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

Vyskupas Kettelerii

Dublinas, Airija — Po 
savo konsekracijos. Arki
vyskupas Dr. Finbar 
Ryan, sukvietė visus ne
turtėlius i Šv. Vincento 
namą ir jiems iškėlė pie
tus, pats sykiu dalvvau- 
damas su jais. Paskui Ar
kivyskupas kalbėdamas 
paakė: “Jei yra žmonių, 
kuriuos Pievas ypatingai 
mvli. tai tikrai tie, kurie 
vargiai turi kur galva 
priglausti. Tai mano yra 
pirmas darbas kaipo Ar- 
kivvskupo. Aš manau, 
kad nieko kito negalėjau 
padaryti, kuris būtu tain 
malonus Jėzui Kristui, kai 
sušelpė neturčius ir i juos 
maloniai ir raminančiai 
kalbėti”.
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SOVIETU LAKŪNAI 
YRA RADIKALŲ 

GALYBĖ

Salamanca, Ispanija. — 
Liepos 21, — Amerikos 
lakūnas, Harold Dahl, iš 
Champaign, III., tarnavo 
Ispanu radikalams. Jam 
buvo žadėta mokėti $1500. 
00 i savaite. Dabar iis y- 
ra nacionalistu kalėjime. 
Amerikos laikraščiu ko
respondentas turėjo su 
juo kalėjime pasikalbėji
mą. Lakūnas taip kalbė
jo:

“Aš labai neišmintingai 
padariau atvažiuodamas i 
Ispaniją. Aš ne komunis
tas. bet neturėiau darbo, 
o girdėjau. kad Ispanijoje 
galima uždirbti gerus Pi
nigus. Aš maniau, kad čia 
būsiu instruktoriumi”. Jis 
i Madridą atvyko birželio 
24 d. Jam teko tik du sv- 
kiu lėktuvu skristi, nes 
antrą svki naciona.lista; 
pašovė jo lėktuvą ir jį pa
ėmė i kalėuma. Jis pasa
kė. kad oro karas yra bai
siausias ir kad radikalu 
valdžios lakūnai yra be
veik visi iš sovietų Rusi
jos.

NĖRA BAŽNYČIOS — 
KARČIAMOJE PAMAL

DOS

Toronto, Kanada —Vys
kupas Coudert, Britanijos 
Kolumbijoje, neturėjo vie
tos laikyti šv. mišių — 
bažnvčios nėra. “Vienati
nė vieta, kur tikintieji ga
lėjo susirinkti tai buvo 
saliūnas” sako vyskupas. 
“Ten buvo prirengta lai
kyti šv. mišias ir prie kar- 
Čiamos ilgo stalo aš atlai
kiau šv. mišias, paskui su
teikiau Sutvirtinimo Sa
kramentą dvylikai vaiku
čių, kurie atėjo net 25 my
lias mūsų sutikti”.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Britų užsienių reikalų viceministeris lordas Plymouthas Kaune
kauną, kairėje — sveikinasi su ministeriu Lozoraičiu.

Mirė Garsus Išradėjas - Marconi
ROMA, ITALIJA, Liepos 20, — Marąuis Gugliel- 
Marconi, bevielio telegrafo išradėjas, staiga pa-mo

simirė. Mirties priežastis, gydytojai sako, buvo šir
dies paralyžius, šešiosdešimts trijų metų amžiaus ge
nijus mirė kalbėdamas “Tėve mūsų” ir rankose spau
sdamas kryželi. Šv. Tėvas Popiežius sužinojęs apie 
jo mirtį, atsikėlęs ankstį rytą, ėjo į koplyčią melstis, 
gi velioni es žmonai ir dukterei pasiuntė užuojautos 
laišką. Mussolini atėjo i Marconi namus ir priėjęs 
pabučiavo numirėlį į kaktą. Visas pasaulis liūdi gar
saus išradėjo, nes jo nuopelnas žmonijai yra neįkai-. 
nuojamas.

Marconi gimė 1874 m. Bologna mieste, Italijoje. 
Jo tėvas buvo italas, motina airė. Savo jaunystę pra
leido mokyklose Bologna, Leghom, Pisoje ir vėliau 
Bologna Universitete. 1895 m. būdamas tik 21 metų 
amžiaus išrado bevieli telegrafą. Italijos mokslinin
kai tuo išradimu nesidomėjo, tai jo motina nuvežė jį 
į Angliją, kur jo išradimas buvo pripažintas praktiš
kas ir priimtas. Laiku bėgant, tas dalykas buvo gerai 
ištobulintas, taip, kad šiandieną mums atrodo visai 
paprastas dalykas. Tuo Marconio išradimu tūkstan
čiai žmonių gyvybių išgelbėjama, ypač jūrų nelaimė
se, kada laivui ištikus nelaimei siunčiama bevielio 
telegrafo žinią “SOS”. Jau 1912 m. kada skendo lai
vas Titanikas, daugiau kai tūkstantis žmonių buvo 
išgelbėta, ir tie sugrįžę į New Yorką. ir sužinoie, kad 
Marconi lankosi Amerikoje, visi atėjo prie viešbučio, 
kur Marconi buvo apsistojęs, ir jam sakė: “Tamsia 
išgelbėjai mūsų gyvybes”.

Iškilmingos laidotuvės įvyks šeštadienį. Visos 
pasaulio tautos įvertina Marconi išradimus... Jo aukš
tas mokslas ir visa garbė, kurią jam pasaulis teikė, 
nuo religijos jo neatitraukė. Jis buvo tvirtai tikintis 
katalikas.

VYSKUPAS RAGINA ATREMTI KOMUNIZMO 
BANGĄ

ATLANTIC CITY, N. J. Liepos 22, — Apie du 
tūkstančiai atstovu suvažiavo į metini “Ancient Or- 
der of Hibernians” (airiu) kongresą. Ju organizaci
jos kapelionas Springfieldo, Illinois, vyskupas James 
A. Griffin, atidarydamas kongresą pareiškė: “Jei ko
munizmas būtų pakeistas socialiniu teisingumu ir 
Krikščioniškąja meile, žmonės gyventų taikoje ir bro
lybėje ir galėtų džiaugtis ramybe ir apsauga. Mes 
kreipiamės į jus, narsios Airiios sūnus ir dukteris, ir 
šaukiame jus atremti komunizmo bangą, šiandieną 
jūs esate šaukiami susijungti į Katalikišką Akciją, 
sudaryti Katalikiška frontą prieš bedievišką komu
nizmą ir taip išgelbėti Ameriką. Jei jums tai kovai 
reikia įkvėpimo, prisiminkite Airiją, šventųjų ir mok
slininkių šalį, kur ir dabar eina tautinis sąjūdis prieš 
komunizmą, o jūsų dvasia bus sustiprinta”.

Kunigas Opeje Krikštijo Kūdikius
EI Paso, Texas — Ka

dangi Meksikoje yra at
kaklus katalikų persekio
jimas, ir kunigų nėra, tai 
vienas Amerikos kunigas, 
Amancius Manubens, iš 
Fort Hancock, Texas, su
sitaręs su Meksikos kata
likais, reikale suteikia 
jiesms dvasinį patarnavi
mą. Susitartu laiku, kuni-

gas jojąs arkliu, palieka 
Amerikos upes pusėje, gi 
Meksikos krikšto tėvai su 
kūdikiu, taip pat joją ar
kliais iš Meksikos pusės. 
Jie susitinka pačiame vi
duryje upės. Tada kuni
gas apkrikštija kūdikius. 
Tačiau, tai daroma, tik 
kada Rio Grande upės 
vanduo yra nupuolęs.

lordas lėktuvo, kuriuo atskrido

'V

Lenino Šviesesnė Valanda
______________

VERSAILLES, PRANCŪZIJA — Kalbėdamas 
Socialinės Savaitės parengime, prelatas d’Herbigny 
pasakė: “Vienas Vengrijos kunigas, kuris buvo Leni
no rriokyklos draugas, gavo nuo Lenino prieš pat jo 
mirtį laišką su nepaprastu pareiškimu: “Aš padariau 
klaidą. Nėra abejonės... daug žmonių buvo priespau
doje, reikėjo juos išlaisvinti, bet mūsų metodą palei
do naujas priespaudos ir žudymo formas. Tu tai ži
nai, ir tai yra mano mirtina šmėkla primenanti man 
nesuskaitomą daugybę aukų kraujuose. Kas buvo rei
kalinga išgelbėti Rusiją — bet dabar jau per vėlu — 
tai turėti dvyliką vyrų kaip Šv. Pranciškus Asyžietis. 
Tiktai jie būtų išgelbėję Rusiją”.

JAPONŲ IR KINŲ KARAS DIDĖJA
TIENTSIN, Liepos 22,

rimtai susirūpinęs apie Japonų - Kinų karą. Bijosi, 
kad jis nepasidarytų pasauliniu karu. Nes toms vals
tybėms nesusitaikius, Rusija gali eiti į pagalbą Ki
nams, o Vokietija Japonams, ir tada būtų ugnis ir 
kraujas. Japonai įdavė Kinijai paskutinius reikalavi
mus. Sakoma, Japonai yra užsikarščiavę eiti i karą. 
Kinija savo pajėgas žino, karo nenori, bet mato kai 
Japonai vis daugiau ir daugiau jų krašto užima. Ja
ponai yra pasiryžę užimti Peipingą ir reikalauja, kad 
kiniečiai iš ten pasitrauktų. Amerikos kariuomenei i- 
sakyta būti pasirengusiai ginti Amerikiečių nuosavy
bes. Iš visų Japonijos dalių kariuomenė yra siunčia
ma i Mandžiuką, Korėją ir Kiniją.

Amerikos prezidentas

Rusijoj Vėl Sušaudė 24 “Šnipus”

Lie-
• v
1S

Maskva, Rusija 
pos 20 d. — Pranešė 
Tolimųjų Rytų, kad Kaba- 
rovske, Siberijoj sovietų 
teismas nuteisė ir bude
liai sušaudė 24 “trockis- 
tus ir teroristus”, kurie 
dirbę “šnipinėjimo” darbą 
ir “sabotažavo Trans-Si- 
berijos geležinkelį.

Sovietų Rusijoj į trum
pą laiką nuteisė ir sušau
dė 322 sovietų aukštus 
valdininkus, kurie buvo 
apkaltinti “šnipinėjimu, 
sabotažąvimu ir išdavvs- 
te”.

Šimtai kitų žymių sovie
tų valdininkų areštuoti ir 
laukia teismo, o po to su
šaudymo. Pravda, komu
nistų partijos oficialus or
ganas rašo, kad dėl sabo- 
tažavimo daug kviečių 
liks nuo lauku nenuimta 
ir dėl to kviečių derlius 
labai menkas. Kaltinimai 
vra surišti su areštais ir 
šaudymais.

Tas kunigas turi aprū
pinti 30 misijų ir stočių. 
Aprūpinti savo parapijie
čius dvasiniai jis turi ge
resniais keliais joti ark
liu 90 mylių ir 120 mylių.

SUDARYTAS KOMITE
TAS DARBININKŲ 

REIKALAMS

Cincinnati, Ohio, Liepos 
22, — Arkivyskupas John 
T. McNicholas paskyrė 19 
kunigų i komisiją, kurie 
privalės sekti darbininkų 
reikalus ir 
čams teikti
nurodymus darbin inkų 
grupėms. Arkivyskupas : 
sako, kad vėliau bus dau
giau kunigų paskirtų į tą 
komisiją.

VALDŽIA APKALTINO 
PLIENO KOMPANIJA 

V

VVashington, D. C. —Fe 
deralės valdžios sudary 

i tas darbo santykių sky 
j rius apkaltino Republi 
Steel Korporaciją už nesi 
laikymą Wagnerio įsaky
mų Ohio valstybės fabri
kuose. National Labor Re 

i lations Board kaltini 
į kompaniją ar jos agen 
i tus:

1. Kad neįleido darbi 
ninku į Canton ir Massil- 
lon Ohio fabrikus.

2. Kad 75 darbininku 
atstatė nuo darbų, nes ji 
darbavosi unijos reika 
lais.

3. Kad grasino darbiniu 
kus atleisti iš darbo už j

1 unijos veikimą.
4. Kad nebepriima į dar 

ba kaikurių streikieriu.
5. Kad iie valdo ir due 

da finansinę pagalba vie 
tinėms darbo organizaci 
joms.

i 6. Kad Unijos organiza 
i toriai prieš streiką buv 
sumušti.

7. Kad padidino kompa 
nijos policijos skaičių i 
ią panaudojo prieš rami 
darbininku nikietavimą.

I 8. Kad streiko metu su 
organizavo sąjūdi “atgs 
prie darbo”.

9. Kad streikieri a m 
trukdė ramiai pikietuoti.

J visus apkaltinimu 
kompanija turės. viešs 
duoti paaiškinimus.

Fordo kompanijos dar 
hininkai taip pat liūdijž 
kad jiems buvo jsakyt 

> geležis ir reikal 
panaudoti prieš unijos oi 
ganizatorius. Mack Čir 

vnldyin^ 7Or’ Homer W. Kinj 
' kurie pirmiau dirbo Ford 

liudiji

iškilus gin-
naudingus

VALDŽIOS NEDUOS PA
ŠALPŲ NEPILIEČIAMS

Washington, D. C. — 
Liepos 22, — Senate nori
ma pravesti bilių, kuriuo 
po gruodžio 31 d. šių me
tų, būtų draudžiama imti 
nepiliečiųs prie ■---------
darbų ir jiems duoti pa-’ .
šalpą iš valdžios iždo. Y- fabrike, valdžiai 
ra padaryta pastaba, kad.^ad (^au- darbininkų bi 
reikale valdininkas gali vo atleista uz unijos ve 
priimti prie darbo ir nepi- kima-.Kine, sake, kad daj 
lieti. Kita pastaba, tai kad ^ų prižiūrėtojai suvasine 
prezidentas, jei permato, 
kad tokia tvarka

v •

Edvardas E. Rosenthal, 
vandens transportacijos 
vice - komisaras atleistas 
nuo pareigų. Taipgi atlei
stas nuo pareigų Tursun 
Khodžaiev, naminės pra
monės komisaras. Visur 
eina areštai ir šalinami iš 
tarnybos žymių valdinin
kų.

Tokios tai naujienos iš 
sovietų ‘rojaus’, kur žmo
gaus gyvybė mažiau bran
ginama ir už mažiausio 
vabalėlio. Dabar iš Rusi
jos šitokiu žinių mažai y- 
ra, o tik žudymai, šaudy
mai, plėšimai, saužūdys- 
tės ir " kitoki kriminalūs 
nusikaltimai. Matyt, kad 
komunistai priėjo liepto 
galą.

v •

UŽMUŠĖ KUNIGĄ F. 
REGNERY

i jo darbininkus į komnan 
kenks- 1OS unil4- Darbinink? 

minga visuomenei, gali keikdami rašėsi, 
daryti išėmimus. Kada ne- 
piliečiams nebus teikiama 
pašalpa, tad^ valdžios iš
laidos labdarybei būsią 
mažesnės. Tam tikslui 
1938 metams skiria tik 
$500,000,000.

VALDŽIA ĮSAKO PRI 
IMTI DARBININKUS

ŪKININKAI NEGAUNA
DARBININKŲ

Chicago, UI. Liepos 22— 
Ūkininkai didžiai susirū
pinę. nes negali gauti dar
bininkų’ kad nudirbtų 
laukus. Javai gerai šįmet 
užderėjo ir ūkininkai siū
lo geras algas darbinin- nizuoti darbininkai 
kams, bet jų neatsiranda geresni būvį iškovos. Dė 
užtektinai.

Washington, D. C. —
Valdžios sudarytas Labc 
Relations Board įsakė Al 
las Mills, Ine. New York< 
priimti 10 darbininkų i 
jiems pilnai atmokėti u 
ta laiką, kurį jie buvo p? 
varyti nuo darbų. Komp? 
nija juos atleido nuo dai 
bu. nes jie. sako, veikė i 
nijos naudai... Kompan 
jos labai bijo darbininki 
unijų, bet darbininkam 
jos yra palaima. Tik org< 

sa

I
Darbininkų Radio Programi

kitės Į unijas.

1:30 Valandą po Pietų

Philadelphia, Pa. Liepos 
22, — Kun. Pranciškus P. 
Regnery, 67 metų am
žiaus, klebonas šv. Mari
jos parapijos, grįžo iš ka
pinių atlikęs ten pamal
das. Kelyje ištiko auto
mobilio nelaimė ir jis ta
po užmuštas.

šeštadienį, liepos 24 d., 1:30 vai. po pietų įvyk 
Darbininkų Radio programa iš stoties WC0P, Bostoi 
Programą išpildys muzikos mokytojos p. Marijono 
Treinavičiutės Radio grupė. Prašome pasiklausyi 
muzikos, dainų ir kalbų programos. Draugijos ir bu 
nieriai skelbkitės Darbininkų Radio Programoj! 
Skelbimų kainos: už vieną kartą $3.00; jeigu tas pat 
skelbimas kartojamas daugiau kaip vieną kartą, U 
už kiekvieną $2.50. Skelbimus siųskite pašta arba ai 
meniai priduokite taip, kad gautume prieš šeštadiei 
arba šeštadienį prieš 10 vai. rytą.
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VIETINĖS ŽINIOS
VASARINES MOKYK

LOS ŽINUTĖS
Šią savaitę vaikučiai 

sugrįžo į mokyklą malo
nios saulės nubučiuoti — 
visų veideliai raudoni, 
gražūs. Patys vaikučiai 
linksmi. O kodėl taip? 
Mat, Vasarinės mokyklos 
vaikučiai pirmadienį bu
vo išvažiavę visai dienai 
ant salos linksmam pikni
kui. Ryte jie sėdo į bus’us 
ir pripildė net šešis! Sese
lės - Mokytojos važiavo 
kartu su vaikučiais. Visas 
So. Bostonas žinojo, kad 
lietuviai važiuoja, nes 
miesto gatvėse skambėjo 
lietuviškos dainos.

Atvažiavę prie Castle 
Island visi džiaugsmingai 
suklyko — iš busų pasi- 
pylę, vieni ėjo patrankų 
apžiūrėti, kiti maudytis; 
vieni pagriebė bolę žaisti, 
kiti mažesnieji suptis ir 
čiužinėti.

Vidudienį vaikučiams 
išdalinta užkandžiai: py
ragaičiai, pieno, saldainių, 
šalta košės.

V •

DAKTARAI
E"‘....... .m.......... ............................  ...g;

Tel. S. B. 2805-R j
LIETUVIS

lOPTOM ETRISTASl
Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

akyse sugrąžinu

j

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

Truputį, pailsėję vėl 
pradėjo nekaltai “ūžti”, 
Seselėms Mokytojoms va
dovaujant.

Tos vietos prižiūrėtojas 
labai maloniai Seselėms 
parodė įdomesnes dalis 
pilies — kuri arti 150 me
tų senumo.

Pavakary, vaikučiai pa
dainavo, pašoko — už ku
rį pasirodymą jie gavo 
dovanas. Pavargę, bet lin
ksmai dainuodami, vaiku
čiai grįžo namon vakarie
nei.

