiulionis, MIC. ir kun. A 
Su misi 

jomis pradės važinėti rug 
sėjo mėnesi.

Visi gerb. klebonai, ku 
rie nori gauti misijorierh, 
prašomi kreiptis sekancii 
adresu:
Kun. J. Mačiulionis, MIC.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois.

P. S.: Prašome gerb

Lawrence.

DVIEJU APSKRIČIU 
G-GUŽIN-

Sekmadienį, rugniūčio- 
August 16 d., š. m., Palan
gos parke,
Mass., LDS. N. Anglijos 
apskritvs ir Mass.. Main 
ir N. H. Moterų Sąjungos 
Apskritys rengia milžiniš
ką dviejų apskričių Gegu
žinę.

Subendrinus visas dvie
jų apskričių pajėgas, susi; 
darė 22 kuopų organizuo
tas kūnas. Kuopos prisi
deda darbu ir auka. Vie
nos iš jų jau pranešė ren
gimo komisijai ką jos tu
rės. Kitos kuopos dar ne
pranešė, nes jų dar susi-j 
rinkimai neįvyko. Kaiku- j 
rios kuopos nusitarė pa
daryti “surprizą”. (Reiš
kia atvyks ir atsivež savo | 
dovanas bei biznį). Iš ren-| 
gimosi darbų atrodo, kad 
apskričiai rengiasi kaip į 
kokią Lietuvių Dieną, li
pas pakilęs visose kuopo
se, kaip Moterų Są-gos

|tain ir LDS org.
Valio, LDS. ir Moterų 

Sąjunga! Narys.

I

klebonų kaip galima ankš 
čiau savo prašvmą atsiųs 
ti, kad būtų galima gėriai 
sudaryti misijų maršrutą
Kun. J. Mačiulionis, MIC

misijų tvarkytojas.
a........................................ g

M.

kreivas nkis aiitie ;
V •s---*’’ sinti ir amhlijoniS i 

koše (aklose) akyse siutnjžinu Į 
šviest, tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. 0. D \ 
447 Broadway, South Boston Į

............................................................................................................

LINKSMAI PRALEISKI
TE VAKARUS

I. J. Fox didžiausia kai
linių firma Amerikoje, 
411 Washington St., Bos
ton, Mass. kas antradienis 
iš savo krautuvės leidžia 
oro bangomis dainas ir 
muziką. Tai įdomu ateiti 
ir pamatyti, kaip per ra- 
dio oro bangomis yra 
siunčiama dainos ir muzi
ka. Programas prasideda 
7:15 vai. vakare.

Be to, taipgi merginos 
rodo naujausios mados 
kailinių modelius. Tas mo
terims ir merginoms ir 
sudarys daug įdomumo.

BRON’S KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

■Justice. of the Peace 
Visokios rūšies ap<lran<!;t ir tei 

siustas patarnavimna.

598 E. Broadwav, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 1761 

Residence:
120 Marine Rd., So. Boston 

Namų tel.: Šou. Boston 2483.

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairinusias. 
POKILIAMS, VF.STUV R M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
ITAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatėm greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOl’-th Boston 4147

Pas J. STRIGUNĄ
195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Įsigykite >

PILIETYBES KATEKIZMĄ į
I Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
KAINA TIK 10c. — SU PERSIUTIMU 15c.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
< * 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. ;

I
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Dr. Juozas Leimonas
Atsisveikinome su Dr. J. Leimonu, kuris šiomis 

dienomis išplaukia į Lietuvą. Jaukioj vakarienėj, su- 
rengtoj Bostono viešbuty, kur susirinko arti šimto 
Naujosios Anglijos šviesuomenės — dvasiškijos ir 
pasaulionių — p. Leimonas nuoširdžiai pasisakė pa
milęs Amerikos lietuvius ir jaučiasi susigraudinęs, 
kad reikia su jais skirtis. Tačiau skiriasi tik laikinai, 
nes dvasioje visados su jais santykiaus ir savo širdy
je pastoviai užlaikys tą malonų įspūdį, kurį jam mū
sų išeivija yra padariusi. Jis sakosi tartum išėjęs nau
ją gyvenimo universitetą, nes Amerikos lietuvių gy-

Dainy Švente Palangoje
LAWRENCE, MASS. LIEPOS 26, 1936

Kun. K. Urbonavičiaus kalba.

Pagirtinos jūsų, gerb., pastangos suorganizuoti 
šiame gražiame Palangos darže Dainų Šventę, kurio
je dalyvauja 11-kos parapijų bažnytiniai chorai. Ne 
kartą esame girdėję paskirų chorų koncertus, bet to
kio didingo, milžiniško sudėtinio koncerto dar nesa
me turėję. Lietuviškoji visuomenė patikėjo jūsų gar
sinimams ir šin koncertan suplaukė tokia žmonių mi
nia, kokios šis Palangos ūkis nėra dar matęs. Gi jis 
ne kartą yra turėjęs labai ir labai didelių minių. Kas 
gi tuos žmones čia sutraukė? Nugi noras pasiklausy
ti lietuviškų dainų, kurios mūsų išeiviams niekad ne
nusibosta, nes daina tai lietuvio sielos maistas.

Jau daug šimtmečių gyvuoja lietuvių tauta. Ne 
šimtais, bet tūkstančiais metų reikia matuoti jos am
žių. Kas gi per tuos skaitlingus šimtmečius palaikė 
jos gyvybę, jos dvasią? Juk literatinė lietuvių tautos 
kūryba nebuvo gausi. Ji išbujojo tik paskutiniais lai
kais, ypačiai tada, kai mūsų tauta įsigijo nepriklauso
mybę. Pirm to mūsų raštija pradėjo stambiau pasi
reikšti tik baigiantis XIX amžiui. Iki to laiko ji buvo 
negausi, skurdi. Gi to nežiūrint, mūsų tauta — liau
dis — išlaikė savo gyvybę ir žalumą per ilgą slopini
mo laikotarpį, tiek ilgą, kad jis tęsėsi virš 500 metų. 
Iš kur tas stebėtinas gyvastingumas ? Atsakymas 
trumpas: lietuvių liaudis turėjo savo dvasinę kūrybą. 
Ji nebuvo rašyta, bet ėjo iš lūpų į lūpas ir eidama to
lyn vis didėjo, nes mūsų tautos kūrybinis genijus vi
sados buvo gyvas ir veiklus. Toji liaudies kūryba va
dinasi tautosaka. Ji susidaro iš pasakų, padavimų, 
priežodžių, patarlių, mįslių ir dainų. Daina ar tik ne 
bus stipriausias dvasinis mūsų liaudies turtas. Lietu
vių daina tiek turininga, gyva, pilna nedirbtinos poe
zijos, kad ją tinkamai įvertino vokiečių poetai ir iš 
jos sėmė įkvėpimo ir net siužeto savo kūriniams.

Lietuvis visuomet dainuoja. Pasižiūri į dangų. 
Ten mato saulę, mėnulį, žvaigždes. Jo veiklioj fanta
zijoj kyla noras prilyginti tuos dangiškus kūnus prie 
savo gyvenimo sielvartų. Ir taip našlaitė dainuoja:

Nėr man tėvelio dalelei skirt.
Nėr man močiutės kraiteliui kraut. 
Nėr man seselių vainikui pint, 
Nėr man broleliu lauku lydėt.

Tačiau pažvelgus į dangų, našlaitė nusiramina. 
Ji tuoj susipranta, kad nebereikalo danguje šviečia 
saulė, mėnuo ir žvaigždės. Juk jie čia tam, kad nura
mintų vargšę našlaitėlę. Ir tada visai jau ramiu tonu 
dainuoja toliau:

Mėnuo tėvelis dalelei skirt. 
Saulė močiutė kraiteliui kraut. 
Žvaigždės seselės vainikui pint. 
Sietyns brolelis lauku lydėt.

Pažvelgia lietuvis į gamtą ir viską, ką joje mato, 
apdainuoja: žalias pievas, tamsius miškus, sriaunųjį 
upelį, žalią pušynėlį. Kiekvienas medis dainose pami
nėtas — eglelė, pušelė, putinėlis, berželis - svyruonė
lis, liepelė žalioji. Ypatingos meilės pagarbos, rūpes
tingumo teikiama seselių darželiui, kuriame vyrauja 
žalioji rūtelė. Apdainuojami ir paukščiai: lakštingalė
lė, vieversėlis - vyturiuks, gegutė raiboji, garnys-ilga- 
sparnis. Neužmirštama nė žvirblelio-nabagėlio. Net 
toki prozaiški naminiai paukščiai kaip antelė, žąselė, 
vištelė — ir jie turi pilietiškų teisių lietuvių dainose: 
“Plaukė žąselė per Nemunėlį” — “Trys antelės ju
roms plaukė” — “O vištelė po sodelį viščiukus vadžio
jo, viščiukai mažiukai, geltoni” ir t. t. Ir savo gyveni
mą lietuvis dainose paliečia. Visi darbai atliekami su 
dainomis: rugiapjūtė, šienapjūtė^uskamba ne tik 
dalgiais, bet ir dainų aidais. Apdainuoja jis ir savo 
likimą. Antai mergelė jauna, jaunimėly slauna, nors 
verpt ir aust nemoka, ale gražiai pašoka. Ji sėdi už 
stalelio ir rymo ant rankelių, ji neina į darželį laistyt 
žalių rūtelių. O tai vis dėlto, kad jai rūpi: “sumisly- 
jau mislelę, kaip būsiu su berneliu”. Reiškia, jaunoji 
mergelė jau rengiasi tekėti. Taip pat ir bernelis: jis 
sėdi už stalelio, jis rymo ant rankelių, jis neina į 
stainelę šerti bėrų žirgelių — ir visa tai dėl tos pa
čios priežasties: “sumislyjau mislelę, kaip būsiu su 
mergele”. Ateina vedybos — ir kiek čia svotbinių 
dainų! Tai ištisos liaudies poemos.

Drauge su žalia ja rūtele išeivės motinos rr mer
ginos atsinešė lietuvišką dainelę į svetimą žemelę. 
Rūtelę jos pasėjo į Amerikos žemelę, gi dainą įskiepy - 
jo į jaunosios kartos širdis. Ir daina ten prigijo: lietu
vių jaunimas mėgsta dainuoti savo tėvų dainas, ką 
ryškiai įrodo nesuskaitomi lietuviški koncertai, ypa
čiai šioji milžiniškoji Dainų šventė. Garbė už tatai 
lietuvių jaunimui, garbė Dainų Šventės rengėjams — 
chorvedžiams ir jauniems mūsų dainininkams ir dai
nininkėms!

vimo, ir jeigu jis yra ge
ros morališkos ypatybės 
žmogus ir nėra nusikaltęs 
išdeport avimo įstaty
mams. Jeigu ateivis įva
žiavo į Jung. Valstybes 
nelegališkai po birželio 3 
d., 1921 m., tai jau nieko 
negalima daryti. Jeigu at
važiavo po birželio 3 d., 
1921 m., bet prieš liepos 1 
d., 1924 m. jis negali le
galizuoti jo rezidencijos ir 
tapti piliečiu, bet jo nega
lima išdeportuoti. Užma
nymai pavėlinti šitai gru
pei ateivių užsiregistruo
ti, kad jie galėtų tapti pi
liečiais, jeigu nori, jau pa
siūlyti Kongresui, ir tiki
ma, kad greičiaus ar vė
liaus, Kongresas duos tei- 

šitai

jas įsteigė Švenčiausiąjį jimas tebūnie vertas pa? 
Dievą”.

Mirtinai 
telfidardo 
Liudvikas 
jaunas pamaldus karžy- 
gis, po šešių savaičių ken
tėjimo skausmuose, savo 
kraują ir gyvybę atidavė 
jo Kūrėjui. Tai buvo Išga
nytojas Švenčiausiame Sa
kramente, kurs jam davė 
kantrybės ištverti kan
čias ir nudžiugino jo gy
venimo paskutinę valandą 
čia, žemėje.

Kun. A. T. (Samata).

koks Tavo!

