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LIETUVA PAGERBĖ 
MŪSŲ VEIKĖJUS

Dienrašt i s “Draugas” 
rašo, kad penktadienį, lie
pos 30 d. Piccadilly vieš
bučio “stogo sode” įvyko 
bankietas pagerbti mūsų 
visuomenės veikėjus kun.
I. Albavičių ir “Draugo” 
redaktorių L. Šimutį. 
Bankiete kalbėjo — svei
kino TT. Marijonų gene
rolas kun. A. Čikota. adv.
J. Brenza, teisėjas Zuris. 
Lietuvos Seimo atstovai 
Gilvvdis ir Kviklys, S. Ko- 
maiko, kun. J. Paškaus- 
kas (Kunigų Vienybės 
Chic. Prov. vardu), komp. 
A. Pocius (Vargon. Są- 
gos Chic. Prov. vardu), S. 
Sakalienė (Moterų Są-gos 
vardu), S. Pieža (nuo an
glu spaudos), J. Micke- 
liūnas (LRKSA Chic. ap
skrities vardu). A. Bace
vičius (Labd. Są-gos var
du) ir kiti. Įspūdingiau
sias momentas buvęs, ka
da Lietuvos Konsulas se
gęs prie krūtinės ordinus 
kun. Ignui Albavičiui ir p. 
Leonard ui Šimučiui 
ir kada visi plojimu L.
K. Gedimino kavalierius 
ir kada pakeltu ūpu sugie
dojo Lietuva, tėvynė mū
sų. Giedant himną taio 
kun. I. Albavičius, taip L. 
Šimutis tiek buvę sujau
dinti. kad net ašaros a- 
biejų akyse sužibo.

SUSIRINKIMAS

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teises va
dintis geru Bažnyčias vaiku.

Vyskupas K et taleris

LDS Centro Valdybos

IŠKILMINGOS PAMAL
DOS PAMINĖTI LIETU
VOS KRIKŠTO 550 ME

TŲ SUKAKTUVES

iwks antradienį, rug
piūčio 10 d., 7 vai. vaka
re, “Darbininko” redakci
jos kambarys.

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Laikinosios Lietuvos sostinės Kauno senamiesčio dalis prie Nemuno upės. Skersai Nemuną matytis prieš keletą metų statytas 
Vytauto Didžiojo modernus gelžbetoninis tiltas.

ANTRADIENIS (Tuesday),RUGPIŪČIO (August) 10 D„ 19337 M., No. 59. TEL. SOUth Boston 2680

Belą Kun. žvmus komu
nistas, kuris iš Vengrijos 
dėl komunistinio veikimo 
turėjo bėgti i sovietu Ru
siją. dabar yra areštuo
tas ir sėdi Maskvos kalė
jime už neištikimvbe “ne
klaidingajam” diktatoriui 
Stalinui. Belą Kun. tai 
komunistu didvvris. Šian
dien ta “didvvrį” Įkalino 
ne fašistu diktatorius, ne 
kapitalistinė valdžia, bet 
“darbininkoškos tėvynės” 
diktatorius Stalinas.

Chicago, UI. — Trečia
dieni. rugpiūčio 11 d.. Šv.! 
Jurgio lietuvių nar. baž
nyčioje. kurios klebonu y- 
ra J. M. prelatas M. Kru
šas. ivyks iškilmingos pa
maldos paminėti Lietuvos 
Krikšto 550 metų sukak
tuves. Ta diena iškilmin-i 
gas šv. mišias atnašaus ir Tekstilės darbininku strei- 
pamokslą pasakys J. E. kas, iššauktas Nacionalės 
Vyskupas M. Reinvs.

J. E. Vyskrmo ReinH 
Pagerbime Dalyvaus Vys- 10.000 darbininkių 

knnas Sheil streiko 8 audenvčios
Antradieni,

10 d.. J. “ 
Reinį pagerbti, 
House. < 
bankietas. kuriame daly- algas, 
vaus f “ — 
Bemard Sheil.
Kardinolas Mūsų Vysku
pui Suteikė Visas Teises 

.T. E. Kardinolas Mun- 
delein suteikė visas teises, 
kokios tik reikalingos 
vyskupui, vizituojant lie
tuviu kolonijas svetimose 
diecezijose.

• v

Tekstiliečiu Streikas Ouebec’e
Montreal, Canada — UNIJA UŽTVIRTINO 

CHRYSLERIO SUTARTĮ

IŠ LIETUVOS VYČIŲ Ispanijos Sukilėliai Pradėjo 
JUBILIEJINIO SEIMO

IŠ DARBO LAUKO

Dės Moines, Iowa — A- 
pie 500 auto mechaniku ir 
garadžiu darbininkų iško
vojo almi nakėlima no to 
kai nasirašė sutartį su ?a- 
radžių savininkais. Taip
gi, darbo savaitė buvo su
mažinta nuo 54 iki 44 
valandų.

Kansas City, Kansas — 
United Brick and Clay 
Workers unija pasirašė 
sutartį su Terra Cotta 
kompanija. Darbinink a i 
laimėjo algų pakėlimą po 
15 centų į valandą, apmo
kamas atostogas ir t.t.

Peoria, UI. — Meat Cut- 
ters unija tvarkingu strei
ku ir stipriomis pikietierių 
eilėmis privertė 18 mėsos 
įstaigų pasirašyti sutar
tis.

Chatanooga, Tenn. — 
Po pasitarimų tarp res- 
taurantų savininkų ir 
darbininkų, 52 valgyklos 
padarė sutartis ir nustatė 
kai kurias darbo sąlygas 
ir prižadėjo toliau tartis. 
Valgyklos, kurios nesira- 
šo yra apstotos pikietie
rių.

Minneapolis, Minn. — 
Drapanų valymo įstaigų 
darbininkai laimi visuose 
frontuose. 37 įstaigos jau 
pasirašė sutartis.

Denney, Okla. — Ce-

Katalikų Federacijos te
besitęsia. Streikuoja anie 

Dėl v uz-
rugpiūčio darvtos. Darbininkai rei- 

E- vvskuna M. kalauja kolektyvių derv- 
, Palmer boms teisiu, trumpesniu 

Chicagoje įvvks darbo valandų ir pakelti 
Tarp streikierių 

J.’ 5’ vYskuPas vadų ir kompanijų virši
ninku eina pasitarimai.

Streiko lauke buvo ir 
neramumu. G. B. Gordon, 
kompanijos direktori u s 
smerkia darbininkus už 
gadinimą kompa n i i o s 
nuosavybės, ir pareiškė, 
kad “jis su tokiais darbi
ninkais negali tartis, nes 
iie elgiasi it bepročiai”. 
Tai skaudus pasmerki
mas. Dėl kelių triukšma
dariu smerkia visus dar
bininkus. Sąmoningi dar
bininkai žino, kad tik tai
kiu būdu, būdami vieningi 
gali laimėti streiką.

NUŠOVĖ UNIJOS OR
GANIZATORIŲ

ODOS DARBININKŲ 
STREIKAS

I

Haverhill — Šiomis die
nomis eina pasitarimai 
tarp streikuojančių odos 
darbininkų atstovų ir, 
darbdaviu šiame mieste
ly. Devynios dirbtuvės pa
liestos streikų: Haverhill, 
Lynne ir Bostone. Darbi
ninkai išėjo į streiką pir
madieni, reikalaudami 20 
nuošimčiu algų pakėlimo. 
Darbdaviai nesutiko. Pa
siūlė 5 nuošimčiu pakėli
mą. Dabar darbininkai po 
masinio susirinkimo nuta
rė reikalauti 10 nuošim
čiu algos pakėlimą. CIO 
unijos vadai veda streiką.
JAPONIJA APGAILES- 
TAUJA DĖL KRATOS 

SOVIETŲ KONSULATE

Maskva, Rusija —Tass 
(Rusijos) žinių agentūra 
praneša, kad Japonijos 
ambasados sekretor i u s 
pareiškė apgailestavimą 
dėl kratos sovietų Rusijos 
konsulate Tientsine, kurią 
padarę baltarusiai.

Sovietų valdžia dėl tos 
kratos kaltino Japoniją, ir 
jai buvo pasiuntus griež
tą notą. Bet Japonija tik 
pasijuokė ir pareiškė, kad 
už tą kratą ji neatsako- 
minga.

mento darbininkų unija, 
norėdama iškovoti algų 
pakėlimą ir kitas darbo 
sąlygas - pager i n i m u s, 
pradėjo organizuoti darbi
ninkus. Kuomet visi dar
bininkai priklausė prie u- 
nijos, ėmė tiktai kelias 
dienas pasitarimams, kad 
išgautų algų 10% pakėli
mą, darbo paskirstymą 
blogesniais meto laikais, 
ir t.t.

I

Springfield, III. — Pik
tadariai nušovė mirtinai 
Glen Stufflabeam, Mai- 
nieriu unijos organizato
rių. kuris važiavo auto
mobiliu. Kitas unijistas 
darbininkas, kuris važia
vo kartu su organizato
rium. pasakojo policijai, 
kad jiem važiuojant, kitas 
automobilius privažiavo ir 
niktadaris pro langą iški
šęs revolveri paleido šūvi 
į organiazatoriu. Policija 
spėja, kad piktadaris ar 
tik nebus iš priešingos u- 
nijos, kurios kovoja viena 
prieš kitą.
NEGRAI VERČIAMI PA

SIRINKTI KALĖJIMĄ 
ARBA DARBĄ

Gonzoles, Texas — Šio
mis dienomis Texas vals
tybėje trūksta darbinin
ku. Policija stropiai seka 
kiekvieną žmogų, kuris 
bedarbiauia. Negrai nela
bai myli darbą. Taigi iš 
jų atsiranda daug dykinė
jančių. Policija tokius a- 
reštuoia ir pristato teis
mui. Teisme teisėjas įsa
ko negrui, kuris nedirba, 
pasirinkti: eiti į kalėjimą 
arba persisamdvti vatos 
laukų savininkui ir rinkti 
vatą.

Vatos laukų savininkai 
taip pat yra smarkiai 
baudžiami už samdymą ir 
išvežimą negrų darbinin
kų iš vieno miesto į kitą.

Detroit, Mich. — United 
Automobile Workers uni
ja užtvirtino taikos su
tartį tarp unijos ir Chrys- 
ler korporacijos, taip, kad 
dabar vėl bus atidaryta 
Plymouth automob i 1 i ų 
dirbtuvės. Taigi apie 20, 
000 darbininkų grįš į dar-' 
bą. Daugiau kaip 11,000 
darbininkų dirba Ply-į 
mouth ’ dirbtuvėse. Kiti'

■■—
Rašo Felicija Grendelytė Hendaye, Prancūzijos— 

Dayton, Ohio —Rugpiū- Ispanijos rubežius — Is- 
čio 3 d. Lietuvos Vyčių Panijos sukilėlių karo vir- 
Jubiliejinis Seimas prasi- į • 

dėjo iškilmingomis pa
maldomis Šv. Kryžiaus

i lietuvių par. bažnyčioje, 
j Šv. mišias atnašavo J. E.

' vyskupas M. Reinys su a- 
sista ir pasakė turiningą 
pamokslą.

Seimo sesijos prasidėjo sudarytoji

Smarkią Ofensyvą

šininkai pareiškė, kad 
gen. Francisco Franco 
smarkus puolimas Albar- 
rach fronte yra tai ženk
las, kad suparaližuotų vi
są radikalų valdžios susi
siekimą su Madrido ryti
ne dalimi.

Sukilėliai praneša, kad 
i Katalonieč i ų

mirtiną smūgį radikalų 
valdžios kariuomenei ir 
nukirsti susisiekimą Mad
rido su Valencija. Gali
mas daiktas, kad Ispanija 
eina prie karo užbaigos, 
nes ir vieni ir kiti ims nu
lemiančių žygių.

PASTATE KAREIVIAMS 
PAMINKLĄ BELGIJOJE

dirba kitose dirbtuvėse 9:55 vai. rytą. Seimą svei- vjenvbė su Madrido - Va- 
Plymouth automobiliams | kino miesto mayoras ir J. ]encįjos radikalų valdžia 
dalis, ir J sustreikavus E. Vyskupas Reinys. Pa-vėl trūko ir atsinaujino 
Plymouth darbininkams starasis pasakė turiningą mūšiai su anarkistais. Ra-
ir jie buvo priversti strei
kuoti.