• V •

LANKĖSI
Trečiadieni, liepos 21 d. 

dvi Seselės Kazimierietės 
lankėsi “Darbininko” į- 
staisroje, būtent, Seselė 
M. Eulalia, (Matulaičiu- 
tė) iš So. Bostono ir Sese
lė M. Virginia (Navickai
tė) iš Dorchesterio. Sese
lės buvo parvažiavę Se- 

M. Eulaliios tėvelio, 
p. M. Matulaičio laidotu
vėms. Seselė M. Eulaliia 
darbuojasi Waukegan, II- 
linois. o Seseutė M. Virgi
nija šv. Kryžiaus ligoni
nėje, Chicago, Jllinois. Už 
kelių dienų grįž į vienuo
lyną.

• v •

e
s koše (aklose) ..... _ .
| šviesą tinkamu laiku.
j J. L. PAŠAKARNIS, O. D. |
= 447 Broadway, South Boston j
B............................•..........

d.

 DARBININKAS 
. • •- • ■ - - - -

susilaukė gražios dukre
lės. Mptina ir dukrelė gra
žiai sveiksta miesto ligo
ninėj. Pp. Zaleckai turi 
keturias dukreles ir viena 
sūnelį. Laimingai augyti 
gražią šeimynėlę! Rap.

Dr. A. L. Kapočius išvy
ko vienai savaitei į Kana
dą. Sugrjž liepos 26 d.

“Keleivis”, rašydamas 
apie a. a. M. Matulaičio 
laidotuves, parašė, kad 
velionis palaidotas liepos 
14 d. iš namų, ir kad jis 
buvęs “pažangių minčių 
žmogus”. Ne iš namų pa
laidotas, bet iš šv. Petro 
lietuvių parapijos bažny
čios 
rias 
sers 
dis. 
buvo pažangus 
bet tik ne toks kokį su
pranta “Keleivis”.

CAMBRIDGrMASS.

V —

su šv. mišiomis, ku- 
atnašavo velionio se- 
sūnus kun. J. Skalan- 

Tiesa, kad velionis 
---- ------- , žmogus,

2

J. E. Newarko Vyskupas Thomas J. Walsh 
Rūpinasi Lietuviškų Mokyklų Steigimu

• 3

Šio mėnesio 9 d. J. E. Newarka vysk. Th. J. 
Walsh sukviestęs visus jo vyskupijoje esamus liet, 
parapijų klebonus ir vikarus pareiškė, kad neatidėlio
jant kiekvienoje jo vysk. liet, parapijoje būtų įsteig
tos lietuviškos mokyklos, kuriose bus dėstoma lietu
vių kalba, lietuviškos dainos ir muzika ir tikyba. Mo
kyklų centras bus Newarke ir jts nuolatos kontro
liuos patsai vyskupas. J. Ekscelencija pareiškė, kad 
nežiūrint to, jog Amerikoje šiandieną dar yra ir ne
mažas lietuviškų parapijų skaičius, tačiau jų kalba 
palaipsniui stumiama į šoną ir nyksta, ir gal dėl to, 
kad nėra kam jos gaivinti.

Mokytojomis bus skiriamos Seserys Pranciškie- 
tės, kurios dabartiniu laiku yra tam darbui prirengia
mos Philippinų Seserų Vienuolyne Villia Maria, Mor- 
ristov.’n, N. J. Mokyklos parapijose pradės veikti nuo 
š. m. rugsėjo mėnesio. Seseris - mokytojas namu ir ki
tais reikmenimis aprūpins vyskupija.

Tai yra sveikintinas J. E. vysk. Walsh žingsnis, 
nes kiekvienas lietuvis vaikas turės labai gražios pro
gos išmokti tėvų kalbos, dainų ir muzikos. Bene pir
mas Amerikoje vyskupas, kuris šalę tikėjimo rūpina
si ir mūsų tautiškais reikalais. Korespondentas.

DR. J. LANDŽIUS
SEYM0UR 

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

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

534 Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.
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PO OPERACIJAI 
SVEIKSTA

šeštadienį, liepos 17 
pasidavė aklosios žarnos
operacijai Ona Buzaitė, 19 
metu amžiaus, gyv. 418 E. 
Sixth Street, i Trumbull 
ligonine. Brookline, Mass. 
Operacija padaryta tą pa
čia diena ir sėkmingai. 
Dabar n-lė Buzaitė gra
žiai sveiksta toje ligoninė- 
ie. Linkime p-lei Buzaitei 
kuogreičiausiai išsveikti.

Rap. X.

ne-
e-; ■E

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
Arti Municipal Building

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos

Nno 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais Ir 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-toa dieną uždarytas.
Taipgi nuimu ir K-Ray

£

z

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą.

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Sūbatotnls nuo 9 1M 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. diena.

(pagal sntartj)

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.

PRISIDĖJO SU AUKO
MIS PRIE LIETUVIŲ 

DIENOS
Southbostoniečiai

vien gausiai atsilankė į 
Lietuviu Dieną, Marijana- 
nolvje, bet daugelis iš pro- 
fesijonalų. biznierių ir 
šiaip geraširdžiu prisidėjo 
ir su aukomis. Kaikurie iš 
aukotojų buvo paskelbti 
pereitame “Darbininko” 
numeryje, o kurių nesus
pėjome paskęlbti, skelbia
me šiame numeryje, bū
tent, aukojo šie:

Dr. Jakimavičius, Geor
ge C. Stukas, P. Akunevi- 
čius. Vladas Lepeška, A. 
Lenčiauskas, W. Banųlis, 
Dr. J. Landžius, Dr. M. V. 
Casner, Casper Pharmacy, 
P. Yašinskas, Modern Ma
rket, A. Chizauskas, K. 
Plevokas, adv. Gailius. 
Cuddyer’s Pharmacy, I 
Pober, King’s Shoe Store, 
Millers, John’s Hardvvare 
Store, Sulliavans Liųuor 
Store, Klondike Market, 
W. T. Grant Co., Centrai 
Spa, A. A. Ruggeni, John 
Waliackas, B. J. Micke- 
wicz, J. Doyle, J. Meškau
skas, Martin Guffus, John 
Zeletsky, D. A. Zaletskas, 
So. Boston Market, Dr. L. 
Pašakamis. J. Stonis, F. 
Kodis, P. Chaplikas, Rau- 
plis, Peter Cafe.

Visiems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

Rengimo Komitetas.

GARNYS, GARNYS...

Liepos 20, š. m. vakare, 
pp. Feliksas ir Anelė 
(Sliužiūte) Zaleckai, 237 
W. 5th St., So. Bostone,

PASKUTINIS PARAPI
JOS IŠVAŽIAVIMAS 
Praeitais keliais metais

Cambridge lietuvių para
pijos labui būdavo ren
giama tris piknikai. Šį
met didesnis reikalas ver
ste verčia turėti irgi tris. 
Reikalas tokis, kad baž
nyčia, altoriai ir visos 
statulos maliavojama, de
koruojama. Tas darbas 
reikalauja daug pinigų. 
Pirmais dviem piknikais 
toli gražu neuždirbome 
tiek, kiek reikalinga.

Paskutinis piknikas į- 
vyks rugpiūčio 8, Voses 
Pavilione, Maynarde. Prie 
išvažiavimo ruošiama s i 
uoliau. Dovanų bus duo-j 
dama 825. Bus įvairių žai
slų, gros geras orkestras. 
Gaspadinės ruošia skanių 
valgių. Gėrimų išdirbėjai1 
daro skanius gėrimus. 
Trumpai tariant, norima, 
kad šis Maynarde Cam- 
bridge’io parapijos pikni- j 
kas būtų 
smagiausias 
giausias.

v •

Į

šauniausias, 
ir pelnin- 

Rengėjai.

PO

PASIUNTĖ BANANU, O 
NE LAIŠKĄ

Worcester, Mass. — Į 
paštą atėjo žmogus laikąs 
vienoje rankoje parašyta 
laišką, o kitoje didelę, gel
toną bananą. Priėjęs prie 
langelio paprašė patar
nautojo trijų centų vertės 
pašto ženklelio. Nuėjęs 
nuo langelio tolyn, liežu
viu pavilgė pašto ženklelį, 
prispaudė prie bananos ir 
įmetė į laiškų dėžutę, o 
laišką išsinešė namon.

I

SUKILĖLIAI ARTINASI 
MADRIDAN

Madridas, Liepos 21 
Sukilėlių kariuomenė 
siškai paėmė į savo ran
kas kalną po kruvino mū
šio su radikalų valdžios 
kariuomene. Dviem atve
jais radikalai bandė at
gauti prarastą kalną, 
jiems nepavyko, šis 
nas yra apie 15 mylių 
Madrido.

v • —Brolių priežiūroje. Val
džia vienuolius išvarė ir 
pastatė savo žmones. Su
areštavo keletą katalikų 
kunigų ir neleido parapijų 
jaunimui rinktis atostogų 
į vasarnamius. Jaunimas 
yra verčiamas dėtis prie 
Hitlerio jaunimo organi
zacijos.

Dr. Alfredas Rosenberg, 
fanatiškas Katalikų prie
šas, išleido aplinkraštį a- 
pie valstybės kovą su Ka
talikų Bažnyčia. “Ar Vo
kietijos Katalikų Vysku-

i 
Į

vi-

bet 
kal- 
nuo

NACIAI AREŠTUOJA. 
UŽDARO KATALIKŲ 

ĮSTAIGAS

SUNKIOS OPERACI
JOS SVEIKSTA

■ . < >

Penktadienį, liepos 16 
d., Lying In ligoninėje, 
Chicago, UI. p. Marijonai 
Juškienei, muziko Rapolo 
Juškos mamytei, padarė 
didelę vidurių operaciją, 
kuri buvo sėkminga. Li
gonė, ponia Juškienė jau 
sveiksta. Duok Dieve jai

*9

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
. 9

Veda visokias provas. Daro vi
sus legalius ^dokumentus

817 E St. (kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: Šou Boston 2732
Namu: Talbot 2474

JOHN J. GRHJALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., TeL 8. B. 1048

ĮVAIRŪS skelbimai> -' * v

REIKALINGA dvi moteriškės 
ar merginos prie siuvamos maši
nos siūti maišu. Atsišaukite tuo
jau: General Wool Co., 171 West 
First St., So. Boston. _ (23-27)

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVE

i

BALDUS 
l’ERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

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

Tel. SOUth Boston 4618

Berlynas, Vokietija, — 
Liepos 22, — Nacių val
džia atėmė iš Katalikų 
vienuoliu ligonine, Dort- 
mund miestely. Ligoninė 
buvo vienuoli^ Meilės

išsveikti ir sustiprėti 
taip, kad ji dar ilgus me
tus galėtų gyventi.

PALAIDOJO IŠKIL
MINGAI

j Ketvirtadienį, liepos 22 
d., 9 vai. ryte iš šv. Petro 
lietuviu parapijos bažny-

• čios iškilmingai palaido
tas a. a. Augustinas Jan
kauskas. Šv. mišias atna
šavo kun. P. Virmauskis 
su asista. Deakonu buvo 
kun. M. Kemežis iš Eliza- 
beth, N. J.; subdeakonu 
kun. F. Norbutas iš Ha- 
verhill, Mass. Ceremonijų 
vedėju buvo kun. J. Plevo- 
kas. •

Palydėti amžinybėn bu
vo atvykusios iš Chicagos 
Seserys Kazimierie t ė s, I 
būtent, velionio dukrelės į 
vįenuoįės Seserys Ameliją’ 
ir Viktorija ir Seselės Vir
ginia ir Eulalia. Taipgi 
dalyvavo Seselės svetim
tautės iš šv. Margaretos 
airių par. bažnyčios.

Celebrantas tose mišio
se dėvėjo naują juodą ar
notą, kurį nupirko ir pa
aukojo Jakavonių ir Kle- 
ponių šeimos, atminčiai 
a. a. Jokūbo ir Marijonos 
Kudrevičių.

I
i

i

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
NOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

pai gali atsilaikyti?” jis 
klausia savo rašte. Paskui 
atsako: “Katalikų visuo
menė yra nusilpusi ir ap
sivylusi. Bažnyčia trau
kiasi atgal, kova bus vel
tui. Katalikų Bažnyčia 
jau apsupta iš visų pusių. 
Katalikams yra uždrausta 
laikyti susirinkimus ir 
spausdinti laikraščius ar 
enciklikas. Katalikų šven
tųjų statulos turi būti pa
laikomos, tik permainytos, 
kad tiktų mūsų amžiams. 
Kareiviai turi stovėti vie
toje šventųjų ir jiems turi 
būti atiduodama pagarba. 
Bažnyčia yra prispirta 
prie sienos. Sumaniai su
darytos bylos ir teismai 
Drieš Katalikus už valiu
tos išsiuntimą užsienin ir 
dorovės dalykuose apkal
tinimai, buvo daugiau ne 
kaip sėkmingi”.

i Taigi, naciu valdžia per 
i spauda skelbia pasauliui 
j kad ji tik nori apvalyti 
kunigiją ir nubausti nusi-

I kaltelius, o štai valdžios 
; oficiozas, kuris yra Hit
lerio paskirtas, viešai, gal 
netyčiomis, pripažį s t a. 
kad visi tie teismai prieš 
kunigija ir vienuolius bu
vo valdžios sufabrikuoti, 
kad sukelti žmonėse nepa
sitikėjimą kunigams.

Kalbėdamas apie moky
klas Dr. Rosenberg sako: 
“Kiekvienas pradžios mo
kyklos mokytojas būtina: 
privalo prisirašyti prie 
mokytojų sąjungos. Tas 
yra privaloma visoms ka
talikiškoms mokykloms. 
Valdžia nuskiria kataliku 
mokykloms knygas ir pri
žiūri visą tvarką. Kada 
vaikas turi 11 metų jis 
verstinai yra įrašomas į 
Hitlerio jaunimo organi
zaciją. Tas padarys visa 
kitą. Vyskupai su savo 
sumanymais ir nusistaty
mais pasirodė per vėlai”.

Daug tiesos yra pasku
tiniame sakiny. Mes kata
likai visada pasivėluoja
me. Kada jau dalykai yra 
priešų rankose, tada mes 
pradedame bruzdėti ir 
verkšlenti. Ar ne taip vra 
darbininkų klausime? Ka
da įvairaus plauko komu
nistai ilenda į unijos va
dus, tada mes pamatome, 
kas pralaimėta. Reikia 
daugiau drąsos ir energi
jos.

v •

SVEČIAI SPORTININKAI

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

1

MDNARCH HOME- . -

BAKERY
Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Parfc Avė.
Arti Cunamings Highvay 

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

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

Ketvirtadienį, liepos 8 
d., lankėsi šv. Pranciš
kaus vienuolyne sporti
ninkų grupė, kuri ką tik 
atvyko Amerikon su mū
sų ' tautiečiais palenkty
niauti sportuose ir už
megzti stiprius ryšius su 
išeivijos jaunimu.

Atvykusieji vienuolyne 
lankėsi visai trumpai, bet 
savo širdingumu paliko 
gražų įspūdį sesutėms.

Linkime Sportininkams 
linksmiausių dienelių lan
kantis mūsų lietuvių ko
lonijose. Vietinis.

JUOZAS M. DILIS,• t

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

1

L St. LIQUOR STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rusiu TONIKA. DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ-
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ. 
SO. BiSTON. MASS.

Prieš AAdrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

B
wkite fo< 200. omai Msi«NS$orrMEE

MEMORIAL CIANITE C0.-J 
1S» MAMCO« ST,

■■ Quincy,;Ma9S.IHHI

GRABORIAI

I S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

į
254 W. Broadway, So. Boston 

Tel. Šou. Boston 2590
i Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 

Tel. Columbia 2537
I

|T| .c m » j B T»j Tu?i ■ »^B'
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Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC■ ■ ■ ■

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAI: TeL Brockton 4110

(16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
»SBBSSt3SS6»£«SBS6«6SS96«SK3M£XSS3B6SH6»£SaHH«SaaB^
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
KAS GI TAS ŽMOGUS, 
KURIS SUJUDINO VISA daug bendro

LENKIJĄ? Dabartini0

bomis. Buvo ir kitų tos 
šeimos narių, kurie turėjo 

i su Lietuva.
------------- arkivyskupo 
senelis turėjo iš Dietinės 
Lietuvos dalies išsikraus
tyti, nes jis rusams buvoKOVA DĖL PILSUDS

KIO PALAIKŲ PERKE- labai nepageidauja mas 
LIMO asmuo.

I Ark. Ad. St. SaDieha gi- 
Lenkų vyriausybės kon- 1857 m. gegužės 14 d- 
______ ________ i (taigi šiemet sukaktis jo 

arkivyskupu A. S. Sapie- metų amžiaus). Iš pra- 
ha___________džių jis baigė teisiu fa-

nepaprastai aštrus. Ypa- kultetą Vienoje. Tada at- 
tingos reikšmės jis įgau- i vyko i Insbruką studijuo- Į 
na prisiminus nuotaiką ti teologiją. Čia gyveno 
krašte —juk Lenkijoj kai tėvų jėzuitu kon vikte. 
kuriuose sluoksniuose — Baigęs teologija, įšventin- 
stačiai yra Pilsudskio tas kunigu išvyko į Romą 
kultas. Kiek reikia drąsos studijuoti . bažnytinių jr 
pasakyti atviresnį žodį civilinių teisių. Be^to vė- 
galime matyti iš šio įvy- 
kio:
— Krokuvos universite

to profesorius, lenkų mok
slo ir literatūros akade
mijos narys, 
Vaclovas Sabieskis parašė

Lenkijos istoriją.
Ji buvo išversta į prancū
zų kalbą ir 1935 metų 
pradžioj pasirodė Varšu
voje. Knygos gale anie 
“Stebuklą prie Vislos” So
bieskis parašė, kad

karo operacijų planas 
buvo prancūzų kariuo
menės štabo viršininko

Weygando
ir gen. Rozwadowskio 
(lenkų štabo viršininko) 
išdirbtas. Ypač Rozwa- 
dovskis nenustojęs pu
siausvyros.

Kadangi šiame objekty
viame aprašyme Pilsuds
kio nuopelnai, jo šalinin
kų nuomone, buvo perma- 
žai iškelti, tai, spaudai už- 
sipuolus ir reikalaujant, 

prof. Sobieskis buvo at
leistas iš pareigų ir su

sijaudinęs mirė.
Tas ątsitiko su Kroku

vos miesto universiteto 
profesorium. Kas gi per 
vienas tas arkiv. princas 
Sapieha, kurs po tokių pa
tyrimų tame pat mieste 
drįsta kelti balsą prieš 
Pilsudskį ?

Kiek teko patirti iš jį 
pažinusių žmonių, arkiv. 
Sapieha kilęs iš garsiosios 
kunigaikščių Sapiehų gi
minės.

Tos giminės lopšys — 
Lietuva. Encvcloped i j a 
Koscielna” (Warsz a w a, 
1900, t. XXIV, p. 371) ra
šo, kad Sapiehos buvę gi
minaičiai Gedimino, Al
girdo, Jogailos. Jų gimi
nės tėvu laikomas Traku 
kaštelionas Sun i g a ii a. 
kurs Horodlės seime 1413 
metais priėmė herbą — 
lapę.