Sakramentą. Į kur kitur 
aš negaliu nuo jo nukreip
ti savo akių. Kokias aš 
gavau išganingas pamo
kas, kurios kaip tik atifin 
ka ir liūdniems mūsų lai 
kams! — Mano Dieve! — 
aš tariu,
meilės įrodymas! Taip, aš 
prižadu, kad būsiu ištiki-1 
mas! Meilė už meilę, auka 
už auką! — Auksas, ku
riuo stalas buvo dengtas,! 

venimo tikrovė yra daug kitoniškesnė ir teigiamesnė i tapo išvogtas! A! jei tai < 
už tą, kurią savo vaizduotėje buvo sukūręs. Jis įžiūri 'patinka Dievui, mano 
čia daug galimybių. Jis numato, kad mūsų išeivija — i kraujas teužstoja tą bran- 
beveik visos tautos trečdalis — turi savyje tiek pajė- ' SV auksą. Tas mano auko- 
gumo, kad jeigu ji tinkamai ir planingai dirbs (tą sa- j  .’ . .
kinį jis stambiai pabrėžė), tai gali nuveikti tokius į 
darbus, kurie nustebintų ne tik Lietuvą, bet ir platų
jį pasaulį. Kiekvienoj Amerikos lietuvių kolonijoj Dr. 
Leimonas įžiūri savotiško individualumo, kas parodo, 
kad mūsų išeivijos elementas turi savyje daug gy
vastingo turiningumo. Apie greitą amerikiečių ištau- 
tėjimą Dr. Leimonas nė kalbėti nenori. Jis mano, kad 
išeivijos kamienas dar tiek žalias, jog ilgam laikui 
turės pakankamai syvų savo atžalai — jaunajai kar
tai — išlaikyti. Jaunoji karta, tiesa, kiek apdumta iš- 
tautėjimo dulkėmis, bet jos branduolys esminiai svei
kas. Reikia tik kokio sukrėtimo, kad jaunoji karta 
pasirodytų pilnoj lietuviškoj sąmonėj, kas buvo gali
ma pastebėti Dainų Šventėje, kuri mūsų gerbiamą, 
svetį labai sužavėjo.

Ir daug dar malonių dalykų Dr. Leimonas mums 
pripasakojo. Jis yra jaukus entuziastingas optimis
tas, tačiau jo optimizmas yra rimtas, gaivinantis. 
Mums kaip tiktai reikia tokiu sveiku optimizmu užsi
krėsti. Tai patikima jėga, kuri jaukiai padeda nešti 
sunkią gyvenimo naštą, ypač šiuo metu, kada susida
ro tiek daug tautinių sunkiai rišamų problemų. Dr. |buvo i’mtaį/l,225,000'švi 
Leimonas yra išėjęs sunkią gyvenimo mokyklą. Jam | timtaučiu nemokėjo kal- 
teko sunkiai dirbti ir laisvanorių eilėse kovoti delįbėti angliškaL Daugumas

- _ - - - . -iš tų buvo viduramžio
- - .... - .......... ’ i žmonės. Tie žmonės tikė

jo, kad jie buvo per seni 
ką naujo išmokti.

Anglų kalbos vartoji
mas yra labai svarbus da-

sužeistas Kas- 
kovos lauke, 

Guerinas, tas

v •

v •

Nemokeiimas Anglu Kalbos užsiregistruoti 
j J . grupei.Ir Nepatvirtinimas Legališko

Įvažiavimo
Yra labai daug ateivių lauja, kad aplikantas 

Jung. Valstybėse, kurie lėtų Kalbėti angliškai, 
nori tapti Amerikos pilie- Kitas dalykas, kuris 
čiais, bet dėl kokios nors laiko daug žmonių nuo pi- 
priežasties jie sulaikyti lietystės, tai yra negalėji- 
nuo to. Dvi paprasčiausios mas patvirtinti legališką 
priežastis yra nemokėji- įvažiavimą, 
mas kalbėti angliškai ir 
negalėjimas patvirtinti le
gališką jų įvažiavimą.

Natūralizacijos įstaty- gauti atvažiavimo certifi- i 
mas aprūpina, kad ateivis! katą pirm negu gali natu- 
negali tapti piliečiu jeigu! 
jis nekalba angliškai. 
Kuomet 1930 m. cenzas

ga-

su-
I

Jeigu ateivis atvyko į 
Jung. Valstybes po birže-1 
lio 29 d., 1906 m. jis turi!

Jeigu ateivis atvyko į 
Jung. Valstybes nelega- 
liškai po liepos 1 d., 1924 
m., netik jis negali tapti 
piliečiu, bet jį galima dar 
išdeportuoti už nelegališ- 
ką įvažiavimą. Tokiam a- 
teiviui legalizuoti jo rezi
denciją, kad jis galėtų 
tapti piliečiu, tik lieka ap
leisti 
vėl

• __ 1. _1__

Jung. Valstybes ir 
legališkai atvykti.

F.L.I.S.

Lietuvos nepriklausomybės. Tą darbą jis tęsia toliau Į 
— energingai ir nenuilstamai, bet drauge maloniai, i 
rimtai ir taktingai, visuomet su šviesia, optimistinga 
ir įdrąsinančia šypsena. Toks tai Dr. Leimonas išori
nis. Viduje — tai ugningas vulkanas, kuriam perniek 
vėjai ir audros. Jis žino, kad nugalės ir ne kitaip, 
kaip tik su malonia šypsena. "ĮZ j

_2|lykas. Netik dėl to, kad 
‘Amerikos pilietystė reika-

ralizuotis. Gauti tą certi- 
fikatą jis turi parodyti 
kada ir kur jis atvyko. 
Kartais ateivis užmiršo 
laivo vardą, kuriuo atvy
ko, arba nepamena dienos 
kada atvažiavo ir į kurį 
uostą. Ypatingai jeigu jis 
mažas buvo atvežtas į .ši
tą šalį, tai jis tų visų fak
tų negali atsiminti. Kai- 
kuriuose atsitikim u o s e 
žmogaus vardas visai ne
tyčiomis neužrašytas Iai-

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI 

X » « / •

A-

Brangios RcllkvilOS Laterano;iauja žinojimą anglų kai- ™ sąraše, arba pavardė 
_____________ bos, bet tas pagelbės atei-j’škraipyta taip, kad nega- 

-------------1.1--------------------------- T . 'įima patikrinti jo įvažia
vimą, kad nors 
žiavimo diena 
paduota.

Nors kartais 
sunku patvirtinti legališ
ką įvažiavimą, bet tai yra 
galimas daiktas. Jeigu a- 
teivis peržiūrės senus re
kordus, arba pabandys at-' 
siminti smulkmeniškas in
formacijas kas darėsi ši
toje šalyje kada atvažia
vo, ar jis atvyko prieš ar
ba po kokios šventės. Kiek 
dienų jis praleido ant lai
vo, apie kokį laiką išva
žiavo iš Europos ir pana
šias reikalingas informa
cijas. Tad turint omenyje 
tą viską galima peržiūrėti 
to laiko atvažiavusių lai
vų sąrašą, ir daugumoje 
atsitikimų galima rasti 
laivo vardą kuriuo ateivis 
atvažiavo. Bet jeigu tas 
negalima, arba jeigu atei
vis įvažiavo nelegališkai 
prieš birželio 3 d., 1921 m., 
įstatymas pavėlina jam 
užsiregistruoti ir pagal ši
to užsiregistravimo jis 

i gali gauti reikalingą at- 
i važiavimo certifikatą. Mo
kestis tokio užsiregistra
vimo yra $10.
Gali užsiregistruoti kiek

vienas ateivis, kuris-atvy
ko į Jung. Valstybes prieš 
birželio 3 d., 1921 m., kad 
nors jis nelegališkai įva
žiavo, jeigu jis tik per vi
są laiką gyveno Jung. Val- 
istybėse nuo tokio įvažia

Tabula Magna Laternus Į padarytas iš cedro medžio 
arba šventųjų relikvijų i ir ilgumo turi dvyliką pė- 
sąstatas, priklausąs Šv. j dų, pločio šešias pėdas ir 
Jono Laterano bazilikai. | storio per gerą nykštį. Iš 
Romoje, yra lobingas ir į-i pradžių tas stalas buvo 
domus. Labiausiai gerbia-! dengtas sidabru, kurį nu
mos relikvijos ten yra ŠŠ.įteriojo ir išvogė Ispanai 
Petro ir Povilo kaukuolės, Į ir Prancūzai 1527 metais, 
kurios esti viešai įstaty- kai Roma buvo siaučiama 
tos Didžiosios Savaitės ir naikinama, popiežiau- 
antradienį. Tada galima jant Klementui VII. .Gali- 
pamatyti dalį ir raudono ma tą nuteriojimą patė- 
rūbo, kurs apdengė Išga- myti iš bažnyčios, kai ati- 
nytojo pečius pretorijoje; dengiama raudona užlai- 
taip pat galima pamatyti: da, kuri esti beveik visada 
dalį ir kempinės, kuri, pri- * užleista. Stalas pastatytas 
mirkyta uksaus ir tulžies, tiesiai, ir abu lygūs galai 
buvo paduota Išganytojui yra po dideliais stiklais, 
gerti. Didžiojo Altoriaus '.Atrodo, kad vienas galas 
koplyčioje yra medinis ‘ trūnija, ir padavimai nu- 
stalas, ant kurio, sekantj sako, kad tai yra ta vieta, 
įsigyvenusią tradiciją, šv. |kur Judas sėdėjo. 
Petras ir jo įpėdiniai au-j -----------
kojo šventąją Auką kata- PAMALDUS LIUDVIKAS 
kumbose. Taigi, tas alto
rius, vienintelis palikimas 
pasaulyje, kuriame nėra: pirmutinis Švenč. Sakra-

v •

uždirbti daugiaus pinigų, 
jis geriaus supras viską 
šitoje šalyje, jis galės da
lyvauti jo apylinkės vie
šuose reikaluose.

Ar ateivis gali išmokti 
anglų kalbą, jeigu jis jau 
viduramžį pasiekė? 
“TAIP”. Mes manydavo
me, kad senesni žmonės 
buvo per seni imtis moks
lo, bet visoki moksliški 
tyrinėtojai aiškiai visiems 
parodė, kad žmogus nie
kad nėr per senas moky
tis, ir kad kartais 
amžinis žmogus 
ni žmonės

ir atva- 
teisingai

yra labai

Klausimas — Tapau 
merikos pilietė 1920 m. 
per naturalizavimą mano 
buvusio vyro. Aš dabar 
noriu gauti atskirą pilie
tystės certifikatą. Kaip 
galiu gauti?

Atsakymas —Reikia pa
siųsti aplikaciją dėl certi- 
fikato į Commissioner of 
Imigration and Naturali- 
zation, vartojant Form 
2400, kurią galima gauti 
iš arčiausio natūralizaci
jos ofiso. Reikalaujama 
dvi fotografijos 2 colių il
gio ir 2 colių pločio, ir rei
kia užmokėti $5.00.

vidur- 
ir senes- 

geriaus moki
nasi, negu jaunieji. Išmo
kti naują kalbą visuomet 
yra sunku, bet mažai žmo
nių, kurie rimtai stojo 
prie darbo išmokti anglų 
kalbos, neįstengė to pada
ryti.

Anglų kalba yra moki- 
laikomos šventųjų relikvi- mento altorius, yra labai į narna didesnių miestų ir 
jos, nes tas Apaštalų Ku- gerbiamas Romoje. Vie- net mažesnių viešose mo- 
nigaikščio aukojamas a i nas jaunas kareivis, iš Po- ' - *- - - x-
stalas išimtinai gerbiamas piežiaus sargybos, pamal- 
dėl jo nepaprastos švente- dus Liudvikas Guerinas, 
nybės. kurs mirė dideliame šven

tume, visada tapdavo su- 
VAKA- žavėtas šventuoju entu

ziazmu, kaip tik pamaty-

GUERINAS
Tas atmintinas stalas,

v •

PASKUTINES
RIENES STALAS

Tačiau, nėra abejonės, davo tą stalą. Gruodžio 2 
kad brangiausias turtas, 
kurį laiko šv. Jono Late- 
rano bazilika, yra Pasku
tinės Vakarienės Stalas, 
kurs yra laikomas už ge
ležinių grotų ir apdengtas 
dideliais stiklais. Jis yra

dieną, 1860 metais, Nan- 
tės klebonui jis rašė: “Tai 
relikvija, kuri iš visų kitų 
labiausiai mane perima, ir 
paliečia mano sielą iki 
gelmių. Tai yra stalas, 
ant kurio mūsų Išganyto-

kyklose. Ir žmonės gali ta 
proga naudotis dykai. Be
veik kiekvienoje vakari
nėje mokykloje randame 
vyrų ir moterų 60 metų ir į 
senesnių, kurie imasi mo
kslo ir kurie labai pasek
mingai išlaiko pilietystės 
kvotimus. Tik drąsos rei
kia pradėti ir sistematiš- 
kai to prisilaikyti. Kad 
nors yra svarbu visiems 
mokėti skaityti ir rašyti 
angliškai,, bet natūraliza
cijos įstatymas tik reika-|

SKOLŲ NEMOKĖJIMAS
Klausimas — Ar galima 

areštuoti žmogų už tai, 
kad jis negali užmokėti 
skolas?