J. V. NAUJA PREKY
BOS SUTARTIS SU 

SOVIETAIS

Washington, D. C. — 
Rugpiūčio 6 — Šiandieną 
naujoji prekybos sutartis 
Jung. Valstybių su Sovie
tų Rusija buvo patvirtin
ta. Joje Sovietų Rusija 
prižada padidinti 10 mili
jonais dolerių pirkimą: 
prekių Jungtinėse Valsty-. 
bėse, o Jung. Valstybės 
Rusijai suteikia tarifų 
mažinimus ir kitas preky
bos privilegijas.

Tuojaus Scrantone pa
sigirdo nepasitenkinimo 
atbalsiai. Šio miesto Vaiz
bos Būtas priešinasi su
tarčiai, nes jeigu Rusija, 
galės įvežti antracitų an
glis į Jung. Valstybes ne
mokamai, tai būtų smūgis 
Pennsylvanijos antracito 
industrijai.

ATSTOVŲ BETAS PRIE-! 
ME CUKRAUS KONTRO

LES BILIŲ

I

Washington, D. C. —
Rugpiūčio 6 — Nepaisant 
Prezidento Roosevelto pa
reiškimo, kad jisai nepa
sirašys cukraus kontro
lės biliaus, Atstovų būtas 
priėmė jį neužrekorduotu 
balsavimu 165 prieš 55. 
Bilius buvo Atstovų Buto 
komisijos rankose nuo 
kovo mėnesio ir dabar dvi 
dienas debatuoiamas Ats
tovų Bute. Bilius pasiųs
tas į Senatą, kur irgi ma
noma, kad greitai perleis. 
Kaikurie Atstovai bandė 
bilių permainyti, kad sa
vo distriktuose nepakenk
tų pramonei, bet jų prašy
mai buvo atmesti. Bilius 
prailgina Jonės - Costigan 
cukraus bilių, kuris užsi
baigia 1937 metais.

mūšiai su anarkistais. Ra
dikalų savitarpiniai mū
šiai kilo ir kituose radika
lų kontroliuoj amuose 
miestuose.

kalbą. Taipgi sveikino 
vietinis kleb. kun. L. Pra- 
spalius, kun. J. Vaitekū
nas, kun. M. Urbonavi
čius, kun. Karužiškis, Ka
zys Laucius (Lietuvos 
skautų vadas) ir kiti. 
(Seimo prezidiumo sąsta
tas buvo paskelbtas perei
tame “Darbininko” nume
ry). Centro ir apskričiu 
raportai vienbalsiai ori- n i ja 
imti. Naujosios Anglijos karo liniia, kuri 
apskritis įteikė Seimui 140 myliu, yra dabar 
$40 į Namo Fondą. Dabar svarbiausias karo laukas. 
Namo Fonde yra $602.39. Pradžioje Ispanijos karo

Popietinė sesija prasi
dėjo 2:45 P. M. Gautas 
sveikinimas Dr. J. Leimo
no iš Lietuvos. Be to, Sei
mą sveikino šie: Kun. Dr. 
J. Navickas, Šv, Kazimie
ro Vienuolyno Motina Ma
ria, Jonas Franklinas, 

į kun. Puidokas. Leonardas 
i Šimutis. Bronė Paliliūnai- 
I tė, L. K. Pavasario Fede- 
i racijos Vyriausias Vadas, 
i kun. J. Balkūnas. Juozas 
Laučka, Petras Daužvar- 
dis. Lietuvos Konsulas, 
XX Amžius iš Lietuvos, 

j kun. J. Valantiejus. Dr.
Rakauskas, J. B. šaliūnas, 
Adelė Rubliauskaitę - Ga- 
baliauskienė ir kiti.

Priimta keletą svarbių 
rezoliucijų. Nutarta ki
tais metais, būtent, 1938. 
ruošti Vyčių ekskursija į 
Lietuvą. Pirm. A. Mažei
ka pranešė, kad jis iau 
turįs 12 pasažierių. Eks
kursijos vadu išrinktas p. 
Antanas Mažeika, L. Vy
čių organizacijos pirmi
ninkas.

L. Vyčiu Centro Valdv- 
bon išrinkta šie: Pirm. A. 
Mažeika iš Brooklvn 
(vienbalsiai): 1. Vice-pir- 
mininkas Pr.
Dayton; 2. Vice-pirm.Į Šeiminės pramogos: An-
Viktoras Babilas, Nor- tradienio vakare įvyko 
wood: Prot. rašt. B. Pet-( ‘Moonlight’ išvažiavimas; 
raitytė, Chicago; Fin. raš- trečiadienio vakarą — 

— A. Varanis, bankietas; ketvirtadienio 
Ižd. — M. Pe- vakarą — šokiai. Pramo- 

ters, Chicago; Iždo globė- gos pavyko.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
NORI IZOLIUOTI KATA- 

LONIJĄ

Iš Aragon fronto, Ispa-
Huesca - Teruel 

tęsiasi

Waeregheim, Belgija, — 
Rugpiūčio 8 — Amerikos 
Karo Paminklų komisija 
šiandiena atidengė viena
tinį žuvusiems Amerikos 
kareiviams paminklą Bel
gijoje. Iškilmėse dalyvavo 
diplomatai iš abiejų vals- 
tybių. Prem. P. Van Zee- 
land pasakė kalbą. Pa
minklas yra formoje kop- 
lvtėlės viduryje kapinių, 
kuriose guli 368 kareiviai. 
Generolas Pershing nega
lėjo dalyvauti dėl silpnos 
sveikatos. Jisai pasiliko 
Paryžiuje.

36 SUŽEISTI BUS’O 
NELAIMĖJEsukilėliai buvo užsimoję 

nukirsti susisiekimą Mad
rido su Kataloniia. bet ne- 
navvko. Bet ši kartą ne 
tik jie nori nukirsti susi
siekimą su Madridu ir Va
lencija, bet taipgi ir susi
siekimą su Prancūzija iš ga stabdė autobusą, kad 
kur radikalu valdžia gau- neatsimušus į prieky va- 
na maistą ir karo reikme- žiuojantį automobilių ir 
nis. naslvdo ant šlanio kelio.

Iš Teruel, 140 mylių į Bus’as sukosi į šoną, nu
rytus nuo Madrido, gen. griovė tvora ir apsivertė 
Franco taikosi užduoti pakalnėje. Pasažieriai ne- 
--------------------------------- sunkiai sužeistųI ■ Ijai — Kazys Stulgaitis, 
Kenosha ir Ant. Savickas, 
New Jersey. Spaustuvės 
direktoriai: Juozas Gle- 
bauskas. adv. K. Savickas 
ir A. Manstavičius, visi 
iš Chicago. Gubernatorių 
Tarybą sudaro apskričių 
pirmininkai, būtent, Pet
ras Bložis, Cicero; V. Ke- 
reišis, Worcester, Al. Ket
virtis, New Jersey. Skel
bimu vedėjas Edv. Staniu
lis. N. J.

Sekantis seimas įvyks j 
1938 m. Chicago, UI. kun. 
M. Urbonavičiaus parapi
joj.

Seimas praėjo labai gra
žioje ir pakilusioje nuo- 

Gudelis^ taikoje.

I

Toledo. O. — Rugniūčio 
— Paslvdus autobusui,8 

važiuojančiam į Chicago, 
36 nasažieriai tapo sužeis
ti. Bus’o vairuotojas stai-

PREZ. ROOSEVELT 
VAŽIUOJA NAMON

Washington, D. C. —
Prez. Roosevelt sr>ecialiu 
traukiniu parvažiavo į 
savo namus Hyde Park, 
New York, trumpam poil
siui.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

tininkas 
Chicago;

■1

TELMOHOrt 26H0.
T

IĄĮVAI
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PASNINKAS
Ateinančiame šeštadie

Palangą, praleisti dieną.
Galės važiuoti ir nenariai

nį įpuola pasninkas - vigi
lija prieš Švenč. Marijos 
Panos į Dangų Ėmimo 
šventę, Žolinę.

draugijėlės, užsimokėda
mi pusdolerį.

tojų. Paskelbimas yra vie- 
šas pagyrimas kilniog.pi-.

Massasoit ainių 
ir padėka pirmiesiems in-

PADĖKAVONĖ
>

LIETU VOS ŽINIOS
s

dionams už suteiktą pa
galbą pirmiems Massa
chusetts gyventojams.

30 SIŪLĖ DARBININ

1
f

A /

i KVETKAIKVETKAI

Skundžiasi Ūkininkai

ADĖLĖ PIEPIORA
(Akunevičiutė)

k
ž z Kvetkų apylinkės ūki

MARIJOS ŠVENTĖ
Rugp. 8 d., Šv. Petro 

bažnyčioje kunigai ragino 
žmones gausiai eiti prie 
sakramentų Švenč. Mari
jos Panos į Dangų Ėmimo 
šventėje, kuri įpuola se
kantį sekmadienį.

STUDENTŲ SUSIRIN
KIMAS

Rugp. 10 d., 8 vai. vak’., 
parapijos salėje, 492 E. 
7th St., įvyks Studentų 
kuopos susirinkimas. Pra
šomi atsilankyti ir svečiai 
studentai.

I

VAIKELIŲ DRAUGIJA
Rugp. 11 d., 8 vai. ryte, 

Marijos Vaikeliai važiuo
ja, busais, į Lawrence,

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

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.

ĮVAIRŪS skelbimai

NEAPOLITAN

K.SIDLAUSKAS
918 E. Broadvvay 

; So. Boston, Mass. 
Tel. 9367

Naudokite

Parėms...
Išvažiavimams...

ar tik

W, ICE CREAM

ATSIVĖSINIMUI

TARSIDUODA South Bostone 
12 kambariu mūrinis namas ge
roje padėtyje. Turi būti parduo
tas skubiai. Atiduosiu už $2000. 
Patelefonuokite SOUth Boston 
M39. (30-3-6-9)

■■ ■ — 1.1 .....................................-i ■ ■

^PARSIDUODA krautuvė, kuri 
d|ro apyvartos virš $60,000 į 
mfctus, inventorius siekia $16,000, 
į {JO dienu kas pirks, gaus už 
$ip,000. Duodama ant išmokėji- 
m«. Rašykite mano agentui, C. 

Douglas, Port Main, N.- Y.
J ■ (9-13)
B
JARSIDUO^A 41 Wood Avė., 

M^ttapan, Mass. 2 šeimynų ša
po 6 kamb. Tuščias lotas ir 

i medžiai. Namas pasken

Važiuojantieji teužsire- 
gistruoja iki antradienio 
ryto, pas Ant. Jurgelaitį, 
V. Smigelskaitę ir “Darbi
ninke”.

MIRĖ
Rugp. 7 d., miesto ligo

ninėje, mirė Jonas Pau
lauskas, 64 metų, gyv. 19 
A St. Amerikoje pragy
veno 45 metus. Paliko du 
sūnų ir dvi dukteri. Palai
dotas iš šv. Petro bažny-, 
čios, rugp. 10 d., 9 vai. r., 
Šv. Benedikto kapuose.

STAIGA MAŽYTĖ MIRĖ
Rugp. 6 d., užmerkė sa-| 

vo akytes puiki, metų ir 
pusės, p. Adomo Simnoko 
dukrelė. Ji dieną prieš tai 
apsirgo. Nugabenta mies
to ligoninėn. Daryta ope
racija. Rasta trukusią ak
ląją žarną. Kūneliui užsi-| 
nuodijus, mažytė ligonė 
nebeišlaikė. Jos mamytė, 
Drie kurios ji mirdama 
labai šaukėsi, yra mirusi 
Iženos 22. 1936. Paliko tė
velį Adomą ir senutę 
Prancišką Zaleckienę. Ta
no palaidota rugn. 8 d., iš 
Šv. Petro bažnyčios, Nau
jos Kalvarijos kapuose.