Jo palikonis Levas Sa
pieha 1588 m. išleido ank
sčiau sudarytą Lietuvos 
statutą rusų ir lenkų kal-

fliktas su Krokuvos

liau dar savąsias studijas 
pagilino Akademijoj dei 
nobile. Buvo pakeltas į į 

j šv. Sosto asistentus, dalv- ’ 
vaudavo priimant audien-’ 
cijas. 1911 m. nominuotas 
vyskupu. Nuo 1925 metu
— Krokuvos arkivysku
pas. Taigi ark. kunigaikš
tis A. S. Sapieha, kaip ir 
pats Pilsudskis, lietuviu 
kilmės, aukšto išsilavini
mo. net lenkų vvrausvbės 
apdovanotas atsižymėji- 
mo ženklais žmogus, tik 
abu lenkų kultūros.

Smulkesniu tikslių prie
žasčių, dėl ko kilo kon
fliktas, tuo tarpu nežino-: 
me. Žinomas tik pats fak
tas: tą pat dieną, kai at
vyko į Lenkiją Rumunijos 
karalius Karolis II. ark. 
Sapieha įsakė išnešti Pil
sudskio kūną iš katedros 
kriptos — Šv. Leonardo 
koplyčios į sidabrinių var
pų bokštą. Švento Leo
nardo koplyčioj iau buvo 
įrengtas elektrinis šildy
mas, kad sausame ore iH 
giau išsilaikvtu maršalo1 
nalaikai. Sidabr. varnų 
bokšte buvo rengiama 
nauja krinta, 'tik ii dar 
nebuvo baigta. Kai kurie 
užsienio laikraščiai snėia.
— arkivvskunas nenorė
jęs, kad katedra lankytu 
nekatalikas Karolis II. 
bet tai versijai sunku ti
kėti. Yra manančiu, kad 
nq aiškėjo kokia nors ap
linkybė iš Pilsudskio gy
venimo, kuri neleido jo 
palaikų laikyti pašvęstoj 
vietoj. Kain iš tikrųjų y- 
ra ir kuo tas konfliktas 
baigsis, turės paaiškėti 
vėliau. XX.

KIENO RANKOSE YRA 
LENKIJOS PREKYBA?

Lenkų statistikos žinio
mis Lenkijoje yra apie 
500.000 prekybiniu įmo
nių. Apie 400,000 tu įmo
nių — tai smulkios krau
tuvės ; pasitaiko nemaža 
ir tokiu krautuvių, kurios 
verčiasi nelegaliai — be

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DUJOS *V. JONO EV. BL. FAJALPINe 
PO GLOBA MOTINOS »VČ.

Pirmininkė — Eva Markatenė,
625 E. 8th St, So. Boaton, Mana.

Tei. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mas*.
Prot Rašt. — Bronė Cunienė,

29 Gonld St., W. Rozbnry. Mana.
Tel. PAR 1864-W.

Fln. Rašt. — Marijona Markonlutė,
4115 IVashtngton St, Roallndale, Mass.

Tet Parkvray 0558-W
Iždininkė — Ona Stanlullntė,

106 West 6th St, So. Boaton, Ma**.
Tvarkdarė — Ona Mfrelrdlenė.

1312 Columbia Rd., So. Boaton, Mas*.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

448 E. 7th- St, So. Boston, Mass.
Draugija tavo ausirlnklmua laiko kaa

antr« utarnlnką ■ėnada.

DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-PIrm. Albinas Neviera,
16 TVinfleld St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. Rašt Aleksandras Ivaška,
1514 Colnmbla Rd., S. Boston, Mass 

i Itciininkas Pranas Tuleikls, 
I 100 Bowen St, So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zuikis,

7 VVInfleld St. So. Boston, Masu.
Draugija laiko susirinkimus kaa tre

čia nedėldlen} kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 492

E. 7th St, So. Boston, Maus.
i

?*A0 ral. vakare, pobeknytlnej rve 
hitoij.

VtMia draugijos reikalais kreipkite* 
pea protokoly raldnlnkp.

I

J—H I ' ’ /» ir
į «ir* . •
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Jums . . . Dovana Nepaprastai Puikios Muzikos!

ESPLANADOS KONCERTAI JAU PRASIDĖJO
(ARTHUR FIEDLER, VEDĖJAS IR ĮSTEIGĖJAS)

Ar jūs ten būsit kada Mr. Fiedler pakels laz
delę ir laukianti tyla užviešpataus Esplanadą? 
Jūs galite būt. Kaipo mistelėno, jūsų privile
gija linksmai praleist liuosas valandas ore, 
prie gražios muzikos.

Jūs nepraleisit nei vienos minutos tų links
mų vakarų, jeigu duosit elektrikos tarnam su- 
trumpint namų darbo valandas. Jūs moderniš
kas elektrikinis pečius iš anksto iškeps ska
nius valgius automatiškai — kad būtumėt lai
ku. Jūs elektrikinis skalbtuvas gražiausiai iš
skalbs skalbinius greičiau ir geriau. Jūs elek
trikinis vandenio šildytuvas dieną ir naktį su
teiks tiek vandens, kiek reikalinga — bema
tant, ekonomiškai.

Elektriką yra jūsų pigiausias ir palankus 
tarnas. Pastatykit ją prie darbo šiandien. Jū
sų elektrikinis pardavėjas arba kaiminka Edi
sono Krautuvė mielai parodys kaip elektriški 
prirengimai gali sutaupyti ilgas valandas dar
bo kiekiveną dieną.

patentų. Didesnė pusė 
(55%) legaliai veikiančių 
prek. įmonių žydų ranko
se. Didžiausias žydiškų 
prek. įmonių procentas 
(65%) yra Galicijoje, o 
mažiausias — vakarinėse 
vaivadijose. Miestuose žy
diškos prek. įmonės suda
ro 60% visų prek. įmonių, 
o kaimuose — 43%. Dėl 
to lenkai dabar prieš žy
dus taip ir kyla.

PRANCŪZAI MINĖJO 
BASTILLE PUOLIMO 

DIENĄ

Jūsų Pigiausias ir PalankusElektriką Yra
4<- iki 6c dienai parengs 

vasaros pietus su sai
tais žolynais ir šal
dytais prieskoniais.

Tik 1/3 valandai su
teiks smagu vėsu
oti) vasar:j.

c pakepins keturis 
trupius sandvičius 
vėsiems pietums.

1/2c valandai suteikia 
greit šilto vandens 
gaivinančiai maudy
nei, skalbimui ir ki
tiems vartojimams.

Tos skaitlinės nustatytos 
pagal vidutinį išvartojimą 

namuose elektrikos 
Didžiajam Bostone.

Tarnas

Ko Daugiau Elektros Vartojat, To žemesnė Kaina 
■Jums nusipigina iki .'{<• už kilowatt. valandsj, kada 

sunaudojai vis daugiau elektros.

BOSTON ED1SON COMPANY

Paryžius—Minėdami pi
lies Bastille puolimą ir 
pradžią Prancūzijos lais
vės, Prancūzai turėjo pro
gą pilnai pamatyti savo 
militarinį stiprumą. Toje 
dienoje buvo surengta 
milžiniška paroda, kurio
je dalyvavo atstovai iš vi
sų kraštų Prancūzijos 
“Imperijos”. Visų koloni-

jų kareiviai maršavo ir 
taipgi artilerija, orlaiviai 
skrido karinėje formoje. 
Svečių pas Prancūzų val
dininkus buvo karalius 
Karolis iš Romunijos ir 
Morrocco sultanas. Prezi
dentas A. Le Brun taipgi 
dalyvavo. Išskyrus vieną 
nelaimę, kurioje vienas iš 
600 orlaivių iš oro nupuo
lė į upę, motorui sugedus, 
paroda praėjo kuosekmin- 
giausiai. Lakūnas nupuo
lusio orlaivio buvo išgel
bėtas.

Saharos tyruose šimtai 
tūkstančių gyventojų su 
savo išbadėjusiais kupra
nugariais ir ožkomis trau
kia link Viduržemio jūros 
ieškodami maisto, kurį 
jiems sunaikino sausros. 
Sausros yra viską sunai
kinusios, o naujų lietų ne
sitikimą dar per septynis 
mėnesius.

Dėl masinio žmonių bė
gimo susidarė tokia pavo
jinga padėtis, kad valdžia 
buvo priversta pasiųsti 
kariuomenę pastoti kelią 
bėgantiems iš bado sričių 
gyventojams.

Manoma, kad jau 200. 
000 žmonių mirė badu. 
Taip jau iškyla ir didelis 
pavojus ligų epidemijų. 
Kai kur jau kilo tifas, nes 
mirusių iš bado žmonių ir 
gyvulių lavonų niekas ne-

DARBŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO

AFRIKOJE SIAUČIA 
BAISUS BADAS

Prancūzų spauda prane
ša apie šiurpią gamtos ne
laimę Afrikoje, Sacharos 
dykumos pakraščiu o s e. 
Buvęs Moroko gubernato
rius Styg išvyko į Moro
ko vadovauti šelpimui užkasa. Baimės apimti 
1.500.000 badaujančių Sa- žmonės didžiausiais pul- 
haros pakraščių gyvento-! kais bėga į ten, kur tikisi 
jų. k 1 rasti maisto ir pašaro.

Pranešama, kad šiomis 
dienomis įvairiose išdir- - 
bystėse dirba virš pusė 
milijono darbininkų dau
giau kaip kad dirbo spa
lių mėnesy 1929 metais. 
11,111,000 darbininkų yra 
sugrįžę prie darbų laike 
paskutinių keturių metų. 

! Nepaisant to, kad žemdir
bystė daugiau ir daugiau 
darbininkų ima, vienok, 

; dar be darbo randasi 
| 6,246,000 darbininkai. Sa- 
I koma, kad ir šis skaičius 
| sumažės, kuomet statybos 
■ darbas pradės sparčiai 
' augti.

NAUJI SUŠAUDYMAI 
RUSIJOJ

Tobolsko 
teismo sprendimu 
dyti rusų 
dvasininkai: 
I. Bogorad, P. Smirnov ir
žydų rabinas Faingold.

karo lauko 
sušau- 

ortodoksų 
N. Wtorov,

POPIEŽIUS SVEIKINA 
DARBININKUS

Kard. Pacelli popiežiaus 
vardu pasiuntė Prancūzi
jos krikšč. darbininkų są
jungai 50 metų sukakties 
proga sveikinimą, kuria
me rašo, kad popiežiai bu
vo visada palankūs darbi
ninkų organizacijoms. Toj 
srity paminėjimo vertos 
Leono XIII enciklika 
“De conditione opificum” 
(Apie darbininkų padėtį), 
naujausios encikl i k o s 
“Ouadragesimo anno” ir 
“Divini Redemptoris”.

v •

JAPONAI UŽGINČIJA. 
KAD KAREIVIAI SPAR

DĘ AMERIKONES

PeiDing, Liepos 22, — 
Dvi Amerikonės motervs, 
Mrs. Helen Jonės ir Miss 
Carol Lathrop, ansiskun- 
dė Amerikos ambasadai, 

i kad Japonijos kareiviai 
jas perstumė ir spardė. 
Japonijos valdžia, ištvri- 
nėius dalyką, pareiškė, 
kad jų kareiviai nesuardė. 

. Sako, kad jos narėjusios 
■ pažiūrėti kas dedasi ka
reivių apkasuose; joms 
buvo pasakyta eiti tolyn, 
ir kada jos nepaklausė, 

i sargas jas pastūmęs eiti 
tolyn.
RUSIJOS GRASINIMAS 

“PRIEŠAMS”

i
Maskva, Rusija — Kada 

Rusijos trys lakūnai ats
krido Der šiaurės ašigalį į 
Ameriką ir lanko įvairias 
vietas. Rusijos spauda 
naskelbė, kad ju ilga ke
lionė buvo grąsinimas ios 
priešams. 
“Pravda”
kalbėjo apie Japoniją ir 
Vokietiją, kurių sostinės 
yra 800 myliu nuo Rusijos 
aerodromų. Turėdama to
kius gerus lėktuvus ir 
drąsius lakūnus, Rusija 
grasina kitoms tautoms 
prieš ją nesijudinti.

Jų laikraštis 
netiesioginiai

National Industrial Con- 
ference Board paduoda 
savo neseniai išleistame 
raporte įdomių žinių ir 
skaitlinių. Šią tarybą pa
laiko aukomis darbda
viai, bet skaitlinės gana 
artimai seka Am. Darbo 
Federacijos skaitlines, tai 
ir tikėtinos.

Profesionalai, hfznleriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti sknitytojtj paramos.

Visi skelbkitA« “Darbininke”.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, Dės jie parduoda Švie
žias produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
oasakvkite. kad ju skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue,

• Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER MASS

PERKINS SO. 
CASH MABKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.



Penktadienis, Liepos 23 d., 1937 DAHBININKSS

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday ezeept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeuendence Day,’ 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------------by ----------------

SĄINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestię yearly ......................... $4.06
Foreign yearly ......................... $5.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KATNĄ ;
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50
Vienį kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.00

mm mw.

Filo de patrujo.

Lietuvos Kaime
—Vieni sėja, kiti nespėja, jo neturi. Ir mažesnių ū- 

i—Piemenėliai jau raliuoja.' kininkų šeįmininkėg, daž- 
proto darbinin- —šeimininkės su ‘tavoru’.1 nai pėsčios eina turgun. 

mo-.—Sveikatos ir duonos. į O bažnyčion vigi beveik— 
««« I --------—' ' keliauja šventadienia i s

agentams 200 — 300; au- Artojai jau senai, kartu {pėsti, 
kštos kvalifikacijos dar- su juodbėriais prakaituo-! ** * ‘

I

DARBIN1NKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Teisėtumas Meksikoj
Įdomus incidentas neperseniai įvyko Meksikoje. 

J Meksiko sostinę atvyko 6000 katalikų kaimiečių iš 
miestelio Queretaro prašyti prezidento Lazaro Car- 
denas, kad atidarytų penkias ten esamas bažnyčias, 
kurios be jokio reikalo buvo uždarytos ir gyventojai 
neturėjo kur melstis ir savo religinių pareigų atlikti. 
Kaip paprastai, kaimiečiams nebuvo leista didelio 
pono prezidento pamatyti (mat, tokia jau “demokra
tiška” Meksikos raudonųjų vyriausybė), bet jo se
kretorius Nava užtikrino atkeliavusius kaimiečius, 
kad jų prašymas bus prezidentui įteiktas. Ar tas pra
šymas bus teigiamai išspręstas, to sekretorius neži
nąs. Jis tiek galįs pasakyti, kad to reikalo išsprendi
mas užimsiąs nemaža laiko, nes reikia gi atsiklausti 
Queretaro gubernatoriaus, kuris, vietoje gyvenda
mas, geriausia žino, ar tos penkios bažnyčios žmo
nėms būtinai reikalingos.

Atvykusiųjų minioje, 1800 žmonių buvo atkelia
vę pėkšti 156 mylias. Tiek pasišventę dėl tikėjimo 
reikalų, nuvargę kaimiečiai natūraliai tikėjosi, kad 

' valdžia atsižvelgs į jų žygį ir greit išpildys jų pra
šymą. Taigi vienas, nebetekęs jau kantrybės, kaimie
tis taip atsiilepė: “Mes norėtume žinoti, kodėl bandi
to Osornio revolveriai galėjo uždaryti mūsų bažny
čias į 30 minučių, gi jas legaliai atidaryti reikia tiek 
gaišaties?” Toks klausimas sekretoriui Navai atrodė 
perdaug jau atkaklus ir griežtas. Anais “geraisiais” j 
laikais jis būtų kulka kaimiečiui atsakęs. Bet laikai 
tur būt jau virto kitoniški, prie to, Meksikos vyriau
sybei tur būt jau nebe lengva su 6000 minia apsidirb
ti. Taigi sekretorius sutramdė savo pykčių, patarė 
kaimiečiui nusiraminti ir gražumu prašė minios išsi
skirstyti, prižadėdamas, kad prezidentas atkreipsiąs 
rimto dėmesio į jų prašymą.

Tokie tai raudonųjų įstatymai ir teisėtumo sąvo- ; 
ka. Viens koks banditas, vedąs tokių pat apsiginkla- j 
vusių galvažudžių gaują, pasiėmė įstatymus į savo 
rankas ir uždarė visas miesto bažnyčias, nes jam, be
dieviui, jos nebereikalingos. Ir Meksikos vyriausybė, 
reprezentuojanti “demokratinę” tvarką, palaiko ne
teisėtą bandito smurtą. Tai vadinasi raudonosios dik
tatūros teisingumas. K.

■> uas---1 . -r . ■■ji 

rūpinę. Kitos ima sudeda 
kiaušinius į dubenį ir nu- 
mazgoja. Tokių kiaušinių, 
jei tik priėmėjas pastebi. 
— visai nepriima. “—Ot 
bėdos! — dejuoja ne vie
na — nešvarūs negeri, — 
numazgoji dar blogiau?” 

Kiaušinius liepiama nu
valyti tik sausai.

Kiaušinių didžiuliai san- 
1 yra Panevėžyje, 

Pir- kiaušiniu prideda. Kelis Šiauliuose, Tauragėj, 
dienomis šimtu? pėsčiąs nenuneši.

, kad Visuose miesteliuose vei-

KOVA DĖL ATLYGI- 150 iki 200 rub.; mažųjų
kvalifikac i j ų darbinin
kams — 150 — 200; ma
žiems valdininkams —110 
— 150; “atsakingiems”
valdin inkams, techni- 

j kams,
■kams, gydytojams, mo-! —Sveikatos ir duonos.
j kyklų vedėjams, policijos į ______ ■
i acrpniaiYic 900 ___ 300- s»n-' ....................... - - -

(KSIOS KvamiKacijos aar- su juodbėriais prakaituo-! Tik sunkiau buvo šeimi- 
bininkams dirbtuvių ve- ja po dirvas. Vieni sėja ninkėms, kai vištos daug dėliai dpiams ligoniniu vpHp. i — -• 1

NIMO
Šių dienų darbininkų są

jūdis eina dėl atlyginimo 
klausimo. Industrijos yra 
tvirtai susiorganizavę, ka
pitalas jų pusėje, ir jie su 
darbininkų reikalavimais 
nenori skaitytis. Toks 
darbininkų skriaudimas 
duoda *progą komunis
tams brukti savo nevyku
sį mokslą. Jie šaukia, kad 
vienatinis būdas pagerin
ti darbininkų būklę, tai 
komunizmas, kuris visus 
turtus, visą nuosavybę 
paimtų į valstybės globą 
ir tada kiekvienas darbi
ninkas lygiai būtų apmo
kamas. Visi turtai būtų 
lygiai padalinti, visi dar
bininkai gautu lygų atly
ginimą. Jie taip čia Ame- 

j rikoje darbininkams kal
ba, taip buvo žadėta Rusi
joje prieš revoliucija. Ta- 

I čiau jei kas dabar išdrįs
tų Rusijoje skelbti vi
siems lygų už darbą atly
ginimą būtų apšauktas 
k o n t r a - revoliuciionie- 
rium.

DARBININKU ALGOS 
RUSIJOJE

Prancūzų kalba parašy
tas veikalas: “Le travai- 
leur en U. R. S. S.”, duo- 

i da informacijų. Dabar 
Rusijoje kiekvienam atly
ginama už jo darbą, ku
ris įvertinamas nagai 
naudą valstybei. Tai jau 
čia teisingumo nėra ir į 
žmogaus asmeninius rei
kalus, ar jis iš tos algos 
galės pragyventi ar ne, 
neatsižvelgiama. Polici
jos agentas gauna sovie
tuose dvigubai tiek algos, 
kiek darbininkas, nes jis, 
sako, naudingesnis vals
tybei. Specialistai gauna 
irgi didesnį atlyginimą. 
Gi tas darbo įvertinimas 
dažnai būna neteisingas ir 
šališkas, kai ne sykį skel
bė “Izvestia”' ir “Pravda”.

