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Štai kelios dienos atgal
Ispanijos socialistinės - Bolševikai Sušaudė 16 
komunistines valdžios bu
deliai nužudė 5 katalikų 
vyskupus. Vieną iš jų api
pylė smala ir pririšę prie 
stulpo sudegino.

Barcelonoj barbariškos 
valdžios agentai užpuolė 
Katalikų Kolegiją, kurioje 
nuo kruvinosios raudonų
jų rankos buvo pasislėpę 
apie 1000 studentų, šimtus 
jų nužudė be jokio nusi
kaltimo. Cambrilla’oj rau
donieji budeliai 
kratą vienuolyne 
ten pasislėpusius 
liūs, studentus ir

juos, ir nuvežę 
sugrūdo i ma- 

ir ji nutraukę 
kranto apvertė 
jame buvusiais 

vienuoliais ir
Tarpe suim-

padarė 
ir radę 
vienuo- 
vienuo-
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DRAUGIJĄ
Varšuva — Vokiečių ži

niomis, rugpiūčio 10 d. 
lenkų saugumo organai 
paleido lietuvių šv. Kaži- Kunigų Vienybės seimas 

Brook.yn, N. Y. — Rug- miero draugiją, kuri kai- nutarė iš Lietuvos kviesti 
piūčio 25 d. Švedų Ameri- tinama antilenkiškų veiki- į Jung. Valstybes J. 
kos laivu Drottningholm, 
atvažiavo iš Lietuvos kun. 
M. Brundza, muz. J. Brun- 

Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos varg o n i n k o 

Jis paskutiniu 
savuosius laiku buvo Lankeliškiuo

mu Vilniaus krašte.

Kviečia Amerikon
Rugpiūčio 11 d., š. m.

les, suėmė 
prie jūrių 
žą laivelį 
toliau nuo 
su visais 
studentais,
vienuolėmis, 
tųjų buvo dvi senos Sese
rys vienuolės, kuriu viena 
begrūdant į laivą iš išgaš- 
čio mirė. Du vienuoliai ku
nigai, kurie pasinriešino 
raudonųjų sociaHstų - ko
munistų valdžios bude
liams tapo vietoje sušau
dyti.

Vien Madride, Ispanijos 
sostinėje, Raudonojo Kry
žiaus pranešimu, raudo
nieji budeliai sušaudė 
6900 nekaltų žmonių vien 
dėlto, kad jie prieš civilį 
karą ėjo į bažnyčias, pri
klausė prie Katalikų orga
nizacijų arba priklausė 
prie monarkistų ar fašistų 
organizacijų.

Taigi vien iš to matome, 
kad Ispanijos revoliucija 
yra žiauresnė už Rusijos. 
Vienas kunigas, kuriam 
pavyko išsigelbėti nuo 
raudonųjų budelių ir pa
bėgti į Europą pasakoja 
savo pergyvenimus. Esą 
palyginus su Ispanijos te
ritorijoje vykdomais žiau
rumais, rusų revoliucijos 
laikai yra šviesus. Barce- 
lonoį buvo sugriautos vi
sos bažnyčios. Barcelonos 
katedra buvo išniekinta. 
Joje įsikūrė sindikalistai 
Daugiau kaip milijoną gy
ventojų turinčiame mieste 
nėra jokio galimumo at
laikyti mišias.

Prie bažnyčių griuvėsių 
guli 250 kunigų ir vienuo
lių lavonų. Visa tai buvo 
įvykdyta pagal iš anksto 
numatytą planą, ir sukili
mas tam buvo tik preteks
tas. Barcelonos raudonieji 
olimpiniai žaidimai turėjo 
būti tik pradžia to priešti- 
kybinio teroro. Nepaisant 
Katalonijos vyriausybės į- 
sikišimo, garsus Barcelo
nos gamtos istorijos mu
ziejus ir didžiosios semi
narijos turtingoji bibliote
ka paskendo ugnyje.

Taigi raudonųjų įsiuti
mas pasiekė aukščiausio 
laipsnio.

Šventasis Tėvas griežtai 
protestuoja prieš begėdiš
kus žiaurumus. Protestuo
ti privalo viso pasaulio 
katalikai ir visi krikščio
nys ir reikalauti savo val
stybių valdžių nutraukti 
diplomatinius ir ekonomi
nius santykius su Madri
do raudonųjų valdžia ir 
padaryti žygius sustabdy
mui raudonojo teroro 
siautimą.

Maskva, Rusija — Bol
ševikų komisarų valdžia 
paskelbė, kad 16 bolševikų 
vadų, kurie buvo nuteisti 
sušaudymui už sąmokslą 
prieš diktatorių Staliną ir 
kitus komisarus, jau su
šaudyti. Tą padarė laike 
24 valandų po teismo, 
nors buvo skelbiama, kad
jie nebus sušaudyti nepra- dzos, 
ėjus 72 valandom.

Kur ir kaip sovietų bu- brolis, 
deliąi sušaudė _______ _____
revoliucijonierius neskel- se, Vilkaviškio apskr. Da- 
bia, taipgi neskelbia kodėl bar svečiuojasi pas brolį, rūmų smulkij 
buvo pagreitintas jų nu- Sveikiname. i ..
žudymas.

Sušaudytojų sąraše fi
gūruoja žymūs bolševikų- 
komunistų vadai: Leon 
Kamenev ir Grogorii Zi
noviev, kurie kartu su 
Trockiu ir Leninu pirmai
siais po revoliucijos me
tais buvo žymiausi komu
nistų vadai ir sovietų ko
misarai.

Zinoviev, Kamenev ir ki
tų “sąmokslininkų” teis
mas buvo tikra komedija. 
Kaltinamieji ne tik prisi
pažino kaltais kuo jie bu
vo kaltinami, bet dar dau
giau kaltinimų prisiskai
tė, o ypatingai skaudžiai 
kaltino Trocki, 
bar gyvena Norvegijoj ir 
negalėjo nei pasiaiškinti,

IŠVAŽIAVO Į AMERIKĄ ni 
SPECIALIZUOTIS 

SMULKIOSE ŪKIO 
ŠA '

E. 
Vilkaviškio Vyskupą Ko
adjutorių Mečislovą Rei
nį.

J. E. Vyskupas Reinys

Raudonieji Degina, Šaudo 
Savo Priešus V

kuris da

Kaunas —

vvr. instruM 
Rimkus rugp

London, Anglija — Dai- mais, raudonieji paėmė tą 
yra žymus Katalikų Baž- ly Mail korespondentas iš žmogų ir jį padėję šalę 
nyčios vadas, mūsų jauni- Seville, Ispanijos praneša, katalikų kunigo, kuris bu- 
mo vadas ir lietuvybės kė- kad raudonieji, taip vadi- vo atvestas sušaudyti, a-

Zemes ūkio jgjas j Ekscelencijos at- narni “lojalistai” su baisiu, bu sušaudė.
į ūkio sakų yykimas pas mus būtų įsiutimu žudo nekaltus
jrius Pranas vienas iš didžiausių ir žmones. Šimtus vyrų, mo-
ūčio 7 d. iš- svarbiausių įvykių mūsų terų ir vaikų raudonieji

sudegino ant laužų, šim
tus nuskandino, šimtus 
sušaudė ir šimtus badu 
numarino Ispanijoj.

La Campana miestely, kų.
„ , , . ... prieš sukilėliu užėmimą,

. J _ ..r raudonieji prie miesto ro-nacių vyriausybe pailgino ž kieJme 
iki dviejų metų tarnybą įr aRt jQ sudegino 14 gyvlį 

žmonių.
Sukilėliai užėmę mieste

lį Constantiną, sužinojo, 
kad raudonieji tame mies
tely sužeidė keletą žmonių 

’, ir juos sumetė į šulinį ir 
tą šulinį išsprogdino už
mušdami sužeistuosius.

Lora Dėl Ria kaimelyj, 
po jo užėmimo sukilėlių 
komisija aožiūrėdama su- 
_„?gjoA kad raudonieji s<?~ 
cialistai - bolševikai suga- 

] vę vieną žmogų, savo prie
šą, nupiovė jam kojas iki 
kelių. Nelaimingasis pra
šė. kad jo pasigailėtu ir 
atimtu jam gyvybę. Rau- 

ADMI- donieii komunistai pareiš
kė: “Tain. mes atimsime”. 
Liudin inkų priparody-

•SE

ROOSEVELT ŠAUKS važiavo į Jupg. Amerikos išeivijos istorijoj. 
TAIKOS .. KONFEREN- valstybes, kur specializuo-

CIJAc.

York

sis smulkiose ūkio šakose ‘ 
ir žemės ūkič prekyboje. 

Anglų Mano Amerikoje išbūti il-Netv
spauda praneša, kad prez. gesni laiką. Jungtinės A- 
Roosevelt rimtai svarsto merikos Valstybės smul- 
jeigu tik jis bus išrinktas kiu ūkio šakų tvarkymo

VOKIETIJA DIDINA 
KARIUOMENE

ArahaI, sukilėlių komisi
ja betyrinėdama raudonų
jų barbariškus darbus, su
žinojo, kad to miestelio 
kalėjimą raudonųjų gau
jos padegė ir sudegino 20 
gyvų vyrų, moterų ir vai-

vėl Jung. Valst. preziden- ■ atžvilgiu pįsaulvie vra t • Jų - m .f1“*’?* iiv & i d>LZiV11Klu pasaulyje yid. kariuomeneje. Taigi grei- -
tu, sušaukti alkos konfe- pirmoje vietoje. Vokietija turės 2
renciją, ir i kurią jis yra; ------ ----- . .... J . ...uit, i,l. 11 ZTTVO ORLAIVIO apie milijoną gerai isla- ,.

I

I 
mo eiga išrodė i komediją.1 
Bet ta komedija dar ne
užsibaigė, nes sovietu bol
ševiku centruose kalbama,: 
kad greitu laiku daugiau 
frockininkn bus teisiami 
kaip sąmokslininkai, ku
riems taip pat teks atsis
toti nrio sįanns ir žūti nuo 
bo’ševikų kulkų.

numatęs kviesti kelių val- 
' stybių diktatorius ir vir

šininkus, būtent, sovietų 
j diktatorių Staliną, Itali- 
! jos diktatorių Mussolini. 
Vokietijos diktatorių Hit
lerį, Prancūzijos premierą 
Blum, Anglijos karalių 
Edwardą VIII, Japonijos 
ir Kinijos atstovus ir ke
lių kitų valstybių atsto- 

| vus.
Prez. Roosevelt mano to- 

j kiu būdu sulaikyti Euro
pos valstybes nuo karo, 
jeigu nesulaikyti, tai nors' 
atitolinti.

11 ŽUVO ORLAIVIO 
KATASTROFOJE

Krasnojarsk, Siberija — 
Rugpiūčio 26 d. pasažie- 
rinis orlaivis smarkiai 
krito iš padangių i Jene- 
sei upe ir užmušė 11 žmo
nių. Tris žmones išgelbė-

___
JAPONAI SUŠAUDĖ 9 
RAUDONOJO BATA
LIONO KAREIVIUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVYNIUOSE Pereitą sekmadienį per 

radio pranešė, kad sovietųSeoul, Korėja — Prane
šama, kad neseniai ivyku- Ukrainoje, Poltavos apy- 
siuose centralinėj Korėjoj linkėję sovietų valdžios a- 

’: potvyniuose 403 žmonės gentai sušaudė daug ūki-
žuvo ir kad 156 žmonių ninku, kurie atsisakė ati- 
vis dar nesurandama; 563 duoti ir taip 
žmonės tapo sužeisti, dau- visą derliu.
giau 7000 namų sugriauta sovietų Ukrainoje derlius 
ar vandens nunešta.

jau menką 
Šiais metais

Tokio, Japonija — Pe
reita penktadienį Japoni
jos teismas nuteisė mirti
mi 9 sovietų Rusijos slap
tojo bataliono kareivius ir 
28 nuteisė nuo 5 iki 20 
metų kalėiiman. Pasmerk- 
tieii rusai esą likučiai 
slaptosios delegacijos, ku
ria sovietų valdžia buvo 
pasiuntus i Manchukuo 
1924 ir 1925 m. veikti so
vietų naudai.
ISPANLTOSSTJKILĖLIAI

SUŠAUDĖ 5 PRANCŪ
ZUS

vintų kareivių.
Vokietija, matyt, nenori 

pasiduoti sovietų Rusijai 
kur šiomis dienomis pas
kelbė, kad privalomo ka
reiviavimo amžius prasi
dės nuo 19 metų, o ne nuo 
21 m. kaip ligšiol buvo. 
Tokiu būdu Rusijos ka- 
riubmenės skaidrus-greitu 
laiku pasieks du milijonu.

Greičiausiai, kad Vokie- 
į tiją ir Rusiją paseks ir ki
tos Europos valstybės.

LANDON SMERKĖ 
ROOSEVELTO 

NISTRACIJĄ

v •

I

v •

DIKTATORIUS STALI
NAS ŠAUKIA PRIE 

GINKLO

Pra-London, Anglija 
neša, kad sovietų diktato
rius Stalinas per radio pa
sakęs ugninga kalba ir at
sišaukęs i raudonąja ar
miją būti nasiruošusia ka-' 
ra n. nes bile dieną gali už- 
bensnoti karas. I

buvo labai mažas. Sovietų 
valdžios agentai atvyko a- 
timti ir tą patį. Ūkininkai 
atsisakė duoti, nes sovie
tų Ukrainoje ir taip mili
jonai žmonių mirė badu.

TROCKIS PASIŽADĖJO 
LAIKYTIS SĄLYGŲ

Oslo, Norvegija — Rug-
— Leonas 

Trockis, kuris ištremtas iš 
Rusijos gyvena čia, davė 
pasižadėjimą valdžiai, kad

Į

I
i

SUDEGĖ LIETUVIO 
NAMAI

Sunderland, Mass. —
Rugpiūčio 19 dieną, 3 vai. 
rytą, užsidegė p. Povilo 
Jokūbaičio, gyv. River 
road, gyvenamasis namas 
ir daržinė. Pp. Jokūbaičių 
šeimyna dar miegojo kai 
kilo gaisras. Kada pp. Jo
kūbaičiai sukilo, tai virtu
vė ir daržinė jau buvo 

-----------------------------------------------------PašaW^ferb 
ninkus iš South Deerfield, 
kurie atvykę rado visą na
mą ir daržinę liepsnose ir

■ tepavyko išgelbėti gara- 
džių, kuriame stovėjo au
tomobilius.

Pp. Jokūbaičiai išsigel
bėjo ir išsinešė kaikunuos

■ mažus daiktelius, bet šiaip 
rakandai, drabužiai ir

■ daržinėje sukrautos avi
žos, šienas ir tt. sudegė. 
Nuostolių padarė daug, ir 
tik dalis buvo apdrausta 
nuo ugnies.

Pp. Jokūbaičiai ką tik 
jėgos, buvo atsistatę trobesius, 
vado-
DUOlė

;e.

—
Buffalo, N. Y. — Rugp.

26 d. vakare gub. Landon, 
respublikonų kandidatas į 
Jung. Valstybių preziden
tus pasakė kalbą per ra
dio. Jis savo kalboje grie
žtai smerkė dabartinio 
prezidento Roosevelt ad- 
ministraciią už išlaidumą. 
Jis sako: “Mes turime at
siminti, kad kiekvienas 
doleris, kurį valdžia išlei
džia turės būti atmokė
tas... Dabartinė adminis
tracija kasdien didina de
ficitą, kuriuo uždaro ge
rovės duris jūsų vaikams 
ir mano vaikams... Val
džia neturi leistis į įproti 
išleisti daugiau, negu ji 
gauna... Kada mes perka
me kepalėlį duonos už 10,} 
centu, tai mes mokame tik _ i • • i i •
8c už duona Du centai DarbininKU Radio Programa 
eina taksoms”. i

Gub. Landon pareiškė,1 
kad iei jis bus išrinktas 
prezidentu. tai mažin-1 
siąs valdžios išlaidas, di
dins darbingumą. 

Suprantama. pažadėti 
I galima, bet kausimas ar 
Ilaikysis pažadėjimu? Pre
zidentas Roosevelt taip 

|Dat daug žadčio. T. 
Į savo 

statyd amas, visai nutolo.
Darbininkai nobenasiti-

Pamnalona, Ispanija — 
Sukilėliu karininkai pra
neša. -kad rugp. 24 dieną 
sukilėlių būrys sušaudė 5 
prancūzus kareivius, ku
rie buvo rudonųiu talki
ninkais. tuo isnėdami ki
tus. kad nesikištų i Ispa
nijos vidu jinius reikaluš.

DU JAPONU UŽMUŠĖ 
KINIJOJ

SM ARKI AI PUOLĖ
IRUN GYNĖJUS

Sukilėliai Pasivarė
Pirmyn

Hendaye, prancūziia 
Sukilėliu karinės 
gen. Emilio Molą 
vauiant, smarkiai
raudonu iu tvirtovę Irun, 
Prancūzi jos parube ž v j.
Susikirtimas buvo žiau
rus. Sukilėliai pasivarė 
800 jardu pirmyn, bet 
miesto neužėmė. Abejose 
pusėse žuvo daug karei
viu. Smarkiausias susikir
timas buvo palei Bidassoa 
upę. Mūšiai tęsėsi per 7 
valandas.

v •

kuriuos šių metų potvynis 
buvo apardęs ir sunaiki
nęs. Jų ūkis šioje apylin
kėje nors yra mažiausis, 
bet daugiausia nukentėjo 
nuo potvynio.

Spėjama, kad gaisras 
kilo pirmiausia daržinėje, 
kur buvo sukrautos 
žos, ir jos užsidegė 
atsiradusių dujų.

Pn. Jokubaičiams 
kiame užuojautą.

v •

avi-
nuo

reiš-

Shanghai. Kinija —
Praneša, kad Chengtu už
mušta du ianonu riaušėse, 
kurias sukėlė kiniečiai 
protestui prieš išdėiimą 
Japonijos produktu krau
tuvėse.

V A ŽIU O KITE nedZ
rvs jokio revoliucijonie- 
riško veikimo, kada pas jį 
atėio policija su įsakymu 
areštuoti arba išgauti iš 
io raštišką pasižadėjimą. 
Pasižadėjimą, kuri Troc
kis pasirašė yra griežtas. 
Jis Norvegijoj tegalės gv- Džiovėtas, 
verti iki gruodžio 18 d. š. trobesius. 080 — 1 mtr..
m. ir nėr ta laiką turės su- gilumoje rado labai daug ki didžiu™ nartiiu k«ndi- 
silaikvti nuo revoliuciio- griaučių. Visi griaučiai 
nieriško veikimo. Visa lai- sumildvti kniūnsti ir. at- 
ka Trockis bus stropiai rodo, dar neseni. Kai kur 
sekamas policijos. Jis dėl matomi pluošteliai plau- 

, mažiausio nusikaltimo ga- ku. sagų ir geležinių sag- 
lli būti deportuotas. ičių.

LIETUVON 
Per

DARBININKO
2 LAIVAKORČIŲ

TEL.AI.BQ/TDn 2
’¥

k GERIAIN

ŠEŠUOLIAI

Rado daug griaučių
Kuzilu km. ūkin. Br.

šeštadieni, rugpiūčio 29 dieną. 2 vai. po pietų iš 
radio stoties WCOP, Boston vėl turėsime nrogos klau
sytis gražiu lietuvišku dainų ir muzikos. Programą iš
pildys dainininkai, dainininkės ir muzikai, vadovau
jant muzikui Rapolui Juškai.