KUI KRAUJO

•D. J. Loo-Cambridge, 
ney, delegatas į šių metų 
ADF suvažiavimą Lowell 
mieste, staiga susirgo Sil- 
ver Lake vasarvietėje, 
Wilmington, kuomet žaiz
da pilve pratrūko. Gydy
tojai prašė jo draugu dar
bininkų paaukoti kraujo 
perleisti ligoniui. 30 dar
bininkų pasisiūlė ir lau
kė ’ ligoninėje kėlias va
landas pasirengę aukoti. 
Ligonis susilpnėjo taip, 
kad nė' kraujo perleidimas 
nepadėjo ir mirė.

SVEČIAI
Rugp. 5 d., grįžo So. 

Bostonan kun. Jonas Vo
sylius. MIC. Jis šv. Petro 
Darapijos kunigams gel
bėjo bažnytiniame darbe 
iki rugp. 9 d.
‘ Rugn. 6 d., atvažiavo 
kun. Juozapas Vaitkevi
čius, MIC., D.D., Marijonų 
seminarijos rėkto r i u s. 
Gerbiamas tėvas rekto
rius kalbėjo nėr radio ir 
sakė bažnyčioje, porą pa
mokslų.

Tėvas Rektorius, čia, 
nugirdo Seseles Jėzaus 
Nukryžiuoto kalbant tar
pe savęs lietuviškai. Už 
tai gerbiamas svečias ne
sigailėjo Seselėms kompli
mentų.

v •

BOSTONO VANDUO 
NESUTERŠTAS

Boston — Dr. G. W. An- 
derson praneša, kad tyri
nėjimas Bostono geriamo 
vandens neparodė, kad ja
me būtų kokių pavojingų 
bakterijų. Buvo pasklidęs 
gandas, kad vanduo buvo 
užkrėst a s bakterijomis. 
Chemikai ištyrę vandenį 
pasakė, kad nereikalinga 
vandenį virinti pirm ge
riant, nes jis ir taip yra 
tinkamas gėrimui.

IŠVYKO ATOSTOGOMS
Įžymus laikrodininkas, 

p. Juozas Dilis, kuris turi 
auksinių daiktų krautu
vę “Darbininko” name, 
366 W. Broadvvay, rugp. 9 
d. išvyko atostogauti. Jį 
kratuvėje pavaduoja p. B. 
Kavolytė, patyrusi auksi
nių daiktų pardavėja.

Rap.

GAISRAS DORCHES 
TEKY

KeturiDorchester
gyventojai, gyv. Trull St. 
turėjo apleisti namus, 
kuomet gaisras prasiplėtė 
po visus kambarius. J. 
Doucette valė aliejinį pe
čių ir kas žin kaip liepsna 
pasidarė ir tuojau visas 
kambarys užsidegė. Ug
niagesiai atvažiavę užge
sino gaisrą. Nuostolių pa
daryta keli tūkstančiai 
dolerių. J. Doucette apsi
degino ranką, begesinda- 
mas gaisrą. z

LANKĖSI

7

Mirė Rugpiūčio 4 d. 1937 m., po gedulingų 
ir iškilmingų pamaldų Šv. Petro bažnyčioje So. 
Boston, Mass., kūnas buvo nulydėtas į Naujos 
Kalvarijos kapines.

A. a. Adelė paliko didžiausiame nuliūdime 
vyrą Andrių, tėvą, motiną, brolį, tris seseris, 
artimus gimines ir drauges.

Šiuomi norime išreikšti nuoširdžiausią pa
dėką už iškilmingas pamaldas bažnyčioje kun. 
P. Virmauskui, kun. prof. J. Vaitkevičiui, kun. 
J. Vosyliui, klierikams: Naudžiūnui ir Šmigels- 
kiui. Taipgi nuoširdžiai ačių grabnešėms: Rose 
Dabravvalski, Blanche Romanski, Anna Chap- 
lik, Mary Beltis, Stella Paviois, Mary Tohey.
Aldona Marmokas ir Wandai Piepiora.

Reiškiame nuoširdžios padėkos visiems 
tiems, kurie aukojo gėles, dvasiškus bukietus, 
aplankė pašarvotą ir dalyvavo laidotuvėse ir 
paguodė mus neapsakomoj nuliūdimo valandoj.

Nuoširdžiai dėkui laidotuvių direktoriui p. 
J. J. Dirsai iš Worcester, Mass., kuris taip nuo
širdžiai teikėsi patarnauti.

Brangi Adele, negailestinga mirtis išplėšė 
Jus iš mūsų tarpo ir paliko mus didžiausiame 
skausme ir liūdesyje. Mes niekados Tavęs neuž
miršime — visuomet atsiminsime savo maldose.

Nuliūdę
Vyras, tėvas, motina, brolis, seserys ir giminės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ATĖMĖ DETEKTYVŲ 

AGENTŪRAI LEIDIMĄ

ninkai skundžiasi, kad jau
3 metai, kaip grioviai ma
tuojami, bet vis nebaigia
mi.

KRAKENAVA

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

4
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay

LSt. LIQUOR STORE

So. Boston, Mass.

rugp. 
lankėsi

P-nia Alena 
su dukteri-

šeštadienį, 
“Darbininke” 
Lowell, Mass. 
Kazlauskienė 
mi Teofilia. Pp. Kazlaus
kų šeima yra LDS nariai 
ir “Darbininko” priete- 
liai ir rėmėjai. P-nia Kaz
lauskienė atsilan k y m o 
proga paliko spaudos dar
bų.

St. Paul, Minn. — Šio-j 
i mis dienomis Minnesota 
I valstybės gubernatorius 
E. A. Benson, atsisakė 
atnaujinti Pinkerton Na
tional Detective agentūrai 

' leidimą veikti toje valsty-1 
bėję.

Priežastis, dėl kurios 
atsisakė išduoti leidimą, 
gub. Benšoif^ako yra ta: i 
“Mano nuomone leidimas ; 
veikti detektyvų agentu-1 
rai, kuri užsiima šnipinė
jimu prieš organizuotus 

i darbininkus, neina žmo- 
i nių gerovei”. Toliau gub.

Benson paaiškino, kad La 
Follette investigacija pa
rodė tos agentūros nele
galius darbus, k. a., unijos 
rekordų pavogimus, strei
klaužių pristatymus ir ki
tus. Tie faktai esą parodo, 
kad toji agentūra yra 
priešinga žmonių gerovei.
KAIP PAGYDYTI RAU

DONĄ NOSĮ

Brangsta Žemė
Krekenavos ap. už 1 

mokama 500 — 1.000 litų. 
Priežastis — ūkiškos būk
lės gerėjimas ir žemės 
stoka.

PANEVĖŽYS

ha

Audra Griovė Mišką
Panevėžio apylinkėje 

siautė smarki audra, kuri 
pridarė daug nuostolių ū- 
kininkams daržuose, so
duose ir laukuose, o miš
ke išvertė kelis tūkstan
čius medžių, kuriuos da
bar Miškų D-tas ruošia 
pardavimui.

v •

PRO KUR EIS AUKŠ
TAIČIŲ PLENTAS?

Šiemet to plento dalis 
nuo Gučkampio, prie Že
maičių plento, į Kėdainius 
jau tiesiama. Toliau plen
tas eis pri Truskavą, Ra
mygalą, Panevėžį, Pasva
lį, Biržus iki Latvijos sie
nos.

ALYTAUS AVIACIJOS 
DIENOJ DALYVAVO 

PER 15.000 DZŪKŲ

PASKELBĖ “INDIONŲ 
DIENĄ”

Boston — Gub. Hurley 
paskelbė ketvirtadi e n į, 
rugpiūčio 12 dieną “Indio- 
nų Dieną” ir ragino Ma£ 
sachusetts piliečius tą 
dieną atminti 300 metų 
taikos tarp indionų ir bal
tų Massachusetts gyven-

II

Vienna, Rugpiūčio 8 — 
Dr. M. Juvenal išrado bū
dą kaip galima raudoną 
nosį pagydyti. Norintieji 
raudoną nosį pagydyti, 
turi prisilaikyti nuo kai 
kurių valgių. Reikia val
gyti daug vaisių ir daržo
vių, bet mažai riebalų ar 
kiaušinių baltimo. Pirmus 
du mėnesiu valgyti vien 
vaisius ir daržoves. Pas
kui galima prie to pridėti 
pieno per kitus du mėne
siu. Galutinai prie to vis
ko dar pridedama du 
kiaušiniu į savaitę ir 11 
uncijų mėsos. Tokis prisi
laikymas nuo riebumų ir 
mėsos pagydys raudoną 
nosį.

MOTERYS GREIČIAU 
MĄSTO KAIP VYRAI

Little Rock, Ark. — .... 
Rugp. 8 — Dr. R. Mįlisen, 
Indiana universiteto kal
bos klinikos direktorius, 
praneša, kad moterys 
greičiau mąsto kaip vyrai. 
Jis įrodo, kad kas greitai 
mąsto tas mažai arba vi
sai nemikčioja. Taigi mo
terys mažiau mikčioja 
kalbėdamas kaip vyrai. 
Dr. Milisen sako, kad A- 
merikoje yra daugiau 
kaip milijonas mikčioto- 
jų. Moterų smegenų mik
lumas leidžia joms grei
čiau nuosprendį padaryti, 
o nuosprendį padarius tai 
nėra priežasties mikčioti.

Liepos 18 d. Alytuje į- 
vyko aviacijos diena, ku-: 
rios rengimo k-to pirm, 
buvo teisėjas Duoba. Da
lyvavo 4 lėktuvai ir sklan- 
dyvas, vėliau dar atskrido 
aviacijos virš. pulk. Gus
taitis, bet dėl mažo aero
dromo negalėjo nusileisti. 
Lakūnė Liorentaitė šoko 
iš lėktuvo su parašiutu 
(nusileido netoli Nemu
no), Dženkaitis pademon
stravo aukštąjį pilotažą, 
Garolis — autožirą. Iš vi
so į aviacijos dieną iš 
Dzūkų provincijos į Aly
tų suvažiavo daugiau kaip 
15.000 dzūkų.
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LIETUVOS ČIGONAI 
LAUKIA SAVO KARA

LIAUS

Užsienio spaudai ir ra
dijui pranešus, kad nau
jasis čigonų karalius Kve- 
pa ruošiąsis atvykti į Lie
tuvą, mūsų Čigonai sukru
to juo didžiuotis ir nori 
tinkamai jį sutikti.

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

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cumming-s Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.
, Valandos Sekmadieniais: 
6—10:30 A. M.; 4—6:30 P. M.
========================

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.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTH 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti

Parduodam geriausius Įvai
riu rūšių. TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visų U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV E M S, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. 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.

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORjCHESTER AVĖ. 
SO. B'JSTON. MASS.

Prieš Afidrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

MfflORilL CBMNITE C0>

GRABORIAI
rs. BARASEVIČIUS IR

SŪNŪS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISES

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

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

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M §t. 
Tel. ŠOU Boston 3960

PatomatHmas Dienų ir Naktį

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 
į GRABORIUS - UNDERTAKER

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

Telefonas SOUth Boston 4486.

IBROCKTONO OFISAS* Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Matu ]

dus mėdfiuoea, visi moderniški į- 
Atsišaukite pas savi- 

nmkus, 58 Conley Rd. Avon, 
Mu*. i n .s. (10)

L i
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MOTERIS UŽ KRIKŠČIO
NYBĘ

/

Stabmeldijoje tos mo
ters, kurios nebuvo ište
kėjusios, nesiskaitė as
mens. Bet ir ištekėjusios 
tebuvo laikomos tam tik
ra prasme vyro nuosavy
bė, vaikų motina, vyro už
gaidu tenkinimo priemo
nė. Pas graikus ir romė
nus geraisiais laikais mo
ters būklė buvo kiek ge
resnė už rytų kraštų mo
ters būklę, kur viešpatavo 
daugpatystė. Pas graikus 
ir romėnus ji buvo skai
toma ir kaip vyro asmeni
nė mylimoji, gvvenimo 
draugė. Bet teisišku žvi’ 
gsnin ir čia palikta vyro 
nuožiūrai.