Didmiesčiuose, Maskvo
je, Leningrade ir kitur, 
mėnesinio atlyginimo bu- 

; vo toks nustatymas:
Nelikviduotam darbi

ninkui (šlavėjui, tarnui, 
kiemsargiui ir t.t.) per 
mėnesį 90 rublių; sunkaus 
fizinio darbo darbinin
kams (nešėjams, prekių 
krovikams etc.) nuo 100 
iki 130 rub. per mėn.; naudotis žemės gerybė- šaukia: “Duokite darbi- lis žmonių neskaito kas 
tramvajų konduktoriams, mi. Bolševikai tvarko, ninkams teisingą atlygini- parašyta mažutėmis rai- 
vežikams, šoferiams, nuo i kad darbininkui būtų tiek mą? T. dėiųis. O kaip tik toje vie-

materialistinę edukaciją. Įvyks “visos sa
vasties konfiskavimas”. (Program, p. 40). 
“Sistematiškai ir nenustojančiai kovojant 
religiją”. (Ten pat, p. 53). “Visą edukaciją 
patvarkyti mokslinio materializmo pagrin- 

i du”. (Ten pat, p. 54).
13., KI. j ką komunistai žvelgia turint di

džiausias jėgas, kurios stovi prieš pasaulinę 
revoliueiją?

Ats. Svarbiausios kliūtys kelyje įkurti 
proletariato socialinę revoliuciją yra... Ka-

t

v •

dėjams, ligoninių vedė- j kiti dar nesuspėja, 
jams, inžinieriams, kari- momis gegužės die 
ninkams 350 — 600; kiti: jau buvo tiek šilta, 
specialistai gauna 1000 — pradėjo digti pirmi 
3000; rašytojams, artis- j 
tams mokama po 5000 
rub. per mėnesį. Maxi- 

I mas Gorki per metus gau- ‘ 
(davo 1 milijoną rublių, 
■ daugiausia svetima valiu- 
j ta.
VALSTYBE PIRM DAR

BININKO
Tai oficialioji atlygini

mo lentelė sovietų Rusijo
je. Ir jau matosi, kad ten

I I
I

Kova už Darbininkų 
Atlyginimą

“Mes reikalaujame savo, KRISTAUS NURODY- 
teisių! Mes reikalaujame! MAS
teisingo atlyginimo!” e-| 
nergingai, o kai kur su
gniaužtą kumštį, šiandie-

Pats Dieviškasis Darbi
ninkas, Jėzus Kristus, pa-

gniaužtą Kumsų, sunaie- gak- koks privalo būtį 
x * darbininkai.. darbininku atlyginimas.

Katalikų Bažnyčia, _ kuri j.g sako: “Darbininkas y- 
per šimtmečius gynė dar- vprtns savo nžmokes-
bininkų reikalus, mato 
koks teisingas yra šian
dieną jų reikalavimas; ir 
Popiežiai, vienas paskui 
kitą davė ir duoda nuro
dymus ir stato griežtus: 
reikalavimus, kad darb
daviai duotų darbinin-

ra vertas savo užmokės 
nio”.
sakinys, 
jo žodis yra, 
lės šviesa

Tai visai trumpas 
bet kiekvienas 

rodos, sau- 
atlyginimo 

klausimo išrišimui. Dar
bininkas turi teisę. Ta tei
sė eina iš jo darbo. Kada 
jjs atidirbo nuskirtą dar-kams teisingą atlyginimą, j0 abiygįnjmas yra jo

nes tai yra jo vienatinė 
pragyvenimo priemonė.

VISA DARBININKŲ 
RANKOSE

nuosavybė, kurios niekas 
negali sulaikyti, ar atim
ti. Koks turį būti jo atly
ginimas priklauso nuo 

ta-šiandieną visi mato rei-! darbo. ir aPI11nkS!b.l').' 
kalingumą socialinio tei- «auJ,s Pr,val° bu‘>. Pa' 
singumo ir pripažįsta, kad: bantamai geras seimos 
tai galima atsiekti tik ""laikymui. Tą Kristaus, 
Kristaus mokslo šviesoje. 
Visi pripažįsta, kad visuo
menės gerovė ir žmonijos: 
pažanga priklauso nuo ■ 
darbininkų. Teisingai su
tvarkytas darbi ninku 
klausimas atneša žmoni
jai didelę naudą ir taiką, 
gi kada darbininkai yra 
spaudžiami ir skriaudžia
mi visuomenei gręsia a- 
narkija.

mokslą šiandieną Bažny- ; 
čia pakartotinai skelbia, 
kad kiekvienas darbinin
kas privalo gauti šeimos 

Į pragyvenimo atlyginimą. 
Ir ne tik, kad badaujan
čiai pragyventi, bet kai 
tinka žmonėms; kad turė
tų visada užtektinai mais
to ir drabužių, tinkamą 
namą, ir apmokėjimui pa
sitaikančių išlaidų, kaip 
tai gydytojui, už moksl,, 
už knygas ir. Lt.

Jie
! dabar parpildyti. Jų ne- 
{spėja supakuoti ir pasiųs- 

pradėjo digti pirmi pašė- kia kiaušinių priėmimo ti Anglijon, Čekoslovaki- 
liai, ypač avižos, Žolė slė- punktai. Ir ko ten nepa- 
niuose sužaliavo ir ūkinin- matysi, kokių dalykų ne- 
kai su džiaugsmu gyvu- prisiklausysi. Dabar esant 
liūs išleido ant ganiavos, dideliam 'kiaušinių sezo- 
O pašarų jau anksti jau- nui — prie pupktų laukia 
tesi didelis trūkumas, šie- priėmimo eilės nuo ąnks- 
nui, dobilams — net šiau- tyvo ryto įki sutemstant. 

Kiaušinius ima ant svorio. 
Moka už kilogramą. Tik 
žiūri, kad bųtų švarūs, juoja ir sako: 
Dėl kiaušinių švarumo ve sveikatos, 
daugelis moterų yra susi- bus”.

v •

jon ir kt.
Žiemos mėnesiais grūdai, 

duonos buvo nepaprastai 
pabrangę. Jau kai kas ė- 
mė baimintis. Tačiau atė
jus pavasariui grūdams 

i kainos krito visu trečda
liu. Žiemkenčiai atrodo vi
dutiniai ir žmonės nebede- 

: “duok Die- 
švarumo ve sveikatos, o duonos

dams buvo labai aukštos
kainos pavasary.

Žinoma paskui artoją į 
laukus išsiskubino ir pie- 

į menys. Lietuvoje, ypač 
paprastieji darbininkai y- i jos šiaurėje jaučiamas ū- 
ra labai neteisi n g a i 
skriaudžiami. Jie gauna 
90 — 100 rublių per mė
nesį, bet iš tų pinigų jie 
turi dali skirti valstybės 
paskolai yra įvairios pri
verstinos 
mokesčiai, 
kiekvienas 
mokesčiams 
noms rinkliavoms kiek- 
vieną mėnesį sumoka 60 nedora ir negražu. Kelia nančių bile kurią nežino- kuomet senelis pamiršta 
iki 65 nuošimčių savo mė- algas ir gundo piemenų mą 
nešinės algos. O reikia tėvus iš vienų atsiimti Pašto 
dar įskaityti dažnos bau- vaikus ir už kelioliką, ■ 
dos už blogai atliktą dar- net kelias dešimt litų — tų, kuriose šių apgaulin-, 
bą. Gi pragyvenimas ne- perleisti kitiems ūkinin-{gų įstaigų agentai dar

buojasi ir išsuka iš žmo-

I

rinkliavos ir 
Apyt i k r i a i 

darbininkas 
ir priversti-

kio darbininkų — samdi
nių trūkumas. Į Latviją 
šiemet uždarbiauti valsty
bė, rodos, nebeleis nie- J. 
kam.

Pašto Viršininkas Įspėja Žmones
Pašto Gen. Viršininkas toje ir padėta visokios iš- 
M. Farley kreipia žmo- imtys ir išsisukimai. Kuo- 

Didžiausias trūku- nių dėmesį į apgaulingus met numiršta žmogus, tik 
mas pasireiškia piemenų, gyvybės apdraudos pla-^tada sužino jo giminės, 
Piemenis dabar, ypač pa- nūs ir ragina juos neužsi- :kad negali gauti pilną 
vasarį, ūkininkai stengia-imti su agentais, kurių mokesnį. Jie gauna dešim- 
si paveržti iš kits kito, jie nepažysta. Taipgi įsa- (tinę - kitą, kur reikėtų 
nors ir aiškiai daugelis'kė, kad neužsiimtų atsa-Tagal paliudijimą gauti 
supranta, kad taip elgtis kinėti jokių laiškų, garsi- tūkstantį dolerių. Dažnai, 
— —. J — —— - — ■ TZ'1 ■ a : — ifi-- 1— 21 _ 1—- I —   —. v w» z-\4- nlio r> w» i o

apdraudos įstaigą? tai pasirodo, kad jisai sir- 
inspektoriai yra gęs kokia liga ilgą laiką 

— gavę skundų iš šimtų vie- ir dėl tos priežasties ne- 
i—•— -------1.._ gauna jo giminės jokios

pomirtinės.
Negalima tikrai aps

kaičiuoti kiek toki suk
čiai iš žmonių išvylioja, 
bet viena kompanija, ku
rią pašto inspektoriai šu

lo sunku gauti arklį, kas tas visose valstybėse. ’ gavo, buvo prisirinkus 
------—”—   , Neseniai Illinois vaįsty- i virš du milijonus dolerių,

bą. Gi pragyvenimas ne- perleisti 
apsakomai brangus, nes kams. 
valdininkai nori kuodau- Pavasario darbams isilai-nių tūkstančius dolerių.

; „s. — arkliai taip es- Apskaičiuojamą, kad ne-'
Jų pačių laikraštis ti užimti, kad ir didės- teisingų, sukčių apdraudę 

niam reikalui esant bėga- kompanijų yra virš šim- 
! lo sunkų gauti arklį, kas tas visose valstybėse.

• v

giausia javu siusti į už- davus,
sienį.
“Pravda Severą” skelbė 
įsakymą, kad pirmą pa
reigą darbininkų, tai iš- , ;-------------- u----- ------
pildyti “eksporto” progra- apmokėta, kiek jo darbas bėję ir Louisiana valsty- kurios sumos vos penkta 
mą. i yra vertas valstybei; Ka-bėję du apdraudos agen-; dalis atmokėta pašalpo-

4-raliVn T? o 2rr»xrz>ia calz/J* ___1________________ ______ i._±_ ' iriem Ir-i-t-o ri i rrr\

DARBININKO ĮVERTI
NIMAS

Taigi, kur žmogus yra tinkamai ir padoriai sa- žmones nusukti. i
laikomas valstybės vergu,! ve ir savo šeimą išlaiky-! Pramoteriai šias įstai- nais. Geriausia tai neužsi- 
tenai negalima ir tikėtis ti”. Popiežius Pijus XI sa- gag 
kad jam būtų teisingai už ko: “Mažinti darbininkui vardais, dažnai labai pa- 
darbą atlyginama. Reikia algą dėl asmeninio pelno našiais į geras ir teisin- 
pirmiausia, kad kiekvie- ar visuomenės gerovės y-'gas įstaigas. Jie sutaiso 
nas žmogus būtų laiko- ra priešinga socialiniam i paliudijimus taip, kad 
mas, ne kai vergas, ar, teisingumui”. Ar ne Kata- žmonės labai retai galėtų 
mašina, bet kai protingas, i likų Bažnyčia kovoja už gauti pašalpos ar pomirti- 
aukšto paskyrimo sutveri-; teisingą darbininkams at- nės mokesnį. Jiems seka
mas, turįs lygias teises lyginimą. Ar ne Bažnyčia si labai gerai, nes dauge-

talikų Bažnyčia sako: tai - sukčiai buvo nuteis- mis, o visa kita dingo. 
“Darbininkui reikia tiek ti aštuoniems metams ka-1 Taigi pašto vyriausybė 
atlyginti, kad jis galėtų lėti už pašto vartojimą įspėja žmones, kad nebū- 

. x._i------1 —j—. .. > apgauti visokiais pla-
,r.a;s. ^oriausia „a: r.cuzsi- 

pavadina gražiais imti su svetimais, nepa- 
- — žystamais ir daug žadan

čiais agentais.
I

Ką tik išėjo is spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš Įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

t

Rt. Rev. Msgr. Fulton J. Sheen, D.D.

Komunizmo Taktika
Kun. Juozapo A. Karaliaus 

Premijuotas vertimas
Jo Malonybė monsignoras Fulton J. 

Sheen, D. D., nuodugniai studijavo ko
munizmo raštus ir tiksliai suvartojo 
komunizmo atstovų išsireiškimus. Tuo 
žvilgsniu monsignoras parašė tris ats
kirus svarbius kūrinėlius, iš kurių pir
mąjį dabar duodame skaitytojams įsi
skaityti ir tikroje šviesoje pamatyti to 
pragaištingo slibino vyliūgingą ir grę
siančius žūtbūtinius pavojus pasaulio 
žmonijai.

Kiti du monsignoro kūrinėliai šiose 
skiltyse pasirodys bent kiek vėliau.

Vertėjas.

I
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ga), Žydų Zionistų organizacijos... 
rican Federation of Labor (Darbo Federaci
ja Amerikoje), ir t. t. (Program, pp. 68 ir 
69).

14. Kl. Ar Komunistinė Partija Ameriko- 
; je turi kokius santykius su Internacionaline 
Komunistine Partija, kurios centras yra Ru
sijoje, ir kurios vadas yra Stalinas?

Ats. Earl Browder, sekretorius Komunis
tinės Partijos Amerikoje, sako, kad nėra.

11. Kl. Ar Komunistinė Partija kadaise “Komunistinė Partija įsakymu neima iš 
tikrai atsižadės savo kontrolės (valdžios) į Maskvos”. (What Is Communism? p. 205). 
ant darbininkų? "

Ats. Ne. 
neatsižadės tos kontrolės, kuria leidžia savo I 
nurodymus bei įsakymus ir skleidžia revo- j 
liucinę iniciatyvą”. ( 
pondence, rugpiūeio 5 d. 1935 m.).

_ _ _    »•• •

talikų Darbininku unijos (sąjungos), Y. M- 
C. A. (Jaunųjų Vyrų Krikščioniškoji Sąjun- 

"Hie Ame-

‘ ' Tačiau, šį jo pareiškimą peikia imti saryšy-
“Komunistinė Partija niekada je su faktais, pažymėtais atsakymuose į 

— - - . klausimus 16 — 24.
15. KI. Ar turi būti Internacionalinės Ko- 

(International Corres- monistinės Partijas narys tas, kurs ima da- 
lyviuną jo® metiniuose kongresuose Mas- 

12. KL Prieš kurias grupes komunizmas kvoje? _ 
kariaus civilinio karo metu, kad įkurti Ko
munistines Partijos diktatorystę?

Ats. Komunįzmąs kariaus prieš a) asme-p —— r—
ninės savasties visas formas, b) prieš visas dokumentus. Ir vien pariai tegalėjo dalyvau- 
religijas, kaip žydų, protestantų, taip ir ka
talikų, c) ir prieš visą edukaciją, išskiriant

. Ats. Taip. SSSR. Komunistinės Partijos 
Centralinio Komiteto plenumas, gruodžio 25 
dieną, 1935 metais, patikrino Partijos narių 

ti sesijose.
16. KL Ar Earl Browder kadaise dalyva-

vo Internacionalinės Komunistinės Partijos 
kongrese Maskvoje?

Ats. Taip. Liepos 28 dieną, 1935 metais, 
Earl Browder veikė kaip pirmininkas Inter- 

i nacionalinės Komunistinės Partijos septin- 
į tojo metinio kongreso septintoje sesijoje.

17. KI. Be aktualaus veikimo vienoje se
sijoje, ar Earl Browder turi kokius kitus

{santykius su Internacionaline Komunistine 
l Partija?

Ats. Taip. Jis yra Internacionalinės Ko
munistinės Partijos vice-pirmininkas. Inter
nacionalinės Komunistinės Partijos septin
tojo kongreso metu Earl Browder buvo kri
tikuojamas, kad veikliau nesidarbavo suko- 
munizuoti amerikiečių bedarbių milijonais. 
Jis buvo taip sujudintas, kad sutiko daly
vauti specįalėje konferencijoje komunistų 
vadų, kurių tikslas yra plėsti komunistinę 
propogandą tarp darbininkų pasaulio visuo
se kraštuose.

18. KI. Kuomet Earl Browder dalyvavo 
Internacionalinės Komunistinės Partijos 
kongrese Maskvoje, ar jis kadaise kalbėjo 
apie Amerikos Komunistinę Partiją ir Inter
nacionalinę Komunistinę Partiją kaip vie
netą?

Ats. Taip. Liepos 18 dieną, 1935 metais, 
i jis pats klausė ir pats davė atsakymą: “Kaip 
{mūsų partija galėjo persisunkti’ magėse ir 
išsinerti iš atskyrimo? Mūsų vadai parodė 
veiklią pirmenybę streikų kėlime ir partijos 
veikime tarp bedarbių. Kai kuriuose svar
biausiuose streikuose, kaip San Francisco 
visuotiname streike, Komunistinė Partija 
turėjo ir parodė sprendžiamąją neątmaiho- 
mą įtaką.

19. Kl. Ar buvo kokis kitas narys iš Ko-
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Newtown, Pa. — Liepos 
13 d. Vysk. Reinys aplan
kė Philadelphiją. Į stotį 
Garbingą Svečią nuvyko 
pasitikti kun. Dr. V. Mar- 
tusevičius, kun. D. Mik
šys, kun. M. J. Brundza ir 
kun. P. Garmus.

Svečias pernakvojęs pas 
kun. Martusevičių (kleb. 
Valančiūno pavaduotoją) 
ir ant rytojaus aplankęs 
Arkivyskupijos Kur i j ą, 
lydimas kun. Martusevi- 
čiaus, kun. Zimblio, kun. 
Mikšio, kun. Brundzos ir 
subd. Puloko išvažiavo, 
po sunkaus darbo keletai 
dienų pasilsėti į Vilą Juo
zapo Marijos, Newtown,> 
Pa. pas Seseles Kazimie- 
rietes. Kaip iškilmingai ir 
gražiai pasitiko Garbin
gą Ganytoją Seselės! Prie 
kapelianijos pasitiko Gar
bingą Svečią Sesuo Vyres
nioji Julijona su keturiom 
palydovėm. Nuo aikštės 
ligi Seserų namo pasitiko 
Jo Ekscelenciją visos Se
sutės, kuriu čia dabar yra 
56, sudarydamos abipusei 
špalerį. J. E. Vysk, praei
damas pro Seseles visas 
pasveikino, kurias iam 
pristatydavo Sesuo Vy
resnioji.

Kadangi jau buvo pietų 
laikas, tai Sesuo Julijona 
paprašė Jo Eksc. Vysku
pą ir svečius kunigus pie
tų. Bevalgant pietus stai
ga atsidaro durys į kitą 
kambarį.