Prašome pasiklausyti. Pasukite savo radio rody
klę ant 1120 kilocycles 2 vai. po pietų ir išgirsite lie
tuviškus balsus.

Paraniios ir ių draugijos savo parengimus skelb- 
bet nuo kitę Darbininku Radio programoje. Skelbimų kainos: 

pažadėjimų beveik vieną kartą $3.00; du kart ar daugiau $2.50 už kiek- 
vieną.

Gerb. Biznieriai, jeigu norite greit ką parduoti, 
tai skelbkitės Darbininkų Radio programoje. Skelbi
mų kainos tokios pat kaip ir viršuje paduotos draugi
joms. Skelbtis per radio apsimoka.

Mes nuoširdžiai patariame visiems gausiai vvkti 
į tu para oi ju ir draugiiu parengimus, kurios skelbia
si laikraštv “Darbininke” ir Darbininkų Radio prog
ramoje: pirkti nas tuos biznierius, kurie skelbiasi 
Darbininkų Radio programoje.

datų n»žfidėiimam«. Daii- 
darbininku balams 

už naivios Union nartiios 
kandidate i nrezider‘*us. 
adv. W. Lemke ir kitus 

įtos partijos kandidatus.
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Penktadienis, Rugpiūčio 28, 1936
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VIETINES ŽINIOS
JAUNIMUI IR LABDA
RYBEI PIKNIKO REN 
GĖJŲ SUSIRINKIMAS

—t

Penktadienį, rugpiūčio 
28 d., 8:00 vai. vakare, Šv. 
Petro bažnyčios salėje W. 
5th Str. įvyks Sportui bei 
labdarybei rengėjų ir 
darbininkų svarbus susi
rinkimas. Į šį susirinkimą 
kviečiami dalyvauti visi ir 
visos darbininkai ir darbi
ninkės bei rengėjai. Šiame 
susirinkime bus galutinai 
nustatyta ir patiekta pa
darytų darbų raportai.

Rengėjai prašo visų, ku
rie tik prijaučia mūsų jau
nimui, mokslo bei apšvie- 
tos įstaigoms prisidėti 
prie rengiamojo pikniko, 
kuris įvyks rugsėjo 6 d., 
š. m. Kęstučio dr-jos dar
že, Dedham, Mass. V-ba.

STUDENTAI PRADĖJO 
VEIKTI

Trečiadienį, rugpiūčio
26, 8 vai. vak. įvyko Stu
dentų 3 kuopos susirinki-

DAKTARAI
DR. J. LANDŽIUS

(SEYMOUR) 
Lietuvis Gydytojas 
Taipgi priskiria akinius

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

Tel. South Boston 2712 
534 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.

= —j-
darbininkas 2.

"",m-........       a
mas. Tai buvo persiorga
nizavimo susirinki mas, 
kuriame laikinoji valdyba, 
užbaigusi savo darbą per
davė kuopos vadovybę iš
rinktai pastoviai valdy
bai. Naują valdybą sudaro 
šie: pirm. J. Žareika, vice- 
pirm. V. Jehulevičius, raš
tininkas E. Vasiliauskai
tė, iždininkas, V. Brazaus
kas, korespondentės Pr. 
Naudžiūnaitė ir V. Šmigel- 
skytė.

Po rinkimų įvyko deba
tai temoje: “Tebūnie nu
tarta, kad Amerikos lietu
vių jaunimas suameriko- 
nintų savo pavardes”. De- 
batavo teigiamai V. šmi- 
gelskytė ir Pr. Naudžiū
naitė, o neigiamai A. Sta- 
kutytė ir M. Sadukytė.

Susirinkiman atvyko ir 
Studentų ir Profesijonalų 
Sąjungos Centro Pirmi
ninkas p. J. B. Laučka, 
kuris pasakė sveikinimo 
kalbą.

Kleb. kun. F. Virmaus- 
kis džiaugėsi skaitlingai 
susirinkusiais studentais 
ir jų gražiu pasirodymu; 
taipgi dėkojo buvusiam 
pirmininkui, stud. A. Jur
gelaičiui ir jo pagelbinin- 
kams E. Vasiliauskaitei, 
B. Rusteikai, J. Bernato- 
niui už jų rūpesnį atgai
vinti Jono Kmito kuopą.

Naujoji valdyba užėmė 
vietas ir tuomi susirinki
mas

I

v —

užsibaigė. A. M. A.

JAUNIMAS

TAISOME IR PARDUODAME RADIOS
GARSIAKALBIAI STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTON 0558

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.• _ _ _ _

jas reikia jų prakilniems rengiamas jaunimui-spor- 
siekiams pritarti, su jais tininkams ir Labdarybei, 
susipažinti ir juos įtikinti, kuri teikia įvairią paramą 
kad ne vien sportas, bet jaunimui — PIKNIKAS, 
ir pašelpinės ir šiaip idė- j Važiuokime visi ir pa
jinės organizacijos yra su- remkime, o laimėsim visi! 
rištos viena su kita drūtu 
ryšiu, ir tik harmoningai I 
veikiant visiems vienybė
je, rytojaus juodieji debe- gyv. Fuller St., 
sys pranyks.

LIETU VOS ŽINIOS
ŠILUVOJE BUS TRYS 
DIDELI KONGRESAI

Jaunimo Prietelis.

Mok. Pranas Galinis, 
Dorches

ter, pereitą savaitę buvo 
Gyvenimas mus mokina, išvykęs į Rumford, Me 

kad vaikas pamatęs krin- kur praleido porą dienų 
, J ------ • poilsiui, o savaitės pabai

goje buvo išvykęs į Hart-j 
ford, Conn. pas pp. J. j 
Mončiūnus.

Sugrįžo pilnas gražių į- 
spūdžių. Mok. Galinis da
lyvavo Hartfordo lietuvių 
Šv_č. Trejybės par. karni- 
vale, kur suėjo labai daug 
jaunimo, ypatingai vyčių, i 
nuoširdžiai bedirbanč i r 
parapijos karnivale.

II',... i..”'.'
Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

IOPTOM ET R ISTASl
Išegza minuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir 

f koše (aklose) akyse 
= šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
Į 447 Broadtvay, South Boston 
a........................................ ..............

■ Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

.Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 Iki Į
15 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi-š 
įsas uždarytas suhatos vakarais iri 
: nedėldieniais, taipgi seredomis nuo | 

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

f»lm • •••••• 11 itttutm i (•«•««••«*(><•••«• t «*«••*•>•***•••• •••©

akinius 
akis atitle- 
amblijoniš- 

sugrąžinū

E • I
„g.

ę

l

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, tfUo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.

‘Seredomįs nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedaliomis nno 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.
-N

tant tėvą ar motiną ir 
skaudžiai susižeidžia n t, 
priima tą kaip juoką, ne
bent pamato žaizdą apsi
pylusią krauju. Gi motina 
ar tėvas pamatęs vaiką 
krintantį, tai išgąstis pe
rima ligi šiurpulio ir nors 
didžiausiame pavojuje tė
vams būtų bėga, teikia pa
gelbą nelaimingajam vai
kui.

Kokią išvadą iš to turi
me?

I
Tas pavyzdys, gyvas gy

venimo reiškinys, mums 
sakyte sako, kad reikia 
tėvams, senesniems eiti į 
jaunimo parengimus ir su 
jais susipažinus juos prie 
progos įtikinti, kad vis
kas, kas tik yra tėvų pa
likimas, yra brangus. Tuo
met organizacijų vajai 
bus sekmingesni. Tuomet 
jaunimas ateis į mūsų vi
suomeninį darbą. Bet mes 
paremkime jų nors ir 
sportiškus užsimojimus.

Štai proga, rugsėjo 6 d., 
š. m., Kęstučio dr-jos dar
že, Dedham, Mass. yra

• v

I

i

MIRĖ

Rugp. 26 d., mirė, mies
to ligoninėje, Longinas 
Milaševičius, 79 metų am
žiaus, gyv. 131 G St. Paė
jo iš Biržų. Amerikoje 
pragyveno 43 metus. Pali
ko dukterį Oną Verseckie- 
nę. Laidojamas iš Šv. Pet
ro bažnyčios, rugp. 29 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalva
rijos kapuose.

PERSPĖJA KATALIKUS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

Per garsiausius Šilinių 
atlaidus Šiluvoje įvyks 
trys dideli kongresai: rug
sėjo 11 ir 12 d. moterų 
šeimos atgimimo dvidie- 
nis, 12 ir 13 d. vyrų šei
mos atgimimo dvidienis, 
14 ir 15 d. mergaičių reli
ginis dvidienis. Šiose 
šventėse jau pažadėjo da
lyvauti J. E. vyskupas 
Matulionis.

t

Pp. Stepunkevičių šei-! 
ma užprašė šv. mišias, ku
rios bus atnašaujamos 
Švč. Trejybės (airių) par. 
bažnyčioj, šeštadienį, rug
piūčio 29 d. 7:30 vai. ryte 
už jų dukrelės a. a. Alenu- 
tės vėlę, kuri neseniai mi
rė. Kviečia visus ateiti ir 
pasimelsti.

Pp. Stepunkevičiai yra 
žymūs veikėjai šioje kolo
nijoje.

Rugpiūčio 30 d. įvyks 
Susivienymo pikn i k a s, 
Franklin County parke.

A. Dėdinas.
TRAKAI

T. SMARKI AUDRA ŽAS
LIŲ APYLINKĖJE

APTVARKOMA 
KOPLYTĖLE

ste-Zarasuose Šaltupio 
buklingoji koplytėlė labai 
populiari. Visada galima 
pamatyti šalia jos keletą 
klūpančių. Ekskursijos ir
gi nevengia jos aplankyti, 
nes ji yra labai gražioje 
vietoje ir susijus su pada
vimais. Dabar s-bė jai ap
tvarkyti paskyrė 300 lt. 
Be to ir zarasiečiai auko
ja tvarkymo reikalams.

TRIS SUŽEIDĖ AUTO
MOBILIŲ NELAIMĖJE

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

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

vaikams.

I Adresas:
98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053 36 

fi - ■ ■ ■ 3N

Liepos mėn. 2 d. Žaslių 
apylinkėje siautė smarki 

i audra su perkūnija. Žai
bas įtrenkė ir sudegino 
Rudžių km., Žaslių valse.. 
Jono Januškevičiaus tvar
tą ir klojimą. Smarkus vė
jas su lietumis vietomis 
visai prie žemės priplakė 
pasėlius.

i
L. R. K. Federacijos 3- Trečiadienio vakare ant 

čio skyriaus susirinkime, kryžkelės Broadvvay ir K 
Street susimušė du auto
mobiliu ir abu vietiniai. 
Trys asmenys • sužeista. 
Vienas automobiliu tren
kė į krautuvės priekį ir iš
mušė langą.

INKSTU IR TULŽIES
NESMAGUMAI

Jei turi nugaroje skau
smą, akmenis, 
kias 
pasitark tuojau. 
MANO 
staiga 
šalins 
mus.

Jei turi Bright’s ligą, 
cukrinę, inkstų, ar tul
žies nesmagumus, pasi
tark tuojau su manim, 

Dr.Grady,327BTZ,X. 
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

M- ■ ■■ ------y

I

ir kito- 
chroniškas ligas,

TRYTMENTAI 
pagelbės ir pra
vijus nesmagu-

Dažnai mūsų organiza
cijų veikėjai pastebėję, 
kad jaunimas su jais nesi
deda arba jeigu ir dedasi, 
tai labai mažas jo nuošim
tis. Ypač, tai jaučia mūsų 
pašelpinės dra u g i j o s. 

I Klausimas, kodėl jauni
mas (mūsų vaikai) šalina
si nuo tėvų sukurtų orga
nizacijų? Iš šalies žiūrint 
net gaila, kad tas, kas bu-

i vo brangu mūsų tėvams, 
i kas palaikė jų viltį dėl 
'juodesnio rytojaus, senat
vėje ar mirties valandoje, 
jų vaikams lyg tas nerūpi 

' ir jie ignoruoja. Kodėl 
taip yra, klausiame ir ieš
kome tam atsakymo.

Pirma, dauguma mūsij 
jaunimo liko neįtrauktas 
į mūsų organizacijas, pa
liko svetimas mums, susi
draugavo su gatvės kom
panijomis ir pradėjo kryp
ti į mišrius klubus, į miš
rias vedybas, jie skęsta 
nutautėjimo bangose pa
tys pirmieji ir jiems vis
kas svetima, kas tik buvo 
jų tėvų branginama.

Antra rūšis mūsų jauni
mo, tai organizuotas mū
sų jaunimas susimetęs: 
bažnytiniuose choruo s e, 
Sodalicijose, Vyčių kuope
lėse, Studentų org. ir šiaip 
sporto rateliuose. Bet šis 
organizuotas jaunimo ju
dėjimas tėvams nevisai 
suprantamas. Ypač į spor
tą senesnieji žiūri, kaip į 
kokį ištaigingą dalyką. 
Bet tikrumoje
šioje šalyje yra populia- 
riškiaUsias dalykas. Ir tą 
jau suprato mūsų tėvynė 
Lietuva. Tai yra kūno 
mankštymas — sveikatin
gumui. O netgi priežodis 
sako, kad sveikame kūne 
— sveika siela.

Taigi norint sugauti 
jaunimą it pritraukti jį į 
Savo jvairias organizaci-

366 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

BRONIS KONTRIM
REAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

.Justice of the Peace 
Visokios rūšies apdrauda ir tei

singas patarnavimas.
598 E. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namu tel.: Šou. Boston 2483.

sportas,

NORTH BRIGHTON
BAKERY 
Savininkai: 

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

juodą, ir baltą duoną. Reikalaukite 
i krautuvėse North Brighton Bakery 

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

Tel. Stadium. 8411

I

SLĖPĖSI NUO LIETAUS 
— NUTRENKĖ ŽAIBAS

Liepos mėn. 2 d. Bagda- 
nonių km., Semeliškių val
sčiuje, kilus audrai, Bo
lius Šareika, 40 m. amž., 
su kitais dviem asmenimis 
pasislėpė nuo lietaus pir
tyje. Vos tik jiems pirtin 
įėjus, tuojau įtrenkė per
kūnas ir Bolių Šareika 
mirtinai užmušė, o kitus 
du asmenis smarkiai pri
trenkė. Šareikos atgaivin
ti nepavyko. Jį žaibas 
smarkiai apsvilino. Pirtis 
nesudegė, — užgesinta.

GRABORIAi
| S. BARASEVIČIUS IR I

SŪNŪS
j SENIAUSIAS šios valstybes

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJASI

turi notaro teises
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
113 Ames St., Brockton, Mass. 

Tel. Brockton 390
' Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Coiumbia 2537

laikytame rugp. 18 d. 
vienbalsiai priimta sekan
ti rezoliucija?

“Kadangi Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kaip 
spaudoje pranešama, savo 
39-tame seime, Cleveland, 
Ohio, iš savo narių, kurių 
tarpe yra katalikų, surin
ktų tautiškų centų pasky
rė keturis šimtus dolerių 
Etinės Kultūros draugijai, 
kurios tikslas yra leisti 
laisvamanių - bedievių or
ganą, stiprinti bedievius, 
kad jie uoliau pultų kata
likų Bažnyčią ir Jos va
dus, terorizuotų katalikus, 
tuomi įžeidė savo narius 
katalikus ir S.L.A. aiškiai 
pastatė katalikų priešų ei
lėse,

Todėl, Amerikos Lietu- 
Į vių Katalikų Federacijos 
Į 3-čias skyrius randa rei
kalingu perspėti katali
kus, kad jiems netikslu ir 
nuodėminga priklausyti 
prie tokių organizacijų, 
kurios aktyviai remia be
dievybę ir tuomi griauja 
mūsų tikėjimą”.

Susirinkimas tarėsi dėl 
tinkamo paminėjimo Vil
niaus Gedulos Dienos, ku
rią šiais metais South Bo
stone lietuviai rtiinės pa
maldomis bažnyčioje ir 
masiniu mitingu Munici- 
pąl Svetainėje, spalių mė
nesio 4 d. Skaitytas laiš-į 
kas Vilnių Vaduoti Sąjurt-1 
gos atstovo p. Uždavinio, i 
kuriame jis pasižada tą 
dieną atvykti į Bostoną ir 
pasakyti’ kalbą.

Skyriaus pirm. p. J. 
Kumpa,, išdavė raportą a- 
pie ruošiamą išvažiavimą 
rūgs. 6 d. Iš raporto paai
škėjo, kad susidomėjimas 
šiuo išvažiavimu yra ne
paprastas ir tikimasi tą 
dieną susilaukti tiek sve
čių, kiek dar Kęstučio dr- 
jos parkas nėra matęs.

Rap.

I

ATSIŠAUKITE — Lie
pos 26 d. Munchbacks 
Park įvyko Saldžiausios 
Širdies Jėzaus dr-jos pik
nikas, kuriame buvo ski
riamos dovanos. Giliukin- 
gas buvo tas, kuris turėjo 
bilieto Nr. 150. Kadangi 

i ant tikieto vardas ir pa- 
! varde labai neaiškiai para- 
į syta — negalima išskaity
ti, tai dr-jas nežino kam 
įteikti dovaną. Taigi kas 
turite bilieto Nr. 150, at
sišaukite pas o. Pečiulį, 
399 E. 7th St. So. Boston, 
Mass.

UKMERGĖ

PARDUOSIU AR MAINYSIU 
ant mažesnio namo 3 šeimynų po 
5 kambarius. Namas moderniškai 
įrengtas ir naujas. Kiekvienai 
šeimynai atskiri centraliniai ap
šildymai. Taipgi parsiduoda ir 
Hardware Stose. Atsišaukite: E- 
milija žaldokas, 22 Stellman Rd., 
Rošlindale, Mass. Tel. South 
Boston 0686.

ADVOKATAI

(24-28-1)

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
NOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčlų anto- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas:' Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474

riete:
1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai
■ Į ZZ

PAIEŠKAU savo sūnaus Juozo 
Bendiko, kuris prieš .8 metus gy
veno 264 Penn., St., Brooklyn, N. 
Y. Labai prašau pačiam ar kas 
žinote parašyti man laiškų: Ona 
Bendikie, Akmenės gatvė Nr. 25, 
Kretinga, Lietuva. (28-1-3)

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

ŠO. BOSTON, MASS. 
TeL 1761 Room 3

Residence:
18 Thomas Bk., Tel. S. B. 1046

Du Nuostolingi Gaisrai
Taujėnų valse, šiukštiš- 

kėlių km. dėl neatsargu
mo su ugnimi sudegė Liu
do ir Aniceto žemaičių 
gyvenamas namas ir klė
tis. Kol gaisrininkai atvy
ko iš Taujėnų, rado jau 
degant sienas. Po poros 
valandų atkaklaus darBo 
gaisras apie 10 vai. vaka
ro buvo likviduotas. Nuo- 
stolių padaryta apie 6.000 
litų.

Liepos 28 d. apie 11 vai. 
vakaro kilo gaisras ir Del
tuvos valsčiuj, Pijarų km. 
Sudegė Mulevičiaus Anta
no ir Povilo 2 gyvenamie
ji namai, tvartai, svirnai, 
be to, gyvuliai. Nuostolių 
padaryta apie 12000 litų, 
bet savininkų tvirtinimu 
nuostoliai yra daug dides
ni. Namai buvo neapdrau
sti. Kiek teko patirti, Uk
mergės savivaldybės ug
niagesiai į gaisro gesini
mo darbą atsisakę vykti, 
kadangi, esą, jau keletą 
kartų už miesto ribų gai-! 
srai tekę gesinti, bet už 
tai nieks neatlyginęs. Pi
jorų km. nuo Ukmergės 
miesto yra už 11 km.