Dvasiniu žvilgsnius, y- 
patingai pas graikus, mo
ters išsilaivinimas turė
davo žemiau stovėti už 
vyro išsilavinimą.

Vestalių pagarba dar il
gai buvo branginama, bet 
moters, ištekėjusios ir ne
ištekėjusios. naverčiamos 
žemųjų instinktų užgaido
mis tenkinti.

nebūtų juntami. Provizo
riaus veidas švystelėjo. 
“Gal ponia truputį malo- 
nėsi atsisėsti, kol aš pats 
pasikalbėsiu su vaistinin
ku”? paklausė jis. Ponia 
atsisėdo. “Gal poniai gali
ma pasiūlyti belaukiant 
limonado ir jį pasiskanin- 
dama jį išgėrė. Išgėrusi ji 
savo geradarį vėl paklau
sė: “Bet gal vaistininkas Į 
greit neateis”? Provizo
rius patenkintas nusišyp
sojo: “Miela ponia, aš čia 
truputį jus prigavau: aš 
pats esu vaistininkas, ir 
tamsta savo pageidauja
mus vaistus jau nejunta- ! 
mai išgėrei”. Ponia pabalo 
ir greit šoko prie durų. 
“Juk tai pasiutimas”! — 
šaukia ji tarpduryje. “Aš 
klausiau vaistų tik savo 
broliukui”. “V. ž.”
lenkai iesk6 kara

liaus

F SPECIAL 
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TRYS NUTEISTI MIRTI; 
PENKI KALĖTI

Maskva, Rusija — Rug
piūčio 4 — Trys Novoro- 
siisko maisto bendrovės 
viršininkai buvo nuteisti 
mirtimi ir kiti penki nu
teisti į kalėjimą vieniems 
metams. Teisme jie buvo 
kaltinami “bandyme su- 
ardvti darbininkų rinką”.

Jie pardavinėję nešvie- 
žias dešras, nuo kurių m; 
re 120 žmonių. Tas įvykis 
iššaukė tyrinėjimą ir ga
lutinai teismą.

Londonas, Anglija, — 
Rugp. 5, — Lenkijos mo- 
narkistu partija, kaip ra
šo “Daily Miror”, tikisi 
valdžios perversmą ir po 
to turėti karalių. Tačiau, 
jie neturi kandidato į sos
tą. Tai jie išnešė rezoliuci
ją prašydami Anglijos ka
raliaus Jurgio VI brolio 
būti kandidatu į Lenkijos 
sostą.

Lenkija karaliaus gal ir 
neturės, bet žinia, parodo, 
kad be svetimų pagalbos 
lenkai negali šalies valdy
ti; ir antra, kad tenai ne 
viskas ramybėje ir tvar
koje. Su laiku, už mūsų 
Vilniaus pavogimą, Len
kija skaudžiai atmokės.

NORI ATGAUTI ĮMOKĖ
TUS VALDŽIAI MOKES

NIUS
PUIKUS PATARNAVI

MAS

Jauna graži Donia užei
na i vaistine. Provizorius 
kuris malė kažkokius mil
telius. gražiai iai nusišyo- 
sojo ir elegantiškai priė
jo paklausti kas poniai 
reikalinga. Ponia, lyg gė- 
dvdamasi, paklausė pro
vizorių ar jis negalėtu 
duoti viduriams paleisti 
kokiu staigių vaistų ir 
kad tie vaistai priimant

Cambridge — Universi
ty Distributing kompani
ja nori atgauti iš valdžios 
$60,390, kuriuos ji įmokė
jusi mokesniais už “Jig 
saw puzzles”. Kompanija 
padavė prašymą dabar, 
kada Vidujinių Mokesnių 
taryba nusprendė, kad tie 
“Jig saw puzzles” vra žai
slai, o ne sportiški daly
kai. Už sporto reikmenis 
reikia mokėti mokesnius, 
o už žaislus ne.

Į
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N0W ON SALE
for a limited time only

NET FOOD STORAGE 
SPACE 6.25 CUBIC FEET

TOTAL SHELF AREA
12.64 SGUARE FEET

r ( r

FREEZES 84 ICE CUBES 
(9 POUNDS)

t

ICE TRAY RELEASE
c

COMPLETELY SEALED 
ICE COMPARTMENT

_____ rSoFc®*5*5*0!
Nors* .

turpl“’ 7 
current/ •"«’

■
I •
I

? J 
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ONE PIECE UNPIERCED 
I PORCELAIN INTERIOR

r
HYDROVOIR

EXTRA 
COLD STORAGE SPACE

COLD CONTROL 
MOUNTED ON INSIDE

AUTOMATIC 
ELECTRIC LIGHT

d

• Take advantage of this limited ąffer. Get 
a fall family size Norge Rollator Refriger
ator at amazingly low terms. Come in and 
let us ezplain why no modern household 
can afford to be without genuine Norge 
Rollator Refrigeration.

<£>ee Z4& Ncsuje Huy!

PIRKDAMAS GALI MOKĖTI PO 14c Į DIENĄ

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

VOKIETIJA NESIKIŠA Į 10 DARBININKŲ SU
KINU - JAPONŲ KARĄ ŽEISTA RIAUŠĖSE

Detroit, Mich. — Rug- 
i piūčio 4 — Pietų metų

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER, MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrašiūnas, sav. 
490 Broadway, Tel. S0ū 3120

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadvvay
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
___ _ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Jnozas AvatriMys, 
W1 6th SL, So. Boston, Man.

Vfce-Pirm. Albinas N^vlera,
16 Winfiel«i SL, So. Boston, Man. 

Prot. RaSL Jonas Gllnockls,
5 Thomas Pfc. So. Boston, Mass. 

Ffn. RaAL Aleksandras TvaSka,
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Masu 

Iždininkas Pranas Tuletkls,
109 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikls.
7 VVInfield SL. So. Boston, Mass.

Praust ja laiko susirinkimus kas tm 
flą nedėldlenf kišk vieno mėnesio 
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 4®f 

E. Tth SL, So. Boston, Mass.
I

ROCKERFELLER TUR
TAS IŠAUGO IKI ; 

$128,000,000

Nevv York — William 
Rockerfeller, brolio John 
D. Rockerfeller, turtas

kad Guerin negalės už
kopti į bokšto viršūnę. T. 
Guerin pradėjo lipti ir pa
siekęs viršų paslydo ir 
krito žemėn. Bekrisdamas 
atsimušė į elektros vielas 
nešančias 11,000 voltų jė
gos ir buvo skaudžiai ap- per penkioliką metų padi- 
degintas. Jo draugas išsi- dėjo 12 milijonų dolerių.' 
gandęs prišaukė policiją William Rockerfeller mirė 

1922 metais. Jisai paliko
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tysų rankas palaikyti iki 
Vaikai neturėtu kvailų jo vaikai sulauks metų, 

lažybų daryti. KaiD leng-j Turtas susidaro iš 60%. 
vai gali net ir gyvybę pra-l bonų ir 40% šėrų akcinė-

se bendrovėse.

MOONEY SERGA 
KALĖJIME

KANADA GRIEŽTAI 
DRAUDŽIA AMUNICI
JOS VEŽIMĄ ISPANI

JON
San Rafael, Kalif. — 

Tom Mooney sunkiai su
sirgo kalėjime skilvio už- 
sinuodijimu. Jisai laiko
mas kalėjimo ligoninėje. 
Kiek laiko atgal jisai yra 
sirgęs “uleers” pilve. Moo
ney vis kovoja, kad atga- 

♦♦♦ vus laisvę. Jisai dabar 54 
metų amžiaus ir sėdi ka
lėjime nuo 1916 metų, ka
da ji suareštavo, įtarda
mi už sprogdinimą bom
bos laike parodos.

ParyžiausParyžius
policija pradėjo intensyvų 
ieškojimą vagių grupės, 
kurie per paskutinius ke
lius metus iš viešbučių 
kambarių pavogė 150,000 
dolerių vertės brangeny
bių. Vagys įlenda per lan
gus ar piazus 
brangen y b e s.
niausiąs tokis įvykis tai 
buvo amerikiejtei, P. J. 

į Potts, iš Maryland valsty
bės. Ankščiau po n i a 
Goodman iš New York 
pranešė policijai, kad jos 
brangenvbiu kelių tūks
tančių dolerių vertės kas 
nors pavogė. Abiejų bran
genybės buvo apdraustos.

• v

ir vagia 
Paskuti-

PEČIAUS SPROGIME 
ŽUVO TRYS

Roosevelt prašo ūkio bi
lių perleisti pirma sesijos 
užsibaigimą.

» LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkaienĄ
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tei. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. Rait. — Brone Cunlene, 

29 GonM St.. W. Rozbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt — Marijona MarkonlutS, 
4115 Washinjrton St., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
TMininke — Ona StanfallutC,

106 Wewt 6th SL, So. Boston, Masa. 
Tvarkdare — Ona Mlzrlrdiene,

1512 CohHnMa Rd.. So. Boston. Masa.
KSana Globėja — Ona Siaurienė.

448 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo anririnklmus laiko kas 

antra utarnlnka menasi*.

7:90 vai. vakare. pnbntnyftnĄ «v<

Vinele drancljoa reikalais kreipkite 
paa protokolu raitininke.

Ottavva, Kanada — Pe
reitą savaitę, po to kai 
paaiškėjo, kad Ispanijoje 
radikalų kariuomenėje y- 
ra apie 500 kanadiečių, 
Kanados valdžia griežtai 
uždraudė persiuntimą a- 
municijos į Ispani j ą. 
Taipgi uždraudė kanadie
čiams važiuoti į Ispaniją 
kariauti. Visi persiunti
mai amunicijos į kitas ša
lis, turi būti daromi tiktai 
gavus valdžios leidimą,
BEZBOŽNIKŲ LAIME 

JIMAS

Bedievybės propagan
dos pirmininkas praneša 
Stalinui apie bezbožnikų 
laimėjimus:
— Drauge Staline, paga

liau laimėjome. Dabar jau 
bažnyčios ištuštėjo, nie
kas jau jų nebelanko...

Kuriuo būdu jums tai 
pavyko? — klausia Stali
nas.
— Labai paprastai, di- 

dysi vade, tautos tėve! 
Mes jose įrengėme anti
religinius muziejus.

Berlynas — Vokietija 
tvirtai laikosi neutralumo w i ,Kinu - Japonų karo reika-l P1ymouth M.o‘°r Car. koJ?-, 
Ju. Bendrai, manoma, kad PanlJOįeT . “ta,° , “s. 
Vokietiia žiūri ka Rūšim'tarp Umted Automobile 
vok euja žiuri, Ką Rusija Workers unijos ir kompa-' darys. i.. .. J . iJ i nijos unijos darbininkų.1

Bet apart to, yra geros Dešimts darbininkų buvo 
priežastys, dėl kurių Vo- sužeisti ir nugabenti į li- 
kietija nenori kištis į Ki- gonines. Kiti buvo aprūpi- 
niją. Vokietijai reikalin
ga užlaikyti gerus santy
kius su Kinija, nes jai 
reikalinga Kinijos marke- 
tai. Toliau, prieš Japoni
ją, pasisakyti, nenori, nes 
su ja keli mėnesiai atgal 
pasirašė prieš - komuniz
mą sutartį.

SENATORIUS WALSH 
REIKALAUJA PAGEL
BOS NETURTINGIEMS

Washington — Rugniū- 
čio 4 — Senatorius iš Ma- 
ssachusett. D. I. Walsh, į- 
teikė reikalavimą Waemer 
Namu Statybos biliaus 
komitetui, prašydam a s, 
kad tą bilių permainvtu, 
taip, kad neturtingieji 
gautu pagelba. Senato
rius Walsh sako, kad tas

narni dirbtuvės ligoninėje.
Riaušės nrasidėio. kada 

darbininkai sulaikė kom
panijos unijos du viršinin
ku. Tuoiaus buvo atleisti 
keturi U. A. W. unijos 
darbininkai. Po to vėl iš
kilo didesnės riaušės ir 
policija buvo pašaukta. 
Kompanijos viršinink a s 
pasakė policijai, kad 
streikas viename deoart- 
mente visa triukšmą iš
kėlė. Jisai toliau užvadino 
tą streiką “svarbų sulau- 
žvmą” unijos kontrakto 
su korporacija.