Atsakymas — Pasodini
ams kalėjiman skolininkų 
jau panaikintas kiekvie
noje valstybėje. Areštai 
padaromi civiliškuose at
sitikimuose tik kuomet 
galima įrodyti, kad apgi- 

i nė jas kaltas prigavyste, 
paslėpimu turto, arba ap
šmeižimu.

NATURALIZUOTŲ 
PILIEČIŲ TEISES

Ar atski-Klausimas
ros valstybes gali praves
ti įstatymą, kuris kokiu 
nors būdu aprybotų teises 
naturalizuotų Jung. Vals
tybių piliečių?

Atsakymas — Ne. Apry- 
bavimas naturalizuotų pi
liečių pilietystės teisių bū
tų tiesioginiu laužymu 
Jung. Valstybių Konstitu
cijos Artičle XTV, kuris 
dalinai sako: “visi asme
nys, kurie gimė Jung. Val
stybėse ar kurie tapo na- 
turalizuotais piliečiais ir 
esą po jos valdžia, yra 
Jung. Valstybių piliečiai 
ir piliečiai valstybių, ku
riose jie gyvena. Valsty
be negali pravesti ar pil
dyti bile įstatymo, kuris 
sutrumpina Jung. Valsty
bių piliečių privilegijas.

TL.I.S.
_ '■ e . . •

♦ •

Jeigu matai, kad yra proga — nesnausk nė minu
tės; įtempk visas savo jėgas, paleisk į darbą visas sa
vo galias ir veik! Nesididžiuok laimėjimu, kol jo nėra; 
kada viskas bus padaryta iki galo, už tave kalbės ta
vo nuveiktieji darbai. Napoleonas.

• I ‘ r. J r
f

I
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Nuo š. m. kovo m. 17 d. mudu su p. J. B. Laučka, 
kaip lietuvių katalikiškojo jaunimo pavasarininkų, o 
taip pat ir visos organizuotosios Lietuvos katalikiš
kosios visuomenės atstovai, turėjome laimės būti A- 
merikoje Lietuvos Vyčių ir drauge visos organizuoto
sios Amerikos lietuvių katalikiškosios visuomenės 
svečiais. Šia proga teko aplankyti vyčių kuopos ir iš 
viso lietuvių kolonijas.

Lankydamiesi įvairiose lietuvių gyvenamose vie
tose, mes rūpinomės artimiau susipažinti su čionykš
čiu lietuvių, o ypač jaunimo gyvavimu ir veikimu, 
stengėmės pakalbėti apie Lietuvos gyvenimo pažangą 
ir lietuvybės išlaikymo reikalą ir bandėme paberti 
minčių, kurios galėtų pasitarnauti tolimesniam darbe, 
kuriant vis gražesnį lietuvių tautos gyvenimą.

Keliaudami po Amerikos lietuvių kolonijas, mes 
turėjome progos matyti Amerikos lietuvių katalikiš
kosios visuomenės nuveiktus didelius darbus lietuviš
kosios ir katalikiškosios veiklos plotuose. Jeigu drą
siai galima džiaugtis tuo, kas lig šiam laikui lietuvių 
visuomenės čia buvo padaryta, tad neabejotinai ten
ka pripažinti, kad tai daugiausia yra šio lietuviško ir 
katalikiško darbo dėka. Mes aiškiai tai pajutome. 
Garbė už tai katalikiškajai lietuvių visuomenei ir jo
sios vadams!

Drauge tebūnie mums leista pareikšti mūsų nuo
širdžiausią, giliausią padėką už taip nuostabiai ma
lonų, gerą, neužmirštamą priėmimą, kurį mes turė
jome keliaudami po Ameriką. Ypatingos padėkos reiš
kiame mus į Ameriką pakvietusiems mūsų brangie
siems broliams ir sesutėms Vyčiams, jųjų vadovybei, 
o ypatingai garbingajam Pirmininkui inž. A. J. Ma
žeikai su žmona, kurie tiek nepaprastai daug mūsų 
reikalais ir mumis pačiais rūpinosi. Drauge taip pat 
norime pabrėžti mūsų ypatingai didelį dėkingumą di
džiai gerbiamai Dvasiškijai ir visiems kitiems katali
kiškojo lietuvių judėjimo vadams, kurie parodė mums 
tiek daug gražaus nuoširdumo, kurių lietuviškas sve
tingumas mums buvo daugiau negu broliškas.

Dar tenka paminėti, kad man, kaip Pasaulio Lie
tuvių Sąjungos Valdybos Sekretoriui, teko turėti rei
kalų ir su visa Amerikos lietuvių visuomene. Ir su 
pasigerėjimu turiu pažymėti, kad iš čia taip pat turiu 
gražiausių prisiminimų ir todėl visiems už man pa
reikštą taip malonų nuoširdumą tariu giliausios padė
kos žodžius. ,

Išvykdamas iš Amerikos į Lietuvių, savo ir mano 
bendrakeleivio, p. J. B. Laučkos, dar paliekančio A- 
merikoje, vardu linkiu broliams ir sesutėms Vyčiams, 
Amerikos lietuvių katalikiškai visuomenei ir visiems 
Amerikos lietuviams geriausio gyvenimo ir sėkmin
giausio veikimo, kuriant didingą, gražią lietuvių tau
tos ateitį.

I
I

MILŽINIŠKA
*

Jūsų 
Dr. Juozas Leimonas.

1936 m. rugpiūčio m. 5 d.

Nedarbo problema daro- ’ 
si vis aktualesne ne tik • 
užsieny, bet ir Lietuvoje. | 
Tuo klausimu netektų kai- „ 
bėti, jei nedarbas negim- i 
dytų tiek daug įvairaus ' 
skurdo ir kitokių iš jo ky- i 
lančių neigiamų padari- ' 
nių. į

Negalima sakyti, kad su į 
nedarbu nebūtų kovoja- i 
ma. Bet tos visos priemo- • 
nes, nedarbui pašalinti 
naudojamos, savo tikslo ’ 
vis nepasiekė. Taip yra to- < 
dėl, kad kovojama dau- ? 
giausia buvo ne su nedar- į 
bą gimdančiomis priežas- • 
timis, bet tik su jo pašė- i 
komis.

Nedarbas neaplenkė ir 1 
Lietuvos. Nors čia yra . 
priprasta jį vadinti dau
giau sezoniniu reiškiniu, < 
bet vis dėlto stebėdami 
matom, kad ir pas mus 
kiekvienais metais bedar 
bių randasi ne visai po 
mažai ne tik miestuose 
bet ir kaimuose. Be to, be
darbių skaičius turi ten
denciją didėti. Nors ir da
lina bedarbių registraci
ja, per metus įregistruo
jama dešimt tūkstančiii 
žmonių. Padarius ją nuo
dugniau visame krašte, 
tas bedarbių skaičius pa
didėtų mažiausiai per pu
sę.

Tokį bedarbių kadrą su
daro ne tik paprasti darbi
ninkai, bet ir vadinamieji 
inteligentai. Paskutiniųjų 
tarpe pasitaiko jau net ir 
su aukštuoju mokslu. Tai
gi, susirūpinti yra kuo.

Turint galvoje nedarbo 
padarinius, Lietuvos eko
nominį pajėgumą, geogra
finę padėtį, mūsų ūkio ti
pą, nedarbo problema 
mums darosi dar aktua
lesnė.

Kaip nedarbo klausimas 
Lietuvoje turėtų būti 
sprendžiamas? C__ ___
kymų gali būti daug ir į- 
^ail’iU- Ieškant atsakymo į profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
į šį klausimą, žinoma, reik kurie skelbiasi “1 hirbininke” 1 
nepamiršti, kad Lietuvos T visi garsinkite* “Darbininke".

GEGUŽINĖ
RENGIA LIETUVOS VYČIŲ N. ANGLIJOS APSKRITIS

Sekmadienį, Rugp.-August 9,1936
MAIRONIO PARKE, SHREWSBURY, MASS. (ŠALIA WORCESTER)

LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRITIS ŠIRDINGAI 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į ŠIĄ MILŽINIŠKĄ GEGUŽINĘ. 
BUS VISOKIŲ ĮVAIRENYBIŲ: LAIVELIŲ, LENKTYNĖS, PLAU

KIMO LENKTYNĖS, SPORTAS, ŠOKIAI IR VISQKI ŽAIDIMAI.
Visi, seni ir jauni j Vyčių Metinę Gegužinę! Kviečią RENGĖJAI.

ekonominis gyvenimas y- i 
ra artimai susijęs su kitų 
valstybių gyvenimu, visa 
egoistinių sumetimų pilna 
tarptautinr politika, kuri 
dažnai ypač netiesioginiai 
nedarbą palaiko ir suvi- i 
suotina. Bet vis dėlto be 
savo tarptautinio pobū
džio, — nedarbas yra indi
vidualus reiškinys ir kiek
vienai valstybei. Todėl no
rint pašalinti nedarbą Lie
tuvoje, be visų kitų sąly
gų, pirmoje eilėje reikalin
ga:

1. darbo pasiūlų ir pa
klausų centralizacija,

2. visuose samdomuose. vadovaujant, 
darbuose (rankų ir proto) ‘ 
teduoti darbo tik labiau
siai jo reikalingiems,

3. panaikinti viršvalan- 
dinį darbą, kur tik jis be
būtų,

4. mokyti jaunimą ama-
:tų,

5. plačiai organizuo t i 
viešus darbus ir

6. aprūpinti bežemius Į 
bedarbius žeme.

Šiuos klausimus mums 
Čia atsa-' ^ar Panagrip-ėti.

XX’
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I
parapijos vikaras ir vė
liaus pavaduotojas klebo
no Lowell perkeliamas į 
Kenosha, Wisc., į Šv. Pet
ro parapiją. Prieš išvyks
tant, kun. Skrodenis atos
togaus su savo tėveliais 
dvi savaites, o po to va- 
žuos į Kenosha, Wisc.

• v

SVEČIAS

Šiomis dienomis lankėsi 
kun. Adomas Morkūnas, 
MIC. iš Chicago, III. Kun. 
Morkūnas taipgi lankosi 
pas savo tėvelius, kurie 
gyv. ant Columbia g-vės.

Taipgi lankėsi kun. Jo
nas Bakšys iš Rochester, 
N. Y., kurs grįždamas į 
Rochesteri užkvietė pas 
save kleb. kun. Aug. Pet
raitį kelioms savaitėms ir 
kartu išvyksta. M. Y.

AUŠROS VARTŲ PARAP.
♦ - - c

VYTIS KANKINYS
PENKIŲ VEIKSMŲ TRAGEDIJA

Parašė
Vincas Nagornoskis

(Tęsinys)
KROATAS
(Į Valerą grasinančiu žvilgsniu.) 

Jų ^kalint, viešpatie negali.
Jie svečiai, todėl nepaliečiami.

VALERAS
Tu man išdrįsti sakyt ką daryti?

k TRISTAMAS
Jis čia kels maištą.

VALERAS
Supančiuokyt jį.

KROATAS
Ne, viešpatie, mane nesupančiuosit
Taip lengvai kaip manot. Aš ginsiuosiu! 
Salin iš kelio kam gyvastis miela.

(Iškirsdamas kardą kareiviui.)
MAKSIMIANAS

Ką? Ar tu drįsti stot prieš ciesorių?
KROATAS

(Artėdams prie durų ir kardu grūmodamas.) 
Dabar prasitraukšiu, bet veikiai sugrįšiu 
Su Dacijos vyrais paliuosuoti jų.

VALERAS
Užstoki duris. Neleiskit jo gyvo!

KROATAS
Pragaran žalty!

(Perkirsdamas kareivį ant kelio išbėga.)
MAKSIMIANAS

w

Worcester, Mass.
ŠV. KAZIMIERO PAR-JA
PARAPIJOS IŠVAŽIA

VIMAS PAVYKO
Sekmadienį, rugpiūčio 2 

d., Maironio parke, Shrew- 
sbury įvyko šv. Kazimiero 
par. metinis išvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš 
3000 žmonių. Išvažiavi
me buvo dainų, kurias su- 

! dainavo didysis choras, 
muz. Juozui K. Žemaičiui

Hurley, taipgi demokratų 
i kandidatą į gubernato
rius.

Dalyvavo šie kunigai: 
Pranas Skruodenis, Ado
mas Morkūnas, Jonas Ba
kšys iš Rochester, Vincas 
Čižauskas, K. Vasys ir vie
tinis 
tis.