I

/

JOSEPH W. CASPER|
(KASPERAS) 2 

Lietuvis Graborius ir
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES
494 East Broadway

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437

Residence: 158 IV. 7th St.
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patarnavimas Dieną ir Naktį

I
F. WAITKUS

LIETUVIS GRABORIUS 
409 WINDSOR ST. 

CAMBRIDGE, MASS.
Prieš lietuvių bažnyčią

Ofiso Tel. TllO'vbridge 7880 
Ofiso Tel. KTRkland 9221 
Namo Tel. TROwbridge 0134 
Sąžiningas ir Rūpestingas

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadvray,

So. Boston, Mass.

\ P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.



Hartford, Conn
MARIJOS VAIKELIŲ 

IŠVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 23 d. po pietų 

įvyko metinis Marijos 
Vaikelių Išvažiavimas į 
Lake Congamond. Iš ryto

Waterbury ir, rodos, New 
Britaino lietuvės moterys.

Tik Kelios Dienos Beliko! I

KARNIVALAS
Pereitą savaitę rugpiū- 

, čio 20, 21 ir 22 dienomis I 
labai lyjo, bet vėliau sau- (vakarais) įvyko Švč. 
lutė pasirodė ir diena bu- TvQivkAc

v •

I PASINAUDOKITE PROGA!
Sutaupysite Nuo 40 iki 70 Nuošimčių

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BERLYNO OLIMPIADO- pradėjo rėkti: “Dabar aš
JE AMERIKOS LIETU
VIUS SPORTININKUS
KVIEČIA Į LIETUVĄ

lutė pasirodė ir diena bu- Trejybės lietuvių parapi- 
vo puikiausia maudytis,, jos metinis karnivalas. 
irkluotis laiveliais ir tt. j Jaunimas gražiai darbavo- 
Marijos Vaikeliai turėjo sį? kaip tai: Vyrų Kliubas, 
“extra good time”. Daly- Vyčiai, Marijos Vaikeliai 
vavo kelios lietuvių šei- įr Moterų Gildą. Atsilan- 
mynos ir kunigai Ambo- kė nemažai žmonių, bet 
tas ir Kripas. į galėjo būti dar daugiau.

Pasirodė, kad kaikurios Vieną vakarą lyjo, ir ka- 
mergaitės priklausančios dangi liko daug maisto ir 
prie Marijos Vaikelių ar įu taį sumanyta, kad Tei
tai nusigando, ar tai buvo, kalinga tęsti karnivalą 
jau išvažiavusios. Būti} dar tris vakarus, būtent, 
geriaus, kad iš anksto vi- rugpiūčio 27, 28 ir 29 dd. 
sos drauge važiuotų ar vakarais. Kviečiame Hart- 
bent duotų žinoti atsako- fordo ir apylinkės lietu- 

XX XX I » XX xj X*X XX I • • * J • •vius ir lietuvaites gau- 
lankytis. Turėsite 

i ir galite 
laimėti dovanų ir tt.

Norėtume viešai padė- 
i koti lietuviams biznie
riams ir ūkininkams, ku- 

Hartforde būna regulia- rie aukavo. Aukavo še
riai veteranų lietuvių su- kantieji biznieriai: Bea- 
sirinkimai. Rugpiūčio 28, con Tavern, Bon Ton Gri- 
įvyksta extra veteranų su- He, Kedys, Bill’s Tavern, 
sirinkimas mokyklos kam- Povilonis, P. and G. Ta

vern, Town Tavern, York , 
Tavern, Špelis, Old Eng- 
iand Brevverv, Aetna Bre- 
wery, Park Tavern, Mar- 
kin’s Tavern, Lawrence I 

Town Tavern 
(Windsor), Sunrise Ta
vern (Windsor), Gižas, 
Vienna Bakery, New Rye 
Baking Co., (Wilson), 
Highland D a i r y Ice 

žas skaičius. Vyrai, lietu- Cream, 
viai jungkitės vienybėn. (North 
Vierfybė daug reiškia, net Griška ir 
ir lietuviams karinin- auonock). 
kams. j Ūkininkai:

Ir moterys čia pradeda (Manchester), 
bruzdėti. Jau tveriasi sa
vo auxiliary postą prie 
vyrų legijonų. Linkime 
joms pasisekimo. Jau turi pas, Kupčiūnas, Žukaitis,

mingoms narėms, kad ne
galės ar privačiai važiuos. sįaį lankytis. 
Tada nebūtų bėdos su bu- daug malonumo 
PU. laimėti dovanu-
IŠ LIETUVIU LEGIJO 

NŲ VEIKIMO

bariuose. Matyti, kad 
Hartfordo lietuviai vyrai 
karininkai nemano pasi
duoti kitoms lietuvių ko
lonijoms kaip tai: Bridge-
nort. Waterbury ir New Tavern, 
Britam, kur jau randasi 
lietuvių postai. Teko man 
girdėti, kad lietuvių ex- 
karininkų Hartforde ir a- 
pylinkėje randasi nema-
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Rugpiūčio mėnesį I. J. FOX didžiausia kailinių firma Amerikoje 
skelbia milžinišką kailinių išpardavimą, šis išpardavimas baigsis Rug
piūčio pabaigoje. Taigi, lietuvės pasinaudokite šiuo išpardavimu, kur 
galėsite sutaupyti nuo 40 iki 70 nuošimčių. Beliko tik kelios dienos. Pa
siskubinkite!

DYKAI STORAGE — Kas dabar pirks pas I. J. Fox kailinius, ga
lės juos pasidėti į apsaugos vaultą iki ateinančiai žiemai ir už tai nieko 
nereikės mokėti.

Atėję į krautuvę visuomet reikalaukite p. Bernardo Koraičio, kuris 
yra lietuvis šios įstaigos atstovas. Jis jums kuogeriausiai patarnaus.

RODOMI MODELIAI — šioje krautuvėje panelės rodo vėliausios 
mados kailinių modelius. Parašykite p. Bernardui Koraičiui, Lietuviui 
I. J. Fox atstovui, o jis jums prisius 2 tikietų veltui. Pasinaudokite pro
ga!

IŠGIRSKITE IR 
PAMATYKITE!

Kiekvieną antradieni 7:15 
vai. vakare I Fox krautu
vėje yra daroma broadeas- 
tinimas - siuntimas oro ban
gomis dainii ir muzikos. 
Tai-gi ateikite ir pamatyki
te kaip tas yra daroma.

fl

411 nvashington street

(Wilson)
D a i r y 

Brazauskas 
Mane he s t e r),

Vileikis (Pa-

S t r u g i s 
Volunge

vičius (Buckland), Bau- 
kis Deltuva. Žutauskas. 
Rūkas, Sakalauskas, Kri-

Seimininkių Dėmesiui!
Jei nori būti gera šeiminir.kė-virėja, tai tuojau 

įsigyk labai naudingą knyga — “VALGIŲ GAMINI
MAS ir NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be to, šioje kny
goje dar yra pridėčkas kaip pasigaminti iš visokių 
vaisių vyną. Knyga turi 223 puslapius. Jos kaina tik 
$1.00. Užsakymus su money orderiu siuskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
ROXBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

Povilas Baltrušiūnas, 
490 Broadway,

su tavim, r..., atsiskaity- 
siu!” P. Š. pasakė jo ne
pažįstanti ir neturinti apie 
ką su juo kalbėti. Tada B. 

I Šiuo metu Berlyne vyks- puolė ją ir bandė užgauti 
| tančioje pasaulinėje olim-’per galvą, bet p. Š. išsisu- 
I piadoje, Šiaurės Amerikos ko ir pradėjo bėgti. B. ją 
| sportui, be kitų sportinin- pavijo ir surėkė: 
f kų, atstovauja ir du lietu- 
| viai:
| Petras Lubinas. Girdėti, prįdėjo: {‘šalin iš Liubar- 
| kad Berlyne šiems lietu- tų tu, lietuve, agitatore, 
X viams neblogai sekasi, šoviniste! Tu, cho..., man 
Ž Jais gyvai susidomėjo ir, visus vaikus pagadinai, 
| Lietuvos sportininkai, ku-^ad manęs neklauso, ma- 
| rių keliasdešimt taip pat no mokyklos nenori lan- 
| stebi Berlyno olimpiadą. - - - — • — - - •
| Nors Macionis ir Lubinas 
* rengiasi po olimpiados pa

tys atvykti į Lietuvą, ta
čiau Lietuvos sporto va
dovybė juos oficialiai pa
kvietė atsilankyti į Kauną 
ir būti Lietuvos sportinin
kų garbės svečiais. Macio
nis ir Lubinas šį kvietimą 
priėmė ir tuojau po olim
piados atvyks pas Lietu
vos sportininkus. Jono 
Macionio motina šiuo me
tu jau vieši Lietuvoje, o 
Prano Lubino tėvas į Lie
tuvą atvyks drauge su sū
numi. Tsb.

“Stok, 
nes nušausiu!” Paskui už- 

Jonas Macionis ir dusęs ir apsispiaudęs dar 
Girdėti, pridėjo: “Šalin iš Liubar-

*9

kyti. Von į Kauną! Jei lie
tuviai neturi kur dėtis, te- 
liria karvei ant nugaros. 
Šalin iš Liubartų kaimo, 
nes nušausiu. Aš esu tar
navęs lenkų 

Į ie ir turiu
kryžių”...
— Žinoma, 

sumas Dulti beginklę mer
giną. Bet įvykis tuo nepa
sibaigė: naktį p. Š-tei iš
daužė langus ir sumin
džiojo gėlyną. Padaryta ii 
kitu nuostolių. — Net Vil
niaus krašto įtemptiems 
tautiniams santvki a m s 
toks mokyklojo Burnose 
išsišokimas yra neįpras
tas.

kariuomenė-
už narsumą

menkas nar-

Misuke- savaitę atliko savo meti- tforde. Daugelis lietuvių 
nesiunčia į ją savo vaike
lių. Ar tai gražu? Ar tai 
lietuviška, katalikiš k a? 
Ar tai protinga? Jeigu sa
vo neturėtume, ar ji būtų 
per prasta, tai gal būtų 
kiek suprantamiau, bet 
turime puikiausias lietu
viškas katalikiškas moky
klas. Lietuviai, ypatingai 
tėveliai, ar jūs žinote ko
dėl lietuviai kentėjo il
giausius šimtmečius nuo 
vokiečių, lenkų ir rusų? 
Aš žinau ir visi šviesūs 
lietuviai tai žino. Dėlto, 
kad lietuviai spiauja ant 
savęs arba yra atšalę nuo 
savo lietuviškų įstaigų. 
Jeigu lietuviai laikysis 
vienybės Amerikoje, tai 
lietuvių vardas bus gra
žus ir lietuviams tėveliams 
bus bent kiek saldžiau gy
venti senatvėje. Bet jeigu 
lietuviai tėvai nesirūpins, 
tai jiems bus tamsus ry
tojus. Lietuviškoje katali
kiškoje mokykloje jūsų 
vaikeliai išmoks katekiz
mo ir lietuvių kalbos. Jie 
ius ir lietuvius labiau my
lės ir pasiliks daugumoje 
Dievui 
Galas, 
kodėl 
nenori 
kentėjo ir, rodos, jie yra 
oasiryžę iki grabo lentos ųj 
kentėti. Lietuviai, būkime 
susipratę. Leiskime savo 
vaikučius į lietuvišką ka
talikišką mokyklą.

Blužas, Joncius,
vičius, Mozuraitis, Kup- nes rekolekcijas Mt. St. 
čiūnas, Muraskas, Čepo- Joseph akademijoje, Daly- 
nis, Milleris, Kašėta, Ai-!vavo ir lietuvaitės Pran- 
dentas, Buidvitienė, Žu- ciškietės. 
kauskas. Tai, rodos, visi, 
kurie aukavo. Dėkojame 
visiems ir visoms, kurie; 
aukavo. Jeigu kurių čia

Nauja Radi o Stotis
Hartforde atsidarė nau

ja radio stotis, būtent, 
pavardės nėra, tai prašau Station WHTH, Hartford 
man nranešti " Times laikraščio stotis.

Reikia džiaugtis, kad Manoma kad bus galima 
yra nemažai lietuvių biz- neužilgo bent retkarciai is 
nierių ir ūkininkų, kurie Jos gir(Jčti ir lietu viskas 
gražiai biznius ir ūkės ve- programas. ...........
da. Linkime visiems pasi
sekimo ir neužmiršti mū
sų, kaip bus metinis baza- 
ras rudeni.

Karnivalo matėsi įžymių 
žmonių kaip tai: kuni
gai— Abromaitis, Karlo
nas, Lutkus, Petrauskas, 
Dr. Mindaugis Mikolainis, 
prof. Galinis ir kiti. Lie
tuvis policijantas Jonas 
Šeigis prižiūrėjo tvarką. 
Buvo nemažai ir svetim
taučių. Reikia padėkoti 
visoms moterims, kurios 
dovanojo pyragus ar kitus 
daiktus. Jų vardų pavar
džių neturiu, tai ir negaliu 
šiame laikraštyje skelbti. 
Gerb. Klebonas ir Komisi
ja labai norėtų padėkoti 
visiems ir visoms, kurie 

| atsilankė, darbavosi, au
kavo ir tt. Lai Dievulis 
jums visiems atlygina!

» v •
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sav.
Tel. ŠOU 3120

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

ŽINUTĖS
Serga Ligoninėse: Vin

cas Kripas, Švento Pran
ciškaus; Grigaitienė, Vis- 
tortas ir Vistortienė, Har
tford ligoninėje. Linkime 
visiems ir visoms ligo
niams greitai pasveikti.

LIETUVOJE ATRASTI 
KELI SENI KAPINYNAI

Mūsų choras 
tikrai galėtų išpildyti lie
tuviškas programas. Lau- 

i ksime.

Atsilankė
Šiomis dienomis pas ku

nigą Ambotą atsilankė šie 
kunigai: Stonis, Simonai
tis ir trumpam laikui ka
nauninkas Fabijonas Ke
mėšis.

• v

ir Tautai ištikimi, 
negaliu suprasti 

kaikurie 
to matyti. Jie tiek

lietuviai

J.

I

Lietuvos praeičiai giliau 
tirti, yra sudaryti taip va
dinama valstybinė arche
ologijos komisija. Joje da
lyvauja žymiausi Lietuvos 
mokslininkai. Ši komisija 
nuolat daro kasinėjimus 
įvairiose Lietuvos istori
nėse vietose. Neseniai ji 
padarė didesnius kasinėji
mus Kelmėje, Pumpėnuo
se ir Vabalninke. Kelmėje 
buvo atrastas labai senas 
kapinynas. Jame žmonės 
buvo laidojami jau XII 
šimtmetyje. Tame kapiny
ne paskutinės laidotuvės 
buvo XVII šimtmetyje. 
Pumpėnų kapinynas yra 
iš XVI amžiaus, o Vabal
ninko kapinynas siekia 
XVII amžių. Kapuose ras
ta daug žmonių griaučių, 
įvairių žalvarinių žiedų, ir 
kitų daiktų, iš kurių ma
tyti, tų laikų Lietuvos 
kultūra ir laidojimo pa
pročiai. Naujai atrastus 
kapinynus dabar dar gi
liau tyrinėja 
mokslininkai.

RASEINIAI
Šešių Pirštu Naujagimis.

Paūsių kaime pas tūla 
pilietį gimė mergaitė si 
šešiais pirštukais dešinė; 
rankutėj; šeštas pirštukas 
išdygęs šalia nykščio.

-27 SIJONUS DĖVI
Graikų Makedonijoje 

turtingos ūkininkės dėsi i 
ki 27 sijonų vieną ant ki 
to.

PER 
KLAIPĖDĄ 

Lietuviams gerai 
žinoma

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ellzabeth Oxalis»

111 H. St.
Tel. ŠOU

Fin. Rašt —
29 VVhipple

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staninliutė,

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

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

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

antrų utarninką mėnesio.

So. Boston, Mass. 
Boston 9282
Marijona Markoniutg, 
Avė., Rosllndale, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINF 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

I’rot. RaSt. Jonas Gllneckis,
5 Thomas Pk., So. Bostoh, Mass. 

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

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

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

čią nedčldienl kiekvieno mėnesio. 
| 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai. vakare, pobnžnytinėj gvt- 
tsfnėj

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštininke.

Lietuviai Karininkai
Šiomis dienomis Niantic, 

Conn. įvyko Conn. milici
jos metiniai manevrai. Jų 
tarpe randasi ir lietuvių, 
kaip tai: Gaskas, Mušins- 
kas, Kasmonaitis, Bart ir 
kiti. Kaikurių lietuvių pa
veikslai matėsi Hartford 
Times ir Hartford Cou- 
rant. Sveikiname ir linki
me jiems prasimušti aukš
čiau.

Kunigų Rekolekcijos
per šias dvi savaites vy

ksta Šv. Tarno Seminari- 
’oje. Prašome pasimelsti 
už kunigus, kad jie sėk
mingai atliktų rekolekci
jas. Gerb. Sesutės pereitą

Mirė
Šiomis dienomis mirė 

senas lietuvis a. a., kun. 
Kavaliausko tėvas, Alek
sandras Kavaliau s k a s. 
Laidotuvės įvyko su tre
jomis šv. mišiomis. Atna
šavo kunigas Ambotas, 
Karlonas ir Kripas. Reiš
kiame seneliui lietuviui 
Aleksandrui amžino atil
sio. Lai jo siela ilsisi Vieš
patyje!

MOKYKLOS KLAUSI- 
MAS

Neužilgo bus pranešta 
bažnyčioje ir laikraščiuo
se, kad lietuvių švč. Tre
jybės ir Waterbury Šv. 
Juozapo mokyklos atsida
rys. Visoj Connecticut 
valstybėje randasi tik dvi 
lietuviškos katalikišk o s 
mokyklos, būtent, Hart
fordo Švč. Trejybės ir 
Waterbury Šv. Juozapo.

Abidvi gražios ir labai 
didelės. Sesutės Mokyto
jos veda mokyklas. Tik 
reikia lietuviams tėve
liams ir kitiems vadams 
susirūpinti, kad jų vaike
liai lankytų lietuviškas 
katalikiškas moky k la s. 
Kunigas Dr. Končius pa
rašė labai gražų straipsnį 
apie lietuviškų katalikiš
kų mokyklų naudingumą. 
Jisai citavo Bažnyčios ka
nonus, kurie draudžia ka
talikams leisti savo vai
kučius j viešąsias mokyk
las. Mes turime lietuvišką 
katalikišką mokyklą Har-

Lietuvos 
Tsb.

UŽPUOLIMAS

WILLIAM J. CHISHOLV
GRABORIUS

'ASifENIRKAS PATARNAVIMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Deiter 1952 . 