KONGRESAS NESU
TINKA PERLEISTI 

ERES BILIŲ

RANKOSE UŽMIRŠTI 
PINIGAI

ir keliolika 
susirinku- 

nečiuje su-

Washington, D. C. —
i Fed. Reserve tarybos kny
gose randasi sąskaita 189, 
039,000 dolerių įvairiose 
šalies bankose, kurie yra 
visiškai užmiršti. Tą su
mą pinigu penki ir pusė 
milijonai žmonių sudėjo ir 
užmiršo. Kai kuriose kny
gutėse yra tiktai keli cen
tai, bet 1211 knygučių tu
ri tarp $10,000 ir $50,000 
ir net 65 knygutės turi 
virš $50,000. Senato ban
kų komisijos rankose šiuo 
tarpu yra bilius, kurio 
aprūpinimais valdžia ga
lėtu pasiimti į savo iždą 
pinigus, kurių niekas ne- 
atsiima per 20 metų. Kol 
kas tas bilius Senato ne
pasiekė.

Paterson, N. J. — Trys 
darbininkai World Bestos 
korporacijos dirbtuvė j e 
tapo užmušti 
sužeisti, kada 
sios dujos
sprogdino pečių ir visą 
narna. Trenksmas buvo 
oirdimas visame mieste. 
Gretimų dirbtuvių langai 
išbirę jo. Sužeistieji buvo 
nuvežti į Šv. Juozapo ligo- 

i ninę. 1

Nedidelė Maldaknygė ■

‘AUKSO ALTORIUS’ :
Už 30c 'į

Jei nori įsigyti labai pi
giai nedidelę maldaknygę, 
4x2% colių didumo, juo- 
dais apdarais, 445 pusią- 
pių su įvairiomis maldo
mis ir litanijomis, pri- 
siųsk “Darbininkui” pašto 
ženklų už 30c. vertės, ar
ba 3 dešimtukus . įdėjęs į 
konvertą ir gausite “Auk
so Altorių”.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 

366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

15 METU BERNIUKAS 
UŽSIMUŠĖ

Washrngton. — Rugp. 4 
Dėl Prezidento Roosevelt 

bilius kaip dabar stovi, pageidavimo iavų kontro- 
nen a d e d a neturtingie- lės biliu perleisti pirm ne- 
siems. kuriems ta pagelba gu perleis javu paskolos 

Wagner bi- kainų biliu, Senatas ir At
stovu Būtas tuo klausimu 
nasidalino. Tas pasidalini
mas vėl atideda Kongreso 
sesijos uždarymą. Prez.

reikalinga.
liaus komitetas ir Admi
nistracijos vadai žada 
svarstyti Šen. Walsh rei
kalavimą.

Canton, Mass. — T. Gu
erin, 15 metų amžiaus 
berniukas, kopdamas į 
100 pėdu aukščio elektros 
vielų bokštą, paslydo ir 
krito žemėn, mirtinai su- 
sižeisdamas. Jis buvo išė
jęs su savo draugu pasi
vaikščioti Cantono miš
kuose. Priėję prie elektros 
bokšto Guerin draugas ė- 
jo lažybon, sakydamas,

1S KRANO IR BUTELIUOSE! JI

*

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

Telefonas
Woreerter, 6-4336

PITONE
So. Boston

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Publishęd every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

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

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

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

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

Domestic yearly ..........................
Foreign yearly ..........................
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

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

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Mokyklų Pasirinkimo 
Klausimu

Atostogoms įpusėjus, mokslą einąs jaunimas pri
valėtų susirūpinti, kaip toliau mokslą tęsti, į kurią 
mokyklą įstoti. Ir ne vien jaunimas tuo klausimu rū
pinasi. Tėvams ir visuomenei labai svarbu, kokiais 
keliais mūsų moksleiviai nueis: ar jie liks prie savų
jų, ar pasiners svetimybių bangose. Su baime ir dre
bėjimu žiūrime, kaip daugelis mūsų jaunimo visiškai 
nutolsta nuo savųjyį, stoja į viešas protestantų mo
kyklas, netekdami tikėjimo ir lietuvybės. Tad reikia 
labai apsižiūrėti ir tėvams ir pačiam jaunimui, kur 
jis eina, ką daro, kad neapgalvotas žingsnis mokyklų 
pasirinkime nebūtų pražūtingas.

Protestantai jau nenoromis prisipažįsta, kad jų 
mokyklos buvo pastatytos ant klaidingo pamato, nes 
jose kaip ir nėra religinio auklėjimo, o jei kur jis yra 
buvęs, tai dabar jau tiek nublanko, kad jo visai nesi
mato. Tiesą pasakius, su protestantų religiniu auklė
jimu kitaip ir negalėjo būti. Protestantų tikyba, ne
turėdama pagrindinių dogmų bei tikėjimo dalykų, a- 
tidaro kelią plačiausiai laisvamanybėi. Sykį laisva
many bė įsibriauna į tikybinę žmogaus ideologiją, tai 
jau tada nėra ribų jai apsistoti. Ji pažingsniui slenka 
į socializmą ir pagaliau nusapalioja į komunizmą. 
Tad protestantiškų mokyklų kryptis nepatiekia jo
kios garantijos bei patikrinimo, kad jos auklėtiniai 
nevirs socialistais ar komunistais. ,

Antra vertus, ir patys protestantai pripažįsta, 
kad katalikiškosios mokyklos, nors ir mažiau jauni
mo išauklėja, yra tvirčiausios ir pastoviausios tikėji
mo ir dorovės atžvilgiu. Iš jų išėję studentai turi jau 

•įskiepintus konkrečius tikėjimo principus, o ne ko
kias skystas laisvamaniškas svajones, kurios apart 
abejonių, svyravimo ir pagaliau ateizmo, nieko ne
duoda. Katalikų moksleiviai tvirti kaip uola, ir jei 
šiandie komunizmas Amerikoje randa kliūčių, tai tik 
pasidėkojant katalikiškoms mokykloms.

Tačiau mes esame ne tik katalikai, bet ir lietu
viai. Mums malonu išlaikyti katalikiškas ir lietuviš
kas lobis, kad jis, taip sunkiai per pusę šimtmečio su
kurtas, nenušvilptų vėjais, 
šventimo vaisiai 
visuomeninės įstaigos turėtų pasilikti lietuvių ranko
se. Todėl mūsų visuomenė, ne tik vadai, bet ir eili
nio’ susipratėliai, nuoširdžiai rūpinasi ir net nery- 
mastauja, kam čia reikės palikti tautos lobis. Mes rū
pestingai dairomės į savo moksleivius, kur jie eina, 
kur jie krypsta — saviškių ar svetimųjų pusėn. Lai
miname kiekvieną studentą ar studentę, kuriame at
siranda lietuvybės kibirkštis ir kurs stoja į lietuviš
kas parapijines ar aukštesnes mokyklas. Tokių jau 
mums netrūksta: bernaičiams Marianapolio Kolegija 
ir Hinsdale Seminarija, mergaitėms net trys Seselių 
vedamos akademijos: Chicagoj, Pittsburge ir New- 
towne.

Pripildykime jas savo jaūniihu ir jausimės atlikę 
savo pareigą tikėjimo ir tautybės atžvilgiu. Daboki
me savo moksleiviją, kad svetimieji jos nepagriebtų.

K.

Darbščios išeivijos pasi- 
mūsų parapijos, organizacijos ir

Prof. F. Kemėšis

Dėl Ko Gali Kilti Karas

taip lengvai duotis nutil
domas, nęs, šiaip ar taip, 
iškeltaš klausiihas tebė
ra dar ,

nebaigtas klausimas.
Tebelieka neatsakyta: 

ar gali įtastoHai pri^Jti 
marksistin i ą 
mas ir ar 1 ____
ribotasis kapitalizmas 

• • z C * -*

Visa tai sakyte sako, 
kad

Kan. Prof. F. Keročšįs lingumą ir, pagaliau, mė- 
parašė įdomų, straipsnį ‘XX gįnau bendrais bruožais 
hinrnko’ .Gerb. Skaityto- nupiešti tOSlOS pageidau- 
jams pravartu susipažinti, jamOSlOS sistemos kontū-
Amžiuje* su kuriuo ir ‘Dar
bininko’ .Gerb. f

Saugumas Apmoka
Amerikos inddstrijoj do mažiaus kai 10 milijo- 

itašmet . tižmušd 24,000 nų — arba 3¥2 milijonus 
darBffiįflf* .............  r

ius

JAU PRADEDA LIETUVOSvyraus 
alištinŠ 
ia būš
•jy si

>y- 
'usi-

ELEKTRIFIKACIJĄ4 '

g, sužeidžia dar dėl jos haujos - rūšies 
>6^00 ir išfiioka praktiško nuktbipimo 
dblėrių kompen- i programos; ir tik 4% mi- 

o pralaimė- Ii jonus kompensacijai. Su- 
u ■ taupė S70,00(),000.

te. t *• M-t

Steigiama Lietuvos elek
trifikacijos akc. bendrovė. 
— Pagrindinis kapitalas 
bus 10 milijonų litų, —r 
Statys didelę elektros sto
tį Šiauliuose ir dvi van
dens elektros stotis ant 

Miiiijoš upės

M . 
sJtbljai it da:

maifiiyf .—r--
Workš Progrėšš Admi-' WPA apsaugos kompa- 

hišttštįori rekordai paro- iii ja, kuri yrą jos rūšies 
do, kad praktiški fiukrei- didžiausia pasaulyje, bu- 
pimd programa apsaugo- vb įsteigta pagal National 
ja gyvastis ir sutaupo do- Safety Cbilhėil ir asekura- 
lerius. ^cijoš ekspertų rfekomeri-

Pereitais metais, Vienu duotą planą.
laiku, WPA samdė suvirs Įvėdė į daugelį darbo 
milijonus darbininkiį prie dirvų sėkmingus šaugu- 

jįo eksperimentus — plie- 
:ait- no, geležies, viešosios nau- 

liavimai parodo; kad doš, cemento, aliejaus, po-

11 s. .spcializ- 
gali išlikti flė- -i-' — - > ; > A

O jei nei viėnas nei kitas 
nesiderina su žmogaus 
prigimties reikalavimais 
ir lūkesčiais, tai ar neten
ka visiems galvojantiėmš 
žmonėms susirūpinti ir te
oriniu naujos pageidauja
mos ekonominės bei so
cialinės sistemos išsiaiš
kinimu, ir, ateityje, prak
tišku josios įvykdymu? 
Čia prašėsi ir dar vienas 
klausimas: ar dabar vy
raujančioji kapitalistinė 
sistema turi logišką ryšį 
su militarizmu ir karais? 
Jei taip, tai ar daug bėra 
vilties, kad dabar einąs 
visuotinas ginklavimasis 
nesibaigs gal ir netolimo
je ateityje nauju baisiu 
pasauliniu karu?

Šis klausimas mums lie
tuviams keliariopai yra 
labai svarbus. Naujas di-

' delis
karas gali mums grą
žinti Vilnių, bet gali 
pražudyti ir mūsų ne

priklausomybę.
Naujas karas, šiaip 
taip jisai baigtųsi, 
Lietuvai didžiausias 
laimes jau vien dėl to, kad 
Lietuva greičiausiai vėl 
turės virsti karo laukti.

; Be to, i 
karas greičiausia 
griauti iš pagrindų dar li
kusius moraliniuš žmoni
jos pamatus ir galėtų 
reikšti galą visai civiliza
cijai. Jojo pasėka galėtų 
būti visuotinis chaosas, 
kuriame tik bolševizmui 
su jo diktatoriais bebūtų 
vietos.