Kapelionas kun. M. J. 
Brundza trumpa prakalba 
pasveikina Garbingą Sve
čią savo ir Seselių vardu, 
dėkodamas už malonu ap
lankymą. Po kapeliono 
kalbos Seselių choras su
gieda Jo Ekscelenciiai 
“Pasveikinimą”. Po to, 
Seselė Francina, visų Se
selių vardu pasako svei
kinimo kalbą. Choras vėl 
pagieda “Marija, Marija”. 
Jo Ekscelencija sujaudin
tas tokiu gražiu pasitiki
mu ir priėmimu sveikina 
Seseles savo vardu ir Lie
tuvos Pažaislio Kazimie- 
riečių vardu ir dėkoja

v •

Seselėms už tokį gražų 
pasitikimą ir priėmimą. 
Choras vėl sudainuoja po
rą liaudies dainų: “Kur 
bėga Šešupė” ir “Kur Ne
munas ir Dauguva”. Dar 
sveikina Garbingą Svečią 
Sesutės Širdietės airės iš 
Scranton, Pa., anglų kal
ba, kurios čia dėsto Sese
lėms pedagogiką. Choras 
dar sugieda “Gyvuok 
sveiks” ir šiuo pasitikimo 
iškilmės baigėsi.

Po pietų Jo Ekscelenci
ja, svečių lydimas aplan
kė Kazimieriečių koply
čią ir švenč. Sakramentą. 
Jo Eksc. Vysk. M. Reinys 
tai geležinės valios asme-i 
nybė, tai nenuilstamas j 
darbininkas. Ir čia Jis 
atvykęs pasilsėti tačiau 
veržiasi prie darbo, taigi 
tuoj tą patį vakarą pasa
kė Sesutėms Kazimierie- 
tėms gražią ir ilgą konfe
renciją ir suteikė palaimi
nimą Švenč. Sakramentu.

Kun. Martusevičius pa
siūlė Jo Ekscelencijai ap
lankyti Atlantic City, N. 
J. kurortą, taigi ant ryto
jaus po pamaldų J. E. 
Vyskupas; kun. Mikšio, 
kun. Martusevičiaus ir 
kun. Brundzos lydimas 
aplankė Atlantic City, N. 
J. kurortą, kur išsimaudė 
jūroje.

Kun. Dr. Martusevičius 
nusivežė J. E. Vyskupą su 
svečiais savo karu, fundy- 
jo pietus ir vakariene, nu
sivedė į cirką, parodė ki
tas įžymesnes vietas ir 
vėl Darvežč atgal į vilą.

Tai erražus buvo kun. 
Dr. Martusevičiaus ges
tas! Pasielgė tikrai ame
rikoniškai. Vysk. Reinys 
tuom buvo labai paten- 

! kintas ir gražiai padėkoio 
kun. Martusevičiui už jo 
kilnią širdį.

į Liepos 16 d. tai Švenč. 
Panelės Škaplierinės die
na. Garbingas Svečias per 
Mišias vėl pasakė Sesu- 

! tems pamokslą ir išdavė 
Komuniją. Prieš piet Jo 
Ekscelencija davė Sesu
tėms pamoką iš osicholo- 
gijos srities (J. E. Kauno 
universitete dėsto psicho
logiją) ir po Dietų vėl pa
skaitą apie Lietuvą, gra
žiai nušviesdamas Lietu-

v •

v •
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Kairėje — Pienocentro sukaktuvių suvažiavimo iškilmingojo akto prezidiume kalba Valstybės Prezidentas Antanas Smetonj 
dešinėje — suvažiavimo dalyviai.

i vos politinį, ekonominį ir lygintai žymi mūsų para- ■ sekmadienį nevienas She- 
kultūrinį. stovį. Jo Eksc. pijoje, nes netik turėjome nandorietis, ypati n g a i 

I • W ai * — ■ aaj»ta-«vae • a . a j; net sukru- 
tėjo savo širdyje, išgirdęs 
tuos seniai uždarytus bal
sus. O kas dar įdomiau 
tai yra, kad tas viskas at-, 
sitiko patogiausiu laiku, I 
nes pereitą sekmadienį 
mūsų parapiją atlankė di
džiai gerbiamas svečias,

I

vis kalbėdavo po pusant- ! garbės priimti didžiai ger- geras lietuvis 
ros valandos, bet jo graži biamą svečią, bet taipgi 
iškalba ir dalyko nušvie- su dideliu džiaugsmu su- 
timas taip užima kiaušy- laukėme vėl išgirsti tuos 
tojus, kad noriai besiklau- jau seniai nutildytus mu
sytum ir kitą tiek. į sų bažnyčios vargonus ir

Vakare . atvažiavo čia varpus. Nėra abejonės, 
pasitikti J. E. Vysk. Rei- kad šitie lygiai supuolan- 
ni kun. P. Garmus, Easto-! ti atsitikimai niekuomet 
no, Pa. klebonas, kur jį. neišdils mūsų atmintyje, 
po vakarienės ir išsivežė.

Sesutės ir kapelionas 
vėl gražiai išlydėjo J. E. 
dėkodami už malonų ap
lankymą ir paviešėjimą.

Ten pernakvojęs išva
žiavo į Shenandoah, Pa. ir 
iš ten grįš į Maspethą, 
kad pasinaudodamas ke
liomis liuosomis dieniomis kada be jokios geros prie- žiavo nariai ir jų šeimy- 
galėtų 
Yorko muziejus, universi- narni 
tetą ir t.t.

Laimingos ir pasekmin- džią į savo rankas ir tarp buvo po piet kada visi na- Į __  __ ________ v- j__ i i__ • -i____________________ - • j • __
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čioje vargonai. KUNIGU SEIMO REIKAL
C

Vyskupas Reinys savo 
pamokslais suįdomino vi
sus klausytojus. Jis vi
siems suprantama iš gilios 
širdies paeinančia 
kalbėjo.

DALYVAUS DU 
VYSKUPAI

Kunigų Vienybės Se 
mas prasidės liepos 28 c 
10 vai. ryto (saving tim< 
su pamaldomis Sesei 
Pranciškonių vienuolvi 
Koplyčio j e, Pittsburg 
Pa. Mišias laikys Jo Ek 
celencija Vysk. M. Rein; 
ir pasakys pamokslą. Se 
mo sesijos įvyks vienu 
lyno kapelianijoje, kuri 
ra toliau nuo vienuolvi 
ūkyje. Seime taipgi dalj 
vaus Jo Ekscelencija Pit 
sburgho vyskupas Huį 
C. Boyle, D. D. Pats se 
mas baigsis tą pačią di 

v. m 5>y- ną. Liepos 29 d. bus ko
parapijos . praleido gražią diena. Tos venimui 'Aš kalbu apie • ferencija atskirais kata 

paėmė vai- dienos žymiausias įvykis -iog Amerikoniškos šven- veikimo klausimais. . 
tės nelaimes. |bi dienas aktyviai dal

j vaus Jo Ekscelencija V\ 
Kaip ir kiekvieną metą,. m. Reinys. Kvieči

kalba i

MIRĖ
Subačienė Pranė,

; i

G. Bukas.
J. E. Vyskupas Mečislo- ■ iiaip. Penu, Pa.
vas Reinys.

Wil-
V

i

i

Pereitą sekmadienį mū
sų pąrapijos Švento Var-

VARPAI SKAMBA, — 
VARGONAI GROJA
Liepos 18 d., šeštą vai. 

ryte, mūsų bažnyčios var
pai pirmą syk sugaudė do drąugija turėjo savo 
Angelas Dievo. Taip, — metinį išvažiavimą, kuris j V 
dar tik pirmą kartą nuo

i tos dienos 6 metai atgal, Parke. Skaitlingai

PIKNIKAS NEPRIKLAUSOMA 
DIENA

Šįmet, kaip ir kitais me- 
i tais, “fortadžulajus” atė
jo ir praėjo. Bet kaip ir 

> metais, nepraėjo 
i nepalikdamas žmonė m s 

aplankyti New žasties ir teises taip vadi- nėiės. ir labai ^linksmai
musų --- ---------- j-------------------------------

“trustysai”

v —

šįmet ivyko Warmby’s įiuis
Skaitlingai šuva-____ K

gos darbuotės Garbin- daug kitų begėdiškų dar- riai persiskvrė į dvi gru- 
giausiam Ganytojui. i bų jie buvo nutildę ir mū- nes, “ženoti” su “sinare- I , v V - . .. _____ • -.......... _

SHENANOOAH, PA
Palydovas, su bažnyčios varpus ir liais”, ir ėmė žaisti‘mink- daugelis, ypatingai vaike-;ma dvasiški ja gausing 
----  vargonus. 1 štą-svaidi’, t. y. “soft lių nudega, nusišauja, ir suvažiuoti
III ni Kelios savaitės atgal/ bąli”. Abiem grupėm taip i keleriopai kitaip susižei-
Uli "Ai kaip jau visi žinome, aps-' sekėsi svaidinį mušti, kad'džia bežaisdami su ugni- Plttsbvu.r^an autom 

i __ I • . • • w . •» 1 • • * ninil VO7111 1 O*Q 11YY1 Q fr< PiI

J. E. VYSKUPAS MEČIS
LOVAS REINYS

Pereitą savaitę J. E. 
Vyskupas Reinys ir mūsų 
parapiją atlankė. Sekma
dieni Jo Ekscelencija at- “trustysai” neturi jokios 
laikė šv. mišias per ku- teisės kištis į parapijos 
rias pasakė labai gražų, į- tvarkymo reikalus. Tuo- 
spūdingą, ir turiningą pa- met mūsų klebonas pasi- 
mokslą. Jis taipgi pasakė rūpino kuogreičiausiai su- 
pamoksla per dvejas kitas, taisyti viską, ypatingai, 
mišias, kurių išklausyti, kad pirmoje progoje ir 
skaitlingai susirinko ne- ; vėl galėtume išgirsti tuos, 
tiktai mūsų parapijiečiai, ! visų gerų žmonių nupirk- 
bet ir daugelis kitų. Į tus Dievo garbei, varpus

Šitoji diena buvo neori-* ir vargonus. Tadgi pereitą

kričio teismas išnagrinė- tam tikslui paskirti ofi- 
jęs J. E. Kardinolo Dou- 
gherty ir kunigo klebono 
užvestą bylą Drieš tuos 
“trustysus”, išspre n d ė. 
kad tie taip vadinami

i cialai net nespėjo su
traukti sąskaitą laimė ii- 

i mų. Taigi buvo sunku iš- 
1 spręsti katras ratelis dau
giau išmušė. Net ir mote
rėlės', pamėgino šiuo ame
rikonišku žaislu pažaisti.

v •

• v

miniistinės Partijos Amerikoje leistas tapti, je kadaise rekomendavo Farmerių-Darbo 
Inte r naci analinės Komunistinės Partijos na- * ,s —- — ’ —---
riu septintojo metinio kongreso metu?

Ats. Taip. Komradas Darcv. (Intemacio- 
nal Correspondence, spalių 7 d. 1935 m.).

20. Kl. Ar Internacionalinė Komunistinė 
Partija Maskvoje kadaise rekomendavo, kad 
Amerikos komunistai sudarytu Farmeriu- 
Darbo Partiją, ir Įkurtų Lygą prieš Karą ir 
Fašizmą?

Ats. Taip. Sekanti citata yra imta iš Mas
kvos Trečiojo Internacionalo. “Tarp susidė
jusių apystovų Amerikoje, kūrimas “Darbo 
ir Farmerių Partijos” iš darbininkų masinės 
partijos gajėtų pasitarnauti kaip tinkama 
forma į savo pusę laimėti darbininkų pla
čiai nepatenkintas mases. Toki partija būtų 
pačių žmonių masinio fronto specifiška for
ma Amerikoje... Žinoma, toki partija bus nė 
socialistinė, ir nė ^komunistinė. Tačiau, ji 
turi būti anti-fašistų partija, ir netyri būti 
anti-komunistipė partija”. (G. Dimitrov:, 
“The VVorking Class Against Fascism”, p. 
45. Originalas pažymėtas italikomis). “Pra
sidedančiai kurtis arba jau organizuojamai 
partijai niekada neturi būti leista pareiti į... 
anti-komunįstinę partiją, arba i partiją, ku
rios tikstas būtų prieš revoliucini judėjimą”. 
(Ten pat, p. 46). “Komunistinis Internacio
nalas neprideda nė jokios sąlygos veikimo 
vienybei, išskiriant vienos, ir ta elementari
nė sąlyga priimtina visiems darbininkams, 
būtent, kad veikimo vienybė būtų nukreipta 
prieš fašizmą, prieš kapitalo puolimą, prieš 
karo gręsimą, prieš klasės priešus. Tai yra 
mūsų sąlyga”. (Ten pat, p. 34. Originalas 
pažymėtas italikomis).

21. KL Ar Komunistine Partiją Ameriko- i

Partijos formuliavimą ar Lygos prieš Fa
šizmą, ir Karą įkūrimą?

Ats. Taip. “Mes siūlome susieiti į vieny
bę darbininkų unijoms bei sąjungoms, be
darbių organizacijoms, Townsendo klubams, 
mažumos partijoms, kaip iš socialistų, taip 

• ir iš komunistų, ir sudaryti plačią, visų pri
imtiną Farmerių - Darbo Partiją” (Earl 
Brovvder: Lincoln and the Communist, p. 
13). “Mes turime duoti daug daugiau para
mos Amerikos Lygai prieš Karą ir Fašizmą, 
kuri Lyga jau reprezentuoja arba atstovau
ja didžiausią suvienytą frontą, kuris nieka
da pirmiau nebuvo pastatytas Amerikoje”. 
(Ten pat, p. 179). Tik nepamiršti verbavimo 
žodžių: “Suvienytas Frontas”.

22. Kl. Ką Komunistinio Internacionalo 
Egzekutyvio Komiteto oficialus organas kal
ba apie tuos, kurie sako, kad jie įsakymų ne
ima iš Maskvos?

Ats. “Tie, kurie sako, kad .jie įsąkynjų 
neima iš Maskvos, yra priešingi proletaria- 
tinei valstybei. Tai įrodo, kad jie yra susi
vieniję su buržuazais... ir yra proletariati- 
nės klasės priešai... Priimti įsakymus iš Ma
skvos, kaip Dimitrovas reiškė, yra sekti Le
nino ir Stalino pavyzdį”. (International Co- 
mmunist, prancūzų laida iš rugpiūčio 5 d. 
1935 m.).

23. Kl. Kaip Earl Brovvder gali bona fide 
būti Internacionalinės Komunistinės Parti
jos narni ir veikti kaip pirmininkas jų In
ternacionalo kongrese ir dar sakyti, kad jis 
nė jokių įsakymų neima iš Maskvos?

Ats. Niekas negalį jam užginti, kad ųega? 
lėtų panašiai išsitarti.
£* ■ 24. Kl. Ar Amerikos komunizmo tikslas

. biliu važiuoti galima Ro 
įr te 30, 22 arba 51. Mies 
ar važiuoti per Liberty T 

Vie_ bes. sekant Route 58, 
nam nelaimingam vaike- i Castle Shannc
liui ugniatriška eksploda- 
vo rankose ir išnešė jo 
vieną akį. O dar ar išgys 
jo antra akis, kuri taip 
pat buvo sužeista — Die
vas žino.

i mi, taip ir šįmet, keli vai- 
Į keliai, girdėt neviens L
• suaugusiųjų, mažiau
1 daugiau susižeidė.

i

w •

IR DAR ŠIS TAS —
Turtingiausi gražbylys

tės perlais paaiškinimai 
neišreikštų tuos džiaugs
mo jausmus visų žmonių 

, širdyse, kada suskambėjo 
i mūsų bažnyčios varnai, 
I bei kada užgrojo bažny-

I
I

. skiriasi nuo Internacionalinio Komunizmo
1 tikslo?

Ats. Ne, nes abiejų tikslas yra proleta- 
riątinės dįktatorystės įsteigipias per revo- 

Tiuciją. “Revoliucinėje padėtyje Komunisti
nė Partija... į savo pusę laimi kiek nors gin
kluotos pajėgos, ir gyventojų veiklią didžiu
mą veda prie Valstybes valdžios užgrobi
mo... Viršum visa ko, jiems reikia ginkluotų 
pajėgų”. (Earl Browder: What Js Commn- 
nism? pp. 164 ir 165).

25. Kl. Ką žodis “Fašizmas” reiškia ko
munistui?

Ats. Tai reįškia bent ką, kas tik yra an- 
ti-komunistiška. Earl Browder identifikuo
ja tą žodį su PuPontais ir “žudymo sistema 
ir koncentracijos stovyklomis kiekvienam, 
kurs tik savo balsą pakelia prieš išnaudoji
mą įr priespaudą”. (What Is Commupism? 
p. 106). Dįiųitrovas sako, kad tai yra “pašė- j 
lusi reakcija ir kontra-revoliucija”. f117—

f

i

I

IR DAR ŠIS TAS
Jokių nelaimių nuo kar

ščio dar negirdėt mūsų a- 
pylinkėje. Kai kurias die
nas mūsų karščio rodyklė 
buvo pasiekus bemaž 100 
laipsnių.

Pereitą sekmadienį mū
sų parapijos bažnytinės 
draugystės pirmą sykį 
pasinaudojo proga laikyti 
savo susirinkimus baž
nyčios svetainėje, nes se
niau jiems būdavo už
drausta mūsų parapijos 
“trustysų”.

Privažiavus Saxonwa ’ 
greenhouses .didelis gėli 
namas apie 4 mylios m 
Liberty Tubes) pasui 
kairėn į kalną ir vienu< 
lyną pasieks. Imant ta: 
prašyti važiuot į Cas1 
Shannon per Liberty Ti 
bes.

Kun. Jonas Balkūn:
KVC. Pirmininką

v •

MAHANOY GITY, PA.
LIETUVIU RADIO 

DIENA
Porą savaičių ątgal, 

lusi reakcija ir kontrą^evoliucija”. (Wor- Lakesjde parke buvo su
kiną CIass Against fascism, p. 14). Tėmyk. rengtą taip vadinama lie- 
—Kad aiškiai supratus komunizmą, gerai y-' tuvių radio dieną. Tą die- 
h?’ atsitinka žodis Fašizmas, jį vers- ną rengė tūlas biznierius,
ti anti-komunistisku, kaip jie kad vartoja biznio metimais. Mat ji- 
arba verbuoja tokia prašme. Kuomet komu- 
nistas oratorius agituoja už unijas darbinin
kams, arba bedarbiams, arba negrams, arba • 
studentams, visada atsimink, kad Fašizmas ™as 1S Hazleton 
komunįstųi yra anti-komunizmas. i *a programą

i 26. K|, Ar Jungtinėse Valstybėse yra Fa- dąugiausiai iš įvairių biz- 
šrstinė Partija? nio garsinimų. Muzika ir

Atą. Ne. , Į dainos toje prpgramoję
27. Kl? Ar Jnngtinėsę Valstybėse yra Ko- labai silpnos. Kaip' radio 

munistinę Partija? ' ■ programa, taip ir lietuvių
Ats. Taip. . radio diena buvo visais

Vertė — Kun. A. T. (Saroata) į žvilgsniais ne tik labai 
(Bus Daugiau) silpna, bet ir bloga. Toje

sai per kaikurį laiką ban
do rengti radio progra- 

stoties. 
Ta programą susideda

l

programoje dalyvavo n< 
ir New Philadelphij 
vargonininkas su sa 
choru. Tas neva rac 
koncertas darė lietuviai 
tik gėdą ir lietuvišk 
muzikai pažeminimą, r 
tiktai silpnu dainaviir 
bet ir kaikurių elgesiu, 
sivaizdykite dar ir tok 
sceną: išeina vienas ch< 
ras į sceną dainuoti; 5 
dejas diriguoja chioi 

j choras pradeda dainuol 
i Vedėjas dainavimą si 
tabdo, vėl pradeda, ir i 
sustabdo; taip vieną, ki! 
ir trečią kartą, ir ne 
supykęs pradeda chor 
tus koliot. Paskui prač 
jus vėl dainuoti, greit s 
stabdo, išsitraukia rev< 
verį, šauja į vieną chor 
tą, anas pargriūva, ne 
nušautas, kiti jį nune 
puo estrados, ir aniei 
sugrįžus vėl pradeda r 
va dainuoti ir baigia sa 
programą. Kas tai p 
scena, neva koncertą 
Toks vaizdas neva kc 
certe žemina lietuvis 
dainą. Aš prie choro e 
giedojęs su viršum 20 n 
tų, tokių dalykų nesu ir 
tęs nei girdėjęs.