Namu: PI. 6286

Liepos 5 d. pavakaryje 
į Liubartus, Lydos apskr., 
iš Benekainių miestelio 
grįžo neseniai čia uždary
tos lietuviškosios skaity
klos vedėja V. Šteckaitė. 
Lauke jai kelią pastojo 
revolveriu ginkluotas vie
tos lenkų pradžios mokyk- 
’os vedėjas Bumosas ir

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenburgą, Švediją)

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kaino: 

Laivą išplaukimai iš N. Y.
GRIPSHOLM,-RUGSĖJO 5

KUNGSHOLM,------- RUGSĖJO 1
DROTTNINGHOLM, — RUGSĖJO 2
GRIPSHOLM,----- SPALIŲ 1

Platesnes žinias apie kelionę tei 
kia veltui ir, parduoda laivakor 
tęs, visi mūsų autorizuoti laiva 
korčių agentai ir visi Švedų A 
merikos Linijos Skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE 

154 Boylston St., Boston, Mass

GENASCO ROOFING 
PRODUCTS

Vienintelis Dealeris 
JOHN HICKMAN 

46 Ford St., Brockton. 
Tel. Brockton — 599.

Įsigykite

PILIETYBES KATEKIZMĄ
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.

L St. LIQUOR STORE ’
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKĄ, DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose {talpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir nžslenlo, pasirinki
mas didžiansias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIAEMS ir BA
LTAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Prfstatom greitai Ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147

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

SUBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly 
Foreign once per week yearly

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... :
Užsieny metams .......................... ;
Vieną, kart savaitėje metams : 
Užsieny 1 kart savaitėj metams

$4.00
$5.00
$2.00
$2.50

DARBININKAS
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Apsižiurekim, Su Kuo 
Santykiaujame

Tautinis Susivienymas (SLA) giriasi uoliai sto
vįs sargyboje savo tradicijų ir ištikimai išlaikąs tau
tinį frontą. Bet kaip išaiškinti tą faktą, kad SLA Sei
mas paskyrė dr. šliupui 100 dol. ir jo Etinės Kultū
ros Draugijai 400 dol.? Ar gi Šliupas būtų toks jau 
uolus ir užsitarnavęs tautininkas, kad jam ir jo pa
darui reikia skirti dovaną iš tautinių centų? Vadinti 
Šliupą tautininku tur būt neišdrįs niekas, kas turi 
nors kiek politinės sąvokus. Jo ideologija laisvama
niškai bolševikiška, ir gryni tautininkai vargu beno
rės prie jo šalininkų prisiskaityti.e Taigi aikvojimas 
tautinių centų Šliupui ir jo įstaigoms yra nemeluoti- 
nas bedievybės palaikymas, su kuria Šliupas ne tik 
nesislepia, bet ją visuomet pabrėžia ir savo elgesiu 
ir raštais. Etinės Kultūros Draugija tai ne kas kits, 
tik organizacija bedievybei platinti — leisti laisvama
nių - bedievių organą, stiprinti bedievius kovoje su ti
kėjimu ir steigti krematoriją bei įstaigą numirėlių 
kūnams deginti. Ar tokiems šliupo -sumanymams 
SLA tiek pritaria, kad jiems įvykdinti skiria net 
stambią dovaną iš savo iždo? Faktai parodo, kad taip. 
Tuo būdu, SLA savo elgesiu pabrėžia, kad ji yra be
dieviška organizacija. Jei SLA vadai mėgins tai už
ginčyti, tai labai įdomu, kaip jie sugrumuliuos suteik
tąją. Šliupui dovaną.

Koki yra asmeniški tautininkų nusistatymai dėl 
Šliupo ideologijos, mums tai nerūpi. Jie gali sau idea
lizuoti jį kaip tinkami. Tačiau kalbamame klausime 
dalykai komplikuojasi. SLA privalo būti, ar bent gar
sinasi esanti grynai nepartyviška organizacija. Iški
šus nepartyvišką iškabą, SLA organizacija pritrau
kia nemaža katalikų, kurie papratę į ją žiūrėti kaipo 
į apdraudos kompaniją. Bet kuomet SLA pradeda už
siimti bedieviška propaganda, tąsyk jos tariamas ne- 
partyviškumas virsta tiksliu klaidinimu neapdairių 
bei nemokančių orientuotis žmonių. Taigi labai tikslu 
ir sąžininga šį faktą viešai iškelti ir parodyti katali
kams, kur jie stovi, šiais klastii ir žiaurių persekioji-

Lawrence nezaležninkai pasijuto našlaičiais, nes 
jų dvasininkas p. Valadka išvyko “neapribotam lai
kui” į Pennsylvanią. Kadangi neapribotas laikas gali 
tęstis savaites, mėnesius, metus ir net amžius, gi ne- 
zaležninku dvasios vadas nepaliko įpėdinio, tai visai 
natūralu, kad “parapijonys” pradėjo nerymastauti. 
Šv. Pranciškaus par. klebonas, kun. P. M. Juras, pa
siūlė jiems grįžti į Katalikų Bažnyčią. Kaip tą pasiū
lymą, priėmė nezaležninkų liaudis sunku nuspėti, bet 
vadai smarkiai į tai reaguoja. Grubijoniškai besiko- 
liodami (jie kitaip nemoka kalbėti), jie pasisakė turį 
ne tik “bažnyčią” ir kleboniją, bet ir kapines, pikni
kams daržą ir farmą su 30 melžiamųjų karvių. Prie 
to, jie turi pilną laisvę tą turtą valdyti ir dėlto esą la
bai laimingi.

Tačiau, nežiūrint to viso turto ir iš jo plaukian
čios laimės į vidujinį nezaležninkų gyvenimą tur būt 
bus įsivėlusi kažkokia painiava, kuri tą tariamą lai
mę sunkiai slopina. Yra faktas, kad jų dvasininkai ne
gali ten ilgai pabuvoti, ir pastarasis p. Valadka, ku
riuo nezaležninkai taip didžiavosi, buvo priverstas iš
sinešdinti. Kas per priežastis? Jie sako, kad daktaras 
jam liepęs. Tegu bus ir taip, bet čia vis kažkas netaip. 
Daktaras daktaru, bet yra buvę ir kitų priežaščių. 
Kokios rūšies tos priežastys bebūtų, tai platesnei vi
suomenei nesvarbu. Svarbu štai kas: nezaležninkai 
turi nuosavybę, bet neturi ir niekad nėra turėję tikro 
pilnateisio katalikų kunigo. Jie, gimę katalikais, be 
abejo jos pasigenda. Kas jiems iš to turto, iš tos far- 
mos? Bene melžiamosios karvės aprūpins jų dvasinius 
reikalus? O jei “parapija” nesuteikia tikro dvasinio 
patarnavimo, tai kas ji per parapija? Kam ji paga
liau reikalinga? Tie klausimai juk veržte veržiasi į 
kiekvieno bet kiek protaujančio žmogaus galvą.

Pagaliau ir tas turtas, ir ta farma. Lietuvis su
pranta farmą kaipo savo nuosavybę ir joje šeiminin
kauja kaip tinkamas. Bet farma ar turtas, kurį valdo 
kelios galvos, sudaro kažkokią komuną. “Devynios 
auklės vienam vaikui sprandą nusuks”, — sako patar
lė. Taip ir keli šeimininkai bet kokį ūkį nuvarys nuo 
kojų ir pridirbs skolų. Taip skolų. Ar bet kokiam 
vargšui nezaležninkui neskauda širdį, kad stambius 
pinigus, gal viso gyvenimo santaupas, sukišo į tą ko
muną, kurią visi valdo ir visi aikvoja, taip kad tam 
kiauram maišui niekad aukų neužtenka? Bepigu to
kiam p. Valatkai išvykti “neapribotam laikui”, bet tu 
čia, žmogus, gyvenk ant vietos ir žiūrėš į tą nelaimin
gą suirutę.’... K.

mų laikais katalikams reikia labai apsižiūrėti, su kuo 
jie dedasi, ką jie remia. Katalikų tikėjimas yra puo
lamas visais frontais, viešai ir iš pasalų. Neapdairūs 
žiopsotojai nė nepasijunta, kaip jiems neriama ant

Žemės dulkė

Motinos Ašaros
ATEITIES MOTERIS

I
Mėnuo, žiūrėdama iš aukštybių, 
pamatė rymantį Smūtkelį, 
o prie Jo kojų su ašarom meldės 
močiutė už savo sūnelį.

Jau penkeri metai negrįžta prie Dievo 
patamsiuos klaikiuose buvoja.
NeklaUso nei motinos karšto meldimo 
sugrįžti prie Viešpaties kojų.

Bet motinos maldos—ak, kokios galingos! 
prakeikti, išmelsti ji gali.
Todėl ir dabar ji meldžias prie kryžiaus, 
ji meldžias — už savo vaikelį.

Raudojo prie upės berželiai rasoti 
ir žvaigždės aukštai ant dangaus, — 
jie žino, supranta, kad reikia padėti, 
kai motina verkia sūnaus.

Mažumos Sovietų Rusijoje
Vis dažniau Sovietuose Į 

kalbama apie tautinę val
stybę. Kitoms tautoms, 
kurios įeina į Sovietus, ne
išeina tatai į sveikatą. Į- 
sitikino tuo ukrainiečiai. 
Gautas Ingrijos (suomių) 
biuletenis tuo patim nusi
skundžia.

Suomijos ir Sovietų Ru
sijos Tautų taikos sutarti
mi Sovietai pažadėjo suo
mių mažumai Ingrijoj (a- 
pie Leningradą) tokias 
tautines teises, kaip ir ki
toms mažumoms. Tačiau 
nuo 1928 m., kai sustiprė
jo žemės ūkio kolektyviza
cija, suomiams autonomi
nės teisės imta siaurinti.

Sistematiškai Ingrijos 
suomių mažuma, kuri

Kun. A. T. (Samata)

Kunigas Petras Rene Rogue

Anglų gamtininke Elž
bieta Sloan patiekia visuo
menei vaizdą, kaip mote
ris gyvens po 2000 metų.

Namų ruošos rūpesčių 
tada moterys neturėsian
čios, nes namų ruoša bū
sianti taip suprastinta, 
kad užimsianti labai ne
daug laiko. Visi stalo ir 
aprangos bei patalo skal
biniai, taip pat indai, bū
sią iš popieriaus. Visa ta
čiau atrodysią taip gra
žiai, lyg būtų iš puikiau
sių Damasko medžiagų 
pasiūta arba iš puikiausio 
porceliano pagaminta. Ne
reiksią .tada nieko skalbti, 

j nei plauti. Po valgio stal- 
I tiesė bus imama už ketu
rių kampų ir su visais in
dais metama į šašlavų dė
žę. Pietūs bus pusiau pa
gaminti gabenami į na
mus iš centrinių virtuvių. 
Tuos valgius reiksią tik 
pritaikyti savo skoniui. I- 
'vairūs vaisiai ir kultyvuo- 
tos daržovės maisto ga
mybą dar labiau paleng
vins ir jo kokybę pakels.

Moterys turėsiančios ne
paprastai daug laiko ir 
galėsiančios skirti vaikų 
auklėjimą ir vyrui daug 
daugiau dėmesio. Būsian
čios daug sveikesnės už 
šių dienų generaciją, nes 
visos ligos būsiančios su
naikintos. 50 metų mote
ris atrodysianti kaip šian-

i

vaikų, išmirė.
Persekiojimas tų ramių 

suomių, kurių daugumas 
žvejai ir smulkūs ūkinin
kai, vėl sustipėjo 1915 m. 
Vėl imta kolektyviškai 
tremti iš Ingrijos. Nesi
liauja nė dabar. Dar šiais 
metais nuo IV. 27 iki V. 6 
buvo ištremtos 567 šei
mos, iš viso apie 2.400 
suomių. Šį k'artą buvo tre
miami net tie, kurie buvo 
įsirašę į komunistų parti
ją. Nelaimingųjų perse
kiojimuose buvo net šito
kių scenų. Myllyoja stoty 
keli šimtai tremtinių, rau
donųjų kareivių apsupti, 
buvo susodinti į traukinį. 
Kai šis ėmė judėti, tremti
niai atsisveikindami su

• v

1917 m. turėjo apie 160.-, gimtuoju kraštu drauge metų. Kritiško
000 gyvent., imta naikinti su atėjusiais išlydėti pažį- a^žiaus moteris būsią ga- 
1931 m. pabaigoje. Ingri- štamais su ašaromis aky- 
jos komiteto biuletenis se užgiedojo psalmę: “Die 
praneša, kad tais metais vas mūsų prieglauda 
be teismo ištisos šeimy- stiprybė”. Ir šitą atsisve 
nos, ištisų kaimų gyven-........................... *
tojai buvo areštuoti ir gy
vuliniuose vagonuose

ištremti net į Sibiro 
tundras ir Tolimuosius

Rytus.
Reikėjo kęsti arktikos šal

Įima prie jaunų skirti.
I ir - 

i- i
kinimą kareiviai nustelbė 
šautuvų ugnimi...

Ingrijos suomiai ginai 
savo mokyklą, kurioj ne
nori vartoti rusiškų termi
nų, prisirišę prie savo e-. 
vangelikų liuteronų tiky
bos. Rusai jų bažnyčias 
pavertė į klubus, kitas su- 

Todėl degino, trečias apdėjo mo- 
ypač kesčiais. 32 suomių para- mažežemiai.

t

Į
i

kaklo kilpa. Pabudus iš snaudulio dažnai jau pervėlu tį barakuose ir dirbti sun-l 
būna gintis ir nekartą, kaip jau matome iš pavyzdžių, kiuosius darbus ir vai- 
kruvinomis aukomis prisieina užmokėti už neapgalvo- kams bei seniams, 
tą susibičiuliavimą su bedieviais. K. daugybė tremtinių,

pijos Ingrijoj beturi tik 
du kunigų. Vaikams ligi 
18 metų uždrausta net šei
moj mokytis religijos. 
Kad nebūtų mokoma slap
ta, mokytojai organizuoja 
šnipinėjama per pačius 
mokyklos vaikus. Tai da
roma neva kovai prieš 
buržujus darbininkų, be
žemių ir mažažemių gero- 

,vei, nors daug tų suomių 
■kaip tik yra bežemiai ir 

XX.

matiško podūdžio priesaiką. Dėl to revoliuci- ma, kai kunigas pasitraukė į šalį ir, pasimel- 
jonierių valdžia juos ištrėmė. O balandžio mė- cięs suvartojo Šv. Eucharistiją.
nesi 1793 metais bedieviškoji valdžia pradėjo 
kankinti katalikų visus kunigus su laisvės ir 
lygybės priesaika. Tų pačių metų spalių mene-

‘ si išleistas įstatymas, baudžiąs po mirties 
bausme visus kunigus, jei atsisakytų priimti 
viešai verčiamą priesaiką.

i
Per trejus baisių kankinimų ir bausmių me

tus, kun. Petras Rene Rogue davė ištikimybės

(1758—1796).
1934 metų gegužės mėnesį Popiežius Pijus, 

XI ėmėsi žygių beatifikuoti ir kanonizuoti he
rojišką didvyrį, kuriuom buvo kunigas Petras 
Rene Rogue. Jis yra kankinys kunigas iš Pran
cūzijos Revoliucijos laikų. Jis buvo liūdinin- įr pasiaukojimo gražiausią pavyzdį. Ištikimie- 
kas baisaus teroro ir tų kruvinų riaušių, kilu-!................... .................... .... -
šių tarp Prancūzijos gyventojų, kuriuos revo- 
liucijonierių bedieviškoji valdžia ' 
atsimesti nuo Katalikų Bažnyčios ir atsižadėti j bausmė visada kabojo ant jų galvų. Taip būta 

per ketverius metus. Ir kun. Petras Rene Ro
gue slapstėsi, bet šventai eidamas garbingos 
kunigystės pareigas.

Netrukus pribuvo kareiviai, kurie jį vedė į 
kalėjimą, kur kalėjo iki sekančių metų gegu
žės 3 dienai. Jis žinojo savo likimą ir kitą die
ną savo bendraminčiui rašė laišką: “Matysime 
vienas kitą, jei Dievas leis... matysimės kelyje 
į miesto didelę aikštę. Savo paskutinį ir mei
lingą laiminimą visa savo širdimi teiksiu tau

baisi mirties bausmė buvo paskelbta, kankinys 
kunigas atsiklaupė, dėkodamas Dievui, kad jį 
išrinko ir skirė mirti kankinio mirtimi už šv. 
tikėjimą. Bedievių revoliucijonierių tribūnos* 
teisme tarp žiūrovų ir liudininkų, buvo ir moti
na kankinio kunigo, kurs, prisiartinęs, jos mal
davo paskutinio motiniškojo palaiminimo.

Kun. Petras Rene Rogue po giliotina turėjo 
kitą dieną guldyti savo galvą. Kankinys kuni-

ir visiems kitiems, kuriuose tuo momentu gale- 8as praleido paskutinę naktį, guosdamas kalu
siu džiaugsmingai matyti ar sutikti. Visais at- nius ir rašydamas du laiškus, iš kurių viena- 
žvlgiais, susimetus palankioms apystovoms, rašė šitaip: “ ~ -----
mielai norėčiau matyti visus savo draugus ir 
bičiulius”.

Būdamas kalėjime, kun. Petras Rene Rogue 
parašė poemą, kurioje išlieja gilius savo jaus
mus, gimusius jo kilnioje širdyje: “Kaip gra
žus yra mano likimas, o mano siela yra suža- 

Kūčių vakarą, 1795 metais, kai Šv. Viatiką vėta tuo viskuo. Aš ragaunu beribio džiaugs- 
nešė mirštančiąjam ligoniui, jis buvo pažintas “ ‘ ‘ ........... — -
ir suimtas. Jis buvo pristatytas į revoliucijo- 
nierių tribūnos rūmus. Daugelis iš jo pasauli
nių kolegų jį pažino ir nesikėsino persekioti, 
bet norėjo jį paliuosuoti. Kuomet sekliai ėjo 
gauti kareivių, tada jo bendrai ir bičiuliai mal
davo, kad pabėgtų.

“Ne!” atsakė kun. Petras Rene Rogue. ______ _____________ ___ _ „ ___
negaliu to padaryti, nes esu jūsų atsakomingo- saiką, ir prisipažino, kad sąžiningai jo kuni- 
je sargyboje. Jei mane paleistumėte, jūs ture- gystės šventas pareigas, visada gyvendamas 
site atsakyti, patys apturėdami bausmę”. Prancūzijos rūbežiuose. Klaustas apie tuos

ji kunigai buvo kalinami, ištrėmiam arba žu- 
dom. Kai kurie kunigai savo pašaukimo parei- 

varu spire gas slaptai atlikinėjo naktimis, nes mirties

katalikiškojo tikėjimo. Tuo metu katalikų; 
dvasiškija du kartu buvo verčiama viešai da
ryti konstitucijinę ir valstybinę priesaiką, ku- 
riąja atmeta Katalikų Bažnyčią ir atsižada 
Jėzaus Kristaus tikėjimo. Kun. Petras Rene 
Rogue gyveno ir mirė ištikimas savo tikėjimui 
ir kunigystės pašaukimui.