Tad jau kam, kam, bet 
mums, lietuviams, ypač 
baisios būtų ir pasaulinio 
karo ir socialinės revoliu
cijos perspektyvos.

kas Karus kelia?
Yra senai jaū žinoma ir 

gyvenimo įrodyta, kad 
vyriausias karų kėlėjas 
yra tarptaūtihiš didysis 
kapitalas. Kadd finansi
niai galiūnai nebesusita- 
ria dėl savo eksploataci
jos zonų, dėl žaliavos šal
tinių, karas turi išrišti jų 
varžytinių likimą. Val
džios dažniausia esti bejė
gės tas varžytines sulai
kyti, pačios dažniausia 
būdamos didžiųjų intere
sų įtakoj. Čia prisideda 
dar ypatinga būklė, ir ypa
tingi reikalai ginklų pra
monės, pakol ši pramonė 
nėra suvalstybinta ir 
randasi privačiose ranko
se. Ginklų pramoninin
kams karas reikalingas, 
kaip būtinoji jų gyvybės 
ir pelnų sąlyga. Kaip pa
rodė pereitų metų Ameri
kos Senato komisijos (su 
senatorium Ney prieša
kyje) tyrinėjimai, ginklų 
pramonininkai visada pa
laiko * kuo artimiausius 
santykius su karo ir lai
vyno ministerijomis. Jie 
be to,.

išlaiko specialistas tau
tų ktašt^tojbš, 

kurių užčtavmyš veikti 
kiro naudai įier spaddą 
ir intriguoti parlambntų 
užkulisiuose. Daiig čii re
voliucijų iškėlė it paaiš
kėję faktai iš^gyVehimo, 
neseniai mifitsio tniiltinli- 
liohininko Zabharovd, pa
dariusio ttirtūš iŠ ginklų 
garny tx)s.

su žmogaus

• V • • V

ar 
neš 
ne-

naujas pasaulinis
baigtų

rtėvarišoma k: 
sistema, 
svajoflė šu 
bių nusiginklavimo, 
ginkidvimp kofiferenbijos 
yirto tikra komedija, .ka
di pataiškėjo, jog didieji 
tų konfėrencijū ekspertai 
yfa ginklų pramones at
viri ar. šlapti atstovai.

Be abejb, nemaža priši-^ 
deda prie karų sukėŲmb' 
ir kitdš priėžastyš, k. i; 
moralinės, tautinės, politi
nės, ideologinės. -Tačiau 
negalima užginčyti, jog 
ekonomines priežastys už- 
ima H# vieną pirtltijii [ projektų. Pri
vietą. Palydykime pašau- industrijų apsk;
lio ekonomiją, d ponui 

visi krūminiai dantys.
KADA KARAI NE#E 

BUS REIKALINGI?
Karai nebebus reikalin

gi, kada kapitalistų Sam- f  .....
būriai nebeturės lemia- ]
mos įtakos į žmonijos ir turime. WPA saugumo kova nu-
gyVenimą, kada gyvenime KARO PAVOJAI mušė sužeidimų ratą iki
vyraus moralines vėrty- ‘ taika ldįkosi 1/7 dalies ratos dėl darbi-
beš. Jei kapitalo koncen- tUo k{įd fa§istinių valsty- ninku privatiškose indus-
tracijos procesas^ nebus bį Vokietijos ir Italijos trijose panašiose aplinky-
sustabdytas, tuščia bus netur^amos pinigJU( bėse.
Nauja6 S Twdt- pradėti,^"la-i ~ .......................

darbiavimo dvasia tautų 
ir Visos žmonijos gyVehi- 
me galės lengviau atsiras-, j Am valstybių’ ir 
‘kai paskirų žrtioniį lo- “oką’ kur®’

Biams bus nustatytos bent kol kas karo nenori.
’ rihn^ ‘ Tačiau gyvename jvainų

. ... , - ’. . netikėtiį galimybių laiku,kada nuosavybes ir turtai .. . 4®. _ < .v. ■ 
^nkuntaSe & S Vokietija sali-,

sukriausieji gešeftmache- ' 
riaį žinos, kad jie ir prie 
didžiausių pastangų ne
virs milijonininkais, o jei- ^“,avYo: I• • •. i 4. 1 ūki aa-pta. keliais žingsniais pastų-gu ir virš tokiais dėl savo - Ru ?. „ J
nepaprastų gabumų ir di- metų KUS1JOS ’
delio taupumo — tai vis 
viena didžiąją tų milijonų 
dalį turės po mirties pa-
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Marsui bus išrauti kone kompensacijos apsauga pieros ir chemikalų kor- 
’ šitam skaitliui darbininkų pofacijose. WPA apdengti

būtų kainavę nfet $80,000. darbšti apima visokias rū- 
įĘE- 000, t1Į.n 4 ; šis pavojingos statybos ir

Vifetbh to, WPA pralei- žemes konstrukcijas, ku- 
r B ■ .i riuose industrija visai nei 

rijas, mėginti įtikinėti nebandė apsaugoti darbi- 
kitas tautas mėš galime ninkus.

j. riR-isir:. 1 ’ ,

Šiandien taika laikosi 1/7 dalies ratos dėl darbi-

Trys svarbieji faktoriai 
biau, kad priešais save prie to prisidėjo — koo- 
turi demokratinių įr tur- peracija tarpe darbinin- 
tingųjų valstybių: Arigli- kų, vartojimas gyvasties- 

išgelbėjimo prietaisų; ir 
tinkamas prižiūrėjimas ir 
užveizda visų jų veikimų 
prie projektų ir triobose, 
kur jie dirbo.

Moderninėje industrijo
je, vieno darbininko sva
jojimas arba neatsargų

jį Vokietija, jei tik išsiderė- mas gali atnešti mirtį 
■' tų patogų priėjimą prie daug kitiems. Tinkamas 
j Rusijos žaliavos. Tai dar (nukreipimas prikl aušo 

nuo korporacijos visų 
,___, artėjimą darbininkų. WPA darbi-
prie kapitalizmo. Pana- ninkai atsargiai lavinami 
šiai sutarčiai įvykus, pa- prie darbų, susirinkimuo- 
didetų karo galimumai ir se jiems sakoma prakal

bti visuomenei^bei^vals-' Pabai^a būt1^ labai Pro' bos’ P^katos ir specialiai
. ko' f d if -in i blematiška Baltijos vals- pranešimai supažindina
nė enereiia paieškos kito- ir kai kurioms ki- juos su saugiais darbo
kiu kitaeshių ir kūrybin- ‘oms tautoms. P^aliau' b®,d/is ir kaip tinkamai 
gesnių perspektyvų. Gij ginkJ]uos iki šyje su Amerikos Raudo-
V‘mokslo; meno; plunks- tuomat tKr??u , !r

i

; blematiška Baltijos vals- pranešimai supažindina

mokslo; meno; plunks- m ( muju y uung.
noS; technikos kūrėjai « nedori provokacija gą-, Valstybių Kasyklų Biuru

* J les uždegti pasaulinį gaiš- 250,000 vyrų išlavinti pir-

Šiomis dienomis susisie
kimo viceministeris Ener
gijos Komiteto pirminin
kas inž. J. Jankevičius El
tos spaudai suteikė žinių 
apie pradedamus didelius 
elektrifikacijos darb u s. 
Pirmiausia plačiu mastu 
bus pradėtas Radviliškio 
durpyno tvarkymas, ku
riam tikslui <jau paskirta 
220.000 litų kredito. Ma
šinos durpynui jau užper
kamos. Netoli Šiaulių, 
prie Rekyvos arba Gaušt- 
vinio ežero bus statoma 
didelė elektros stotis, kuri 
galės teikti elektros švie
są ir jėgą Šiaulių, Radvi
liškio, Šeduvos, Panevėžio 
miestams ir apylinkėms, 
ir gal net Joniškiui. Stotis 
bus šiluminė, ir kurui bus 
naudojamos durpės iš Re
kyvos ir Tyrulių durpynų. 
1938 m. pavasarį stotis 
bus pradėta statyti, o tų 
pat metų rudeni galės bū
ti paleista į darbą. Stoties 
statyba ir visi įrengimai 
kaštuos apie puspenkto 
milijono litų.

Taip pat jau atliekami 
tyrinėjimai Babrungo u- 
nelio ir Minijos upės. Ant 
Minijos upės, Žemaitijoj, 
bus statomos dvi hidro e- 
lektros stotys, kurių sta
tybos darbai bus pradėti 
ateinantį pavasarį. Šios 
stotys teiks elektrą Telšių 
ir Kretingos rajonams. Jų 
statyba kaštuos apie 2 mi
lijonu 800 tūkst. lt. Toms 
stotims statyti ir eksploa
tuoti bus įsteigta “Lietu
vos Elektrifikacijos Ben
drovė”, kurios pagrindinį 
kapitalą sudarys 10 mil. 
litų. Viena akcija kaštuos 
100 lt. Numatoma, kad 
51% akcijų nupirks vals
tybė, o likusios bus ski
riamos išpirkti privatiems 
asmenims. Vėliau ši ben
drovė galės pastatyti ga
lingas elektros stotis Ne
ryje prie Jonavos ir kito
se didžiųjų upiu vietose. 
Kadangi prie Šio darbo 
vyriausybė prisidės savo 
kapitalais, tai bendrovė 
negalės imti aukštos kai
nos už elektrą ir išnaudoti 
elektros vartotojų. Prie e- 
lektrifikaciios darbų ga
lės prisidėti visi Lietuvos 
piliečiai, pirkdami bendro
vės akcijas. Vyriausiu 
b-vės šeimininku bus vy
riausybe.

galės laisvai kurti 
moralines, intelektualines 
ir ekonomines vertybes, 
niekeno nebevaržomi, nie
kieno nenupirkti,ir niekam 
nebereikalaują vergauti. 
Tada, savaime supranta
ma, nebebus kliūčių žmo
nijai pasijusti esant vie
nai didžiulei šeimai, ku
rios interesai nėra prie
šingi. o solidrūs. Tada ir 
laisvai tautų prekybai ne
slinku buš įsivyrauti.

Pikta ir skaudu, klau
sant priekaištus, kad gir
di, ne mums, lietuviams 
panašius klausimus kelti. 
Esame, sako, mažiukai, 
kas gi mūsų klausys? O 
kada gi mes įgysime drą
sos laikyti save kultūrin
ga tauta? Ir

kodėl mūsų ekonomis
tai ir sociologai, ypač 
kurie žino kelius į kitų 
tautų spaudą — negalė
tų imti skelbti savo, 
kad ir . naujų, kad ir

mos pagelbos darbui.
Gyvasties - išgelbėjimo

rą. Faktas, kad
gyvename nuolatiniame
karo pavojuje ir senai prietaisai, kuriuo prista- 
bebuvo tokia įtempta ir tė WPA, apima akinius, ' * • < *'' W • V■ v' a * 4 1 - - - * - - ? -nervinga kraštų nuotai

ka,
kaip šiuo metu. Reikia tat 
mėginti gelbėtis visoms 
galimomis priemonėmis.

Jei ir įvyks artimdje a- 
teityje pasaulio ekdriomi- 
nė konferenciją, ji Baigsis 
niekais, jei nebus pridėta 
kirvio prie Blogybių šak-. 
nieš.

Tad. sakyčiau, dar fievė- 
lu būtiį iškelti visu rimtu
mu tarptautinėje plotmė
je žmdilijbs ūkis bei san
tykių sanacijos klausimą.

Būtų galima pradėti nuo 
sureguliavimo senų skolų 
Amerikai, nes šis reikalas 
užmuša Amerikos pasiti
kėjimą ir atstumia tokią 
galinga valstybę nuo ben
dradarbiavimo kuri ant 
gražėšnį tdlitų sugyveni
mą.

Nauju kėliu pisukūs, 
atgimtų žmonijos viltis 
nusikratyti karų Ir.mili- 
tarįzmo šmėkla. Tarpe 

, pirmųjų žingsnių tada be 
abęjo būtų sutarimas pd- 
iiiiti

rinklų pHmdnę į faiš- 
tybhj rankas ir Šaukti, 
neatidėliojant naują ijti-

kaukes ir respiratorius 
apsaugoti darbininkų akis 
ir plaučius; šalmas, sau
gumo diržus ir linijas ap
saugoti darbininkus nuo 
staigios mirties; sunkios 
pirštines ir metalinius Če- 
verykus nukreipti puolan
tį medį; ir akmens ir me
džio įstaigose visokios rū
šys apsaugojančių daiktų 
pritaikinta prie krutamo- 
sios mašinerijos nukreipti 
sužeidimus. Darbininkai 
turi priverstinai nešioti 
ir vartoti šiuos apsaugosir vartoti šiuos 
prietaisus.