- Chorist



Peakt-aiieaiE., Liepos 23 d., 1637
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darbininkas 6

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VARGONININKŲ SįJUN-
GOS 26-JO SEIMO gerb. Dvasiškių. Užregis- 

.. jtruota viso 16 Seimo da
lyvių vargonininkų. Nepa- J prastai gausiai seimą 
sveikino telegramais, laiš-l 
kais, bei gyvu žodžiu. Di
džiai reikšmingą kalbą 
pasakė J. E. vyskupas M. 
Reinys, kurio žodžiai pa
siliks ilgoje klausytojų 
atmintyje. Pirmai valan
dai mušant, Seimo rengi
mo komisijos pirminin
kas, p. R. Juška, kviečia 
dalyvius pietauti. Erdvioj 
išpuoštoj svetainėj, prie' 
ilgų stalų, sėdi rinktinė 
publika, laukianti atvyks
tančių svečių. Įžengus į 

alto- svetainę, pasigirsta gau

(SPŪDŽIAI
4

Bos-

iškil- 
šv.

ALRK Vargonininkų S- 
gos 26-ai Seimas įvyko, 
Liepos 6—7 dd. So. 
ton, Mass.

Pirmoji Diena
Seimas pradėtas 

mingomis mišiomis,
Petro parapijos bažnyčio
je. Šv. mišias atnašavo 
vietinis klebonas, kun. P. 
Virmauskis, dalyvaujant 
J. E. vyskupui M. Reiniui. 
Prieš pat pamaldas, išsi- 
rykiavo bažnytinės drau
gijos su vėliavomis. ; " 
rėliais, pilnoj procesijos sus delnų plojimas. Įeina 
eigoj, laukiant J. E. vys- įr j ę vyskupas Reinys, 
kupo Reinio įžengiant į lydimas dvasiškiu, bei in- 
bažnyčią. Šis vaizdas su- teligentijos. Laike pietų 
darė gilaus įspūdžio, pri- |Seka kalbos ir įvairiausi 

linkėjimai. Ir čia J. E. vy
skupas Reinys nepagaili 
nuoširdžiausiu linkėjimų, 
kaip seimo dalyviams var
gonininkams. taip ir gera
širdžiams Bostoniečiams. 
Pirmoji posėdžių diena 
baigėsi šeiminiu koncer

tu. Programa labai plati 
ir Įvairi. Koncertas įvyks
ta puošnioj Municipal sa
lėje. kurios Įrengimas ata- 
tinka visiems koncerto 
reikalavimams. Tarpe pri
brendusių solistų daini
ninku. duota progos pasi
rodyti ir jauniems talen
tams. Šv. Petro parapijos 
choras, vedamas muziko 
p. R. Juškos, savo užduoti 

| atlieka daugiau negu 
į “Excelent”. Neapsieita ir 
be silpnesniu pusių. Ne 

! skaitant vieno, kito ne- 
; nuoseklumo, koncer tas 
i pilnai pavyko. Paprastai 
dideli darbai turi ir nuo- 
tikius. štai ir čia daug ne
malonumo padarė trūkęs 
garinis vamzdis iš kurio 
nragariškas ošimas truk
dė programos eiga. Bet. 
tai jau čia ne rengėju kal
tė. Daug kredito tenka 
Seimo ir koncerto rengė- 
iui p. R. Juškai, už tain 
kruopščiai ir rūpestingai 
viso šeiminio programo 
surengimą. Po koncerto 
šokta ligi vėlumos.

Antro ii Diena
Antrosios dienos posė

džiai pradėta 10 vai. ryto. 
Kadangi antrai dienai pa
likta mažesnė dalis šeimi
nio darbo, tai seimas bai
gta 3 vai. po pietų. Anksti 
užbaigus posėdžiauti, sei
mo dalyviai turėjo pro
gos pavažinėti po Bosto
no apylinkes. Tąja proga 
teko ir man pasinaudoti.’ 
Būrvs draugu vargoninin
ku sėdę į automobilį nu
vykom į Norwood, Mass..' 
kur suradau giminaičius 
Kudirkus, kaimynus Ku- 
rus, su kuriais ilgus metus 
ne buvom matėsi.. Visi 
gražiai, pavyzdingai gyve
na. Smagiai paviešėję grį
žom į So. Bostoną, kur 
buvo parengta seimo da
lyviams vargonininkams 
bei Choro nariams Seimo Į 
pabaigtuvių vakaras. Prie 
progos teko arčiau susi
pažinti su Bostono jauni
mu. Nei kiek ne perde- 
dant reikia pabriežti, kad 
So. Bostono lietuviai tėvai 
ir motinos gali pasidi- ________________
džiuoti išauginę tokį gra- Visus nuoširdžiai kviečia 
žų ir mandagų jaunimą.

I 
I

I

Tautos žadintojo dr. Vinco Kudirkos vardo pradžios mokykla Kaune. Ji la
bai gražiai ir patogiai įrengta.

Tikrai “Užmirštasis Žmogus” Surastas

GEORGIA ROBERTSON

ną ir vis ilgiaus pakol kū
nas pripranta prie saulės 
spindulių. Net ir miesto 
žmogus gali gražiai saule 
įdegti.

Nesiskubinkite, nesirū
pinkite ir nepykite. Dėvė
kite tik lengvus drabu
žius. Nevalgykite visokių 
sunkių ir riebių valgių. 
Miegokite nors aštuonias 
valandas kas naktį.

Ir virš visko, gaukite 
savo pilną kvotą vasari
nio 
lių.

oro ir saulės spindu-

GYVAS ŽMOGUS 
LIEPSNOJE

v • karųKadaise, Kryžių 
laikais, kai viešpatavo Sa- 
ladinas, vienas riteris iš- 

leisimės būti dalininkais gelbėjo iš ugnies Jeruza-

I

prasikaltimų, kurie mūsų pės miesto turtingo žydo į 
sielas laisto artymų krau- > Natano augintinę (krikš- [ 
Ju.

menant didžiuosius atlai
dus Lietuvoje. Laike mi
šių. Seimo dalyviai vargo
nininkai, p. R. Juškai gro
jant vargonais, sklandžiai 
sugiedojo Missa Jesu Re- 
demptor gregorijoniškai. 
Labai įtekmingą pamoks
lą pasakė J. E. vyskupas 
Reinys. Apie 11 vai., Mu
nicipal salėje pradėta Sei
mo posėdžiai. Į prezidiju- 
mą išrinkta A. Šlapelis 
pirm., A. Visminas proto
kolų rašt.. N. Kulys finan
sų rašt. Pirmose sesijose 
dalyvavo Seimo garbės

• v

I

Laike paskutinio penk
mečio gana dažnai buvo 
kartojamas užvardinimas: 
“užmirštas žmogus”. Tai 
vieną, tai kitą seniau bu
vusi didžiūną taip pava
dino. Pavyzdžiui, kuomet 
dabartinis Jungt. Valst. 
Prezidentas Roose veltas

Lietuviškumo žvilgsniu 
nedaug sutiksime jauni
mo, ypač šiais laikais, 
kaip kad So. Bostono jau
nimas. Taigi Valio! So. 
Bostoniečiai! Valio, Nau
josios Anglijos Vargoni
ninkų Provincija!

J. Kudirka.

GREENFIELD, MASS.
SYKES & SYKES

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 AVAENUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397

I 275

Main St. Tel. 61944 
Worcester, Mass.

Main St. Webster, Mass. Į

Tel. 2-3381
Dėlivery

Domestic nn<1
Importe*! Rninds

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyny ir Ali).

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass.

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombą!] St.
Worcester, Mass.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

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

* 10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005

i

pirmame savo termine iš
buvo sostinėje vos kelias 
savaites, tai buvusį prezi
dentą Hooverį tuojau pra
minė “Užmirštu žmogu
mi”. Taip pat atsitiko su 
W. Lemke, Soc. Teisingu
mo Unijos kandidatu į J. 
V. prezidentus.

Bet tie nėra taip labai 
užmiršti. Jie kartais ir, 
prasimuša į spaudą. Tik
rai “užmirštas žmogus” i^Tada^av^Trad^a ______________
tai yra tas pilietis vy- ir kai viga gamta pa. donietis Bridgeman 
ras, moteris ar vaikas — bunda '
kurį valdžia užmiršo, ka- gaus kūnas ir protas ran- įvairios 
da ji pneme įstatymus . da atnaujintą - -
pavelijančius daryti, pirk-iper . 
ti ir parduoti svaiginan- ppada* 
čius gėrimus. Pažiūrėki- | iki

gausiai apsupančią žmo
nių minią. Tiesa, jis nega
lėjo tuojau pasveikinti sa
vo draugų, kaip išsigelbė- 
jęs iš pavojaus. Jam rei
kėjo dar 20 minučių lauk
ti, kol jo asbestiniai šar
vai atvės.

Tas naujas išradimas 
padarys didžiausią per
versmą. Dabar bus stato
mi trobesiai, kurių vidus 
apsišarvuos tokia prieš- 
ugnine medžiaga taip, jog 
liepsnai nebepasiseks išsi
veržti į orą.

Ugniagesiu komandos 
galės būti įvelkamos da
bar jau į asbestinius dra
bužius, ir ilgainiui visas 
pasaulis ras progą pasi
naudoti to genialaus jau
nikaičio išrastu apvalka
lu. Gaila, kad Hindenbur- 
go keleiviai nežinojo dar 
anie tą naują, išradimą; 
jis būtų apsaugojęs juos 
visus nuo taip baisios 
mirties.

GERIEJI VASAROS 
LAIKAI

čionę). Nuo to įvykio vo-! 
kiečių žymiausias kriti
kas XVIII amž. Lessingas 
pradeda savo dramą “Na- 
tanas Išmintingasis”. Jei 
tuomet toks riterio gyvy
bei pavojingas žygis su- merikofe“reikėtų kiekvie- 
kėlė nusistebėjimą visos nam patapti Amerikos pi- 
Palestinos, tai dabar ma- liečiu. Daugelyje įstaigų 
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kas- kad kiekvienas darbinin- 
_____ kas būtų Amerikos pilietis 

Jau 1933 m. jaunas Lon- — kitaip neduoda darbe.
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A-
Dr. John L. Rice

New Yorko Miesto
Sveikatos Komisijonierius tyti ką nors vaikščiojant vra griežtai reikalaujama, 

I Kada žemė susijudina, net liepsnos jūroje — 1—~ j 1
kada gėlės pradeda žydė- dienis reginys.

I
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ras, moteris ar vaikas — bunda, tai tada ir žmo- dėjo daryti bandymus su 
s rūšies i

sveikatą ir Įrankiais, kad padary- ; 
vasaros laiką, tų nekenksmingą y ' 

saulės spinduliai daug žmonių aukų reika- j 
. . i sveikiausi ir vėjeliai vy- laujančią ugnį. Iš pradžių

me taK Į liojančiausi. Visi augantie tas jaunas žmogus erami-
Kaip nenaudinga kas ji gyvūnai geriausia gy- no šalmus ir pirštines, 

dieną, kas savaitę kartoti, vuoja šituo meto laiku, ir kurie vis labiau drąsino 
kad “nepaisymas, neat- žmonės geriau 
sargumas ir greitumas su- taps sveikesni ir ___
daro daugiau automobilių mesni, jeigu tik jie nau- nančios liepsnos.

bįie kuri dosis gamtos dovanomis, nauji priešugniniai 
kita priežastis”, ir per tą Turime ore i 
pati laiką legaliai parda- pasilikti kuoilgiausia kas- rimentuojantį ^nuo

medžiaga “Pilietybės kate-
„ kizmas”. kuri padės Jums

. . tapti Amerikos piliečiu.
_-;iek Jos kaina 10c., su prisiun- 

timu 15c. Rašykite:

gyvens, žmones, ypač ugniagesius, 
links- artintis prie visa naiki- 

Nors 
______ _ _ įran- 
ir saulėje ki ai apsaugodavo ekspe- 

> mir
ties, tačiau jo žygis baig
davosi vis apalpimu. Ga
liausiai Bridgemanui pa
sisekė pagaminti drabu
žiai iš asbestiniu siūlų, ir 
tokiu drabužiu dėvėdamas 
tas jaunas anglas lenda į 
didžiausią liepsną, įlenda 
į degančią krosnį ir t.t.

Neseniai Bridgemanas 
Vairuotojas, simokinti, nes tas kūnui įsėdo į lėktuvą, kuris tuo- 

kuris geria, kad ir mažai, yra geriausias pasimank- met buvo apipiltas benzi- 
negali taip greitai sustab- štinimas. j nu ir uždegtas. Liepsno-

LDS. 113 kuopos mene- dyti automobilį, kaip tas.; Laimingas žmogus, ku- 
sinis susirinkimas bus lai-! kuris negeria. Nepaisant ris gali išvažiuoti atosto- 
komas sekmadienį, liepos to, kad tūkstančiai žmo- goms. Visi reikalauja val- 
25 dieną po pietų. Visi na- nių kas metą miršta auto- gio, sceneri jos ir aplinky-
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, LDS 113 kuopa rensia nelaimiu. negu
šaunius viesus pietus lie
pos 25 dieną, Jono Vaičių- 
liosode. Pietūs prasidės ............s.........................______
antrą valandą po pietų. Į kaįp kag jtas priveda puikiausi tonikai, 
šią pramogėlę visi kvie- - - - ■
čiami skaitlingai atsilan
kyti ir smagiai laiką pra
leisti. Bus skaniu valgių ^lėje alaus, ar tai maža- 
ir gėrimu. Komisną suda
ro: ponios Vaičiulienė. 
Jonelienė, Budrevičienė 
ir nonas Joneliūnas. Jie 
uoliai viską ruošia. Prašo
me ateiti.

• v •

kuris daugiau dien, nes tai yra gamtos 
, daug 

į žmogų prie neatsargumo geresni už visas žmogaus 
ir greito automobiliaus išmislytas ir jie visiems 
vairavimo”. Alkoholis bon- be jokio mokesnio priei-

■ narni. Kada tik galime, 
me stiklelyje, tikrai kliu- privalome maudytis jurė- 
do tobulam automobiliaus se, upelyje arba kitose ar- 
vairavimui. Moksliški tv- timose vietose. Kurie ne- 
rinėjimai tai neužginčija- moka plaukti, privalo iš- 
mai įrodo.

riai prašomi kuoskaitlin- mobilių nelaimėse ir dar bių permainos nors sykį į 
Į kiti tūkstančiai susižei- metus. Net ir trumpas iš-giausiai į susirinkimą a-, 

teiti. A. Dėdinas.

hmk, n.1.
e

METINIS IŠVAŽIAVI
MAS

Liepos 25 dieną Šven
tos Onos Draugija minės 
savo metinę šventę. Tą 
dieną, sekmadienį, narės 
susirinks pirmųjų šv. mi
šių išklausyti, kurios bus 
atnašaujamos jų intenci
jai ir visos priims šv. Ko
muniją.

Po pietų, Klaipėdos par
ke, šv. Onos draugija ren
gia didelį parengimą — 
išvažiavimą. Komisija ir 
rengėjos uoliai darbuoja
si. kad kuogražiausiai su
rengus tą metinį išvažia
vime. Kadangi pelnas yra 
skiriamas Šv. Kazimiero 
bažnvčiai,
kad jame skaitlingai da
lyvaus ne tik vietiniai, 
bet ir svečiai iŠ apylinkės.

Rap.

i

tai tikimasi.
f

I 
Į

džia, Valdžia vis tiek no- važiavimas pabaigoje sa- Į 
ri gauti daugiau mokės- vaitės yra sveikesnis, ne- I 
nių, nuo svaigalų darymo gu nuolatinis buvimas na- 
ir pardavimo, nežiūrint, mie. Bet ir pasilikusieji 
kad tie mokesniai yra namie gali džiaugtis va- 
rersisunkę krauju ir mir- sara; jie gali aplankyti, 
•timi. netolimas pasilinksmini-1

Kur teisybė, kada Vai- mo vietas, gali apvaikš- 
džia laisvai leidžia parda- čioti savo 'miesto jiems 
vinėjimą ir išdirbimą nežinomas įvairias - dalis, 
svaigalų? Ji kaip tik su- išvažiuoti, arba nors į 
teikia žymiausią priežastį parkus nueiti. Bet permai- 
dielės daugumos automo-1 nos visiems reikalingos, 
bilių nelaimių. Kokia tai Vasaros laiku gerai pri- 
tvarka, kada Valdžia pa-prasti prie kasdieninio! 
velija svaigalų išdirbę- pasimaudymo. Ypatingai 
jams taip plačiai garsin- I prieš pusryčius, kad atim
tis: laikraščiuose, iškabo-, dinus visą kūną.' Tik pa-| 
se, per radio? Ar taip Val
džia žmonių gyvastis sau
goja, leisdama statyti 
klubus, valgyklas ir ta
vernus prie kelių, kad au
tomobilistai juose išsigė- 
rę, greičiau galėtų papul
ti į nelaimę, ką pervažiuo
ti, sužeisti ar užmušti?

Ar Šios šalies piliečiai 
nėra kiek nors kalti už: 
šias skaitlingas nelaimes, Į 
kurios atsitinka iš prie
žasties lengvai nusiperka- 
mų svaigalų? Kaip ilgai

v •
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bandykite ir matysite 
kiek tas gero atneš. Pasi
vaikščiojimas anksti rytą 
ir vakare yra užtektina 
mankšta viduramži aus 
žmogui, palikime sunkes
nius pasimankštini mus 
jauniems.