Jis gimė birželio 11 dieną, 1758 metais, 
Vannes mieste. 1776 metais jis įstojo į semina
riją tame pačiame jo gimtinės imeste ir kuni
gu buvo įšventintas 1782 metais. Praėjus ketu
riems metams, jis maldavosi būti priimtas į 
Misijos kongregaciją, kurią įkūrė šv. Vincen
tas de Paulo. Pirma nekaip padarė įžadus, jis 
buvo skirtas mokyti teologijos garsioje semi
narijoje, Vannes imeste. Vienuolijoje profesi
ją jis padarė spalių 26 dieną, 1788 metais. Tų 
metų tos pačios dienos vakarą kilo garsioji ir 
kruvinoji Prancūzijos Revoliucija. ■

Kai griuvo valstybinis rėdąs arba vairavi
mas, liepos 12 dieną 1788 metais galion įvesta 
pasaulinė konstitucija katalikų dvasiškijai ir 
tuo pačiu pradėta smarki kova prieš religiją. 
Dvasiškijos didesnė pusė atsisakė daryti schiz-

I 
j

: “Aš atsiduodu jūsų maldoms 
ir pasitikiu, kad neatsisakysite už mane mels
tis. Dėl sunkaus kryžiaus, kurį Dievas davė 
man, aš negaliu pabučiuoti kiekvieną iš jūsų 

j atskirai. Gerasis Dievas leido man tribūnos 
1 teisme matyti mano motiną, kuri buvo veda- 
, ma, kaipo sopulingoji motina, bet ji turėjo 
j tuos pačius tikybiškus troškimus, kurių aš 
i pats troškau. Aš jūsų maldauju, melskitės už 
ją. Pasirodo, kad mirties egzekucija įvyks de
šimtą valandą iš ryto. Mylėkime vienas kitą 
dabar ir visada!” Antrame laiške, kurį rašė 

Kovo 2 dieną jis buvo pašauktas stoti prieš savo motinai, prašo, kad ji nesirūstintų ir ne- 
bedievių tribūnos teismą. Nepaprasta drąsa ir atsakytų pagalbos šeimai to paklydėlio sū

naus, kurs jį išdavė ir suareštavo.
Ir kuomet ėjo guldyti savo galvą po gilioti

na, kun. Petras Rene Rogue, išdavėjui ir suė- 
mėjui, davė savo laikrodėlį, kaipo atleidimo ir 
dovanojimo ženklą. Pamatęs giliotiną, karžy- 
gis ir didvyris kunigas prie jos artinosi be bai
mės ir linksma šypsena. Prieš ją stovėdama", 
didvyriškas karžygis kunigas su atsidavimu 
tarė Dieviškojo Išganytojo žodžius: “Viešpa
tie, į Tavo rankas atiduodu mano sielą”, ir nu
lenkė savo galvą po giliotina, kad karžygiškai 
ir didvyriškai mirti už Šv. tikėjimą ir garbin
gos kunigystės pašaukimo šventas pareigas.

mo. Mano vidaus gelmės išpažįsta Viešpaties 
gerumą ir meilę. Mano kančios jau baigtos ir 
pelnau laimę”.

dideliu karžygiškumu atsakė, kad jis niekada 
nesutiks priimti nė valstybinės konstitucijos 

Ne!” atsakė kun. Petras Rene Rogue. “Aš priesaikos, nė padarys laisvės ir lygybės prie?

site atsakyti, patys apturėdami bausmę”.
Ir jis laukė pribūnant kareivių, kurie kad jį žmones, pas kuriuos gyveno ir slėpėsi visą lai- 

įkalintų, maldaudamas tik vienos malonės:
“Su savim aš turiu jūsų ir mano Viešpatį, 

laikau Švenčiausiąjį Sakramentą, kurį nešiau 
mirštančiąjam ligoniui. Aš trokštu atlikti sa
vo šventas pareigas, ir maldauju jūsų leidimo 
tai padaryti”.

Dauguma iš jų surimtėjo gerbtinąja tylu-
i

ką, jis atsakė, kad į tai nieko neturįs atsakyti 
Su atsidavimu jis pasakojo, kad eidamas kuni
gystės visas pareigas, slapstėsi vien dėl to, kad 
nebūti ištremtas.

Dėl tų priežasčių, kun. Petras Rene Rogue 
buvo pasmerktas mirčiai. Egzekucija turėjo į- 
vykti į dvidešimt keturias valandas. Vos tik
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Senoji Motule

, ir netru
kus patėmijo, kad seka 
paskui tas pačias mergai
tes, kurios traukinyje sė
dėjo prieš ją. Ir, bema
tant, priėjo kolegijos že
mę.

Daugelis studentų žaidė 
kolegijos auke, o kiti vai
kštinėjo... Ji žvalgėsi, ar 
kartais nepamatys Dona
to. Tačiau, jo nesimatė...
— Gal būtum toks geras 

pasakyti Donatui, kad vie
ną minutę jo senoji slaugė 
norėtų su juomi matytis, 
— ji tarė vienam kolegis- 
tui.

Tas geras moksleivis 
nusiskubino ieškoti Dona
to, ir jį suradęs, tarė:
— Senoji tavo slaugė yra 

Čia pat, ir norėtų su ta
vim vieną minutę matytis,

Nustebęs, Donatas pa
žiūrėjo į savo bendramintį 
ir, juokdamasis, pakarto
jo:
— Senoji mano slaugė y- 

ra čia pat, ir su manim 
trokšta matytis! Cha! 
cha! cha!
— Bent ji man taip sa

kė. Na, eikš, ir pats ją pa
matysi.

Donatas jį pasekė. Ir, 
artindamasis prie jos, pa
matė, kad tikrumoje yra 
jo motina. Tada, tekinas 
pribėgo prie jos ir, apka
binęs, pradėjo ją bučiuoti, 
klausdamas:
— Motule! kas tau liepė 

save vadinti senąja slau
ge?!
— Mat, — tarė ji, — aš 

nenorėjau pažeminti savo 
sūnų, o atvažiavusi iš taip 
toli, aš negalėjau atgal 
grįšti be pasimatymo su 
tavim.

Čia ji atpasakojo tų 
dviejų mergelių kalbą, ku-

Nors, nežinia, kaip ilgai pasivaikščiotų, 
gyventum, ar galėtum pa- k"c 
miršti meilingąją šypseną 
senutės motinos išvargu- 
siame ir nubalusiame vei
de? Ar galėtum pamiršti 
tą jos šypseną, kurią taip į 
dažnai matei aplaistytą 
kruvinomis ašaromis? Ar
gi neatsimeni jos malonin
gumo, meilingumo, užuo
jautos ir pasitikėjimo?...

Ilgą laiką, toli nuo jos 
gyvendamas, gal, nebegali 
atsiminti jos saldaus sim
patingo balso, bet jos ma
loni šypsena visada pasi
lieka su tavim.

Jei Visagalis Dievas iš 
jūsų tarpo dar neatskyrė 
tos meilingosios motinos, 
tai kiekvienas turėtų sten
gtis daryti taip, kad jos 
angeliška šypsena visada 
spindėtų jos meilingo vei
do skruostuose, kad se
natvėje galėtų savo vai
kais pasidžiaugti.

Traukinys neskubiai 
slinko, ar taip išrodė se
nutei Žilienei, kuri važia
vo pas savo sūnų, Donatą, 
kad pamačius jį baigiant 
kolegijos aukštąjį mokslą. 
Viena stotis po kitos ny
ko ; nedaug keliauninkų 
sėdo į traukinį. Vienoje 
mažoj stotyj įlipo dvi 
jaunos mergaitės ir atsi
sėdo Žilienės priešakyje.

Iš pradžių abi mergaitės 
buvo tylios ir nieko nekal-; 
bėjo.

Po valandėlės, viena iš 
jų prabilo:
— Vai, Kašte! Aš norė

čiau, kad kolegistų moti
nos nevažinėtų ir nesiro
dytų jų mokslo baigimo 
dieną. Kai kurios iš jų at
rodo lyg būtų atvykusios 
iš krūmų, ir gėdą daro sa
vo sūnums.
— Tikrai! Gaila, kad jos 

nepasilieka namuose, — 
atsiliepė Kastė. — Jei jos 
žinotų ir suprastų, kokį: 
pažeminimą teikia savoi

kad jos i i i
nebuvo i 

neno-Į 
kalbą 

jos

I

pažeminimą 
sūnums, aš tikiu, 
sėdėtų namie.

Senutė Šilienė 
smalsuolė, tačiau, 
rėdama girdėjo 
mergelių, sėdinčių 
priešakyje. Po to, ji pati 
pradėjo spręsti savo senos 
mados suknią ir skrybėlę. 
Visai kitaip atrodė nekaip 
dėvėjo sėdinčios mergelės.

Ji nežinojo, ką toliau da
ryti. Naujų drabužių me- 
išgalėjo nusipirkti, kitaip 
ji nebūtų galėjusi nusipir
kti bilieto pas sūnų į mok
slo baigimo iškilmes vyk
ti. Argi jos sūnus taip pat 
gėdintųsi savo motinos, 
kaip tos mergelės kalbė
jo? Ar drįstų ji savo sūnų 
atlankyti tik tam, kad pa 
darius jam gėdą? Geriau 
gal būtų dabar imti trau
kinį atgal ir grįšti na 
mon?...

Tokiomis mintims ją 
kankinant, traukinys sus
tojo ties vieta, kur reikė
jo jai išliptų. Pasiėmusi 
savo ryšulėlį, nežinojo į 
kurią pusę suktis: ar į ko
legiją ar į stoties kitą da
lį ir laukti atgal grįžtan
čio traukinio? Tačiau, ji į- 
ėjo į stotį, ir kondukto
riaus paklausė:
— Kelintą valandą trau-’ 

kinys eis atgal?
— Pusę po devynių, — 

atsakė konduktorius.
Dabar buvo tik trečia 

valanda po pietų. Nežino
dama, ką pradėti ir kaip 
praleisti tą laiką, ji išėjo

ir

• *

Detroito Žinios Dievo Garbei Namas JUOKELIAI f
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ŠV. PETRO PARAPIJA
Jau artinasi mokyklų at

sidarymo laikas. Jauni
mui mokslas yra tai labai 
svarbus dalykas, nes tas 
nulemia jų ateitį. Labai 
svarbu, kad vaikai gautų 
tinkamą mokslą, o tai jie 
gauna katalikiškose mo
kyklose. Katalikiš koše 
mokyklose vaikai išmoks
ta ne tik pasaulietiško 
mokslo, bet ir tikėjimo 
dalykų. Pažinti tikėjimą 
ir juo gyventi yra labai 
svarbus dalykas. Tik pri
sižiūrėkime į raudonuo
sius bolševikus, socialis
tus ar anarkistus, kaip 
jie nepasivadintų, 
vę valdžią į * 
puolasi naikinti -Katalikų; Jis per 8 metus šioje para- 
Bažnyčias, Mokyklas, 
dyti Katalikų Bažnyčios 
vadus. Raudonieji žino, 
kad susipratę katalikai y- 
ra šviesiausi žmonės ir 
kad jie nepakenčia melo ir 
apgavystės, o raudonieji 
kaip tik tuo pasilaiko.

Lietuviai tėvai ne tik, 
kad turi siųsti savo vai
kus į katalikiškas moky
klas, bet privalo, o kaipo 
lietuviai į lietuviškas ka-

talikiškas, jeigu tik toki 
mokykla yra. Tik prisižiū
rėkime i mūsų jaunimą, 
kuris nesimoko lietuvių 
kalbos, kaip greit jis iš- 
tautėja. Visos kalbos yra 
naudingos mokėti, bet sa
vąją kalbą visi privalo 
mokėti. Tat siųskite savo 
vaikus ne tik j katalikiš
kas mokyklas, bet ir j lie
tuviškas katalikiškas.

Krispianas Tonelis, Jur
gio Brazaičio posūnis, už
baigęs aukštesnę mokyk
lą, šį rudenį įstoja į Det- 

'roit Universitetą (katali
kišką). Krispianas yra

jie ga- vienas iš mandagiausių 
pirmiausiai vaikinų šioje parapijoje.

žu- pi joje lankė katekizacijos 
mokyklą ir per 5 metus 
tarnavo mišiose. Velijam 
jam sėkmių siekiant aukš
tesnio mokslo.

rią girdėjo traukinyje. 
Nežinodamas, ką jai atsa
kyti, Donatas paėmė ją už 
rankos ir nusivedė j kole
gijos viršininko būtą, kad 
jam perstačius senutę sa
vo motiną.

Tą vakarą, kolegijos 
mokslo baigimo iškilmėse, 
senutė Šilienė sėdėjo šalia 
kolegijos viršininko, nega
lėjusio atsigerėti jos kil
niu sūnum, kurs, baigda
mas kolegijos aukštąjj 
mokslą su garbingais atsi- 
žymėjimais, nesigėd i n o 
prastuolės senutės — savo 
motinos.

v •
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Pasinaudokite apdraudos planu. Užsisaky

kite New England Coke’sų šiandien, kada Coke’- 
sai yra daug pigesni. Tuomi Tamstos sutaupysi
te daug pinigų. Nevaliokite — paduokite užsa
kymą šiandien! .................................
................................. Į .......................................................

WHITE FUEL CORPORATION
’ i > ’ ’ ’. ’ "* ,* - ' ‘ .’-k -

900 East First Street 
South Boaton, Mass. - 

Telephone SOUth Boston 4500
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M. Rodonienė šią savaitę 
išvežta į Henry Ford ligo
ninę. Ji jau ilgas laikas 
kaip serga. Visą jos sirgi
mo laiką jos vaikučius 
prižiūri p. M. Juozunienė. 
Kaip gera ir naudinga tu
rėti gerų draugių.

Šią savaitę staiga susir
go prieš gimdymą p. M. 
Naveskienė, kuri buvo nu
vežta į Herman Kiefer li
goninę, kur gimė kūdikis. 
Girdėt, kad motina ir kū
dikis stiprėja. Linkime 
sveikatos.

Šiomis dienomis atvyko 
iš Lietuvos pp. S. Juodva- 
kis ir V. Verbavičius. Ke- 
letai dienų jiedu apsisto
jo Detroite. Atlankė kle
bonus ir kitas svarbias 
vietas. Jų tikslas padaryti 
kelionę aplink pasauli į 
tris metus. Linkime jiem 
sveikiem sėkmingai pada
ryti kelionę.

Kun. M. Daumantas, 
kuris atvyko iš savo pa
rapijos Girardville, Pa. 
praleisti atostogas pas sa
vo tėvelius, pailsėjęs mė
nesį laiko rengiasi grįžti 
į savo parapiją. Jis būda
mas Detroite patarnavo 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje, kur jo tėveliai gyve
na.

Pereitą sekmadienį Det
roito lietuviai baseballi- 
ninkai žaidė su American 
Bud baseballininkų rate
liu. Lietuviai laimėjo 6 
prieš 3. Lietuviai sporti
ninkai didžiuojasi, kad 
jiems pavyko supliekti to
kį žymų ratelį. Pasirodo, 
kad mūsiškiams sportinin
kams sekasi. Mes džiau
giamės, nes jie kelia lietu
vių vardą.

I 
I

|

I

NAUJI VOKIEČIŲ 
ORLAIVIAI

Fridriehshafene pradėta 
naujų vokiečių orlaivių 
LZ—130 ir LZ—131 staty
ba. Jie statomi orlaivio 
“Hindenburg” pavyzdžiu. 
Orlaivių statyba bus baig
ta kitų metų pabaigoje. 
Naujus lėktuvus rengiasi 
dar statyti Amerikos 
transatlantinio sūsisieki- 
mo bendrovė. Olandai, o 
taip pat japonai, užsakys 
orlaivius Vokietijos fa
brikuose.

Kiekvienas geras katalikas žino, kad jo šventa 
priedermė yra išlaikyti savo bažnyčią. Bet pastatyti 
Dievui namą, įrengti Dievui bažnyčią, tai jau aukš
tesnis laipsnis. Čia reikia gilesnio tikėjimo, didesnio 
pasišventimo. Ir tie žmonės, kurie savo aukomis re
mia naujo Dievo namo įrengimą, parodo savo gilų ti
kėjimą ir šventą sielą.

Aušros Vartų Bažnyčia, Worcester, Mass., staty
ta 1925 metais, bet ligi šiolei dar nebaigtą. Žiais me
tais pasiryžome pilnai statybą baigti ir darbas jau 
pradėtas, net gerokai įpusėtas. Didesnė parapijiečių 
dalis greit savo aukomis prisidėjo, kiti dar rengiasi. 
Bet aš čia noriu ypatingai pažymėti rėmėjus, ne šios 
parapijos narius, kurie neprašomi, niekeno neragina
mi ir neverčiami, ir kurie niekad gal ta bažnyčia nesi
naudos, o vienok atnešė ar atsiuntė ir aukojo žymias 
aukas mūsų bažnyčios išbaigimo reikalams. Kokia 
tai tų žmonių graži Dievo meilė! Jie Dievui aukoja, 
jie tik Dievo garbės žiūri, savo gi naudos nepaiso. Aš 
nuoširdžiai esu dėkingas tiems aukotojams ir giliai 
įvertinu jų pasišventimą. Jie yra pavyzdžiu saviem- ___ ___  ___ „
siems, nes jei svetimi remia, kaipgi labiau savieji tu- pratimai, —sako pėstinin- 
rėtų bažnyčią remti. Tikiu, Dievas jiems paskaitys tą kas Dūda, — aš sau gal- 
dideliu nuopelnu.

Bažnyčios išbaigimui reikės ne mažo pinigų pluo
što. Viską priversti esame mokėti grynais pinigais 
(cash). Jeigu pinigų pritruks, darbas bus sustabdy
tas. Geros širdies rėmėjų padrąsintas, šiuomi krei
piuosi į visus katalikus, prietelius ir pažystamus, 
prašydamas: pagelbėkite mums bažnyčią išbaigti. 
Nors ir mažiausia auka bus giliai įvertinta. Jei kas 
galėtų ką nors įtaisyti į naują bažnyčią, ar tai alto
rių, ar langą, ar ką kitą, su didžiausiu malonumu bus 
patiktas. Būtų tai amžina atmintis.

Sekmadienį, rugsėjo 6 dieną, rengiame bažnyčios 
naudai grandiozinį pikniką. Tame piknike dalyvaus, 
kalbės ir sveikins mūsų pasiryžimus miesto majoras, 
senatorius ir kiti garbingi svečiai. Muzika gros visą 
laiką. Choras dainuos. Jaunimas sporte žymėsis. Ga
lima bus laimėti gražių daiktų, pasivaišinti skaniais 
valgiais ir gėrimais. Piknikas įvyks prie pat Aušros 
Vartų bažnyčios savame parke. Visas pelnas skiria
mas bažnyčiai. Jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks 
sekančią dieną, pirmadienyje, Labor Day. Atsilanky
dami į šį pikniką ne tik smagiai laiką praleisite, bet 
irgi prisidėsite prie mūsų bažnyčios išbaigimo, būsite 
prakilnaus darbo rėmėjais. Prašau tad visų atsilan
kyti ir prigelbėti mums bažnyčios darbą tęsti.

Kun. K. A. Vasys,
Aušros Vartų Parapijos Klebonas,

Worcester, Mass.

Worcester, Mass
AUŠROS VARTŲ PARAP 1 iungevičius, Juozas Piga-

Aušros Vartų Bažnyčios 
išbaigimui šioje savaitėje 
aukojo sekantieji:

Pranas ir Marcelė Jur
gelionis $20.00.

Po $15.00: Kristina ir Ci
ną Rutkauskas, Karolis ir 
Magdalena Liberis, Juo
zas ir Vincenta Ciunis, 
Vincas ir Marijona Svito
jus, Ona čiurinskienė,

— Tas vyras, — sako ei
linis Gervė, į muskulingą 
kitos dalies kareivį žiūrė
damas, — tur būt, yra la
bai stiprus.
— O, taip. Tikras stip

ruolis. Mačiau pats, kad 
jis didžiausį traukinį su
laiko...
— Ar tai tiesa?
— Taip. Mat, jis buvo 

garvežio mažinisto padė
jėjas. “K.”