Peržiūrėjimą 
jektų veda tam 
lavintas štabas,

*

visų pro- 
tikslui iš
kuria dir

ba , is distrikto cfenfrų 
kiekvienoje valstybėje. In
spektoriai ieškd visokių 
pavojų ir pilnai tyrihėja 
visus nelaimingus atsiti
kimus. Jie siūlo rekomen
dacijas nukreipti būsimų 
nelaimingų atsitikimų ir 
praneša ką radę Statė Sa
fety Consultant. Jis per
duoda rekordus WPA 
Safety Direktoriui, Wa- 
shirigtone, kuris surinkęs 
raportus iš visos šalies 
nustato nukteipimo val
dymo būdus. Rankvedžiai 
ir pranešimai išleisti kaip 
tinkamai vesti darbą ir 
kaip tinkamai vartoti į- 
rankius, mašineriją ir gy-

vasties - išgelbėjimo prie
taisus.

Pasekmės taip nustebi
no Amerikos industriją, 
kad tūkstančiai darbda
vių prašė, kad WPA pa
gamintos knygutės ir pra
nešimai būtų jiems siun
čiami. Darbo pašalinis ek
sperimentas išnai kino 
nuomonę, kad saugumo 
programa yra per brangi;

Toliaus, ekspertai siūlo 
darbo pašalpos kampani
ją kaipo jų reik&lavimo 
galutiną įrodymą, kad 
tautos nelaimingų atsiti
kimų rata gali būti nukir
sta iki 2%, tai yra nuo 
24,000 mirčių į metus iki 
mažiaus kai 500, ir nuo 3 
milijonų rimtų sužeidimų 
iki 600,000.

Prašiau atsilieptijį pastudijuoti. Rašo:

“Pereita žiemą ir pava- spaudoje tuos, kurie šiais 
sarį “XX AmŽftis” perlei- klausimdiš domisi ir yra Į 
do per savo Skiltis visą 
eilę manb straipšriltį So
cialinių klaušimu. (Kai- 
kurie Gerb. Kan. Prof. 
Kemėšio straipsniai buvo 
perspauscHtlti it “Darbi
ninke”. Red.) Mėginau 
krįtiškąį., įvertinti . dabar 
vyraujančias' ekonomines 
bei socialines sistemas: 
kapitalizmą ir komuniz
mą; nurodinėjau naujos 
sistemos (aprėžtos priva
tinės nuosavybės) reika-

rus.

gal labiiu kompetentingi 
kalbėti, kaip as.

Deja, teko nusivilti. Į
Spauda gada šyvai atsi
liepė tik Į neigiamąją ma
no rašinių dalį, kurioj nu- 
rodinėjąu esamųjų san
tvarkų trūkumus. Tačiau

I I

į pozityviąją mano straip-i 
snių dalį, kuri ypatingai 
prašyte prašėsi diskusijų, 
kiek žinau, ligšiol niekas 
neatsiliepė.

Vis dėlto, nenorėčiau
i

drąsių teorijų?
ėl negalėtume įkelti i

___ ________ rriill-A- *
Kodėl ___----------- -n"?'__
šių klausimų per Tautų 
Sąjungos ekonominę sek
ciją? Žinoma, nei vienas 
nors ir stipriausias kraš
tas nepajėgs vienas panė
šiu gilių reformų gyvėrii- 
irian pravesti. Tai galima 
Būtų įvykdyti tik behdni 
tautų Sutarimu ir tai gal 
tik laipsniškai, poros ge
neracijų laikotarpyje. Ta
čiau . ' •

Keiti oafsą, plėtoti teo-

siginkiavin^ koh

Argi neatsikvėptiime ta
da lengviau ir mes, lietu
viai? ,
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KaipKomunistaiPiktnaudoja 
Jaunimo Idealizmą

Jaunimas visuomet turi vią” sekciją. Tačiau orga- 
—j nižacinįu

nioms idėjoms, diŪfeliems tik atrodo, o faktiškai ko- 
darbaniš, įr pasišventimo inunistų jaunimo judėji- 
žygiamš. Jis taip pat turi i—~ _
palinkimo veržtis į laimę, niųjų priklausomybėje vi-

.4 v . ■ -• 4 . ‘V**- X. • J ’ * • 'JV ••• ••

didelio užsidegimo kil-

žygiams. Jis taip pat turi

siekt savistovumo. Šitas 
jaunimo ypatybes sten
giasi išnaudoti savo pro- 
pogandai t ir veikimui ko
munistai.

Į jaunimą komunizmas 
eina su trims pagrindi
niais programos punktais, 
būtent: idealų radikaliz
mas, laisvė ir savystovu- 
mas. Kas jaunimui patie
kia idėjų, tas jau laimi jo 
širdis. Tačiau jaunimą vi
sada ŽaVi tos idėjos, ku-; 
rios yra radikalios, vadi- ! 
naši iš pagrindų keičia ė- 
samus dalykus. Kitas 
klausimas, ar tas radika
lias idėjas galima įgyven-: 
dinti, bet jaunimas turi tą 
silpnybę, kad mėgsta sva
jones, o svajonių pasaulis 
neturi ribų ir, kaip sako
ma, padangėse galima pa
sakiškus dalykus sukurti. 
Dėl to juo radikalesnė idė
ja, tuo ji turi jaunimui 
daugiau traukiamos jė
gos, sukelia jame susido
mėjimo ir prisirišimo prie 
jų. Todėl komunizmas 
tuojau stato labai ryškio
mis spalvomis jaunimui 
radikalias idejaš: kova su 
priespauda, išnaudojimu, 
už taiką, už laisvę, broliš
kumą, teisingumą, vargo 
išnaikinimą ir k. Šitos 
gražios idėjos labai su
prantamos jaunimui ir vi
si jų įgyvendinimo norėtų 
prisidėti, bet komunizmas 
skelbdamas šiuos obalsius 
turi visai kitų tikslų. Tai 
tik priedanga pritraukti 
jaunimą, 
nizmas

nizaciniu atžvilgiu taip

mas yra visiškoje vyrės-

* 9"
! bihinkų algas bei ūždar- 
i Sius, kurių šąskaiton įmo- 
nėš bėi fabrikai darb'iriih- 
kamš, hor-intiėms įsigyti 
savuosius namus, buvo' 
davtišidš po 200—300 kro
nų kiėkviėnaih. Tos, žino
ma, štiirios nežymiai buVo 
ižlaikbmbš iš darbininkų. 
RČikia pažymėti, kad Sto
kholmu . m testo' savivaldy
bė davė kiėkviėnam darbi- 
ninkUr 90 procentų namų 
vertės paskolos, kad dar
bininkas pasidarytų tokiu 
namelių savininku ir kad 
iš pradžių galėtų įsitaisy- lieti dviem, 
. • V • ' * 1 • ' 1 1 • • 4 ' • * 1 ‘ ' 4

si r engti, kaip įruošti dar
žą ir t.t. Be namų darbi
ninkai Steigdavo sodus, 
sodindavo vaismedžius ir 
šiaip puošdavo savo na
mus ir gatves. Ilgainiui 
išaugę medžiai sudarė la
bai gražų darbininkų ko
lonijos vaizdą.

Kalbamoji statybos ko
misija, davinėdama nuro
dymų darbininkų namelių 
statybos reikalu, žiūrėjo 
iš kiek narių Susideda 
darbininko šeima. Tuo bū- 

~ ___ ......~ .. -— du buvo pastatyti name-
iš pradžių galėtų įsitaisy-. lieti dviem, trim, ketu- 

! ti. Tačiau daugelis darbi-' riems ir daug narių turin- 
ninkų paprašė miesto sa
vivaldybę, kad ji juos ge
riausiai aprūpintų staty-

moji darbininkų namelių’ 
įsigijimo organizacija ir. 
kai buvo sudaryti pirmie* 
ji šių namų statybos pro
jektai, daugelis darbinin
kų abejodavo šių projektų 
įgyvendinimu, o kai kurie 
net buvo visiškai priešin
gi. Tačiau šis bandymas 
pavyko. Į jį su dideliu nu
sistebėjimu ir pavydu da
bar žiūri užsienis. Sunku 

‘suskaityti, kiek paskuti
niais metais buvo spaudos 
darbininkų, turistų, vals
tybės vyrų ir šiaip žmonių 
ekskursijų, kurių metu 
buvo su dideliu smalsumu 
aplankytos darbin inkų 
nameliu kolonijos Olovs- 
lunde, Eskende ir kitur.

Lietuvos kariuomenės raitininkas (ka
valeristas) šoka per kliūtį. (Iš ‘Kario’)

šais atžvilgiais. Iš jiems 
priklausomos jaunuome- 

Įnės jie reikalauja akty
vaus darbo ir veikimo, ne
duodami jai galvoti ir 
svarstyti reikalų.Dėl to jie 
savo jaunimo organizaci
joms draudžia teoretiškUs 
klausimus svarstyti, o vi
sada sujungtus tik su 

; praktiškais reikalais ir už- Į 
daviniais. Tai jie daro vi-Į 
sai apgalvotai. Mat jauni
mui pradėjus dalykus 
svarstyti ir gilintis, gali 
kilti daug įvairių klausi
mų, neaiškumų, priešta-1 
ravimų. O tai komunistų 
vadams yra labai nepa
geidaujama. Jiems svarbu 
jaunimą išlaikyti aklam 
tikėjime komunizmo mok
slu ir ant jo užkrauti, pa
sinaudojant jo idealistine 
nuotaika ir troškimu di
delių pasišventimo žygių, . 
visus sunkiausius ir pa
vojingiausius darbus. Ko
munistų vadai savim nie- ! 
kad nerizikuoja. Jie stovi 
pasislėpę už jaunu sufa
natizuotų žmonių, kuriuos.

i

į

I

I 

t t, i
pagal savo apškaičiavi- 
miis parstato į agitacijos 
darbą, meta į gatves kru- i 
viniėms susirėmim a m s, 
teroristiniams žudymams 
ir stumia į kalėjimus pa- 

! tvs nieku nerizikuodami. 
! Dėl tokio komunistų va
dų apsukrumo ir suktumo 
tų kraštų jaunimas, kuris 
dar ant savo kailio nepa
tyrė komunizmo tvarkos, 

_______ j dėl savo jaunuoliško ne
neš kur komu- patyrimo ir apsukrios ko- 

viešpatauia, ten munizmo agentų veiklos i

r* v-,

• v

čioms šeimoms. Pagal pa
geidavimus, daugelis dar
bininkų įsirengė savo rū
šis, kuriose jie gali dirbti 
atliekamu laiku bet ko
kius darbus.. Nebuvo už
mirštos ir moterys. Joms daugeliui darbininkų buvo 
be virtuvės buvo įrengia- pasiektas. 10.000 
mi kambariukai, kuriuose 
jos galėdavo austi. Jos 
dažnai išaudžia visokius 
kilimus ir šiaip įvairius 
daiktus. Tie darbininkų 
nameliai yra taip pato
giai įrengiami, kad namo

ir jo šeimos binė medžiaga, kanalizaci- 
planingai ir jos darbai, elektros įvedi- 
dirbti savo mas ir kita atsiėjo 11— 

kuri turi 
ilgiausiai 

XX.

pamatyti, nes ten ir blo
giausiu atveju nebus blo
giau ir nuobodžiau...”

Šešios jaunos merginos 
pasikorė drauge ant vieno 
medžio ir paliko raštelį, 
kuriame sakosi negalėju
sios ilgiau taip gyventi. 
Pagaliau labai sunkų gy
venimą ir labai blogą nuo
taiką rodo net pačių ko
munistų darytas bandy
mas organizuoti juoką. 
Kai bloga padėtis ir dar 
nuolatinė baimė, kuri sle
gia piliečius ir laiko juos 
beviltyje negi kas juoksis 
ir linksminsis. Prieš kiek 
laiko Komsomolo suvažia
vime jų generalinis sekre
torius atvirai skundėsi, 
kad vis dėlto pastangos 
atgaivinti juoką nieko ne- 
gelbėję, nes negalima su
tikti žmogaus, kuris šyp
sotųsi, nesigirdi juoko nė t 
teatre nė kino teatre.