Iš karto neduokite sau
lei įdegti kūną. Pradžioje 
pasilikite ant saulės tik 
per trumpą laiką ir kas
dien biskį ilgiaus: apie 
penkias minutes pirmą 
dieną, dešimts antrą die-i

dančio lėktuvo viduryje 
sėdėjo su šalčiausiu krau
ju jaunas pilotas ir, išbu
vęs ten dvi minutes, išlin
do neliestas ir gerai nusi
teikęs, kad nustebintų

OLSON & LEPPER, Ine.
CHEVROLET SALES & 

SERVICE
519 Washington St., 

Norwood, Mass.
Tel. 0440

KIBART MOTOR 
SALES, INO.,

Į AUTnORIZED FORD SALES I
& SERVICE

120 Market St., 
Campello, Mass.

Tel. Brockton 835

WILLIAM J. CH5SH0LM
GRABORIUS

‘ASMENIŠKAS PA TA RNA VIMAK

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S'ALE

•f

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

Telefonas
Worcestcr, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271



Penktadienis, Liepos 23 d., 1837
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Iš Musų Veikimo
'■ S > '■ _________

Už mėnesio laiko, bū
tent rugpiūčio 24, 25 ir 26 
dienomis re n kam ė s į 
XXVI Federacijos Kon
gresą, kuris bus Lawren- 
ce, Mass. Apskričiai, sky
riai ir visos katalikiškos 
draugijos prašomos rinkti 
ir prisiųsti savo atstovus 
į svarbų metinį mūsų A- 
merikos lietuvių katalikų, 
veikimo centro suvažiavi
mą, kuriame bus svarsto
mi svarbūs visuomenės 
reikalai, minima Lietuves 
krikšto 550 metų sukak
tuvės. Referatai rengia
mi: apie Lietuvos krikštą, 
apie socialinius šių dienų 
klausimus, apie mūsų vei
kimo trūkumus. Į Kon
gresą pakviestas ir malo
niai apsiėmė dalyvauti J. 
E. Vyskupas M. Reinys.

Kongresas prasidės rug
piūčio 24 d. 9:30 vai. rytą 
iškilmingomis šv. mišio- 
mis, kurias atnašaus ir 
pamokslą pasakys J. E. 
Vyskupas M. Reinys, Šv. 
Pranciškaus par. salėj, 94 
Bradford Str. Kongreso 
posėdžiai bus šv. Marijos 
par. salėj, 301 Haverhill 
Str. Pramogos: pirmą va
karą koncertas, antrą va
karą bankietas. trečią va
karą šokiai. Plačiai apie 
programą ir dienotvarkę 
bus paskelbta atskirai 
spaudoje.

Apskričiai 
nominavo šiuos 
nės veikėjus 
į Federacijos 
dybą:

Kun. Ignas 
Chicago, III 
leksis, Waterbųry,yCpnn

• w •
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KELIONEI I LIETUVA

PEBBHHBKS8
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kun. 
Pitts- 
A. F.

Bost o n, 
M. Krušas,

Lawrence, Mass., 
Magnus Kazėnas, 
burgh, Pa., Red. 
Kneižys, So. 
Mass., Prel.
Chicago, UI., Kaz. Krušin- 
skas, Brooklyn, N. Y., A 
J. Mažeika, Brooklyn, N. 
Y., kun. dr. Jonas Navic
kas, MIC., Thompson, Ct., 
B. Nenartonis, Chicago, 
III., Ona Nevulytė, Chica
go, III., kun. N. Pakalnis, 
Brooklyn, N. Y., adv. Ant. 
Lapinskas, Chicago, III., 
Red. Juozas Laučka, 
Brooklyn, N. Y. Dr. Ant. 
Rakauskas, Chicago, UI., 
Red. Sofija Sakalienė, 
Chicago, III., kun. M. Ur- 

i banavičius, MIC., Chica
go, III., kun. K. Urbonavi
čius, Boston, Mass., kun.
J. Vaičiūnas, Cicero, HL, 
Anastazas Valančius. Ci
cero, IIL, kun. J. Valan- 
tiejus, Waterbury, Conn.,
K. Vencius, Lawrence, 
Mass., Kaz. Vilniškis, 
Brooklyn, N. Y.

Iš šių kandidatų bus iš
rinkti devyni į Federaci-J gai dėl pavergtojo Vii 
jos centro valdybą. :

Lietuvos kariuomenė vasarą išvyksta į laukus mokytis, į taip vadinamą poligoną, 
kuris yra Gaižiūnų miškuose. Čia po mėnesį pragyvena palapinėse. Šiame vaizdely mato
me žygiuojančius Lietuvos karius poligone įr jų palapines. Tuo kareiviai mokomi ir 
pratinami prie karo metu busiančio fronto gyvenimo. (Iš ‘Kario’)

i
•>
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gavome. Reikšdami nuo- Sheboygan, 
širdžiausią padėką, linki- duoklės — $4.00; Fed. ap- 
me ištvermingai ir vieniu- skritys, Brooklyn, N. Y., 
o K; '“l-1 dr-jų duoklės — $3.00;
niaus krašto lietuvių lais- Moterų Sąjungos 55 kp 
vės pasidarbuoti. '

kos yra pavyzdžiu, kaip 
reikia be paliovos kovoti 
dėl įžeistų ir pamintų tei
sių pagerbimo.

“Tamstų siųstus pinigus 
per Kan. prof. F. Kemešį 
gavome. ]

gų sumos: Federacijos 56 
sk., Pittsburgh, Pa., drau
gijų duoklės — $21.00; 
Federacijos skyrius, Nor- 
wood, Mass., dr-jų duok
lės — $12.00; Fed. sk., 

, Wisc. dr-jų

SUDRAUS SVETIMŠA
LIUS MEISTERIUS< •

•»

ir skyriai 
visuome- 

kandidatais 
centro val-

Albavičįus, 
Muz. A. A- 

kun. Jonas Ambotas. 
Hartford, Conn., Antanas 
Bacevičius, Chicago, III., 
kun. Jonas Balkūnas, Ma- 
speth, L. I., Petras Bložis, 
Cicero, III., kun. J. Čepu- 
kaitis, Philadelphia, Pa., 
adv. Juozas Grisius, Chi
cago, IIL, kun. Pr. Juras,

Prieš porą mėnesių pa
siuntėme iš Federacijos 
centro į Vilniui Vaduoti 
Sąjungą Kaune $405.09. 
Šiomis dienomis gautas 
pakvitavimas ir tokio tu
rinio padėkos laiškas:

“Vilniaus vadavimui y- 
ra reikšmingas kiekvienas 
paaukotas centas. Ypatin
gai yra reikšmingi Jūsų, 
brangūs broliai, aukoja
mi centai, nes jie yra ne 
tik ekonominė parama o- 
kupuotojo Vilniaus krašto 
lietuviams, bet taip pat 
ir didelės jiems moralinės 
vertės veiksnys, kad gy
vendami tolimoje Ameri
koje, neužmirštate jų ir 
kiek galėdami remiate o- 
kupuotojo krašto vadavi
mą. Laisvosios Lietuvos 
gyventojams Tamstų au-

• X Birželio mėnesyje į cen
tro iždą įplaukė šios pini-

Chicago, $1.00. Viso — 
$41.00.

"Leonardas šimutis, 
ALRK Federacijos Sek.

KAUNAS — Dau
gelis darbininkų nusis
kundžia, kad dauguma 
svetimšalių meisterių fa
brikuose labai nekorektiš
kai elgiasi su darbinin
kais. Vieni svetimšaliai 
verčia darbininkus kalbėti 
rusiškai, kiti — vokiškai 
ar dar kitaip. Jei kurie 
darbininkai su meisteriais 
jų reikalaujamomis kal
bomis nekalba, tai jie to
kius darbininkus dažnai 
užgauna ir priekabių ieš- 

I ko.
I Teko patirti, kad į dar

Žinios Iš Lietuvos
SUSISIEKIMAS LIETU-l'kioja dar ir specialūs ku- j
VOS VIDAUS UPĖMIS kortiniai garlaiviai, kurie ! bininkų nusiskundimus a- 

---------- ] visados būna ♦ perpildyti
Didesnės reikšmės susi- žmonių. Keleivių, vyks- 

siekimui teturi tiktai trys tancių garlaiviais į ku- 
Lietuvos upės. Tai Nemu- rortus ir vasarvietes, kas- 

' . Ir met didėja. Pereitų metų 
i aukštupiuose, sezoną gąrliąiviąi tokių 
.garlaiviai--r te- keleivių pervežė kelis

kalbą, pažymėdamas, jog 
dabar tik tikėjimas turi 
jėgų ištraukti žmonijai iš 
bedugnės. Pasaulinis mo
kslas, kuris skelbia galįs 
duoti daug gerą, praktiš
kai to nesugeba, bet pa
krypsta į netikras vėžes, 
įtraukdamas žmoniją į 
brolių kovą. Tik vienas ti
kėjimas turi jėgų suvie
nyti visiems žmonėms, ne
žiūrint tautos, rasės ar 
kalbos, kad jie pirmiausia 
tarp visa išpažįsta ir jau
čiasi esą vieno tėvo —Die
vo vaikai, kaip pranašas 
Malakijas sušunka: “Ar 
ne visų mūsų yra vienas 
tėvas? argi ne vienas Die
vas mus sutvėrė? tai ko- 

mūsii 
brolį, laužy- 
tėvų sando-

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
r — > • • ** J* •

(Per Gotheuburgą, Švediją) 
Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM .... rugpiūčio 19 . 
DROTTNINGHOLM .... rugp. 26 
GRIPSHOLM ........... rugsėjo 4

KUNGSHOLM ........... Rugsėjo 14
Sutaupysi pinigą pirkdamas 

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

Swedish American Line
154 Roylston St., Boston, Mass.

□

nas, Nevėžis ir Neris, 
tai tiktai 
Nemune \ 
plaukioja tik iki Kauno, šimtus tūkstančių, 
o Nevėžiu — iki Babtų. . ....
Toliau plaukti pavojinga, 
nes yra seklumų, akmenų ma Garlaivi 
ir bendrai upių vaga tm-;a ir kt. nustato
karnai nesureguliuota. Mi-,vandens keIiu dlrekclla 
netų upių aukštupiais ir r- - - ... — t
kitomis mažesnėmis upė
mis plukdomi tiktai sie
liai, bet nuolatinis susi-' 
sieaimas garlaiviais nepa- visi
ai omas. garlaiviu tarnautojai, nuo

Iš viso šiuo metu Lietu- leidimu sistemos įvedimo, 
voje (neskaitant Klaipė- vra uniformuoti. Viso to- 
dos krašto) yra 14 kelei- kių tarnautojų yra 170. 
vinių garlaiviu ir 10 nre- Vieno garlaivio igula su
kinių. Tad viso 24. Trvs 
garlaiviai kursuoja ruože 
Kaunas - Babtai (Nemu
nu ir Nevėžiu), o visi ki
ti ruože Kaunas - Smali
ninkai - Klaipėda- Daugu
mas šių garlaiviu yra sta
tyti prieš Didįjį karą,, o 
dabar tik pagrindinai at- viams, 
remontuoti. Naujų vos ke- garlaivių kasa ir nanMi
letas tepastatvta. Didės- kinta nesveika konkuren- 
nieji garlaiviai veža iki i cija, kuri žymiai atsiliep- 
600 keleivių, ; ™ ™'
tonų.

Garlaiviais važinėja ne-V V • •<'a •

I
Garlaivių susisiekimas

Tą darbą vykdo ir prižiū
ri garlaivių savininku į- 

’ galiotinis. Garlaivių tar- 
* nautojai tvirtinami susi-

Vieno gąrlaivio igula su
daro 6—7 žmonės. Tar
nautojams ir darbinin
kams atlyginimą nustato 
darbo inspektorius.

įvedus leįdimu sistemą

............ i
titinkamose įstaigose at- dėl gi kiekvienas 
kreiptas dėmesys. Yra i niekina savo 
nusistatyta iš svetimšalių 
meisterių, negerbianč i u 
lietuvių darbininkų tauti
niu jausmų bei verčiančių 
darbininkus kalbėti sveti
momis kalbomis, 
darbo leidimus.

atimti

KATJNE YRA 200
BEDARBIŲ

Kauno miesto darbo bir
žos duomenimis, šiuo lai-

» 7
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ku Kaune yra apie 200 
darbu neaprūnintų bedar- » » -
biu. Darbo birža tikisi ši 
bedarbiu skaičių visiškai 
likviduoti, nes dabar pa
dėjo darbininku pareika
lavimas prie statybos dar
bų.

NET IR KAUNE IŠDŽIŪ
VO ŠULINIAI

Iš

mo ūkininką Mykolą Blin- 
i kevičiu. Nieko nelaukda-
mi jį vietoje suėmė ir nu
sivedė į Pauliukonio kloji
mą. Čia pradėjo tardymą, 
o kad greičiau prisipažin- 

į tų, pradėjo mušti virvė
mis ir lazdomis. Kad su
mušimai netintų pylė šal
tą vandenį.

Kai jau visiems nusibo- 
: do mušti, tada nuplovė 
žaizdas ir vežė suiihtąjį 
Pušaloto policijai, bet be
vežant kelyje Blinkevi- 

; čius mirė.
Apskrities gydytojas, 

apžiūrėjęs lavoną, rado, 
kad Blinkevičius buvo 
žiauriai muštas ir kankin
tas.

Blinkevičius buvo dar 
jaunas žmogus vos 28 me- 

i tų amžiaus. Jis Pasukų 
kaime turėjo 17 ha ūkį.

Visi tie ūkininkai, kurie 
Blinkevičių užmušė, suim
ti ir pasodinti į kalėjimą.

I

sugrąž i n a

damas mūsų 
rą?”

Tikėjimas 
žmogui meilę Dievui, tą
meilę, kurią jis turėjo ir 
pametė, ir iš tos meilės 
gimsta brolybė tarp vie
nos tautos ir kitos ir mei
lę visoms tautoms, dide
lėms ir mažoms, nežiū
rint, ar jos turi savo ne
priklausomybę, ar tokios 
neturi.

Turiu visišką viltį, kad 
Viešpats Dievas duos 
gerb. Dvasios Vadui svei
katos ir ilgo amžiaus au
koti savo jėgas, dauginti 
pasaulyje meilei ir broly
bei tarp brolio ir brolio”.

Prakalba, kuri buvo 
pasakyta gražia ir taisy
klinga lietuvių kalba, da
rė gerą įspūdį. Vyskupas, 
sveikintojui padėkodamas, 
atkartojo prakalbos min
tis ir ragino visus susirin
kusiuosius gyventi meilė
je ir santaikoje su kitų 
tautu ir kitokių įsitikini
mų žmonėmis. Vėliau pri
minė, kad iš žydų tautos 
atstovo pirmą kartą esąs 
girdėjęs tokių gražių min- Y • cių.

I

provincijos ateina ži-
keleiviniams garlaiviams, niu, kad daugelyje kaimų 
o nuo šių metų pavasario 
įr prekiniams garlai- 

įsteigta bendra

šuliniai dėl sausrų beveik 
visiškai išdžiūvo.

Kaune, Žaliakalnyje, to
se vietose, kur nėra įves
tas vandentiekis, gyvento
jai taip pat naudojasi šu
linių vandeniu. Dėl pasku
tiniųjų karščių kai kurie 
šuliniai visiškai buvo iš
džiūvę ir gyventojai buvo 

,r ........ ~ priversti vandens atsineš-
Esant to-1 dokais, kuriuos tempia ki- ti iš tų gatvių, kur yra 

> hidrant a i. 
iš Dabar, kiek palijus, šuli

niuose vandens atsirado.

jų dydis 90 davo silpnesniems garlai
viu savininkams.

Šalia prekiniu garlaivių, 
maža žmonių jų tarifas prekių transportas palai- 
pigesnis už kitų susisieki- komas, bemotoriniais bai- 
mo priemonių. ?*—-* *~ i—x— *----- ___________
kiomis sąlygomis žmopps tį laivai, Tokiais baido- vandentiekio 
važiuoja, nežiūrint, kad kais 
garlaiviai plaukia ne per- ĮĖU;

iis gąbepamps prekės 
aipedos 5 Kauna ir ąt- 

didžiausiu greitumu. Gar- gal. Baidokų dabartinių 
laivių greitis 20 kilomet- metų yrą apie 90: šią yą- 
rų į valandą. Jie galėtų sąrą bus pastatyta apie 
plaukioti ir kiek greičiau, 10 nąuių. 
bet kadangi vaga dar ne- Visi Li< 
sureguliuota ir yra seklu- apkūrenami 
mu. todėl pilnu greitumu Važiavimo savikaina — 2 
važiuoti negalima. Iš litai kilometras. Kaune y- 
Kauno į Klaipėdą Nemu- ra įrengta garlaivių Prie
nų yra 250 kilometrų (iki j plauką, o visose sustpji- 
« mo vietose — privažiuoja

mieji >: tilteliai ir kelei
viams laukti pavilijonaį.

Žiemos metu, užšalus

ANTALIEPTĖ

etuvos garlaiviai mp Reiį 
“l malkomis.!

Smalininkų 100 ir nuo
Smalininkų iki Klaipėdos
apie 150). ►

Vasaros i 
daug .žmonių 
kurortus Šeštadieniais ir 
sekmadieniais, šalia nor-l 
malaus tvarkraščio, plau- ti Klaipėdoje.

i

Žydu Rabinas Apie Tikėji- 
Zmcnm San-

as savo dio- 
ceziios parapijas. Anta
lieptėje atsiląnįke Panevė
žio vyskupas.

Iš plačiausios apylinkės 
atvyko labai daug žmonių 
vyskupo pasveikinti.,’I’arp « • i • A ■ •* i •metu labai žiemos metu, užšalus kitų syeįkįptpjų buvo ir

B . važiuoja į Nemunui, garlaiviai nebe- Antalieptės Žydų bendroo-
kursuoja. Jie žiemąvoja mene, kurios atstovas ra-
Kauno žiemos uoste, o ki- binas p.'Noselis laikė la-

. ' y’ Tsb bai gražią ir turtingą pra-

I
I

I

PANEVĖŽYS

NELAIMIŲ KRONIKA

Upynos vi.. Virniškių 
kur. Br. Savickis 15 metu 
įsidūrė kairės kojos didįjį 
pirštą, užsinuodijo krau
jas ir mirė. Mąsčio ežere, 
prie Telšių, iš laivelio iš
krito 4 vyrai, kuriuos 
šiaip taip pasisekė išgel
bėti, bet nuskendo jų dra
bužiai su pinigais..

Iš Kudirkos Naumiesčio 
į Vilkaviškį važiuojant iš 
autobuso mėgino išlipti 
Chane Zendakienė, kuri 
nusilaužė abi kojas ir 
mirė Vilkaviškio ligoninė
je. Tausalo upėje, Telšių 
apskr., prigėrė jau ant
ras žmogus, Stasys Paalk- 
snis. Akmenės vi., Zabie
los malūno mechanika 
naktį nepažistami vyrai 
išsikvietė i kiemą ir su- 
piaustė peiliu.

Linco Teismas
Pušaloto valse., Užuba- 

lų vienk. ūkininko A. Pau- 
liukonio darbininkas neto
li sodybos krūmuose rado 
keletą maišų su grūdais. 
Apie radinį pranešė šeimi
ninkui. Pauliukonis įtarė, 
kad tie grūdai yra pavog
ti ir paslėpti, todėl pasi
kvietė kaimynus Barisą 
Rutkauską ir kitus ir nu
tarė grūdus saugoti, o kai 
ateis vagis — suimti. Sau
gojo tris dienas ir naktis, 
bet vagies nesulaukė. Ta
da. grįdus nuvežė pas 
Paulikonį, bet sargybą 
krūmuose dar paliko. Ga
lų gale visą naktį sargy
biniai pastebėjo einantį 
per krūnlus Pazukų kai-l

RYTŲ APEIGŲ PAMAL
DOS

Adakavas, (Tauragės 
apskr.) Birželio mėn. 21 

į d. Adakave buvo didelės 
iškilmės. Tą dieną X E. 
Vyskupas Petras Pr. Bū- 
čys laikė iškilmingas rytų 
apeigomis pamaldas. Pa
maldų metu rusiškai gie- 

Į dojo gražus vyrų choras.
Pamaldose dalyv a v o 

daug žmonių, kuriems jos 
labai artimos ir supranta
mos. Girdėtis, kad geriau- 

| šiai patenkinti pamaldo
mis čia atsilankę rusai -in
teligentai.