I

TRYS MELAGIAI

Trys kareiviai nori užsi
rūkyti, bet degtukų netu
ri.
— Kai būna šaudymo

vos daug nesuku. Papra
šai, kad kas nors šautų į 
papiroso galą ir — dega...
— Žygyje ir man degtu

kai nereikalingi, — giriasi 
gusaras Pempė. — Kai tik 
pastebiu, kad žirgas pasa
ga į akmenį pataikė, 
strykt, nušoku ir papiro
są užsidegu...

— O aš, — atsiliepia ar- 
tilerninkas Dukna. — nu
ėjęs kiek toliau, palaukiu 
kol šaus iš patrankos, pa
sigaunu lekiantį sviedinį 
ir, papirosą pridegęs, pa
leidžiu jį toliau lėkti... ‘K.’

Į

i
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gą, Juozas Glavickas, A- ■ 
domas Kudarauskas, Ig
nas Pigaga, Anielė Nedz- 
veckienė, Eleonora Džiau- 
gienė, Mykolas Nedzvec- 
kas, Kazimieras Vaitkevi
čius ir Jonas Borisas. Vis
kas bus parengta, reikia 
Lik laukti tos dienos.

Julius ir Pranė Lučkau-r
V — y ---------------- ~    z

Jurgis ir Veronika Bie- skai susilaukė sūnaus. Pa- 
liauskas, Stasys ir Elena krikštytas vardu Vaclo- 
Vinickas, Jonas ir Domi- vas 
celė Kasparas, Pranas ir buvo Petras 
Elena Kudzma.

Po $10.00: Eleonora __ __________
Sapkutė, Emilija Baitro , susilaukė sūnaus. Pa- 
maitiene. Petras Lučkaus- krikštytas vardu Vincas, 
kas $5.00, Bronė Klebaus- Kūmais buvo Zigmas Mar- 
kaitė $4.00 ir Kotryna tušis ir Marijona Pranc- 
Kudzmaitė $2.00. kevičiutė.

Zigmas ir Rožė Savickai 
susilaukė dukters. Pakrik
štyta vardu Rita —Elena. 
Kūmais buvo Antanas An- 
gus ir Ona Tamulevičiūtė.

— Vilimas. Kūmais 
Lučkauskas 

ir Bronė Klebauskaitė.
Vincas ir Ona Zdanavi-

IYAIROS SKELBIMAI
L.

R G A VIGTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui! St.
Worcester, Mass.

MILLBURY FURNITURE
COMPANY

Baldai. Kilimai, Naminiai 
Rakandai. Radios ir Elektri- 
kiniai GRUNOW Šaldytuvai.

GLENW00D ir ATLANTIC
Virtuvės Pečiai

Geros rūšies baldai už žemiau
sia kaina. Mokant tuojau arba 

i.šsiinokčjimui.
Dial 2-5936

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

M. A. CIVINSKAS & CO.

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas 

340-312 Harding St.
WORCESTER, MASS. 

Atdara
Dieną ir Naktį

Tel.
Dial-5-5898

Rugpiūčio 24 dieną Auš
ros Vartų parapijos dar
buotojai turėjo savo susi
rinkimą, kuriame apsvar
stė visus reikalus būsi
mam didžiausiam parapi
jos piknikui rugsėjo 6 d. 
I pirmininkus išrinktas 
Ignas Pigaga, visų užkan
džių ir gėrimų vedėjai 
Juozas Glavickas, Adomas 
Kudarauskas ir Kazimie
ras Vaitkevičius, iždinin
kė Liudvika Totilaitė. Vi
si kiti vyrai, ^moterys ir 
merginos pasiskirstė sau 
įvairius darbus ir pasiža
dėjo nuoširdžiai darbuotis 
piknike. Į komisiją pikni
kui dovanų parinkti įėjo

Rugpiūčio 22 dieną Sta
sys Čenkus susituokė su 
Marijona Šablinsk aite. 
Vedybų apeigas atliko 
kun. K. A. Vasys. Pabro
liu buvo Jonas Čenkus ir 
pamergė Monika šablins- 
kaitė.

Rugpiūčio 22 dieną Jean 
Homutoff, rusė, j. 
Katalikų Tikybą ir ištekė
jo už Jono Krasinsko. A- 
ipeigas atliko kun. K. A. 
Vasys. R.

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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

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

TeL 3-5710

GREENWOOD DAIRY
priėmė Mūsų pienas ir smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.
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FARMERIŲ

VAKARIENEv •

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LDS. NAUJOS ANGLI
JOS IR MOTERŲ SĄ
JUNGOS APSKRIČIŲ 

“Dvilypės Gegužinės” 
mininkų vieša

PADĖKA

, tės ir p-nios Elzbietos Na- 
' nartavičienės, sąjungietėi 
! taip pat atvyko busu. Visi 

šei-lkiti atvyko automobiliais
1 ir tokiu būdu susidarė ne- 
j taip skaitlingas, bet gana 
• draugiškų jausmų būrys 
I svečiu. Dalyvavo ir sve- 

Praėjusioji LDS Naujos(čiai dvasiškiai: Kun. K. 
Anglijos ir Moterų Sąjun- Urbonavičius, kun. P. Vir
gos Apskričių “! 
Gegužinė”, kuri įvyko 16- 
tą dieną rugpiūčio, Palan
gos Parke, Lawrence, Ma- 
ssachusetts, nors ne tiek 
kiek buvo tikėtasi, bet vis
gi, dėka moterų sąjungie- l“ v. 
čių sutartinam veikimui.)^®0® 
davė gražių pasekmių. Są- 
jungietės ne tik, skaitlin
gai atsilankė, bet apart to, 
išvažiavimo naudai gau
siai prisidėjo savo dova
nomis, kaip tai: Moterų 
Są-gos 5-ta kuopa, Wor- ~2 -
cester, Mass., dovanojo c’. _ .. ' _ „ ,
kepta ham’ę; 69-ta kuopa.I™y,s’_ M' dod,įa,t„S:.Paį 
So. Worcester, Mass., do
vanojo keptą vištą ir dė
žę čokoladų; 58-ta kuopa. I 
Nashua, N. H., dovanojo 
didelį piragą, du sūriu ir 
dėžę čokoladų; 13-ta kuo-i 
pa, So. Boston, Mass., do
vanojo didelį maišą grūz
dų; 16-ta kuopa, Lavvren- 
ce, Mass., dovanojo didelį 
maišą įvairių dovanų ir 
puikiai išsiūta stalo užtie
salą; LDS. 70-ta kuopa, 
Lawrence, Mass., dovano- | 
jo sūrį.

Svečių matėsi iš įvairių j

SEKMADIENI Staiga visai netikėtai

Dvilypė :mauskis, kun. P. Strakau- 
skas, kun. J. Plevokas ir 
vietinis klebonas kun. P. 
M. Juras.

Pažymėtina, kad diena 
buvo viena iš karščiausių- 

i vasaros ir todėl 
šios gegužinės darbinin
kai ir darbininkės turėjo 
dirbti sušilę, prakaituoda
mi. Prie įžangos bilietėlių 
pardavinėjimo ir prie val
gių ir gėrimų stalų dirbo 

— ‘'visi vietiniai — lawrencie- 
čiai: K. Velička, S. Užda- dovanojo . _ __ _ .

Rugsėjo-Sept. 6 d., 1936
6 vai. p. p. (p. m.)

vaiskas, R. Kuklienė, S. 
Zapėnas, M. Gabys, O. Va- 
langevičienė, F. Valange- 
vičius, V. Černiauskienė, 
0. Baubinienė, M. Marcin
kevičienė, K. Gružauskie- 
nė, A. Uždavinienė, Z. Ri- 

' maitė, L. Venčienė, O. Ak- 
stinienė, U. Jereckienė, M. 
Rudienė ir iš kitų kolonijų 
pardavime laimėjimų bi
lietėliu darbavosi: p-nios 
Mithellienė, Urmonie n ė, 
M. Katinienė, Beliauskie- 
nė, A. Jakštienė, O. Sta
nienė ir p-lė Ona Šataitė.------ ---------- f-----

apylinkės kolonijų. Reikia j Todėl, užbaigę šios ‘Dvi- 
pastebėti, kad iš Hudson,i,tyPes Gegužinės’ sekmin- 
Mass., vadovybėj jaunos! »a^ ®av2 Pare^Sas> šiuomi 
sąjungietės, p-lės Onos i nuoširdžiai reiškiame gi- 
Šataitės, atvyko pilnas ^os padėkos žodžius vi- 
busas hudsoniečių, kurie!^eins’ kurie kokiu nors 
pasirodė kaipo tikri išva
žiavimo sportai ir savo 
sutartinu lietuviškų dai
nelių dainavimu linksmino lietuvišką, širdingą ačių.

Šeimininkai —
K. A. Vencius
L. švenčionienė.

• v

būdu prisidėjo, kaip tai: 
dovanomis, darbu ir atsi
lankymu. Tariame visiems

z.-

Skaitytojai, atvykite į šią vakariene persitikrinti, kad ji visai skir
tinga nuo kitų vakarienių, kuriose tekdavo Jums būti.

Farmeriai rengia, farmerių sveikas ir stiprus maistas, farmeriai 
svetelius tikru lietuvišku svetingumu priims, žodžiu, jausitės lyg pas ge
rą, svetingą prietelių, pas pasiturintį farmerį besisvečiuodami. Farme
riai ne tik skaniai pamaitys, bet jie sugebės svečius ir palinksminti.

RŪGS. - SEPT. 7 d., 1936.
bus tos vakarienės tąsa. Čia bus tikras lietuviškas jomarkas: armo

nikos, dainų garsai, linksmi jaunų sportininkų šukavimai ir visokie 
“triksai” linksmins atsilankiusius.

Atvykite, sveteliai, linksmai laiką praleisite ir parapijos naujos sa
lės statymo reikalus paremsite.

KVIETĖJAI FARMERIAI.

STAMBI AUKA j
Jau nuo seniai mūsų

bažnyčiai buvo reikalingi sužinojau, kad populiarūs 
nauji gedulingi liktoriai

! egzekvijoms ir pagra-
■ bams, tačiau dėl sunkių

► laikų jų pirkimas buvo a-
tidėtas vis ant toliau. Bet

I štai atsiranda geradaris
asmenyje visiems

‘ moriečiams
graboriaus p. Jono Greb- vo sėkminga ir Jonas ma-

► liaucko. Jis paaūkoja rei- no dar šią savaitę grįžti 
• kalingus S65 ir liktoriai iš ligoninės. Kaip tik to

tampa šv. Alfonso bažny- jam ir linkime! Ausys.
: čios nuosavybe. Sąryšyje

su tais liktoriais įdomus
i dalykas įvyko, kad paties

p. Grebliaucko žmona bu- 
. vo pirmutinė prie kurios

karsto tie liktoriai buvo
i naudojami. Už auką kaip
! Klebonas, taip parapijie- . .

čiai taria ačiū geradariui ~ plautą turi 81 La- 
Į* p. Grebliauckui.

ir darbštus mūsų parapi
jos choro vice - pirminin- 

i kas Jonas Mazurevičius 
randasi South Baltimore 
General ligoninėje. Biauri 
ir skaudi votis privertė

Balti- Joną pasiduoti operacijai, 
gerai žinomo Reikalinga operacija bu-

BROCKERT BREVVTNG 
COMPANY, INC.

Ši kompanija yra suor
ganizuota spalių 1, 1935 ir 
inkorporuota Connecticut 
valstijoje. Ji savo brovar-

NASHUA, N. H. L0WELL, MASS.
ir Jo- 
ir se- 
Balti- 
savai-

gegužinės svečius. Iš So. 
Boston, Mass., vadovystėj 
p-lės Marijonos Kilmony- i

z
!

PIKNIKŲ RENGĖJAMS

Pranešimas

I
 Šiomis dienomis “Darbininkas” gavo iš Lie- | 

tuvos “Birutės” skanių saldainių. Norintieji pa- | 
daryti piknike gerą biznį su saldainėmis, tai tu- | 
rėkite “Birutės”, nes jas žmonės labai mėgsta ir | 
jįj reikalauja. Piknikams perkant saldaines, duo- | 
dame papiginta kaina.

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

Prieš dvyliką metų kuo
met teko apsilankyti į šią 
gražią ir pagarsėjusią su 
savo gražiu parku Palan
ga, tuomet, teko pirmą 
kartą pamatyti ir pažinti 
ne tik miesto, bet ir tuo 
laiku gyvenusius kunigus. 
Tuo laiku Lawrence kle
bonavo kun. P. Virmaus- 
kis ir asistentu buvo da
bartinis klebonas kun. P. 
Juras.

Atsilankęs į Lawrence 
tikrai nustebau pamatęs 
naują ir didžiausią lietu
vių bažnyčią, kuri savo di
dumu ir gražumu, jei ne
apsiriksiu, pralenkia vi
sas Amerikos lietuvių baž
nyčias išskyrus tik Chi
cagos Šv. Kryžiaus liet, 
bažnyčią. Pirmiau buvo 
tik skiepas - svetainė ir 
ten pamaldos buvo laiko 
mos. Po kiek metų į Law- 
rence atėjęs klebonauti 
darbštus ir energingas 
kun. P. Juras su gerų 
žmonių pagelba įrengė vi
dų, kas kainavo apie $30.- 
000. Dabar vietos lietuviai 
džiaugdamiesi, Dievą gar
bina, didelėj ir gražioj 
bažnyčioj.

Lawrenco lietuviai kata
likai, apart gražios ir di-

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

APLANKYKIT LIETUVĄ!

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

366 Broaduay, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

kreipkitės:

MIESTAS KAIP 
PARKAS

Kaipo svečias nors trum
pam laikui apsistojau gra
žiame Nashuos mieste

Į paviešėti - pasisvečiuoti, 
taigi ir noriu nors trum
pai apie jį aprašyti, kaip 
jis atrodo. Nashuos mies
tas kaip parkas, per vidu
rį miesto bėga nemaža u- 
pė Marymack, iš abiejų 
pusiu apaugusi gražiais 
medžiais. Beveik visi turi 
atskirai išsistatę namus 
ir prie visų namų turi 
gražius darželius ir sode
lius : gatvės apaugusios 
gražiais medžiais. Tas vis
kas sudaro tikrą parko iš
vaizdą. Dirbtuvės švarios, 
daugiausia audinyčios ir 
ČeVe7nkAAA Gyventojų yra sekančios/turi noreir ne“ 
apie 30.000._____ i labai didelę, bet gražią,

PARAPIJA medinę bažnyčią, gražioje
vietoje prie Rogers gat-

Nashuoj yra ir lietuvių vės> aplink bažnyčia ne
bemažas būrelis, kurie tu- mažai žemės, aptverta 
ri Šv. Kazimiero parapiją i gražia geležine tvora, vi

duje daug gražių medelių 
ir gėlių prisodyta. Bažny
čia kaip iš oro, taip ir vi
duje gražiai išdažyta, al
toriai visi trys gražūs, 
langai spalvuoti, žodžiu 
sakant, visur švaru ir 
gražu; svetainė taipgi su 
visais patogumais ir jau
ki.

Klebonija didelė ir gra
ži kitame bloke prieš pat

v —

I

GRAŽI KOLONIJA
Nors trumpam laikui 

turėjau progos apsilanky
ti ir pamatyti gražią lie
tuvių koloniją Lowell, ku
rioje gyvena ir nemažas 
lietuvių būrelis. kurie 
dauguma susispietę prie 
Šv. Juozapo parapijos, ku
rios klebonu yra didelis 
Lietuvos patrijotas ir tė
vynės mylėtojas kun. P. 
Strakauskas. Nors jis yra 
čia gimęs ir augės, bet 
daug darbuojasi dėl savo 
tėvynės ir mūsų išeivijos 
labo.

i

VIEŠĖJO
Kunigų Liudviko 

no Mendelių tėvelis 
šutė Alicija viešėjo 
morėje visą pereitą
tę. Kaip teko nugirsti, tė
vukas nesijaučia taip ge
rai, todėl savo atostogas 
lis sujungė su sveikatos 
ieškojimu. Savaitės bėgy
je atlankė garsius gydy
tojus ieškodamas ju pata
rimų. Linkime p. Mende- 
liui. kad jo atsilankymas 
Baltimorėie suteiktu jam 
pageidaujamus vaisius!

WESTF!ELD, MASS.

I

NUOSAVYBĖS
Vietos lietuviai katali

kai gali pasigirti savo 
nuosavybėmis, kurios yra

ir brangias nuosavybes, I 
gražią didelę mūro bažny
čią, dvi dideles svetaines 
dėl visokių parengimų, 
dviejų aukštų kleboniją 
su 15 kambarių aplink 
triobesius yra nemažai že
mės, visą aptverta geleži
ne tvora ir apsodyta gra
žiais medžiais. Šone klebo
nijos gražus sodelis ir 
žaismavietė jaunimui žai
sti.

Tobako Streikieriai
400 vaikų ūkėse South- 

wick, Suffield, ir West- 
field sustojo dirbę pareik- 
šdami kaipo protestą dėl 
mažų algų. Jie reikalavo 
25 centų daugiau į dieną. 
Čia Westfielde darbinin
kai jau gavo tokį atlygini
mą, kokio streikieriai rei- 
ka]avo. Bet ir vietiniai 
darbininkai nedirbo per 
dvi dieni streiko, nes bijo
jo streikierių.

Vaikai 
ningai.

Gaila, 
laimėjo,
gauna $2.00 ir $2.25 į die
ną ir siuvėjos gauna 331/3 
centus už pundelį, vietoj 
30 centų prieš streiką. Jei
gu būtų taip lengai nepa- 
sidavę, jie galėtų gauti 
$3.00 ir $3.50, o siuvėjos 
40 centų ir daugiau už 

Telaukia kitos 
Tada pradėję

darbo sezoną gali reika
lauti didesnio atlyginimo.

laikėsi labai vie-

kad taip mažai 
Vaikai dabar

------------ 7 -J--------- o------------- - -- — - 

dėlės bažnyčios ir klebo
nijos, turi ir didelį gražų 
parką, vadinamą Palanga, 
gražioje vietoje, apaugusį 
pušelėmis prie gražaus e- 
žero su vasarnamiais ir 
koplyčia, kurioje vasaros 
metu yra laikomos ir pa
maldos dėl vasarotojų. 
Palangoj vasaros metu 
daugybė iš visų apylinkių 
įvairios draugijos bei pa
rapijos turi išvažiavimus- 
piknikus, kurie ir dėl vie
tinės parapijos neša nau
dą. Vietos lietuviai katali
kai labai gražiai gyvena žas ir vikaru kun. J. Buce- 
turėdami gerą ir darbštų, vičius. Nashuos lietuviai 

daugumoje vilniečiai dzū
kai, labai meilūs ir geri 
žmonės. Visi sutikime gy
vena. Dauguma iš jų turi 
gražius namus, jie nesis
kundžia sunkiais laikais. 
Taigi malon buvo svečiuo
tis tokioje kolonijoje.

Svečias.

Lik AILaillC UAViVV pilvo 1

gražu miesto parką. Šone ^un e v •• vasaros.

■ fayette St., Worcester, 
Mass.

Brockerts Brevvinsr Co., 
Ine., nusipirko labai dide
lį ir tinkama tam bizniui 
namą. Ji daro alų ir ale iš 
geriausios rūšies apynių 
ir grūdų. Brovarnė yra 
parūpinta moderniškiau
sioms mašinoms ir labai 
švariai užlaikoma.