N. A.

Šv. Šeimynos draugija, 
rugpiūčio 9 d. rengia pik- 

tniką, Aušros Vartų para
pijos darže. Pikniko prog
rama bus labai įvairi. 
Gros orkestras. Bus daug 
dovanų, skanių valgių ir 
gėrimų. Pelnas skiriamas 
Aušros Vartų parapijai 
bažnyčios užbaigimui.

Rast. L. Volungevičius.

klebonas A. Petrai-
Koresp. M. Y.

Radio laimėjo, Vytau
tas Siporavičius; auksinį 
laikrodėlį, Antanas Gra
bauskas; victrolą — Eu- 
nice Dirsiute, Stasys Ma
tusevičius, Jack Wise-

VYČIŲ IŠVAŽIAVI
MAS

.Sekmadienį, rugpiūčio 9 
d., įvyks Naujos Anglijos 
Vyčių Apskričio išvažiavi
mas Maironio parke, 
Shrewsbury. Šiame išva
žiavime bus įvairi sporto

man, Marty Quinn, Char- programa: lenktynės, ba
lęs Zuromskis, Antanina 
Bakšytė, Marijona Šarkie- 
nė, Mary Lisuonick, Eva 
D. Bunevičius, Jurgis An- 
druška, N. Šimankauskas, 
Frank Kvietinskas ir p. 
Juknevičienė.

Kalbėjo šen. John S. Su- 
llivan ir Harold D. Dono-

seball ir kiti.
Bus ir šokiai, 

kviečia jaunus 
dalyvauti šiame
vime, ypač jaunimą.

Vyčiai 
ir senus 
išvažia-

linkai, j *— — --------------- -----------tikrai | kue, demokratų kandida- 
j tai į mayorus ir prof.

Aubri! Kur Aubris!
(Labai balsiai.)

SCENA XII
Tie patys, Aubris ir kareiviai

AUBRIS
(Įbėgdams su kareiviais.) 

Klausau, viešpatie, įsakymų jūsų.
VALERAS

(Rodydamas į Jurgį ir krikščionis.)
Jį plieno retežiais apkalkit tuojau
Ir įkalinkit su krikščionimis.

(Kareiviai nori išpildyt paliepimą, bet Alek
sandra jiems ranka mostelėjo, kad sustotų.)

ALEKSANDRA
Nesitikėjau tokių baisenybių.
Tas jau per saiką, Romos Ciesoriau! 
Jis tau darodė esmę tikro Dievo;

(Rodydama į Jurgį.) 
Ųž tai žadėjai jam laisvę grąžint.
Dabar apkaustai plieniniais retežiais;
Ar taip užlaikai žodį ciesoriaus?
Tai pasielgi it žemiausias niekšas, 
Be savigarbos ir be sąžinės.

(Su panieka, traukdamasi.)
VALERAS

Tu nesupranti reikalų valstijos.
(Labai neramiai ir išsigandęs.)

ALEKSANDRA
(Karštai ir išdidžiai.) 

Jų klasta ir melu nepagerinsi.
MAKSIMIANAS

O viešpatiene, pažvelk į tuos griaučius, 
Tai darbas juodo raganavimo;
Tai tur būt bausta mirtim, kitaip Roma, 
It šitas stabas gulės griaučiuose.

(Rodydams apvirtusią Apolo statulą.)
ALEKSANDRA

Nesitikėkit toliau užlaikyti 
Romos galybę stabmeldyšteje.

Didžiausia apgavystė’ y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 TrumbulI St.
Worcester, Mass.

i MILLBURY FURNITURE
COMPANY

KUN. SKRUODENIS 
PERKELTAS į KENO

SHA, WISC.
Kun. Pranas Skruode

nis, buvęs Šv. Kazimiero

Ji jau nustojo garbės, teisingumo
Ir savigarbos; todėl ji griūva;
Romos žvaigždė gęsta ant amžių; dabar 
Po kryžiaus ženklu, mums išganymas.

(Išdidžiai artėdamas prie Jurgio.) 
VALERAS

(Išgąsty ir rūsčiai.)
Ar tu išdrįsi?...

ALEKSANDRA
(Galvą pakeldama išdidžiai.) 
Taip, maldauti krikšto.

Stebukladari ir mane priimk
Į savo kuopelę.

(Klaupia prie Jurgio palenkdama galvą; Sofi
ja, Audrianas, Gracija, Mumija, keletą karei
vių ir budelio tarnai taipgi klaupia prie Jurgio 
ir maldaujančiai į jį rankas ištiesia.)

GRACIJA
(Klaupdama.) 

Ir mane krikštyk!
VALERAS

Aubri, kareivių!
(Glausdamas giliai į sostą.)

AUBRIS
Jie bus čia tuo jaus!

(Nueina į tarpdurį ir kardą iškelia, tuoj dau
gybė kareivių įeina prisiruošę užpuolimui. Va
leras atsistoja ir garsiai įsako kareiviams, ro
dydams į krikščionis.)

VALERAS
Suimt tuos bedievius ir tvarką įkurt!

. (Kareiviai dairosi viens į kitą.)
AUBRIS

(Artėdams prie kareivių su atstatytu kardu.) 
Greičiau! Į darbą... Nesibaiminkit!

MINIOS BALSAI .
O Šventas Jurgi! Krikštyk mus!... Krikšl 

(Vienbalsiai, visi suklaupia ir rankas i 
Uždanga nusileidžia.

(Bus daugiau)

I

I

Baldai, Kilimai, Naminiai 
Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOYV šaldytuvai.

GLENW00D ir ATLANTIO
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

išsimokėjimui.
Dial 2-5936

178-200 Millbury St.,
M’ORCESTER, MASS.

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-342 Hardinę St. 
WORCESTER, MASS. 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-5898

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

Tel. 3-5710

GREENWOOD DURY
Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER,



Jasktądiecžs. 7, 193?

KAS GIRDĖTI,LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

f darbininkas 6.

KITA EDISON - VVESTINGHOUSE

AUKSINIO JUBILIEJAUS VERTYBE

MONTELLO, MASS. i

SUNKIAI SUŽEIDĖ
Liepos 30 d., po sunkaus 

darbo dienos, Kazimieras 
Grigas, LDS. 2-ros kp. 
pirmininkas ir energingas 
Šv. Roko par. darbuoto
jas, grįždamas troku iš 
darbo tapo sunkiai sužeis
tas. Jis dirbo Brocktonc 
miesto darbą. Troko drai- 
veris nustojęs lygsvaros 
pataikė į medį ir visi dar
bininkai tapo sužeisti. 
Iš didelio būrio darbinin
kų randasi 3 lietuviai, ir 
jų tarpe K. Grigas. Po į- 
vykio visi sužeistieji nu
gabenti Brocktono miesto 
ligoninę. LDS. 2-ra kuona 
reiškia savo nuoširdžią 
užuojautą jo moteri ir vai
kučiams ir linki greito 
pasveikimo jų maitintojui.

• v

Granby, Conn. Jungtuvės 
įvyko St. Eernard’s par. 
bažnyčioje. Po dviejų sa
vaičių praleisto “medaus 
mėnesio” Lake Champlain 
pp. Klimavičiai apsigy
vens Washington St. Nor- 
woode.

Trečiadienį, rugpiūčio 5 
d. jaunasis choras, vado
vaujant muzikui Anicetui 
Šlapeiiui buvo išvykęs i 
Nantasket Beach, kur visi 
linksmai praleido diena.

Rap.

WESTF!ELD, MASS.

MODERNIZE 
ELECTRIFY

<3

Jonas Jeskelevičius.
LDS. Centras reiškia 

gilią užuoiautą p. K. Gri
gui ir jo šeimai ir linki, 
kad Aukščiausis grąžinti: 
jam sveikatą.

DALYVAVO VYČIŲ 
SEIME

Kleb. kun. V. Puidokas 
Naujos Anglijos L. Vyčių 
Apskričio Dvasios Vadas 
ir p. Jurgis Naudžius bu- 
5ro išvykę į 24-tą jį metinį 
Lietuvos Vyčių Seimą,

I

RENGIASI Į GEGUŽINĘ
LDS. 2-ra kuopa prane

ša, kad vyks organizuotai 
j dviejų apskričių Geguži
nę, kuri įvyks rugpiūčio 
16 d., š. m., Palangos par
ke, Lawrence, Mass. Dar
bininkais pasižadėjo būti 
valdybos nariai ir kiti. R.

NORWOOD, MASS.
3 

su 
išvyko praleisti

Taigi ir šiame piknike bus 
visiems daug malonumo. 
Visi dalyvaukime.

Ligšiol mūsų sportinin
kams - baseballininkams 
gerai sekėsi. Bet pereitą 
savaitę juos supliekė Ra- 
dio Cab. Rezultatai: 8 
prieš 7 mūsų nenaudai. 
Nors ir pralošė, bet jie ne
nusimena ir turi viltį šį 
sekmadienį savo oponen
tus nugalėti. Linkime pa
sisekimo.

Kunigų Vienybės Seimas
Susidarius svarbioms priežastims, Valdyba yra 

priversta atšaukti ankščiau paskelbtą Kunigų Vieny
bės seimo laiką ir vietą.

Šiuomi galutinai pranešame, jog Seimas įvyks 
rugpiūčio 11 dieną, Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn.

Visi kunigai maloniai kviečiami dalyvauti.
Pirm. kun. K. Urbonavičius 
Ižd. kun. J. Simonaitis 
Sekr. knn. Pr. M. Juras.

Pirmadienį, rugpiūčio 
d. adv. Povilas Sykes 
žmona 
mėnesio atostogas į Green 
Harbor, Mass. Adv. Povi
las Sykes yra Sykes & Sy
kes firmos narys. Jų ofi
sas: 681 Washington St.

Tą pačią dieną grįžo iš 
atostogų adv. Benjaminas 
Sykes. Jo žmona ir 
neliai liko savame 
r.amyj, Pinehurst 
(IVareham, Mass.)

Adv. B. Sykes jau treti 
metai yra prezidentu 
Pinehurst Beach Imnro- 
vement Association. Toū 
organizacija rūpinasi jū
ros pakraščio pagerinimu 
ir jos gyventojų reikalais.

Pereitą sekmadienį, rug
piūčio 2 d., Pinehurst 
Beach, pas adv. B. Sykes 
ir ponią lankėsi po. Knei- 
žiai su šeima iš Canton, 
pp. Russell su šeima ir p. 
Vrubliauskas. graborius 
iš Norwood. Visi pas sve
tingus pp. Sykes praleido 
linksmai laiką. Ponai Sv- 
kes turi pasistatę gražų 
vasarnamį su visais nau
jausiais įrengimais. Vieta 
graži ir patogi juros šilta
me vandenyje ir saulės 
spinduliuose pasimaudyti.

Kiek laiko atgal pas pp. 
Sykes buvo nuvykę ir Lie- 
tuvos Pavasarininkų ats
tovai, Dr. Juozas Leimo- 
nas ir p. Juozas Laučka,

ti u sū- 
vasar- 
Beach

STOKA DARBININKŲ
Vietiniame laikraštyje! 

tilpo straipsnelis, kuriame! 
miesto užsiėmimo biuras 
(employ m e n t bureau) 
pranešė stoką namų tar- J 
naičių. Tas parodo, kad i 
biznis pagerėjo.

Girdėt, kad prie tabako,“ 
’*ur nemažai dirba lietu
vių, reikalinga naujų dar- j 
bininku, nes seni, paprasti 
darbininkai turi kitus ge
resnius darbus. Dviračiu 
fabrikas ypatingai gerai 
dirba.

Taigi šiais laikais taba
ko darbininkai, jeigu bū
tų vieningi, galėtų gauti 
geresnį atlyginimą. Pir- 
miaus, kada merginos ne
rūkė, tai tabako siuvėjos 
gaudavo 60 centų už pun
delį, o dabar gauna tik 30 
centu už pundelį.

Jeigu tabako siuvėjos 
susiorganizuotų, tai jos 
galėtų gauti mažiausiai 40 
centų. Kiti tabako darbi
ninkai irgi galėtų gauti 
geresnį mokestį. Tabako 
darbas yra sunkus — biz
nis geras — algos mažos. 
Darbininkai patys kalt’, 
kad prakaituoja už mažą 
atlyginimą.

I

M

Sekmadienį, rugpiūčio 
16 dieną šv. Jurgio par. 
bažnyčioje įvyks dvejos 
jungtuvės, būtent: Vinco 
J. Valin iš Cantono su p. 
Ieva A. Virginskvtė ir Pe-! 
tro Glebaus iš Walpole su 
p. Ona Antanaitytė.