Po pamaldų Ekscelenci
ja pasakė rusiškai pa
mokslą.

-
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APSAKYMĖLIAI
KAS SVARBIAUSIA, 

UŽMIRŠTA

Kartą senovės išmin
čius Sokratas sušaukęs 
žmones į miesto aikštę 
kalbėjo:

“Mano draugai, jūs dir
bate ir prakaituojate, 
kenčiate ir vargstate, die
ną ir naktį galvojate ir 
rūpinatės kaip daugiau 
sau žemiškų gerybių susi
krauti, o mažai tesirūpi
nate apie svarbiausi daly
ką. Kodėl taip mažai tesi
rūpinate apie savo vaikus, 
kuriems vieną dieną turė
site visą palikti, kurie tu
rės užimti jūsų vietas?”

T.

MAŽAS DEBESĖLIS

, plaukiojo pamažu aukš
tyn ir žemyn, nežinoda
ma ką daryti. Tik štai jis 

; sustoio ir tarė: “Žemės 
žmonės, aš iums einu į 
pagalba, nežiūrint kas 
man atsitiktų, aš jums 

į padėsiu”.
Ir pasidarė jis didelis ir 

jau nebe pilkas, bet tam
sus. Jis nežinojo, kad ga
lėjo tokiu dideliu tapti. 
Jis dabar uždengė laukus 
ir pievas, miškus ir na
mus. Jis buvo toks dide
lis, kad žemės gyventojai 
net nustebo, bet džiaugėsi 
ir laukė.

“Aš jums pagelbėsiu”, 
jis balsiai šaukė žmo
nėms. “Priimkite mane, 

i pš jums padėsiu, dėl jūsų 
aš save paaukosiu”.

DARBININKAS

Dievo Kūno iškilmės Kaune. Kairėje: vienuolių eisena, o greta jų vienas paskui ki
tą eina Lietuvos kareiviai. Dešinėje: prieš Švenčiausiąjį šalia dvasininkų klūpo Lietu
vos krašto apsaugos ministeris brigados generolas Dirmantas ir brigados generolas Na
gevičius, kurį ir Amerikos lietuviams, atvykusiems į Kauną, tenka pamatyti prie Karo 
muziejaus iškilmių metu. (Iš ‘Kario’)

Detroito Žinios
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Šiomis dienomis serga 
plačiai žinomas parapijie
tis Juozapas Bizauskas. 
Linkime greito pasveiki
mo.

Pabaigoje šio mėnesio į- 
vyks vestuvės. Apsives 
Archie Robbins su p-le 
Vivian Caterat. Abu atsi
vertė ir neseniai buvo ap
krikštyti. Pirmiau jie bu
vo protestantai. Jie pa
mokas ėmė nuo lietuvių 
kunigo.'

J. H. M. Korespondentai 
rašo:

Ir leidosi debesis žemyn 
i ir žemyn, pradėjo žaibuo
ti ir griausti ir gaivinan
tis lietus pasipilė ant že
mės. Lietus buvo didžiau
sia palaima žemės gyven
tojams. bet debesėlio pra
žūtis. Bet nykdamas, 
džiaugėsi, kad galėjo 
rą padaryti kitiems.

jis 
ge- 

T.

galės kada čia pastatyti 
paminklą. Jis norėtų pa
statyti gražiausį. Daug 
paminklų yra kapinėse. 
Štai, čia vienas prie jo tė
velių kapo. Jis žiūri į jį. 
Tai išdarytas iš akmens 
angelas, vienoje rankoje 
turįs parašą: “Tėve mū
sų, Kuris esi Danguje”, o 
kita ranka rodąs į tai.

Našlaitėlis nusiramino. 
Nubraukė rankute nuo 
veidelio ašaras ir pakėlęs 
akutes į dangų tarė: “Ge
rasis Dievuli, kodėl aš bu-

v •
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vau užmiršęs, kad Tu esi 
mano Tėvas. Tu užimi da
bar mano tėvelio vietą. 
Mano tėvelis labai mane 
mylėjo, bet Tu dar labiau 
mane myli. O Dangiškasis 
Tėve, neapleisk mane, 
globok mane 
Tyliai, tyliai, 
ilgai meldėsi.

Dievas jo
Tiesa, jis nebuvo turtin
gas, bet turėjo iš ko gerai 
pragyventi ir jo gyveni
mas buvo pavyzdys ki
tiems. T.

našlaitėlį”, 
ramiai, jis

neapleido.

galėčiau 
man 

kaip būtų 
jei aš galėčiau jų

NAŠLAITĖLIS

Į

Vieną vasaros rytą, ma
žas debesėlis lengvai pa
kilo nuo vandenų ir pama
žu plaukiojo aukštoje pa
dangėje. Ant žemės visa 
buvo išdžiūvę ir nuvytę. 
Mažas debesėlis matė 
žmones prakaitu apsipy
lusius dirbant laukuose. 
Pagailo jam žmonių ir jis 
tarė:

“O kad aš
jiems padėti, kaip 
būtų linksma;
gera, u— — o-------- vei
darbus palengvinti, alks- kaDin§se 
tančius papenėti, trokš-: vakar ryįe čia buvo

į palaidotas io tėvelis; na
gu Idvtas šalę jo motinė
lės. Jis liko vienas, - naš
laitėlis. Jau pirmoje die
noje jis paiuto kaip sun
ku gyventi be tėvelių, pir
moje dienoje jis buvo nu
skriaustas. Jis atėjo nasi- 

savo tėveliams 
ant 

drėgnos žemės, rankutes 
laiko sudėjęs prie krūti
nės. lūnos juda maldoje, 

j išblyškęs veidelis ašaro
mis apvilgytas.

“Mamyte, mano mamy
te, kam mane palikai vie- 

’ną? Aš niekada tavęs ne- 
į bematysiu. Tėveli, mielas 
i tėveli, kas dabar mane pa
mok vs. kas man nupirks 
drabužėlius, kas mane už
tars ?”

Ir našlaitėlio ašaros kri
to ant tėvelių kano. Jis 
verkia ir galvoja, kaip jis

I Mažas berniukas 
džiai verkė prie 

! supilto

griau- 
naujai 
kapo.

tančius pagirdyti”.
Ir dienai ilgėjant, debe

sėlis darėsi didesnis ir di
desnis, o tas troškimas 
pagelbėti žmonėms pasi
darė dar gilesnis.

Ant žemės darėsi karš
čiau ir karščiau. Vidudie
nio saulė nepakenčiamai skusti 
kaitino, bet žmonės turėjo Klūpo jis vargšas 
dirbti, nes jie buvo labai 
neturtingi. Kartais iie 
sustojo dirbę, nusišluostė 
prakaitą ir pažiūrėjo į 
debesėlį maldingai sakė: 
“Ak, kad jis mums galėtų 
padėti”.

“Aš jums padėsiu, tik
rai padėsiu”, tarė debesė
lis, ir pradėjo leistis že
myn. Tik staiga atsiminė, 
kad jam vandenynas kar
tą sakė, juk kada debesė
lis nusileidžia arti prie 
žemės, jis pražūsta. Tai 
atsiminęs, jis susilaikė ir

i z7i
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CREMO ALE I
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

i •

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę visuomet norėsite!
::

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, CONN. Vardo draugijos.

gauja. Patartina šias ato
stogas protingai ir nau
dingai praleisti.

Rugpjūčio 3 dieną, švč. 
Sakramento bažnyčio j e 
naujai paskirtas Arki
vyskupas Mooney bus į- 
vesdintas katedroje. Ar
kivyskupas pasieks Det
roitą pirmadienį, septintą 
valandą vakare. Jam ren
giama garbingas priėmi
mas prie Michigan sto
ties. Visi katalikai prašo
mi skaitlingai dalyvauti. 
Lietuviai irgi neatsitiki
me.

Vajaus metu prisirašė 
daug naujų narių į 54 
kuoną, taiogi ir į Jauna-

Liepos mėn. 16 d. mirė 
J. Novikas veteranų ligo
ninėje do ilgos ir sunkios 
ligos. Jis čionai Detroite 
daug pasidarbavo Šv. Pet
ro ir Šv. Jurgio parapijo
je. Priklausė prie daug 
katalikiškų organizacijų, 
giedoj prie choro, auklėjo 
pavyzdingą šeimą. Paliko 
nubudime žmoną ir tris 
dukreles.

Reiškiam savo bendra
darbei gylios užuojautos 
nubudimo valandoje Mo
terų Sąjungos 54 kuopa ir 
J. H. Medinienė.

Liepos 16 dieną, įvyku- 
sis kortų vakarėlis buvo 
gana pasekmingas. Dau
giausiai atsilankė moterų 
ir merginų. Tą vakarą 
dirbo: V. Urbonas, V. Lu- 
šas, A. Sambaris, J. Jakš
tas, J. Jakubauskas, M. 
Benesevičius, K. Dapkus, 
O. Jakštienė, E. Matulie
nė, K. Jasaitienė, A. Lu- 

, V. Vasiliauskaitė, 
, E. Gudžiu- 

naitė, Girdzijausk aite, 
M. Kašėtaitė. Klebonas ir

LANKĖSI J. E. VYSKU
PAS REINYS

Liepos 11, mūsų koloni
ją aplankė J. E. Vysk. M. 
Reinys. Didelė procesija 
atlydėjo Jo Ekscelenciją 
iš klebonijos į bažnyčią 
biskį prieš 11 valandą. J. 
E. Vyskupas iškilmingai 
celebravo šventas mišias 
su asista. Pasakė įspūdin- y
gą pamokslą ir po mišių T Ja’kštaitė,' 
suteikė palaiminimą su 
Švč. Sakramentu. Po mi- Į

šių procesija vėl nulydėjojlb^ų^draugya^dėkojo;
vyskupą į kleboniją.

Vakare, Federacijos 22 
skyriaus vadovybėje bu
vo surengtas vakaras J. 
E. Vyskupą pagerbti. Sve
tainė buvo gražiai išpuo
šta ir gana daug žmonių 
atsilankė.

Šv. Juozapo parapijos 
choras sudainavo keletą 
dainelių. Muzikos kūrinė
lį gražiai grojo P. Marke
vičius. Komp. A. Aleksis 
sveikino Vyskupą • choro, 
Vyčiu ir Federacijos var
du. Klebonas kun. J. Va- 
1 antie jus pasakęs keletą 
žodeliu perstatė Jo Eks
celenciją Vysk. M. Reinį. 
Vyskupas sveikino susi
rinkusius Lietuvos drau
gijų vardu ir toliau kalbė
damas papasakojo Lietu
vos dabartini stovi. Labai 
malonaus būdo Mūsų Gar
bingasis Svečias. Galuti
nai visi sugiedojo Lietu
vos himną ir pakilusioje 
nuotaikoje išsiskirstė.

visiems už atsilankymą.

Liepos 18, įvyko abiejų 
chorų išvažiavimas. Daly
vavo komp. A. Aleksis.

ŠV. VARDO DRAUGI
JOS IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 11 dieną, šv. 

Vardo draugija turėjo sa
vo metinį privatų išvažia
vimą Blažio ūkėje. Tai 
buvo vyrams linksma die
na. Jie patys kepė valgį. 
Visokiais žaidimais ant 
tyro oro užsiėmė: lenkty
niavo, traukė virvę, žaidė 
bolę, maudėsi ir t.t. Dau
giausia tai buvo jaunimo. 
Laimingi tie tėvai, kurių 
vaikai priguli prie šv.

Sunkiai serga mūsų 54 
kuopos narė M. Bartkienė 
savo namuose 8770 En- 
vvorth Blvd. Linkime jai 
greitai pasveikti.
mečių skvriu. Kuopa žy
miai padidėjo narėmis. Jų 
tarne randasi žymi biz- 
nierka J. Barsonienė. 
Sveikiname visas įstoju
sias nares į mūsų eiles, 
kad jos visos padėtų mū
sų darbuotėje.

Lienos 12 d. įvvko Jau- 
namečių saiungiečiu išva
žiavimas i “Boblo” sala. 
Tš ryto 8 valanda susirin
kę prie Šv. Jurgio parapi
jos bažnvčios. visos susė
dusios į busus leidosi va
žiuoti ori e unės. Tenai su
sėdo j lai va. kuris privežė 
iki vietai. Oras pasitaikė 
labai gražus. Nuvažiavu
sios visos užėmė gražiau
sias vietas. Jaunamečių 
globėja, E. Stenonauskie- 
nė sutvarkius visas jau- 
nametes, pakvietė daly
vauti žaidime. Sąjungietės 
papietavusios ėjo apžiūrė
ti salos. Po to, sekė visoki 
žaidimai. Tas, kuris lai
mėjo džiaugėsi gražiomis 
dovanomis. 54 kuopa rū
pinasi jaunametėmis ir 
stengiasi savo kuopoje pa
laikyti ias. Dabar jų ran
dasi didelis skaičius. Vi
sos linksmai laiką pralei- 
dusios, grižo patenkintos 
nes globėja tinkamai su
tvarkė ta išvažiavima. A- 
čiū jai. Dalyvavo ir senes
nės sąjungietės.

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

ŠV. PETRO PARAPIJA
Liepos 22, 23 ir 24 d.d. 

atvyksta sportininkai iš 
Lietuvos. šios parapijos 
Sportininkų rengimo ko
misijos pirmininku yra 
kun. V. Masevičius, šv. 
Petro lietuvių par. klebo
nas, didis sporto rėmėjas 
ir entuziastas. Jis darbuo
jasi, kad Lietuvos sporti
ninkai būtų šauniai priim
ti. Kun. Masevičius nepri
pažįsta sporte politikos, 
ir jeigu kas į sportą nori 
maišvti politiką, tai su 
politikieriais jis trumpai 
apseina.

Visas Detroitas priima Pereitą savaitę į klebo- 
sportininkus, bet ne poli- niją buvo atėjusi motina 
tikierius. Politika turi prašydama klebono užtar- 
savo vietą. Lai tuose da- ti jos sūnų, kuris sėdi ka
ly kuose politikieriai dar- Įėjime su savo broliu, kad 
buoiasi, bet ne sporto jį paleistų. Paaiškėjo, kad 
vardu. tasai sūnus kiek laiko at-

Lai visiems būna su- gal automobiliu partren- 
nrantama, kad Detroito 
lietuviai priims Lietuvos 
jaunimą kaipo sportinin
kus, bet ne kokios ten po
litikuojančios partijos na
rius. Amerikos lietuvių 
jaunimas nori, kad Lietu
vos snortininkai išsineštų greitai nuveda vaiką į 
geru įspūdžius, ir kad su- blogą.

kad Amerikoje kleboną. Daug yra tėvų, 
------ kurie nesiunčia savo vai

kų nė į pamokas, nė į baž
nyčią, ir paskui stebisi, 
kad su savo vaikučiais 
jau nieko negali padaryti. 
Kada bėda užklupo, tai 
tik tada skuba pas klebo
ną. Žmonės turėtų supras
ti, kad klebonas už ver
tus užtaria ir jiems pade
da, bet ne visada tai gali 
padaryti.

kė moterį einančią iš baž
nyčios ir ją užmušė. Vė
liau policija jį sugavo už 
vagystę ir už tą dabar sė
di kalėjime. Taip dažnai 
atsitinka. Blogi drauga1’ 
arba tėvų nepaisymas

prastų,
sportas nemaišomas su 
politika. Jeigu kas ban
dys į sportą įvelti politi
ką, tai toki “sportininkai” 
čia nepageidaujami. Taigi 
prašome visu Detroito lie-

Paskui skuba pas

Liepos 17 d., vakare pa- _____ __
mokslą sakė jėzuitas kun. tuvių priimti ir paremti 
Mešlis. Sekmadienį jėzui- Lietuvos sportininkus kai-
tas misijonierius sakė po tokius. Detroito lietu- 
pamokslus per visas šv. yįų sportininku ratelio 
mišias. Tą dieną, jisai pirmininku yra S. Staniu- 
pradėjo novėną prie šv. O- ns, o Dvasios Vadu vra 
nos. kleb. kun. V. Masevičius.

i

Liepos 25 dieną įvyks, Fordo dirbtuvės užsida
rai svarbus LDS kuopos r-e kelioms savaitėms. 
susirinkimas pirmą va- Darbininkai dabar atosto- 
landą po pietų. Visų pra-_____________________
šome skaitlingai susirink- studentai P. Pranckevi- 

Koresp. čius ir J. Gurskis, taipgi 
-__ -_________ state Kolegijos studentasNEW BRITAIN, CONN, ^evi«us gavo dar- 

bus prie valstybes maudy
nių, prie jūrų. Al. Česke- 
vičius yra stiprus vaiki
nas ir geras plaukikas. Ji
sai dirba kaipo pajūrio 
sargas, gelbėti skęstan
čius.

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
Pereitą sekmadienį, ku

nigas P. P. Kartonas išva
žiavo dviem savaitėm a- 
tostogų. Linkime malonių 
atostogų kun. Kartonui, 
kad sustiprėjęs galėtų vėl 
gražiai darbuotis mūsų 
tarpe.

IŠVAŽIAVO I LIETUVĄ
Ponia M. Kazlauskienė 

su savo dukrele ponia E. 
Trečiokiene iš Newarko, 
išvažiavo keliems mėne
siams į Lietuvą. Laimin
gos ir linksmos kelionės!

Pereitą antradienį, lie
pos 6 dieną, šv. Jurgio 
bažnyčioje įvyko laidotu
vės Agotos Petrauskienės. 
Laidotuvėse dalyvavo Mo
terų draugijos narių, nes 
ir velionė priklausė prie 
tos draugijos. Kleb. kun. 
Čižauskas atlaikė giedo
tas šv. Mišias ir pasakė 
laidotuvių pamokslą. Prie 
šoninių altorių kun. Mase- 
vičius ir . kunigas vienuolis 
laikė skaitytas šv. mišias.

STUDENTAI DIRBA
Marianapolio Kolegijos t

JAUNIEJI PERKA 
NAMUS

Mūsų miestelio jaunoji, 
lietuviškoji karta perka 
nuosavus namus. Štai vie
na lietuviška šeima pp. P. 
Poškai pasipirko namuką 
ant Carich Street. Kitą 
pp. A. Kvedai pasipirko 
namą ant Belden Street. 
Abi šeimos yra katalikiš
kos ir lietuviškos. Tai pa
girtinas dalykas.“

Ilgą laiką sirgęs valsty
bės kareivių ligoninėje pa
simirė J. Novikas. Jisai 
buvo parvežtas iš Wiscon- 
sin į šv. Jurgio bažnyčią 
laidotuvėms.

i T. M. nyčia.2.X

Pirmadienį, liepos 12 d., 
buvo palaidota Magdale
na Bukauskienė 40 metu 
amžiaus iš Hamtramck. 
Ji buvo palaidota iš lenku 
bažnyčios. Tai gėda lietu
viui, kad pas lenkus eina, 
kuomet yra lietuvių baž-

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