Tik prieš keletą savaičių 
ši įstaiga iš Chicagos vie
nos firmos nusipirko mo- 
dernišikausias į butelius 
supilti ir juos užkimšti 
mašinas. Ši mašina- į mi
nutę išplauna, pripilia, už- 

i kemša ir prilibdo “labelį” 
100 butelių. Ištikrųjų. yra 
labai įdomu pamatvti kaip 
viskas greitai dirbama. 
Mašina kainavo be įdėji
mo $38,000.00.

Kas norėtumėte iš lietu
vių aplankyti šią įstaigą, 
yra kviečiami atvykti ir 
visi būsite nuoširdžiai pri
imti, pavaišinti ir išve
džioti po visą ištaigą ir 
supažindinti kaip yra da
romas alus.

Turiu patsebėti, kad ši 
’staiga vra lietuvių ran
gose. Jo^ prezidentu yra 
Antanas Pinimvičius. vice 
nirm. T. J. White. Direk
torių tarpe taipgi yra la
bai daug lietuvių, kurių 
laime reikia nažvmėti Jo- 
^a Strikulski, kaino vieną 
iš seniausiai atvvkusį lie- 

j Amerika. Jis berods 
i šią šalį atvyko prieš 60 
metu.

Lietuviai šią ištaiga tu
rėtu paremti, nes ji yra 
beveik išimtinai lietuviu.

Skl.

• v

<

kleboną ir tokias brangias 
ir gražias nuosavybes. 
Taipgi yra keletas nelai
mingų lietuvių, kurie bu
vo suvadžioti ir nuskriau
sti, bet ir jie pradeda su
siprasti ir grįžti prie Mo
tinos Bažnyčios.

Svečias.

KAPINĖS
Už pusantros mailės nuo 

miesto gražiame miškely
je parapija turi dideles iš 
16 akerių kapines, kuriose 
jau ilsėsi pirmas klebonas 
a. a. kun. L. Tyla ir antras 
klėbonas a. a. kun. P. Da- 
niunas. Dabar čionai kle
bonu yra kun. Dr. A. Bru-

klebonijos dar stovi čielas 
blokas parapijos žemes 
ant kurios ateityje bus 
statoma par. mokykla ir 
seserų namai. Tai tokias 
gražias ir brangias para
pija turi nuosavybes, o! 
skolos tik 4,000. Palyginus Carlich 
nuosavybių 1 1 ' ’
skola tik mažmožis. Už tai pp. Monika Gedminaitė ir 
kreditas priklauso darbš- Pranas Naudžius. Jauna- 
čiam klebonui kun. Stra- vedžiai apsigyvens New 
kauskui, kuris nestik vis- Yorke. Linkime jiems ge- 
ką puikiausiai sutvarkė, riausios kloties gyvenime.

Jurgis Jonas.

VEDYBOS
Antradienį, Moterystės 

Sakramentą priėmė p. 0- 
na Naudžiūtė ir Jonas 

” — —v o abudu is N eiv
vertę tokia Yorko. Liudininkais buvo

bet ir skolas baigia mokė
ti. nežiūrint sunkiu laiku.

Taigi Lowellio lietuvių— Telefonas: Plaza 1350.
parapija, turėdama savo fflLlAP PDEDI lAIIOVAO 
priešakyje tokį nuoširdų JUNAj uhluLIAIIuKAj
ir darbštų kleboną žiūri į 
šviesesnę ateitį.

Svečias.

Oraborius ir Balsamuotojas 
423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norrcood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norvood 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD 8t. 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

i

f t
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ĮVAIRIANYBIŲ PIKNI

Keistučio Darže, East Dedham, Mass

*

Visi atvykite į šį parengimą. Šis PIKNIKAS bus labai įvairus savo programa, kuriai vadovaus Lietuvos 

Vyčių sporto ratelio mok. p. Zapustas. Bus šokiai prie geros drkestros ir visokių margumynų ...

PROGRAMĄ SUSIDĖS IŠ ŠIŲ DALYKŲ:
1. VIRVES TRAUKIMAS

(Singeliai su Ženotais)
2. TRIKOJIS BĖGIMAS - LENKTYNĖS
3. PAJŲ VALGYMO KONTESTAS
4. KIAUŠINIS PIPKĖJ — LENKTYNĖS

5. BAČKOMIS LENKTYNES
6. TONIKO ŽINDIMAS
7. BULVIŲ RINKIMO KONTESTAS
8. VYRŲ IR MERGINŲ LENKTYNES
9. STORŲ MOTERŲ LENKTYNES

Laimėtojai gaus dovanas—už kiekvieną numerį, 
Bušai išeis nuo Šv. Petro liet, bažnyčios. 
Pastaba. Jei tą dieną lytų, parengimas įvyks

Šv. Petro Par. svetainėje ant 7-tos gatvės.
• • ■ • .Be to, bus prakalbų.

PIKNIKAS Yra Rengiamas Katalikiškai Spaudai, Mokslui ir Jaunimui Paremti

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti RENGĖJAI
r r. a*

Pennsylvanijos Žinios I
SHENANDOAH, PA.

IŠ POLITIKOS
Shenandorio miestas vi

skas, Geniotis, Liūtas, bu- sados buvo Demokratų 
vęs laivakorčių agentas, rankose ir nėra abejones, 

AREŠTAVO NEZALEŽ-; karštas tautininkas - lais- kad ilgai taip bus, nes 
NINKU - TAUTININKŲ : vamanis, na ir Jonas J. Zi- žmonių nusistatymas yra 

PRYČERĮ Į“—
Rugpiūčio 9 dieną, Jum- 

bo Teatre, kampas Front 
ir Girard Avė. policija a- 
rešta v o nezaležninkų - 
tautininkų laisvama n i ų 
pryčerį Joną J. Zittų, 38 
metų amžiaus, gyv. 331 
Reed Street. Zittus yra 
kaltinamas už nepadorų 
užpuolimą jaunos 9 metų 
amžiaus mergaitės.

Mergaitė pasiskundė te
atro vedėjui, kad tūlas vy
ras su ja nepadoriai apsi
ėjęs teatre. Teatro vedė
jas pašaukė policininką 
Tezzi ir jis išklausinėjęs 
mergaitę, nusivedė ją į te
atrą atgal, kad ji nurody
tų, kuris vyras taip daręs. 
Mergaitė parodė į Zittą ir 
jis buvo areštuotas.

Jonas Zittus policijos 
klausinėjamas, prisipaži
nęs, kad jis sėdėdamas te
atre uždėjęs rankas ant 
mergaitės kėlių, bet neži
nojęs, kad tai darąs blo
gai. Jis taip pat prisipaži
nęs, kad jis nupirkęs mer
gaitei saldainių, nes ji 
jam išrodžiusi suvargusi 
ir jam jos pagailo. Teatre 
tarp Zitto ir mergaitės bu
vus tuščia sėdynė ir Zittus 
ją prisiviliojęs, kad ji atsi
sėstų į tuščią sėdynę, taip 
kad jis būtų arčiau mer
gaitės.

Rugpiūčio 10 dieną 12- 
to Distrikto teisme įvyko 
išklausinėjimas. Teisėjas 
Edward Connor, išklausęs 
liudininkų, rado pagrindą 
nezaležninkų - tautininKū 
laisvamanių pryčerį Joną 
Zittų kaltinti ir paskyrė 
jam $1000 kaucijos.

Kadangi neatsirado kas 
$1000 užstatytų, tai Zittus 
pasodintas kalėjime.

PHILADELPHIA, PA. ;pryčerių, kaip tai: Žukau-į

ttas. Tautininkų - laisva- demokratiškas, 
manių laikraštis “Vieny-į Pastaruoju laiku kaiku-j 
bė” labai karštai rėmė ne- rie iš lietuvių pradėjo pa- 
zaležninkų pryčerių misi- ;taikauti Respublikonams. į 

1 jas, kurios vyko Muzikale- Organizuoja taip vadina- 
je salėje. Bet iš to niekas’ mus politinius klubus vi- 

; neišėjo. Joninės parapijos, sose miesto dalyse. Žino- 
nepavyko suorganizuoti, ma, kad organizavimuose 
Buvo gavę nuo biblistų vadovauti reikia žmonių, 
kirkužę, 200 E. Girard' dalyką suprantančių, ir 
avė. Garsino “Vienybėje”, kurie turi gerą vardą. Da-

ir teismo įstatymus. To
dėl išskiriant šitą grupę tiriiaiš laikais yra dauge- i tų 
žmonių iš mūsų skaičiaus lis ligohių; 
parapijiečių išeitų, kad ti
kėjimas ir pas likusius pa
rapijiečius yra nelabai 
kokš tokioje suskilusioje 
parapijoje — tai ne tiesa!

Tikėjimo liepsna mūsų 
tarpe karštai dega ir pla
tinasi. Kas rytas mūšų 
bažnyčioje atsilanko iš
klausyti šv. mišių ir pri
imti Šv. komuniją dau
giau žmonių, nei papra
stai kitose mūsų apylinkė
je bažnyčiose. Kasmet di
dėja skaičius susipratu
sių tėvelių, kurie siunčia 
savo vaikelius į mūsų pa
rapijinę mokyklą, kuri 
dar neperseniai buvo, mū
sų Klebono pastangomis, 
įsteigta. Taipgi, dar kas 
patikrina mūsų parapijoj 
stiprėjantį tikėjimą —pa
šaukimai į dvasinį luomą. 
Vienuolių Seselių skaičiu
je turime daugelį įsišven
tusių, taipgi kitos moki
nasi vienuolyne, o dar ke
lios neseniai įstojo. Kuni
gų skaičiuje vienas buvo 
įšventintas šiais metais, o 
kitas bus įšventihtas ątei- 
naričiais metais. Už kelių 
įlietų turėsime , dar dau
giau, nes šįmet net trys 
studentai išvažiuos moky
tis, ir tada bus parapijos 
klierikų skaičius iki 6, 
vien ntlūšų diecezijos semi
narijoje. Taipgi turitne 
dat triš studentus kitose 
setriinarijbse, vieilas iš jų 
neužilgo bUš įšventintas į 
kunigus.

Todėl, bendrai imant,

Mūšų parapijoje dabar- kitiems,
į pelno

; prašoma už Jiems visiems 
juos pasimelsti. Gib

LAIKRODĖLIS VIENUO-
LYNO PARĖMIMUI

“Republikoritf visi keturi 
Komitetimonai taipogi 
iju pagelbinikai “Alter- 
nate Komiteman” szio I 
skiriaus, visada pasiren
gė butei visados pagel- 
bon visokem reikale. Jai 
kada ijautete koke 
skrauda arba kada būva 
apmilkai tao dabar bus 
viskas atitaisita. Padari- 
tei sza organizacia tokie 
'galinga kaip i j turėtu bu
tei virszinikai nori ijusu 
paramos tat meldžiam 
matitie bilie viena iz že
miau pasirasiusei ir pri
sidėkit kaipo sąnaris, 
pirminikas ir rastinikas 
ira tikri lietuvei ir ijum 
gero velijanti.”
Užbaigoje to laiško sa

ko, kad pirmininkas ir se
kretorius yra “ti k r i 
lietuviai”. Iš pasirašiusių 
lietuviai. Iš pasirašiusių 
nėra nei vieno su lietuviš
ka pravarde; nei vienas iš 
jų nepriklauso prie lietu
vių parapijos, nei neina j 
lietuvių bažnyčią; vienas 
rodos, paeina iŠ lietuvių,

I

I

Easton, Pa. — Jėzaus 
Švenčiausios Širdies Mei
lės Vienuolyno geradariai 
iš Easton, Pa., nupirko ir 
paaukavo brangų rankinį 
aukso laikrodėlį su tikslu, 
kad iš pajamų visas pel
nas eitų naujai įsikūru- ,: knygučių dar

kad daugiau bū- 
Vienuolynui. 

išpuola 
nuoširdus ačiū už jų ma
lonias aukas ir uolų triū
są kilniame pasidarbavi
me.

Tačiau, kitų daugelis at-
Į siliko ar laukia su prisiun- 
timu pinigų už knygutes. 
Taigi, šiuomi pranešu vi
siems geradariams, kad 
išlaimėjimo laikas bus tik 
tuomet paskelbtas, kada 
visi gražins knygutes su 
pinigais.

Todėl, tie, kurie dar tų 
neužsirašė

sau ar neišpardavė ki
tiems, nūngi yra patogiau
sias laikas jas užsirašyti 
ar išparduoti kitiems, ir

Ii
-kad toje kirkužėje p. Liu-' žnai į tokias vietas skver- 

tas ir jo “krapintojas” biasi žmonės, “Z“
Geniotis laikys pamaldas, lietuvių L. 
Didžiausiu to nezaležnin- ir net toki, 
kų judėjimo rėmėju ir lietuvių pasitikėjimo, nes 
propagandistu buvęs Z. jie yra lietuvybės ir lietu- 
Jankauskas. Tris savaites 
“pasimonkinę” i 
protestantams neišgalėję 
užsimokėti 
ir baigėsi 
komedijos.
nas Zittus, 
pasakoja žmonės, elgeta
vęs.

Beje, kada Joną Zittų 
areštavo, tai pas jį polici
ja rado pašalpos kortelę. 
Vadinasi jis ėmęs ir iš 
valdžios pašalpą.

Šiaip ar taip, bet neza- 
iležninkija mūsų išeivijoje 
buvo kaip biaurus šašas 
ant Sveiko kūno. Tauti
ninkai - laisvamaniai ne- 
zaležninkijos liga užsikrė
tė nuo lenkų. Susibičiulia
vę su lenkais, pradėjo stei
gti neva tautines parapi
jas tikslu griauti katali
kų parapijas ir pačius ka
talikus atitraukti nuo 
Bažnyčios.

Šiandien buvę tautinin
kų - nezaležninkų suklai
dinti žmonės pamatė, kad 
jie buvo apgauti ir išnau
doti. Suklaidintų žmonių 
susipratimas baigia užgy
dyti tą žaizdą, nes mikro
bų nešiotojai, nebegauda- 
mi dolerių iš suklaidintų 
žmonių, patys bėga iš ne
va tautinių parapijų.

Philaoelphietis.

, kurie nori 
balsus medžioti, 

kurie neturi

šio Vienuolyno parėmi
mui. Tapo atspausdintos 
knygutės, ir buvo išdalin
tos pardavinėti ir dauge
lis iš jų išsiuntinėta j ki-

I

Philedelphijos lietuvių 
kolonijoj buvo atsibalado- 
ję keletas nezaležninkų

I

I 

vių priešai. Jie savo elgė- 
metė, nessiu lietuviams garbės ne-

“ daro. Kaikurie yra komu
nistai. Kaipo pavyzdį, čia 
paduodu laišką, kuris bu
vo lietuviams išsiuntinė
tas iš 5-tos miesto dalies, bet daugiausia veikia ko- 
neva politinio klubo reika- munistų bolševikų tarpe, 
lu. Kiekvienas lietuvis, ga- KT~: ------------- ---
vęs tokį laišką, tik pasi
piktino ir jaučiasi įžeistu 
už darkymą lietuviškos 
kalbos.

Štai tas laiškas:
“BALSUOTJIEM 5TO 
SKERAUS (WARD) 

“Jus atida ira atkerpta 
ant fakto 5tam skėriu 
(ward) Shenandoah mie
ste, ira sutverta, keli me
no atgal, organazacie Re- 
publikonu balsuoto i e u 
katros organazacios vir- 
sinikai ira pilnai atsa
kanti it pilnai pasirenge 
difbtie delei ijuso viso 
gero.
“Szi organazacie laiko ir karšti bei ištikimi val- 
regulariskus susirin k i- ’ kai Motinos Bažnyčios, 
mus ir visados viską re- Tiesą — ir ne tiesk! 
me kas ira dėl gero visiį Mūstį dideliame skaičiii- 
giventoju szio skiratis' jė yra visokių žmonių: 
miesto (ward) ir nori j viena grupė pasivadinusi 
bute pagelbon delei visiu save parkpijiečiaiš dkro 
ir asabiskai visokais gėdą visai mūšų tautai są- 
bundais ir visokose nelai- vo sfcandališkais pasiėlgi- 

Taipogi nori page- mais netiktai prieš Bažhy: ____3__
rinti politikiška būvi vi- čią ir Jos vadus, bet riet vaikeliai

nuomos. Taip 
nezaležninkų 

Tiesa, liko Jo- 
bet jis, kaip

ir asabiskai

mes.

su.

tūs miestus geradariams, knysucl«. stubsus su pi- 
kad sau prenumeruotų ar ilgais pnsiųsti šiuo ant
riems parduotų, idant|!as?: Sa“ed„H!arį Mo: 
ttiomi paremtų Jėzaus “±7^°^ SeC0"d

Nei vienas geras ir tik
ras lietuvis neturėtų turė
ti bendrą su tokiais, kurie 
darko lietuvių kaibą ir že
mina lietuvių vabdą.

AR ZINOtE?
Skaičius parapijiečių 

paprastai yta vadihairias 
laikrodis, kūtiš parodo tos 
tautoš arba tos apylinkės 
tikėjiriio Stovį.

Pagal skaičių lietuvių 
parapijiečių, mūsų parapi- 
ja yra didžiausia iš visų mes galime pasididžiuoti

i

lietuviškų parapijų visoje 
diecezijoje. Taigi išeitų, 
kad visi mūsų parapijie
čiai ybą susipratę lietuviai

Motinos Bažnyčios.
---------- ---- --- — — J

Mūsų dideliame skaičiū- 
skiratis je yra visokių žmogių:

sfcandališkais pasiėigi- 
ls netiktai prieš Bažfty-
• * 1 « t f

( U UVO ,

viešai laužo valstybinius

mūsų žymia Shenandono 
lietuvių parapija.

ttiomi paremtų 
Švenčiausios Širdies Mei
lės Vienuolyną, naujai į- 
sikūrusį mieste: Easton, 
Pa.

Labai mus džiugina, kad 
radosi daugelis geradarių 
entuziastų, kurie ir ku
rios tuojau grąžino kny-j 
gučių “štabsūs” su pini
gais, ir prisiųsdami gražiij 
aukų. Iš jų daugelis pirko 
Sau ar uoliai pardavinėjo

Street, Easton, Pa.
Nuoširdžiai dėkodamas 

už visų nuoširdžią paramą 
Jėzaus švenčiausios Šir
dies Meilės Vienuolynui, 
ir visiems melsdamas, kad 
Jėzaus Švenčiausioji Šir
dis palaimintų Jūsų gyve
nimo visas dienas, lieku 
Su gilia pagarba Kristuje

Tėvas L. S. Brigmanas, 
C. C. J.,

i

i
nt tiAR SIS TAS

Ar mūšų dabattiriiš j
jaunimas sdlaūks kada 
pažaisti tamė šėhifci žadė
tame ŠhenahdoHo į)irke? j

Mūšų prirapijlriė mokyk- i 
Įa prasidės 31-mą dieną 
Šio niėtiešid. - I

Labili jšpūdingaš regi
nys pereitą sekrnad. bUvd 
mūsų bažnyčioje kai rii&ži 

ptietne Pirmą 
Šventą Komtiriiją

i
•Z j
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Padarome Įvairius

Spaudos Darbus

Atsišaukimiis,

Korteles,

Atvirutes,

Programus,

Tikietus,

Kaip Tai:

Vizitines korteles,

Laiškus,

Konstitucijas,

Posterius,

Blankas,

ir t.t. ir t.t.