Šiomis dienomis apsive
dė p. Pranas Klimavičius 
su p. Georgianna Burke iš

Mėnesis atgal Westfield 
Savings bankas turėjo 
piešimo kontestą tarp 
aukštesnės mokyklos stu
dentų, kad nupieštų Sa
vings bankos emblemą. 
Studentas Valteris Kašėta 
laimėjo pirmą dovaną. 
Dabar išėjo piešinio pada
ryta maža klišė ir yra 
vartojama ant bankos ra
šomųjų popierių ir laikrz 
ščiu skelbimuose. Kašėtom 
nupiešta emblema išreiš
kia darbštumą, taupumą 
ir apsaugojimą tų ypaty
bių, ant kurių Savinas 
bankas tapo įsteigtas ši
toje valstybėje.

Konsulmonas Jonas Po- 
wers, ward 2, kuriame y- 
ra mūsų parapijos daug 
gyventojų mirė. Palaido
tas pereitą sekmadienį iš 
Šv. Marijos bažnyčios. Ji
sai buvo išrinktas konsul- 
monu pirmą kartą pereitą 
rudenį.

PIKNIKAS
Kleb. kun. V. Puidokas 

visų žiniai praneša, kad 
šių metų piknikų sezoną 
pasibaigs rugpiūčio 9-tą. 
Kviečia visus atsilankyti.

Jurgis Jonas.

KOKĮ MES ESAME

’159-50
AKTUALĖ VERTĖ $189.50

Elegantiškiausias
ŠALDYTUVAS,
TURĖJĘ
EDISON yra pri
minęs YVestingrhou- 
se, kad taupūs 
Naujosios Angli
jos gyventojai vra 
pareiškę norą tu
rėti šaldytuvo apa
čioje padėliui vie
tą. Taigi. Westinghouse apačioje šaldytuvo Įtaisė vietą 
susidėti daržovėms! Priede to, pridėjo dar daugiau 
vertybių: crisping pan, termometrą, viduje lempą, "ra
žų, žalią nejkaistomą loveli ir ledui susidedančiam iš 124 
kubinių kavalkiukų vietą. Aklai uždarytas mechanizmas 

išaliejuotas visam laiku; ir garantuotas penkiems 
operavimo kaina yra aktualiai įrodyta.
ĮMOKLTI — 3 METAI IŠSIMOKĖTI

yra
metams. Žema

NEREIKIA

The Edison Shops
39 Boylston St. Boston 

ir 32 kitose parankiose vietose 
HANeock 3300

Atdara 8;30 iki 5:15 pp. kasdien ir Šeštadieniais 
Pas Elektrikinius ar Kontraktorius Dylerius.

Detroito Žinios
DETROIT, MICH.

ŠV. PETRO PARAPIJA
Šios savaitės pirmadienį 

Lietuvių dienos, kuri į- 
vyks rugpiūčio 22 d., ren-•>

SHENANOOAH, PA.

gėjai susirinko pas šios 
parapijos kleboną pasitar
ti. Rengėjai jau nuo se
niai darbuojasi, kad šis 
parengimas pavyktų. Ren
gimo Komisiją sudaro 
darbščiausias šios parapi
jos jaunimas. Lietuvių 
dienoj bus įvairi sporto 
programa: kumšt y n ė s, 
lenktynės ir kitoki žaidi
mai. Bus ir dainų. Atvyks 
iš Gary, Ind. kvartetas. 
Bus pagerbti lietuivai jau
nuoliai, kaip tai: Jonas 
Mičiuta, kuris yra baigęs 
Šv. Jurgio par. mokyklą ir 
dabar užbaigė Notre Da- 
me universitetą ir Juozas 
(Norris) Norauskas, vals-

LIETUVIŲ DIENA
Jau neužilgo sulauksi

me tos dienos apie kurią 
tiek daug šiomis dienomis 
skaitome laikraščiuose — 
Lietuvių Dienos.

Shenandorio lietuviams
toji diena yra visų metų tybės bowlerių čampijo

nas. Jonas Mičiuta yra žy
mus sportininkas.

Rengėjai kviečia visus į 
Lietuvių Dieną atvykti.

iškilmingiausias piknikų - 
piknikas! Ar jaunas, ar 
senas, biednas ar turtin
gas, katalikas ar koks jų 
nebuvo visi rengiasi išva
žiavimam Net kitataučiai, 
nors nenoriai, visi pripa
žįsta, kad Lietuvių Diena 
Lakevvoodo Parke yra di
džiausia metinė pramo
ga. ________

GREENHELD, MASS.

Jaunimo šv. Vardo ir 
Mergaičių Sodalicijos dr- 
jų nariai šį sekmadienį 
priims mėnesinę šv. Ko
muniją. Visų narių parei
ga dalyvauti, šeštadienį 
įvyks Merginų Sodalicijos 
ir Marijos draugijų choro 
praktika. Visos narės a- 
,teikite į praktiką.

Pereitą mėnesį daug 
žmonių prigėrė, tarp ku
rių nemažai ir lietuvių. 
Daug jaunų vaikų prigėrė 
ir, rodos, dėl neprižiūrėji 
mo tėvų. Labai dažnai 
žmogus prigeria per neat
sargumą.

Yra žmonių, kurie so
čiai pavalgę eina maudy
tis. Taip neturėtų daryti. 
Neturėtų eiti į vandenį 
tuoj po valgio. Turi pabū
ki nors valandą po valgio. 
Be to, nuetiti į gilų van-Į 
denį jei nemoki plaukti.

Pereitą savaitę Juodojo 
Legijono narius teisiant 
paaiškėjo baisūs dalykai. 
Vienas to legiono narys, 
kaltinamas už kriminališ- 
kus darbus, teisme pripa
žinęs, kad tūlas bakterio
logas auginęs gemalus 
baisios ligos, kuriais no
rėjęs užnuodinti kaiku- 
riuos žmones. Baisu net 
pamąstyti apie tokių slap
tų draugijų veikimą ir jų 
narių ištvirkimą. Tai vis 
darbai žmonių nutolusių 
nuo Motinos Bažnyčios.

Pereitą sekmadienį šios 
parapijos klebonas aiški
no žmonėms bažnyčioje 
Kristaus žodžius, kuriuos 
Jis yra pasakęs verkda
mas prie Jeruzalės mies
to, būtent: “Kad gi ir tu 
būtumei pažinęs ir tai ši
toje tavo dienoje, kas gali 
suteikti ramybę, dabar gi 
paslėpta tavo akims”. Ra
mybė yra tai mūsų tikėji
mas ir malda. Kaip tik ti
kėjimas atšala, tai ir mal
dos nereikia, o paskui ne
bereikia nei maldos namų 
— bažnyčios. Išgriovus 
bažnyčią nebereikia nei tų 
dalykų, kuriuos aiškina 
bažnyčioje; nebere i k i a 
ketvirtojo Dievo įsakymo. 
Tegul mūsų seni tėvai ga
lą gauna. Taipgi neberei
kia nei penktojo Dievo i- 
sakymo, nei šeštojo ir tt. 
Tik prisižiūrėkime šian
dien kas dedasi Rusijoje, 
Meksikoje, Ispanijoje ir 
kitose šalyse, kur tik Die
vo įsakymai yra paminti 
po kojų.

ŠV. JURGIO PARAPIJA

AUDRŲ NUOSTOLIAI ’niškio, Kurklių ir k. vi.)—
---------- 867.000 lt., tačiau dar vis- 

Kaunas — Žemės Ūkio kas neapskaičiuota; Aly- 
Rūmų speciali komisija taus apskr. — 96.149 lt., 
jau baigė skaičiuoti aud- Trakų apskr. — 36.581 lt. 
rų padarytus Lietuvoje; Kitose apskrityse nuosto- 
nuostolius. Kauno apskri
ty padaryta nuostolių už 
156.579 lt. Mažeikių — 
280.570 lt., Šiaulių (—Jo-

ŠULINY NUTROŠKO 
DUJOMIS

I
buvo patenkinti gražio
mis dovanomis.

Laike vakarienės buvo 
pakviesti kalbėti 
Medinis, P. Medonis, 
Paurazas, f 
Paskiaus kalbėjo sąjun- 
gietės: buvusi pirm. J. 
Medinienė, E. Paurazienė, 
O. Aksomaitienė pirm. M. 
Uždavinienė ir kitos. Bu
vo sudėta daug gražių lin
kėjimų ir ištarta didelė 
padėka 54 kuopai ir šeimi
ninkėms. Taipogi atsilan
kė dvasios vadas kun. J. 
B. Čižauskas.

Suv. Kalvarijos mieste- 
i lyje buvo kasamas šuli
nys. Iškasus apie 9 mtr. 

Juozas gilumo pajusta dujos ir 
S. darbas kelioms dienomos 

Daunis ir kiti. Į buvo nutrauktas. Pe pen- 
■ kių dienų darbininkas mė

gino šulini kasti ir nusi
leidęs apalpo. Apsinuodi
jusio darbininko Vaitkevi
čiaus leidosi gelbėti ugnia
gesys Kupstas, kuris taip 
pat nualpo. Mėgino dar du 
leistis, bet vienas be są
monės ištrauktas ir trau
kiant į rentinį smarkiai 
sužalotas, o kitas irgi bu
vo pradėjęs alpti, tai lai- 
laiku ištrauktas.

Nualpusiųjų lavonai iš 
šulinio buvo išimti tik po 
keturių valandų, kai iš 
Marijampolės buvo atga-

Visi linksmai laiką pra- 
’eido ir išsiskirstė geroje 
nuotaikoje. Pagei d a v o, 
kad kuopa ateityje suren
gtų tokių išvažiavimų 
daugiau. Tariame širdin
gai ačiū visiems prisidėju- benta dujokaukė, 
siems prie to parengimo, o' guli būta kažkokių
ypač tiems, kurie patar-' nuodi duj
navo savo automobiliais 
atveždami valgius ir sve
čius. Nuoširdus ačiū visai
54 kuopai.

DARIAUS IR GIRĖNO 
KŪNŲ PERKĖLIMAS 

ATIDĖTAS-----------
Moterų Są-gos 64 kuo-' 

nos nauja narė p. Molienė 
išvyko atostogauti į N- Y. transatlantinių lakū- 
valstybę porai savaičių. nų a a Dariaus ir Girėno 
Ketino pakeliui aplankyti kūnus iš Medicinos Fakul- 
savo brolį ir visus pažįs- teto į naujai pastatytą 
tarnus. Linkime jii 
mingos kelionės.

Kaunas — Liepos mėn.
19 d. buvo numatyta per-

jai lai- mauzoliejų Kauno kapinė
se. Tačiau, atsižvelgiant 

jį tai, kad mauzoliejaus 
Atvyko atostogautų ku- statybos darbai buvo bai- 

nigas M. Daumantas iš Gi- gti tik šiomis dienomis, 
radville, Pa. Šv. Vincento paminklui statyti Komite- 
parapijos klebonas. Pas tas abejoja dėl galimos 
tėvelius, gimines žada pa-, drėgmės, kuri galėtų mau- 
viešėti visą mėnesi. Sek- Z0^eJuJ atsirasti ir paken- 

1 "i balzamuotiems kū
nams, todėl nutarė kūnų 
perkėlimą atidėti vėles
niam laikui, kai kapo rū
šies vidaus temperatūra

V •

Saldžiausios širdies V. 
Jėzaus draugijos piknikas 
ivyko rugpiūčio 2 d., 
Franklin County parke, i 
Dalyvavo daug žmonių ir i Šios savaitės pirmadienį 
visi linksmai praleido lai- Jaunimo draugijos nariai 
ką. Draugijai liko nema- savo susirinkime 
žai pelno.

_ —     |'CAA €»£FAįSirkAlAAVCAO, HU* AK,

Vietinė Susivienymokn. įvyks rugpiūčio 16 dieną, 
T'e^gia pikniką rugpiūčio Beechnut grove pavyktų. 
9 d. tame pačiame Frank- visus kviečia į tą pikniką, 
lin County parke. Bus į' Mūsu jaunimas visuomet 
’rairi programa.

s nutarė 
smarkiai padirbėti, kad 
parapijos piknikas, kuris

.mandagiai ir maloniai pa- 
A. Dėdinas. | tarnauja parengimuose.

Moterų Są-gos 54 kuo
pos šeimyniškas išvažia
vimas, “Belle Isle Park” 
įvyko liepos 26 d. Visi da
lyvavo su savo šeimomis 
ir naujai prisirašiusiomis 
sąjungietėmis. Nes tokiu 
bendru išvažiavimu seniai 
beturėjome. Buvo skirta 
iš kasos $40 padengimui 
išlaidų. Atsilankė apie 
keletas šimtų žmonių.

Šeimininkės buvo pri
rengusios labai gardžius 
pietus ir vakarienę. Dau
giausiai pasidarbavo mū
sų kuopos pirm. M. Užda- 
vinienė, A. Gustaitienė, O. 
Rankelienė, O. Banionienė 
ir P. Medonienė, ir daug 
kitų padėjo darbuotis 
Duota daug gražių “prai- 
sų” už bėgimus ir kitokius 
žaislus. Laimėjusieji labai

madien'į, liepos 26 d. atna-į^ 
savo šv. mišias ir pasakė 
gražu pamokslą šv. Jurgio 
par. bažnyčioje.

Linkime jam laimingų! kūnų laikymui bus ištirta 
ir linksmų atostogų. specialios komisijos.

Lietuvos skulptorius, P. 
Rimša turėjo išstatęs pa
rodą Detroite, Gordon 
Beer Art Galleries, 39 A- 
dams Avė., pačiame mies
to centre. Paroda skait
lingai lankė ne vien lietu
viai, bet ir svetimtaučiai. 
Ne vien mes didžiavomės, 
bet ir svetimtaučiai 
čiai rašė ir kalbėjo 
jo kūrinius.

Paviešėjęs Detroite,
tino vykti į Pittsburgho 
lietuvių kolonijas. Mes pa
tariame visiems skaitlin
gai lankytis, nes yra labai 
įdomu pamatyti biustus 
mūsų tautos didvyrių, ra
šytojų, vyskupų, popiežių 
ir kitų žymesnių asmenų.

J. H. Medinienė.

pla- 
apie

ke

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwoo<l 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WaghingtOD St 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St 
TEL. Brockton 2005
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METINIS PIKNIKAS ŠV. 
MARIJOS VILOJ PAVYKO

Elmhurst, Pa. — Liepos 
26 dieną skaitlingas bū
rys žmonių iš įvairių pa
rapijų ir kitų apylinkių 
suvažiavo į Šv. Marijos 
Vilos metinį pikniką. Jau 
anksti rytą žmonės pradė
jo rinktis. Diena buvo ide
ališka. Visais atžvilgiais 
piknikas buvo sėkmingas. 
Nestebėtina, nes Komisi
jos narės visa širdimi dar
bavosi, kad šis piknikas 
būtų pelninigas ir sėkmin
gas. Triūsas ir pasišventi
mas nenuėjo veltui. Die
vas, kurs nedaleidžia žmo
gui Jį pralenkti duosnu- 
me palaimino komisijų na
rių darbą taip, kad jis at
nešė vaisiu šimteriopą.

PADĖKA PITTSTONO 
MOTERŲ SĄJUNGAI 
Vėl tenka mums maloni 

priedermė padėkoti Mote
rų Sąjungos 19-tos kuopos 
narėms iš Pittstono. Ma
loni priedermė todėl, kad 
šios geradarės yra mums 
brangios iš praeities. Se
serims prašant, šios mote
rys uoliai stojo į darbą. 
Komitetas susidarė iš šių: 
Gerb. J. Sakalauskienė, 
pirm.; Katarina Vizgaitie- 
nė, Pranė 
Magdalena 
Domicėlė 
Leokadija
Karolina Poderienė ir Ma
rijona Gilienė. Ypatingą 
padėką reiškiame Gerb. J. 
Sakalauskienei, nes jos 
7T "

Laurinaitienė, 
Markauskienė, 
Rutakuskienė, 
Račkauskienė,

vadovystėje komiteto na
rės sėkmingai darbavos;. 
Komisija išlaimėjimo ti- 
kietų pardavė už $45.80; 
surinko, “hot dogs”; bųns, 
“bingo” dovanų ir saldai
nių. Ne tik sukolektavo 
virš minėtus daiktus, bet 
taipgi ragino ir pasirūpi
no, kad žmonės atvažiuo
tų. Net 2 busai pilni atva
žiavo! To negana, vietoj 
pasilinksiminti atvažiavu
sios stojo į darbą. Gerb. J. 
Sakalauskienė pati parda
vinėjo tikietus. Pardavė 
už $7.40. Lai šios sąjun
gos narė bus pavyzdžiu 
kitoms.

Sveikiname šias gerašir- 
dingas moteris už jų darb
štumą ir gailestingumą 
link mūsų senelių ir naš
laičių. Jos gerai supranta 
gilią reikšmę artimo mei- ' 
lės, ir neatstume ištiestos 
našlaičio rankos, bet pri
glaudžia ir suteikia jam i 
medžiaginės paramos. Re
miant mus suteikė drąsos 
ir toliau darbuotis. Kaip 
malonu, 1 __
kas atjaučia jų reikalus ir narėms: 
paguodžia.

Pittstono geradariams, 
rėmėjams, kurie pirko iš- 
laimėjimų tikietus arba 
kurie aukavo ką nors dėl 
pikniko tariame širdingai 
ačiū.

Tariame nuoširdžiausią 
ačiū komisijos narėms, 
kurios taip uoliai ir sun
kiai dirbo prieš pikniką ir 
taipgi piknike. Pžtikrina- 
me joms, kad Dievas, kurs 
viską mato užsirašė Jo 
knygose jų gerą darbą.

PADĖKA HYDE PARK 
KOMISIJAI

Dėkojame nuoširdžiai 
šioms moterims iš Hyde 
Park, kurios irgi priklau
sė prie pikniko komisijos: 
Gerb. M. Petraitįęnė, pir
mininkė, M. Gąvelienė, M. 
Stankevičienė, B. Mickevi
čienė, ir A. Poteliuniępė. 
Jos pardavė tikiętų už 
$24.50; surinko ‘hot dogs’, 
“buns”, duonos saldainių 
ir dovanų. Gerb. M. Pet- 
raitienei didžiausia dėka 
priklauso, nes per jos dar
bštumą ir veiklumą tą vis
ką nuveikė. Taipgi vietoj 
pasamdyti busą iš kitur, 
pasamdė Seselių busą; to
kiu būdu norėdamos įteik
ti daugiau paramos joms.

Kaip malonu yra žinoti, 
kad yra tokių geraširdžių 
geradarių, kurie niekad 
neatsisako darbuotis lab
darybės darbams. Kada 
tik paprašome šių moterų 
vis prisirengusios padėti.

'Tikimės, kad Jėzus Nu
kryžiuotasis, Kurio garbei 
šios moterys taip darba
vosi, suteiks joms gausių 
malonių.

Ačiū tariame Wilkes- 
kada matai, kad Barre parapijos komisijos 

panelei A. Gri- 
malaitei, pirmininkei, p- 
lėms: A. Solinskiutei, P. 
Gatės, A. Sankiutei, A. 
Stremiutei. Jos darbavosi 
prie “bingo” stands; dar
bas jų nebuvo veltui. Nuo
širdžiai dėkojame pane
lėms T. Motiejūnaitei ir 
A. Jakiutei iš Luzerne, ku
rios atliko kasierkų parei
gas. Šių panelių darbštu
mas artimo meilės darbe 
yra pavyzdys kitoms.

Negalime užmiršti pane
lės L. Stankevičiūtės iš

i
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LDS. N. ANGLIJOS IR MOTERŲ S-GOS APSKRIČIŲ

DVILYPE
GEGUŽINĖ

Rugpiučio-Aug. 16,1936
PALANGOS PARKE, LA VVRENCE-METHUEN, 

MASSACHUSETTS

Subendrinus visas dviejų Apskričių pajėgas, su
sidarė 22 kuopų organizuotas kūnas. Kuopos priside
da darbu ir auka. Sudaryta įvairi programa: sportas, 
žaislai, šokiai. Maudynės tyrame ežero vandenėlyje.

Jauni ir seni, vyrai ir moterys turės linksmiausi 
laiką šioje dviejų Apskričių GEGUŽINĖJE.

Štai Lawrencietės rengia maišą dovanų; nashua- 
ietės kepa lietuviškus “karvojus”; bostonietės rengia
si mieruoti savo gaminius “bušeliais”; kitos kuopos 
bei veikėjos tyliai rengiasi, kad padarius “surprizą”.

Žodžiu, GEGUŽINĖ žada būti panaši į Lietuvių 
Dieną — įvairi ir turininga. Tad visi Į dviejų Apskri
čių rengiamą Gegužinę!

KVIEČIA RENGĖJAI
Plymouth, kuri su pagelba 
Sodaliečių pardavė tikie- 
tų už $14.10. Ačių ir joms 
visoms.

Taipgi tariame nuošir
džiausią ačiū visiems atsi- 
lankusiems ir šiaip prisi- 
dėjusiems prie šio taip sė
kmingo pikniko. Labai į- 
kainuojame mums pagel- 
mą suteiktą šiais sunkiais 
laikais.

Gilią padėką reiškiame 
kun. J. K. Kundreskiui. 
Luzernės klebonui už su-

teiktą kolektą $61.94. ši- 
kolekta buvo surinkta lai
ke novenos ir taipgi Šv. 
Onos šventėje. Taipgi ta
riame ačiū brangiems rė
mėjams ir visiems priete- 
liams, kurie savo aukomis 
rėmė mūsų našlaičius ir 
senelius. Duosniems Die
vas teatlygina šimteriopai 
ir tesuteikia gausių malo
nių.

Visados dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus

Seserys.

roa
Engiand,

k COKE 1

i TAUPYK!

F PINIGUS!

SKYRIAI:
Brighton 314 Wash.
Cambridge 4 Brattle
Charlestown 161 Medford
Dorchester 346 Talbot av.
Malden 69 Pleasant
Norwood 269 Lenox
Roslindale 6 Corinth
Roslindale 6 Corinth
Roxbury 99 Warren
South Boston 463 Broadway
Executive Office 834 Mass. av. HIG hlnds-1920 
Nights Sundays Holidays KEN more-8100

ALG onqn-3108
KIR klnd-6820
CHA ston-0086
GEN eva-1350
MAL den-6800 

NOR wdod-0764 
PAR kway-3900 
PAR kway-4210 
HIGhlnds-6450

ŠOU Bos-1830

NAUJOS ANGLIJOS COKE’SŲ

Vasaros Netu Kainos Daug Pigesnės

Užsisakik Coke’su Dabar
Šauk Musų Artimiausi Ofiso Skyrių Dėl

Greito Patarnavimo ir Informacijų

BATCHELDER WHITTEMORE
834 MASSACHUSETTS AVĖ., BOSTON

Telephone HIGhlands 1920

JT* • •

: H

gelis etc.
Taigi kaip jau nuo seno

vės Shenandorls yra vi
sur žinomas kaipo lietu
vių 
miestas. Didelė gėda tiems 
lietuviams, kurie sarmati- 
nasi prisipažinti savo 
tautiškumą. Tokiems nei 
nesiseka ir prie kitų tau
tų, prie kurių jie prisišlie
ja, nes visi greit pažįsta 

, atsimetėlius ir nuo jų 
traukiasi.

I

V • ___________ i _

tirštai apgyventas

PADALINIMAS
Kunigas J. Horacek, 

Shenandorio Slavokų pa
rapijos klebonas, mirda
mas paliko savo testamen- 

. tą. Didesnę dalį savo tur- 
i to paliko Slavokų našlai- 
tynui, Jo tautos įstai- 

■ goms ir studentams. Bet 
Teismas peržiūrėdam a s 
šitą dokumentą nepripaži
no ir atmetė todėl, kad tas 
dokumentas nebuvo už
tvirtintas dviejų liudyto
jų parašais taip, kaip įsta
tymai reikalauja. Taigi 
Teisėjas pats padalino li
kusį a. a. Kun. Horackio 
turtą i kelias dalis: di
džiausią dali paskyrė ku
nigo giminėms.

valstybes ir i 
nebemano

K-rius.

vakarines 
šią apylinkę 
grįžti.

“Darbininko” korespon
dentas ir agentas, p. F. A. 
Kondrotas buvo išvykęs 
savaitei atostogų į New 
Yorką. Ten jis linksmai 
praleido laiką. Grįžo pail
sėjęs. Pasižada dažniau 
parašyti žinučių iš šios 
kolonijos i “Darbininką”.

I

IŠKILMĖS
Rugpiūčio 13-tą dieną, 

10 valandą ryte įvyks į- 
vlktuvių ir profesijos iš
kilmės laike šv. mišių. 2 
naujukės sudės Įžadus ir 
4 kandidatės gaus abitus.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus mūsų geradarius at
silankyti tą dieną į Šv. 
Marijos Vilą.