Vestuvėms Užkvietimus,

DARBININKAS,
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
Naujosios Anglijos MAR1ANAPOLIO KOLEGIJOS RĖMĖJŲ Metinis

BROOKLYN, N. Y. ir A. Visminas raštinin
kais. Daug buvo sveikini
mų: žodžiu, laiškais ir te
legramomis. Kurie įdo
maujasi seimo eiga, lai 
skaito seimo protokolą, 
kuris tilps laikraščiuose, 
tad smulkiau apie seimo 
eigą ir neminėsiu. Svar
biausia seimo užduotis bu
vo, tai priėmimas naujos 
konstitucijos.

Nauja Vargon. Sąjungos 
valdyba kitiems metams: 
Pirm. J. Kudirka iš Pitts- 
ton, Pa., vice pirm. A. Vis
minas iš Lavvrence, Mass., 
iždin. A. Mondeika iš Ci
cero, UI., sekret. N. Kulys, 
Chicago, III., knygius J. 
Brundza, Brooklyn, N. Y.

SEIMO POKYLIS
Dar Seimui nepasibai

gus, jau žmonės pradėjo 
rinktis į svetainę. Po šei
minės sesijos buvo laiko
mos kitoje vietoje, kad 
duoti progos šeiminin
kėms patvarkyt stalus. 
Vietos klebonui sukalbė
jus maldą, prasidėjo vaka
rienė.

Kadangi muz. J. Brun
dzai teko visais seimo pa

dengimais rūpintis, tai jis 
tik džiaugiasi, kad tiek 
daug svečių atsilankė, ku
rių tarpe buvo Metrop. o- 
peros artistė p-le Onutė 
Katkauskaitė, konsu 1 a s 
Daužvardis su žmona, ku
nigas J. Valantiejus, V. 
Uždavinys, visa eilė gar- 

vargon. J. Brundza papra- bingų muzikų iš įvairių 
šė visus nusifotografuoti. Į Amerikos kraštų, ir vietos 
Paveikslas buvo imamas keletas inteligentų. Vaka- 
prieš bažnyčią. Paveikslą f o vedėju perstato muz. J. 
sudarė vargon. ir kunigai. Šiaučiūną, kuris įdomiai 
Paveikslas puikiai išėjo ir 
norintieji jį įsigyt gali 
kreiptis į fotografą R. 
Krušą arba J. Brundza. j

Apie 1 vai. prasidėjo 
seimas. Seimas buvo skai
tlingiausias iš visų seimų, 
nes nors iš karto suregis
truota 30 vienu vargon. 
muziku, bet vėliau dar 
daug daugiau atsilankė. į 

Muz. J. Brundza atida
rė seimą trumpa kalba ir 
pakvietė pirm. Kudirką 
vesti toliaus seimą. Šis ta
ręs porą žodžių, pakviečia 
dvasios vadą sukalbėti 
maldą.

Renkama seimui vesti 
komisija. Išrenkama A.

IŠ VARG. SEIMO
Vargoninkų jubiliejinis 

25 m. Seimas prasidėjo 
rugp. 19 d. šv. Jurgio pa- 
rapjois bažnyčioje iškil
mingomis šv. mišiomis. 
Mišias laikė vietos kleb. 
kun. K. Paulionis, asista
vo kun. Dr. Ražaitis ir 
kun. Bakūnas; ceremonijų 
vedėju buvo kun. J. Bal- 
kūnas. Tinkamą momen
tui pamokslą pasakė kun. 
J. Simonaitis. Apart minė
tų kunigų pamaldose dar 
dalyvavo: kun. J. Valan
tiejus, kun. J. Aleksiūnas 
ir kun. A. Petrauskas. 
Laike pamaldų labai gra
žiai giedojo vargon. cho
ras, kuriam vadovavo 
komp. J. Žilevičius. Giedo
jimas klausytojams pada
rė neišdildomų įspūdžiu.

Altorius skendo puikio
se gėlėse, o didžiulės pai
nios, pastatytos šalę alto
riaus, liudijo nepaprastas 
iškilmes.

Žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia ir visi buvo labai 
patenkinti šiomis nepa
prastomis iškilmėmis. Po 
pamaldų visi vargon. ku
nigai ir svečiai suėjo į pa
rapijos svetainę, kur buvo 
rūpestingai paruošti ska
nūs pusryčiai. Pusryčius 
valgė virš 80 žmonių, ku
rie buvo visiems paruošti 
dykai. Po pusryčių vietos

• V •

v •

i

, kuris įdomiai 
ir sumaniai vedė vakarą. 
Protarpiais kalbų gražią 
programą išpildė B. Ne- 
krašius ir M. Čižauskai, 
kurių dainavimas visiems 
labai patiko. Kalbas pasa
kė sekanti kalbėtojai: Me
tropolitan Operos artistė 
p-lė O. Katkauskaitė, J. 
Stulgaitis, K. Vilniškis, 
“Amerikos” red., A. Mon- 
deika, kun. K. Paulionis, 
kun. J. Simonaitis, kun. J. 
Valantiejus, komp. J. Ži
levičius, A. Aleksis, A. 
Pocius, N. Kulys, 
davinys, konsulas Dauž- 
vardis, J. Kudirka 
rodos, vienas kitas. Sceno
je matėsi puikus — padi- 

Pocius pirm., J. Stulgaitis dintas vargon. paveikslas, 
vice pirm., brolis J. Banys Stalai papuošti puikiomis

V. Už-

ir dar

BROCKERT’S ALE
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 
atėję j tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

Xl£
Telefonas

Worcester, 5-4334
81 Lafayette St., 
Worcester, Mas?.

BOSTONO APIELINKfiS BROCKERT’S Ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distributorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato alų baliams, 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.
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IŠVAŽIAVIMAS
SIAIS METAIS ĮVYKS WORCESTER-SHREWSBERRY, MASS.

MAIRONIO PARKE
Sekmadienyje Prieš Labor Day -

Rugsėjo (Sept) 6 d., 1936

KOLEGIJOS DIDIEJI RŪMAI
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Be paprastų kiekvieno pik
niko. malonumų — skanių valgy
mų, šaltų gėrymų, išlaimėjimų— 
taipgi bus gera muzika; didelis 
garsintuvas pranešimams, kal
boms ir muzikai; gera orkestrą 
ir šokiai parko svetainėje; 
kus maudymasis ežere.

Maironio parkas prie 
žaus Quinsigmond ežero.

KELRODIS: Worcesteryj, va
žiuojant Boston Statė Road, ties 
ežeru prie White City reikia pa
sukti į Quinsigmond avė. Pava
žiavus varsnas, nurodoma pasu
kimas į Maironio parką.

Apskrities Kolegijos Rėmėjų Valdyba labai nuoširdžiai kviečia vi- 
Naujosios Anglijos Rėmėjų skyrius dalyvauti šiame suvažiavime.

Taipgi labai nuoširdžiai kviečia ir gerb. Visuomenę, kad atvy ktų į ši 
gražų paruošimą ir tuomi paremtų Kolegiją, kurios naudai šis išvažia
vimas yra ruošiamas.

pui-

gra-

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA RĖMĖJAI.

pijos bei draugijų naudai 
projektų.

Mūsų pasekmingas biz
nierius p. Jonas Jenušai- 
tis su žmonele grįžo iš 
Bermūdos, kur praleido 
atostogas.

Kun. E. Gradeckis ypa
tingai daug darbuojasi, 
kad pasekmingai sutvar
kius Vyčių bei Studentų 
draugijas. Linkime ge
riausių sėkmių.

Korespondentė.

NEVY BRITAIN, CONN.

Petras 
panelę 

buvusią 
pereitą

gėlėmis ir visa publika bu-. darbas dirbti, kad jis buvo WATFRRIIRY PFINN 
vo gėlėmis apkaišyta, kas įvertinamas ir pasekmin- ilH I LilDUn I j UUmii j — i • • i • i! __ ___darė labai jaukų ir malo- gas. 
nų įspūdį. Publikoje nuo-j 
taika puiki. i

Patarnautojos choristės 
linksmais veidais viena 
pro kitą skuba, kad tiki 
pavaišyt svečius. Valgiai 
skaniai paruošti ir jų įva- 
lias buvo. Ne vienas išsi
tarė, kad tokio puikaus 
pokylio dar čia nėra buvę, I . ....
Malonu buvo girdėti toki .. . . ...

° 71OT71YYIO1C TOn 1 Y* 1

komplementai, ypač šeimi
ninkėms, kurių pasišven- . - - ••
timu šis pokylis buvo su
ruoštas.

Vakaro vedėjas, atlikęs 
puikiai savo užduotį, pro-, 
gramos užbaigimą 
duoda muz. J. 
Pastarasis tik- 
visiems, kurie 
prie šio pokylio 
mo, kas auka, darbu bei 
pasišventimu. Pasibaigus 
vakarienei, tuoj stalai bu
vo prašalinti ir prasidėjo 
šokiai, kurie tesėsi ligi 1 
vai.

Garbe šiai kolionijai, 
kad čia įvyko taip garbin
gos organizacijos jubilie
jinis 25 m. seimas. Kartu 
kyla klausimas, ar susi
lauks ši organizacija auk
sinio jubilieji?'

Padėka priklauso vietos 
kleb. Palioniui, kuris vi- _ 
sam kam pritarė ir visu tumėte savo palankumą 
kuom davė naudotis. Sve
tainė lyg tyčia atatiko 
šiam sidabriniui jubiliejui, 
nes ji kaip tik tokiomis 
spalvomis nesenai atnau
jinta.

Užsipelnė padėkos visi 
tie, kurie prie šio parengi
mo prisidėjo, nes tai nėra 
vieno žmogaus darbas. 
Tik vienybėje - galybe. 
Malonu buvo jiems tas

Tamstai 
kad 

seimas į-

V •
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per-i 
Brundzai. 
padėkoja 
prisidėjo 
parengi-

Štai išsireiškimas vieti
nio asmens, kuris, parašė 
J. Brundzai: — 
kreditas priklauso, 
mūsų kolionijoj
vyko, į kurį suvažiavo iš 
visos Amerikos garbingų 
žmonių”.— Iš šio posakio 
matyti, kad žmonės įdo- 

s suva- 
• ’ žiavimais, tad ir visų or

ganizacijų seimus reikėtų 
nors ir mažesnėms kolio- 
nijoms duoti, ne vien tik 
didesnėms tą garbę teikti, 
o kurie važiuoja, tai jiems 
didelio skirtumo nesudaro 
— vienur, ar kitur važiuo
ti.

Ilgai centro brooklinie- 
čiai atsimins šį seimą. 
Bet, gerbiamieji, nepamir
škite, kad vargon. Sąjun
ga leidžia savo organą 
“Muzikos Žinias”. Jos tu
rėtų rasti kiekvienoj šei
mynoje, kur tik yra jauni
mo. Ten rasit dainų (su 
gaidomis) giesmių ir šiaip 
naudingų pasiskaitymų a- 
pie muziką. Jas galite už
siprenumeruoti pas savo 
vietinį vargon. Kaina vi
sai pigi. Kiekvienoj para
pijoj turėtų bent 50 egz. 
pareitų, tad tuom parody-

SVARBUS FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS!

I

Rugpiučio 29 d., penkta
dienį, 8:00 vai. vakare 
choro kambaryje įvyks 
nepaprastas mėnesinis Fe
deracijos 22-jo skyriaus 
susirinkimas, Bus svars
toma Vilnių Vaduoti Są
jungos atstovo p. Uždavi
nio atsilankymas bei pra
kalbų vakaro įvykdymas 
ir parapijos naudai “Card 
Partv” rugsėjo 18 d. su
rengimo reikalas. Visų 
draugijų atstovai yra nuo
širdžiai prašomi atsilan
kyti.

CHORO1)ARBUOT£S 
PRADŽIA

Rugsėjo 1 d., 8:00 vai. 
vakare paprastoje vietoje, 
po atostogų, laikotarpio, 
įvyks didžiojo choro labai 
svarbus susirinkimas ir 
pratimai. Bus priimami 
nauji nariai ir choro va
das komp. Aleksis bei val
dyba pakelbs ateičiai dar
buotės ir tvarkos planą. 
Po susirinkimui įvyks ma
žas “Surprise” vakarėlis.

tai organizacijai, kitaip-gi 
jos nebus galima išlaikyti. 
Tad palaikyti šį meno lai
kraštuką, kuriuo visi gė
risi. Juk sakoma, kad Lie
tuvos Nepriklausomvbės 
atgavimui, daug prisidėjo; 
lietuviai daina, tai gal 
dainos pagelba išlaikysi- i 
me Amerikos lietuviuose 
lietuvybę.

Dainos Mylėtojas.

ŠIS-TAS
Šiomis dienomis grįžo iš 

Jubiliejinio Vargonininkų 
Seimo gerame ūpe kun. J. 
Valantiejus, kun. Dr. M. 
Ražaitis ir komp. A. Alek- 
sis, kuris seimo dalyvių 
tapo išrinktas Garbės 
riu.

na

SVEIKINAME
Kun. B. Gauronsko 

daguojamame ‘Holy Name 
Bulletin’ paskutiniame nu
meryje telpa daug gražių 
minčių ir naudingų para-

re-

VEDYBOS
Rugpiūčio 23 d. motery

stės ryšiais tapo sujungti 
Kotrina Reidaitė su Ha- 
rold Rath.

LAIDOTUVĖS
Rugpiūčio 23 d. tapo pa

laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis a. a. Jonas Ba
sanavičius. Paliko nuliū
dusius žmoną ir vaikelius. 
Laidojo graborius J. Bu- 
jauskas.

BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 19 d. įvyko 

Moterų Sąjungos 29 kp. 
susirinkimas. Išduotas ra
portas išvažiavimo, fcuris 
jvyko rugpiūčio 16 d. Po
nia M. Kivitienė pranešė, 
kad pelno liko $19.36. Pri
klauso padėka p. Kivitie- 
nei už šio išvažiavimo su
rengimą. Susirinkimą ve
dė p. Gaigalienė, 
vice-pirm.

kuopos
Rast.

išvyko 
Dobro-

Šiomis dienomis 
atostogoms p. O. 
volskienė su dukrele pas 
savo tėvelius o. Žukaus
kus, kurie turi ūkį Yards- 
ville, N. J.

Kartu su jomis išvažia- 
su

dukrele ir žentu. Linkime 
Unksmių ir maloniu atos
togų. Koresp.

Lietuvaitės su Svetimtau
čiais

Pereitą sekmadienį Šv. 
Andriejaus lietuvių par. 
bažnyčioje, klebonas kun. 
A. Vaškelis paskelbė ketu
rių jaunų porelių susita
rimą apsivesti, iš kurių y- 
ra trys panelės lietuvės, 
būtent: Ona Kadziauskai-I

i te, Ona Matulevičiūte, Ju
lė Dambrauskaitė, kurios 
išteka už lenkų. 
Radzevičius veda 
gimimo prūsaitę, 
protestantę, bet
sekmadienį tapo apkrikš
tyta Šv. Andriejaus par. 
bažnyčioje. Krikštą sutei
kė kun. A. Vaškelis. Krik- vo ir p. J. Miliukienė 
što tėvais buvo jaunojo 
brolis Povilas Radzevi
čius ir jaunosios draugė 
italukė.

Reiškia laimėta viena 
siela daugiau katalikiška
me pasaulyj. Bet pažvel
gus iš tautinio atžvilgio, 
tai turėsime keturias miš
rias šeimynas. Tokios šei
mynos dažniausia ištautė- 
ja. Bet dar blogiau yra su 
tomis poromis, kurios ap- 
siveda pas koki bambizą 
ir gyvena palaidai, šian
dien ir tokių mūsų parapi
joj netrūksta. Rodos, ka
talikai, eina į bažnyčią, o 
žiūrėk taip padaro. Už 
kiek laiko neva taiso šliu
pus, o kiti ir visą gyveni
mą praleidžia palaidai 
Reikia tik melstis už to
kius. kad Visagalis padė
tų jiems pataisyti gyveni
mą.

Bet ačiū Dievui, mūsų 
parapijoj yra gražus skai
čius ir doro, susipratusic 
jaunimo.

IŠVAŽIAVO
Šią savaitę klebonas ku

nigas A. Vaškelis išvažia
vo rekolekcijoms. Kita sa
vaitę važiuos kun. P. P. 
Karlonas.

Linkima Dievo malonių 
mūsų dvasios vadams.

T. M.

i

JEBSEY CITT, N. J.
EKSKURSIJA LAIVU
Rugsėjo 7 d., per Labor 

Day, Jersey City lietuvių 
Šv. Onos parapija, draug 
su Bayonne ir New York 
lietuvių parapijomis, tu
rės laivu “Favorite” išva
žiavimą į Bear Mountains. 
Laivas Jersiečius paims iš 
Pier “B” Exchange Place, 
Jersey City. Laivas prie
plauką apleis 10:15 A. M.

Laivas “Favorite”, nors 
vra ne didžiausias, bet 
'ražus ir patogus. Kelionė 
Hudson upės pakrantėmis 
žavėjanti. Be to laike ke
lionės gros puikus orkes
tras. O kam nėra žinomas 
Bear Mountains gražu
mas? Tokioj ekskursijoj 
dalvvavimas bus vien tik 
malonumas. Kviečiama vi
sų lietuviu dalyvauti. Ti- 
kietus galima įsigyti pas 
platintojus.

500 JAUNU MERGELIU 
SUSIRINKO ‘ NUSILENKT! 

KARALIUI
Anglų aristokratų duk

terys išeina į viešąjį gyve
nimą tik sulaukusios tam 
tikro amžiaus ir pristaty
tos pačiam karaliui. Pris
tatymai įvyksta kas metai 
ir pristatomosios vadina
mos debiutantėmis, — 
mat, pirmą kartą kara
liaus akivaizdoje, debiu
tuoja viešajame gyveni
me. Šių metų debiutančių 
pristatymas karaliui įvy
ko prieš kelias dienas, Bu- 
ckinghamo rūmų sode. At
vyko 500 debiutančių. Ka
ralius be skrybėlės, pil
kais rūbais, su gėle švar
ko atlape sėdėjo po indiš
kuoju baldachimu, aplink 
jį sustojo karališkoji šei
myna ir palydovai. Debiu- 
tantės buvo pasirėdžiusios 
spalv. vasarinėmis sukne
lėmis, su plačiabrylėmis, 
gėlėmis papuoštomis skry
bėlėmis. Kiekviena mer
gaitė priėjusi prie balda- 
chimo įteikė savo kviečia
mąją kortelę lordui ka- 
mergeriui, kuris garsiai 
skelbė mergaitės pavardę. 
Pati mergaitė tuo metu, 
kaip etikieto nustatyta, 
žemai lenkėsi karaliui, ku
ris kiekvienai maloniai 
šyptelėjo. Iš pradžių visa 
ta ceremonija ėjo sklan
džiai, bet vėliau dangų už
gulė debesys ir pratrūko 
lietus. Debiutantės apsi
vilko nepermerkiamus ap
siaustus ir kentė sulyja- 
mos. Karalius kartkartė
mis žvalgėsi į dangų ir pa
galiau davė ženklą cere
monijas nutraukti, ir pats 
nuėjo į rūmus. Liko šim
tas karaliui nepristatvtų 
nusiminusių mergelių. Sa
vo kvietimus jos įteikė 
lordui kamergeriui ir mer
gaitės bus skaitomos ka
raliui pristatytos.