Sekanti išlaimėjo dova
nas: Lėlę aprengtą su $5.- 
00 — Mrs. A. Yenkart iš 
Mahanoy City, Pa., kuri 
padovanojo tuos pinigus 
Seserims. Nuoširdžiai ta
riame ačiū jai. Ranka nu
pieštą paveikslą — Mrs. 
M. Misalavičienė iš Ed- 
wardswille, Pa.; “luncheon 
sėt” — Mr. Petęr Kens iš 
Rockford, Ulinois. Porą 
karvelių išlaimėjo: Mr. A. 
Melusky, Pittston, Pa. ir 
Mrs. M. Krutulis iš Scran- 
ton, Pa.

MINERSVILLE, PA.

Nelaimė 
Susimušė

Sužeista 
ir Norma

MIESTO PARKAS
Seniai sumanytas 

dažnai apkalbėtas She
nandorio parkas jau neuž
ilgo bus vykdomas. Už 
trumpo laiko darbininkai 
pradės lyginti parkui vie
tą. Sakoma, kad šis dar
bas tęsis net iki pabaigai 
kitos vasaros.

Kadangi tas 16-kos akru 
plotas žemės yra vieškelic 
perskirtas į dvi dali, tai 
buvo nutarta, kad į tą 6 
akrų dalį vakarų pusėje 
kelio būtų apsodytas me
džiais, o kitoje pusėje ry
tinėje dalyje kelio, kad 
būtų įtaisyta apie 6 tennis 
courts, maudyklė ma
žiems vaikams, supyktos 
ir kiti prietaisai vaikams 
žaisti. Pagražinimui šios 
vietos bus pravestas ma
žas upelis, kad vingiais 
bėgtų per parko vidurį.

LENKAI
Shenandoryje nėra tiek 

daug tikrų lenkų, kiek 
žmonės paprastai mano, 
matydami net tris atski
ras lenkų bažnyčias.

Patenkindami savo žin
geidumą šitame klausime, 
patikrinkime lenkiškumo 
stovį šių trijų parapijų. 
Rasime, kad viena iš jų 
yra nezaležnikų sutverta 
kurių tarpe randasi žmo
nių maišytų tautų, iš ku-

ir

IR DAR ŠIS TAS—-
Lakewood Parko biznie

riai prisipažįsta, kad Jie 
kasmet Lietuvių Dienoj 
padaro tiek daug biznio, 
kad jai būtų galima turė
ti tris tokias dienas kas
met, tai Jiems daugiau ne
reiktų dirbti per visą me
tą.

Reikėtų, kad visi lietu
viai atvažiavę Į parką pa
silinksminti, suprastų Lie
tuvių Dienos tikslą, ir kad 
Įsigytų lietuvišką ženklelį, 
tuomi paremtų lietuviškas 
katalikų įstaigas, kurioms 
tos dienos pelnas yra ski
riamas.

.z. z __________
Mūsų par. vargoninin

kas Grigoraitis yra išva
žiavęs atostogoms. Jo vie
tą tuo tarpu užima p. Mi
kutavičius iš Minersville, 

Gib.Pa.

PITTSBURGH, PA.
VISU DĖMESIUI

Pranešame, kad Centro 
Valdyba ir atskiri Sky
riai Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjai, rengia 
didžiulę “Card Party” Se
serų farmoj — rugpiūčio 
16 d. Kviečiame visus 
jaunus - senus, didelius ir 
mažus. Laimingiems su
teiksime gražiausias do
vanas. Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.

v •Šiomis dienomis auto
mobilių nelaimėje užmušė 
p. Marijoną Matulaitienę, 
gyv. 35 Igtele St. ir du 
žmonės sužeidė, 
įvyko ant tilto, 
du automoliu. 
Petras Sodaitis 
Saunders.

Vieną automobilį vaira- rių nevienas užpyktų jei 
vo Juozas Petravičius iš jį pavadintume lenku. 
Minersville. Tuo pačiu au
tomobiliu kiek laiko at
gal tapo užmušta Pranciš
ka Gadalytė, 18 metų am
žiaus. Tada vairavo su
žeistasis Sodaitis.

Liepos 28 d. važiuoda
mas į Chicagą iš Utica, N. 
Y. kun. Juozapas Sitavi- 
čius buvo sustojęs Miner- 
sville pas pp. Klimus. Ku
nigas Sitavičius vyksta j

Dabar imkime kitą va
dinamą lenkų bažnyčią — 
Šv. Kazimiero parapiją. 
Patikrindami rasime, kad 
šioje parapijoje netiktai 
yra lietuvis klebonas, bet 
net 40-tas nuošimtis jo 
parapijonų yra, — lietu- 

j viai, daugelio pravardės 
aiškiai pasako, kad tai 
tikri lietuviai kaip tai: 
Andrulionis, Cebatorius, 
Paulionis, Gelguta, Drau-

PADĖKA
Šiuomi norime išreikšti 

širdingą padėkos žodį Phi- 
ladelphijos trijų parapijų 
Sąryšio nariams už suren
gimą pikniko, mūsų nau
dai, kuris įvyko liepos 26 
d., p. L. Gudanavičiaus ū- 
kėje.

Gilią padėką tariame 
Klebonams kun. Zimbliui. 
Kun. ValanČiūnui, kun. 
čepukaičiui ir jų vika
rams už nuoširdžią pagel- 
bą ir pagarsinimus.

Dėkojame visiems, ku
rie darbu, aukomis, garsi
nimais arba atsilankymu 
prisidėjo prie paramos.

Lai Viešpats Dievas ju
mis laimina, saugoja ir 
suteikia jums reikalingų 
malonių gyvenime.

Jums labai Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys.
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sidėti vagiliavimas. Jei 
kartais kur medaus užtiš-

~ g.
ATLANKĖ STAR BOT-

TLING ĮSTAIGĄ

MASPETH, L, L, N. Y.
KAIP ATRODO MASPE- 

TH’AS PO SEPTYNIŲ 
METŲ?

Prieš septynius 
man teko gyventi

ko ant sienos, tuojau rei
kia nuplauti švariu van
deniu.

Po medaus iškopimo rei
kia stengtis tuojau įdėti 
tuščių korių, kad bitės tu
rėtu kur medų Dilti.
KAIP IŠSKIRTI MEDŲ 

IŠ KORIŲ
Sunešus medų į patalpą, 

tuojau reikia išsukti (iš- 
centrifuguoti). Pirmiausia 
reikia korius atidengti 
tam tikromis šakutėmis 
ar net paprastu stalo pei
liu. Atidengti koriai sude
dami į medsukį. Į medsu
kį galima įdėti tiek korių, 
kiek jame yra vietų. Pra
džioje medsukį sukame 
palengva. Kuomet maž
daug 2/3 medaus išbėga, 
reikia korius apversti. 
Kuomet pajuntame, kad 
medaus yra nedaug, tuo
met medsukį galima sukti 
greičiau. Be to, sukant 
medų, reikia atsižvelgti į 
korių stiprumą: nauji ko
riai, šiais metais pasiūti, 
esti labai nestiprūs, todėl 
su tokiais koriais medsu
kį greit sukti negalima. 
Seni koriai esti daug stip
resni, todėl ir medsukį ga
lima greičiau sukti. Med
sukį geriau sukti ilgiau, 
bet lėčiau, tuomet nesusi
laužo koriai ir medus esti 
švaresnis. Medus visą lai
ką turi tekėti per angą į 
apačioj padėtą indą. Jeigu 
medus nespėja išbėgti, 
reikia kiek palaukti, nes 
kitaip gali pasiekti ašį ir 
susitepti.

Jei išsukimą atidėsime 
kitai dienai, tuomet me
dus atšals ir iš korių blo-Į 
giau išsiskirs. Jei dėl ko
kios priežasties išsukti 
medaus negalėjome, jis 
atvėso, tuomet reikia apie 
parą palaikyti šiltame 
kambaryje 35 laipsnių C. 
šilumos.

Išsuktus korius reikia 
atiduoti bitėms išlaižyti. 
Medų išsukus koriuose lie
ka dar nemažai medaus. 
Kai kurie bitininkai to
kius korius palieka bityne 
bitėms išlaižyti. Čia daro
ma didelė klaida, jokiu 
būdu negalima laisvai 
duoti bitėms išlaižyti ko
rius, nes tuomet bitės į- 
pratinamos vagiliauti, pa
sidaro tinginės, nelekia į 
laukus rinkti žiedų nekta
ro. Be to, čia gali atlėkti 
bitės ir kaimynų, kurios 
gali atnešti apkrečiamą li
gą. Išsuktus korius ge
riausia atiduoti silpnoms 
šeimynoms, kurios turi 
mažiau medaus. Daroma 
taip: lizdas uždengiamas 
audklu, o 2—3 rėmai pa
liekami neuždengti. Am 
viršaus uždedamas maga
zinas su išsuktais koriais.

Garsi Star Brewing Co., 
Roxbury, alaus išdirbimo 
įstaiga įtaisė geriausius į- 
rengimus užkimšti bute
liams.

Jonas J. Murphy, Jr.» 
generalis vedėjas ir Louis 
Claser, kuris yra pagar
sinimų vedėjas, liepos 31 
d., atsilankiusiems distri- 
butoriams, pagarsini m ų 
rinkėjams ir kitiems sve
čiams parodė visą įstaigą 
ir paaiškino alaus dary
mo procesus.

Atvykę svečiai pradėjo 
vizitą nuo pirmo aukšto ir 
ėjo per visus iki paskuti
nio. Buvo labai įdomu pa
matyti kaip daro Banner 
Alle, Pale ale ir Lager. 
Padarytas alus yra išskir
stomas ir išvežiojamas į 
įvairias vietas.

P-nas Glaser patėmyjo, 
kad p. Murphy, Sr., kuris 
turi penkis sūnus, kurie 
visi taipgi tame pat bizny
je darbuojasi. Jonas J. 
Murphy, Jr., yra genera- 
liu įstaigos vedėju, F. J. 
Murphv, Walter J. Mur- 
Dhy, William D. Murphy 
ir Arthur J. Murphy uži
ma kitas vietas.

Ši įstaiga buvo pradėta 
1895 m. Ji visu smarkumu 
dirbo Banner ale ir Pale 
ale dar prieš prohibicijos 
laikus.

Dabartinėje įstaigoje a- 
ius yra supilstomas į įvai
raus didumo butelius iki 
kvortos didumo. Popule- 
riškiausias butelių dydis 
— 12 anciiu, bet labai 
daug yra išleidžiama ir 
kvortinių butelių.

Mr. Murphy buvo supa
žindintas p. Claser’io su 
atislankiusiais syečia i s. 
Jis pareiškė, kad jie yra 
nupirkę Hub bro varnę, 
kuri trumpoje ateityje bū
sianti atidaryta. Ji yra 
pilniausiai įrengta ir vė
liausiai pastatyta Bosto
ne prieš pat prohibiciją.

Herbert Kresser yra 
brew masteris. Jis yra la
bai pagarsėjęs šiame biz
nyje. Prohibicijos laiku 
iis dirbo didelėje Cana- 
dian įstaigoje ir paskui 
turėjo ryšių su didžiau
siomis brovarnėmis J. 
Valstijose.

Šioje brovarnėje tankos 
vra didžiausios visame 
Bostone. Viena jų laiko 
700 bačkų. Tankos išklo
tos stikliniais pamušalais. 
Nauja buteliavimo įstaiga 
užima 112x68 pėdu ir dar 
turi rezerve daugiau vie
tos. Visi svečiai buvo pa
vaišinti valgiais ir alumi.

Skl.

MEDAUS KOPIMAS
Jei turime pakankamai 

magazinų arba avilyje y- 
ra užtenkamai vietos, tai 
medų geriausiai kopti di
džiajam medonešiui bai
giantis. Tuomet medus 
būna beveik visas uždeng
tas, aromatingas ir ska
nus. Tačiau negalima lau
kti, kol medonešis visai 
pasibaigs, — reikia iškop
ti kelias dienas ankščiau. 
Tuomet nepuola vagilkos 
ir bitės daugiau žiemai 
prisineša medaus.

Jei bitininkas turi mažai 
korių ar avilys esti ribo
tas, negalima uždėti ma
gazinų. Tuomet priseina 
medų kopti kelis kartus, 
kuomet medus esti pusiau 
uždengtas. Neuždengtą vi
sai medų kopti nepatarti
na, nes jis esti neišsistovė- 
jęs, supylus į indus greit 
rūgsta ir nustoja savo 
vertės.

KAIP KOPTI MEDŲ
Pirmiausiai nuo rėmų 

viršaus nulupamas audek
las ir tuojau iš viršaus į- 
pučiama dūmų, kad bitės 
giliau į lizdą subėgtų. Pa
skui atsargiai iškeliame 
korį ir atydžiai apžiūrime: 
jei nėra perų ir medus pu
siau ar visai uždengtas, 
tai bites nukratome, o li
kusias nušluojame plunks
na ar sparneliu. Darbą 
reikia atlikti atsargiai: 
negalima staigiai kilnoti 
korių, nes tuomet bitės 
jaudinasi, esti piktesnės 
ir be to, galima nužudyti 
motinėlę. Korius su medu
mi dedame į spietinę. ir į 
kitą panašų indą ir užden
giame audeklu, kad bitės 
nepultų. Jei koriuose esti 

'perų ar medus esti visai 
į neuždengtas, tai reikia vėl 
grąžinti į avilį. Darbo me-

IŠ L. LEGIJONIERIŲ 
VEIKIMO

siu visi susivienijo su Jė-( 
zumi priimdami šv. Ko
muniją. Laike šv. mišių 
gražiai giedojo vaikeliai 
šv. giesmes, Seselių išmo
kytas.

Sekmadienį, 3 vai. po 
pietų parapijos salėj įvy- ;įušTu komandoriu j. Ka- 
kl_lZŽaigiT°_; m.°SS valiauską, New Britainie- 

tį. Paradas, vakarienė ir 
piknikas pavyko. Žmonių 
buvo daug. Paradoje, va
karienėje ir piknike daly
vavo Lietuvos vice - kon
sulas P. Daužvardis ir jo 
sekretorius J. Simutis iš 
N. Y., Dr. J. A. Bučnys iš 

Dr. Vencius, 
ir P. Ji’^elos 

su žmonomis, J. Uždavi- 
nis.

Laike vakarienės patri- 
jotines kalbas pasakė 
miesto majoras G. A. Qui- 
gley, L. Vice - Konsulas 
P. Daužvardis, Įeit J. Si
mutis, kleb. kun. A. Vaš
kelis, kapitonas Jurgėla ir 
Uždavinys. Parados vaka
rienės ir pikniko rengimo 
vyriausiais komisijos na
riais buvo advokatas T. 
Kubilius, J. Lemežis, V. 
Vidukinas, A. Mičiūnas.

T. M.

tu darbų, kyla klausimas, 
kas atliko tokius didelius 
darbus? Atsakymas, da
bartinis klebonas kun. Jo
nas Balkūnas su gerų 
žmonių pagelba ir tokius 
darbus atliko - padarė tik 
per du ir pusę metų ir dar

I
I

metus ! 
Maspe-

L. Legijonieriai įvyku
siame savo metiniame sei
me šioje kolonijoje 1 ir 2 
d. rugpiūčio, išrinko vy

the ir dabar vėl į Maspe- tokiais sunkiais depresi- 
daugelis,jos laikais. Užtat jis yra 
klausia, vjSų mylimas ir gerbia

mas. Jei tokiais sunkiais 
laikais ir per tokį trumpą 
laiką tiek galėjo padaryti, 
tai visi turi vilties ir pasi- 

i pakeitęs tikėjimo, kad kiek nors 
pagerėjus laikams kleb. 
kun. J. Balkūnas galės

thą sugrįžus, 
žmonių manęs 
kaip atrodo Maspeth’as 
po septynių metų? Į tokį 
klausimą kiekvienam tu
riu atsakyti, kad Maspe
th’as yra visai 
savo išvaizda, ypač para
pija ir bažnyčia. Tais lai
kais Maspeth o parapija jar didesnįus darbus nu
buvo skaitoma mažiausia 
ir menkiausia iš 
Brooklyno apylinkės para
pijų, su nedidele 
bažnytėle ir sena 
šia klebonija, 
(Maspetho par.) 
vienas kunigas 
pragyventi; žmonės pakri
kę. draugijos apmirę, žo
džiu sakant, visas lietuviii 
veikimas apsnūdęs.

Dabar Maspethe visa! 
kitokia išvaizda; iš maž^' 
parapijėlės pasidariusi di
delė parapija, kuri jau 
pralenkia kai kurias ir di
deles Brooklyno apylinkės 
parapijas. Senos apmiru
sios draugijos atgaivintos 
ir naujų įsteigta, kurių y- 
ra net vienuolika ir visos 
išjudintos dirbti, kaip 
Bažnyčios ir Tėvynės la
bo; pakrikę žmonės suvie
nyti ir prijungti prie vie
nos didelės šeimos Maspe
tho parapijos.

Pastatyta nauja graži 
bažnyčia ir viduje kas rei
kalinga nupirkta - įtaisy
ta. Sena bažnytėlė atre
montuota, naujos grindys 
įdėtos ir iš jos padaryta 
graži salė, sena aplūžusi 
klebonija iš naujo atre
montuota, nauji pečiai su
dėta ir padaryta puiki 
klebonija. Aplink parapi
jos nuosavybė - žemė ap
tverta gražiomis tvoro
mis ir medeliais apsodin
ta kaip aplink, taip ir vi
duje, kurie sudaro gražią 
išvaizdą.

Dabar akyvaizdoje visų ti šv. mišių. Laike šv. mi-

✓ 
Z

i

v

veikti Masoetho lietuvių
V1S1‘ parapijoj. Taip ir man su

grįžus po septynių metų 
medine yra ma]onu matvti pada- 

anlūzu- rvį-ą Maspethe didelę na- 
kurioje £angą Svečias,
vos tik

galėjo JERSEY CITY. N. J.
PIRMOJI EKSKURSIJA 

LAIVU
Labor Day dienoje, rug

sėjo 7 d. Jersey City lie
tuvių parapija draug su 
Bayonne ir New Yorko 
lietuvių parapijomis laivu 
‘Favorite’ važiuoja į Bear 
Mountains. Tikietų parda
vinėjimas jau prasidėjo. 
Jersiečiai patenkinti, kad 

■pirmą kartą tos kolonijos 
gyvavime lietuviai turės 

I savo išvažiavimą.

KLEBONAS GRIŽO IŠ 
ATOSTOGŲ

Praeitą savaitę kleb. 
kun. S. Stonis ilsėjosi prie 
vandenų. Grįžo gerokai 
pasiilgęs ir jaučiasi gerai.

Rap.

NEW BŠiTAiNTCONN.
VASARINES MOKYK

LOS UŽBAIGA
Pereitą sekmadienį įvy

ko vasarinės mokyklos už
baiga, šv. Andriejaus pa
rapijoj, kurią lankė gana 
skaitlingas būrelis. Moky
tojos buvo Seselės Pran- 
ciškietės iš Hartford.

Sekmadienio rytą, 8 vai. 
, visi vaikučiai, Seselių ve
dami pavyzdingoj tvarkoj 
suėjo į bažnyčią išklausy-

I

ĮPILKITE man
BROCKERT’S ALE!

programa, kuri susidėjo 
iš įvairių šokių, drilių, 
dainų ir sveikinimų.

Tėveliai skaitlingai atsi
lankė ir džiaugėsi Seselių 
darbštumu ir pasiaukoji
mu, kad per 4 savaites ga
lėjo taip išmokyti vaiku
čius. Buvo parodyta ir galtimore 
vaikelių padaryti ranku imliai r 
darbeliai. Kleb. kun. A. 
Vaškelis ir kun. P. P. Kar
tonas pasakė reikšmingas 
kalbas apie vaikelių auk
lėjimą bei lavinimą.

Vaikeliai už pasižymėji
mus, tikyboje rankų dar
beliais gavo dovanėles. 
Tėveliai ir vaikeliai yra 
nuoširdžiai dėkingi, rūpe
stingiems savo Dv. Va
dams, ir Seselėms Pran- 
ciškietėms. Kaip būtų ge
ra, kad Seselės visuomet 
pas mus galėtų pasilikti 
ir mokyti mūsų vaikelius 
tikybos ir lietuvių kalbos.
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ALFONSINES
Sekmadienį, rugpiūčio 
d. mūsų parapijoj įvyko 

iškilmė, būtent,
2 
dviguba 
šv. Alfonso, mūsų parapi
jos globėjo diena ir Porci- 
junkulės atlaidai. Jau šeš- 

. tadienį po pietų buvo gali
ma matyti svetimtautes 
moteris lankant mūsų 
bažnyčią, o sekmadienį 
per visą dieną kaip sve- 

jtimtaučiai, taip ir lietu- 
viai, lankė bažnyčią, kad 
įgytų dienos atlaidus. Šv. 
Alfonso iškilmė prasidėjo 
su mišparais šeštadienio 
vakarą, kurie buvo laiky
ti prie išstatyto ŠŠ. Sa
kramento. Panašiai sek
madienį suma vienuolikta 

■vai. ryte buvo atnašauja- 
Ima su išstatymu. Po miš
parų buvo sveikinama šv. 
Alfonso relikvija. Dienos 
iškilmės užsibaigė su šei
mynišku pasisvečiavimu 
parapijos kambariuose.

v •

PERMAINOS
Buvęs šeimininkas Fe

liksas Petkus, ištikimas 
parapijos darbininkas, nu
tarė truputį pailsėti. Jo 
vietą užėmė zakristijo-
nauti, Vincas Grajauskas, į *u labai reikia stengtis 
o naujas parapijos kam- neaptaškyti medumi žoly- 
barių gaspadorius bus An- nų ar net avilio sienas, 
tanas Ivoška. K. B. nes tuomet gali greit pra-

Kas norite atsigerti gryno, skanaus 
lietuviško alaus, tai atėję į tavernus 
ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERT’S ALAUS, kuris tikrai jus 
patenkins.

Telefonas
Worce«?ter, 5-4334

81 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

BOSTONO APIEI.INKES BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė- 
Jas ir Distributorius CIIARLES WAYSHVILLE, pristato al»j baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

NATURAL - LAX - HERB TEA
šimtai Medicinos ir Naturopathy’os gy

dytojų savo pacijentams pataria nuo vidu
rių užkietėjimo vartoti NATURAL-LAX- 
HERB TEA, John W. Thomson (Tankuno) 
sudaryta iš 12-kos Natūralių žolynų ir me
džių. lapų, žiedų, žievių ir šaknų arbatų, 
Natural-Lax-Herb Tea, kuri paliuosuoja, iš
valo ir sutvarko pairusius vidurius. John 
\V. Thomson’as yra pabaidęs Natūraliai gy
dymo mokslų (Naturapathy), Bio-Chemi- 
jos. dietetikos ir batanikos. Natural-Lax- 
Herb Tea pakelis kainuoja 50c. tuojaus

prisiųskite už 50c. Mone.v Order, o mes jums pasiųsime pakelį N. L. H. 
T. Rašykite šiaip,

John W. Thomson, P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.

LAIMĖJIMAS
Dėka ponios Kotrynos 

Kvedarienės gražių siuvi
nių aukai turėsime laimėji 
mą parapijos naudai. 
Knygutės jau atspausdin
tos ir visi rūpinasi jų iš
platinimu. Be siuvinių bus 
dar dvi dovanos, surami
nimui tų, kurie gal nelai
mės pirmo preizo, btūent, 
$5 ir $3 pinigais.

ATOSTOGAUJA
r’

Ketvirtadienį ponai Či- 
žauskai išvyko atostogų. 
Žadėjo aplankyti įvairias 
lietuvių kolonijas ir daly
vauti vargoninkų seime 
Brooklyne. Linkime links
mų atostogų.

Tel. SOUth Boston — 2680

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Atėjus Vasarai daugelis galvoja kur praleidus 
vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje — Lietuvoje.

APLANKYKIT LIETUVĄ! j

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės:

Geriausia tokį magaziną 
uždėti vakare, nes per 
naktį visą medų bitės su- 
sineš į lizdą. ‘L. C.’

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenbnrgų, Švediją)

IŠ LIETUVOS 
’SALDAINES!

Ką tik gavome iš Lietu
vos skanių saldainių. Dė
žutė 2 svarai — $1.10. 
Užsisakykite ‘Darbininke’.

Telefonu: Plaza 1850.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD. ~

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai 15 N. Y.
KUNGSHOLM, —RUGPIŪČIO 18 
DROTTNINGHOLM, —RUGP. 27 
GRIPSHOLM,------- RUGSĖJO 5

KUNGSHOLM,------- RUGSĖJO 10

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsą autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi švedu A- 
merikos Linijos Skyriai.
SWEDISn AMERICAN LINE 

154 Boylston St., Boston, Mass.