Visos žinios, kurios tu
rima apie komunistų dar
bus ten kur jie valdo, vi
sai ką kita sako negu ta 
agitacija, kurią jie veda; 
kituose kraštuose. Prieš 
jų norą ir pastangas visi 
sąmoningi žmonės turi 
kovoti. Kova nėra lengva. 
Nesąmoningas jaunimas 
susižavėjęs komuniz m o 
šūkiais jam tiki, o visi ne
nori reikalui tiesiog akys- 
na pažiūrėti ir apmąstyti 
peršamų idėjų. Lengva 
žmogų iš kelio išvesti, bet 
sunku jis į tikrą kelią 
grąžinti. Tačiau klausi
mas rimtas ir ten kur ko- Į

munizmas stengiasi dary
ti įtakos jaunimui visi tu
rime stoti darban tą jo į- 
taką atremti. Reikia žino
ti, kad kominternas tiems 
reikalams daug pinigo iš
leidžia, kad jo agentai į- 
vairiose valstybėse dirbtų 
komunizmo naudai. Mes 
stojame į kovą su juo 
kaip savanoriai savo tė
vynės ir mūsų piliečių bei 
tautos gerovės gynėjai. 
Tik tamsų, nesusipratusi 
ir ištižusį jaunimą komu
nizmas gali klaidinti, d 
savystovus ir apšišvietęš 
atskiria kur pelai, o kur 
grūdai. “V. Ž.”

I
i

vargų galo nesimato, di- kartais gana lengvai pa- į 
džiausią priespauda, ne- linksta į jo pusę ir už jo į- 
žmoniškas išnaudojimas, gyvendinimą net aukojasi 
jokios laisvės ir brolišku- su visu jaunatvės užside- 
mo, o tik skaudžiausia ir gimu. Kitaip yra ten, kur 
beviltiškiausia pade t i s, ■ komunizmas yra gyveni- 
neminint '
mirties 
kiekvieną sekundę tyko bandęs ir atsidūręs 
prie kiekvieno žmogaus.

Laisvė, tai antrasis jų 
programos punktas skel
biamas jaunimui. Jie jau-’ 
nimui Skelbia šit kokią! 
laisvę: neklausyti tėvų,- 
vadinasi, nepripažinti jų! 
globos ir autoriteto, lais-. 
Ve mokyklose, vadinasi, j 
ką nori gali daryti, o tave 
niekas negali tvarkyti, j 
laisvė kaip nori elgtis ir 
ypač laisve lytiniame gy
venime. Aišku, kad nepri
tyrusi gyvenime jaunimą 
tokiais neribotos laisvės (daugiausiai

džiausią priespauda, ne- linksta į jo pusę ir už jo į- 
i išnaudojimas, gyvendinimą net aukojasi
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namelių statyba bus pri
einamesnė tiktai darbi
ninkijos daliai, kuri turin
ti daugiau sutaupų. Auk
šta namukų kaina buvo 
neprieinama darbininki
jai, kurios uždarbis buvo 
menkesnis, ęsant tokioms 
aplinkybėms ir norint pa
tenkinti visų darbininkų 
norus bei pageidavimus, 
visą šį darbininkų name
lių statybos reikalą teko 
iš pagrindų persvarstyti. 
Buvo sudarytas projektas 
ir jis rado didėlio prituri
mo. Taigi be pagrindinių 
darbininkų sutaupų buvo 
atkreiptas dėmesys į dar-

bos medžiaga. Esą; jų ap
skaičiavimu, tatai turėjo 
būti naudingiau ir prak
tiškiau. Pati medžiaga bu
vo apdirbta ir taip paruo
šta. kad tik tereikėjo su
dėti; ir namas gatavas.

Prie miėstb savivaldy
bės buvo sudaryta tam ti
kra statybos komisija, 
kuri tiekdavo darbinin
kams standartizuotą sta
tybos riiedžiagą ir davinė- 
jo visokių nurodymų na
mų Statybos reikalu. Ta 
pąti komišijd taip pat da
vinėjo nurodymų, kain 
darbininkas namus turi į-

Kiekvieno švedo tikslas 
— turėti savo namą —

darbi
ninku, jau pasidarė šių 
jaukių namų savininkai. 
2455 namukai nuomojami 
dešimčiai metu. Po to, ir 
tie paskutinieji pasidarys 
jų savininkais. Kiekvie
nas sakyto namelio staty-

v •
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savininkas 
nariai gali 
tvarkingai 
darbą.

Kai prieš 
šimtį metų

i 13.000 kronų, 
beveik dvide- būti sumokėta 
kūrėsi ši pir-'per 30 metų.

ReV. Patriėk J. Healy

Pdpiėžittš Pijus Vienuoliktasis

žiaurumo bei m° tikrovė. Ten jaunimas 
šmėklos, kuri vra ant savo kailio jį iš- 

! ant 
nevilties slenkščio.

Imkime pavyzdžius iš 
Sovietų Rusijos jaunimo 
gyvenimo, kurie atspaus
dinti prancūzų laikraš
čiuose. Ten nurodoma, 
kad komunistų jaunuome
nės auklėjimas be religi
nės dvasios ir jos nusivy
limus pamačius skirtumą 
tarp svajonių ir tikrovės 
privedęs prie savižudys- 
čių epidemijos. Iš karto 
iaunimas atskirai, o pas
kui pradėjo grupėmis 

■B m komunistų
pažadais gana lengva prie, jaunimo organizaci jos 
savęs pamasinti. Jiems (“komsomol” nariai). Iš
dar neaišku ir jie negali pradžių buvo dar rašoma 
numdtyti, kokios visos tos apie tokius įvykius, o da

bar apie jaunimo žudyma- 
si joks komunistų laikraš
tis nerašo, dėl to nieks ne
žino kiek jų įvyksta. Jau 
slėpimas rodo, kad tas 
klausimas labai opus ir 
skaudus.

Savižudžiai palieka ir 
laiškų dėl ko jie žudosi.! 
Tai rusų dąbartiniO gyve
nimo tragedijos dokumen
tai, kurių kelis paduoda
me: “Gyvenimas toks liū
dnas, kad negaliu jo per- 
kęsti”. “Galima būtų gy- 
vėrtti, jei būtume tuščra- 
dvasiai, bet galvojančiam 
yra stačiai baisu..?’ “Tiir 
būt yra kas nors po mir
ties, dėl ko yra verta susi
rūpinti ifr pabandyti - iii

laisvės pasėkos būtų jų 
jiačių ir visos visuomenės 
gyvenime. Tačiau vaisius 
tokio gyvenimo komuniz
mo šalis dabar puikiai 
mato pas save, kad net bu 
vo priversta išleisti įsta
tymus vaikus Šaudyti, 
mokyklose grąžinti tvar
ką, o lytinį gyvenimą vėl 
griežtai tvarkyti.

Trečiasis punktas; 
kbmdhištu judėjime jau
nimas gali turėti savysto- 
vų veidą,. Tuo. norima pa
brėžti; kad štai jaunimas 
jtf judėjime yra lyg sava
rankus, autonomiškas ju
dėjimas ir dėl to komu
ninių internacionale suda
ro “lygiateisę ir savystb-

esą
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Šventojo Tėvo 80 metų sukaktis šių metų 
gegužės 31 dieną buvo proga visuotinam nu
degimui. Jo gyvenimas žymėtinas Veikliau
siais ir gerbti niausiaiš riūVėikiinaiš.

NŲOLATAI RAGINA ŠVENTUMĄ
Šventumas buvo Popiežiaus Pijaus XI-ktojo dau

gelio enciklikų‘tema. Ir tą šventumą jis ypatingai 
reiškė ir galingai .ragino jo laikytis sekančiose enci
klikose, būtent: Enciklikoje Rerum Omnium (sausio 
26 d. 1923 m.) Šv. Pranciškaus Saleziečio mirties tri
jų šimtmečių sukakties proga; enciklikoje Ecclesiam 
Dei (lapkr. 12 d. 1923 m.) Šv. Juozapato kankinystės 
trijų šimtmečių sukakties proga; enciklikoje Studio- 
rum liuce (sausio 29 d. 1923 m.) Šv. Tomo sukakty
je; enciklikoje Rite Expiaiis (gegužės 30 d. 1926 m.) 
šv. Pranciškaus Asyžiečio mirties septynių šimtme
čių sukakties proga; enciklikoje Ad Salutem (balan
džio 20 d. J930 m.) Šv. Augustino penkiolikos šimtme
čių sukakti.es proga. Ir tose iškilmingose enciklikose 
Šventasis Tėvas perspėjo t tikinčiuosius, kad mūsų 
Viešpaties paliepimas: “Bukite tobuli!” nėra duotas 
vien kai kuriems žmonėms, bet yra duotas visiems, ir. 
jis ragino, kad visi gyventų dorovės, atsižadėjimo ir 
apsimarinimo gyvenimą.

Tiesa, kad retai iš po jo plunksnos išeina bent 
kuris dokumentas, aplinkraštis, dekretas, konstitu
cija, homilija, alokucija ar enciklika, kad nebūtų pro
gos, kuria jis ragintų žmones prie tikėjimo į Kristų 
ir prie religiškos tobulybes ryžimosi. Jis nurodė dva
sinių rekolekcijų reikalingumą; ir enciklikoje Mens 
Nosfra (gruodžio 20 d. 1929 m.) Šv. Pranciškaus Ksa
vero kanonizacijos trijų šimtmečių sukakties proga, 
jis įsakmiai dėste Šv. Ignaco Dvasinių Pratimų išga
ningą naudingumą. Asmeninio šventumo apturėjimo 
pareiga nėra daugidu įsakminga, kaip pareiga jauni
mui parūpinti krikščioniškąją edukaciją. Kad vai
kams būtų duota katalikiškojb' dUklėjimo rrialonė, to 
Šventasis Tėvas reikalauja visu galiiigUtiiU. Encikli- 

I koje Raiipfešerttdhtf ih Terra (gruodžio. 31 d. 1929 
Įm.), jis nurodė, kaip Bažnyčios teises ir šeima iš viė- i •* Tr ’f * v- ii— * *_ • * ** iZii. x
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Popiežius Pijus XI vadovavo, jis pakėlė didesnį skait
lių mergeliu, kankinių, daktarų, kongregacijų ir ordi
nų įkūrėjų į altoriaus garbę nekaip kokis kitas iš jo 
pirmtakūnų išskiriant Popiežių Pijų Devintąjį. Ta
čiau, kur Popiežius Pijus IX tik celebravo dviejose 
kanonizavimo apeigose, o Popiežius Pijus XI vadova
vo viršum penkiolikos kanonizavimo apeigose. Popie
žiaus Pijaus XI-ktojo popiežiai ime įvyko tris dešimt 
devynios beatifikavimo ceremonijos, kuriose palai
mintaisiais paskelbta keturi šimtai šešiosdešimts Die
vo tarnu. Tarp tų kanonizuotų, kuriuos Popiežius Pi
jus XI kanonizavo, yra: Teresėlė iš Lisieux, Mažoji 
Gėlelė; Petras Kanizijus iš Jėzaus Draugijos, “Vo
kietijos antrasis apaštalas”; Marija Magdalena Pos- 

itel, Pasigailėjimo Seselių mokyklos įkūrėja; Jonas 
Eudev, Jėzaus ir Marijos Švč. širdžių kongregacijos 
įkūrėjas; Jonas Baptistas Vianney, Arso klebonas; 
Amerikos Jėzuitų kankiniai (Jean de Brebeuf, Izao
kas Jogues, Gabrielis Lallemant, Antanas Danielius, 
Karolis Garnier, Noelis Chabanel. Rene Goupil, ir 
Jean de la Landė); Robertas kardinolas Bellarmine; 
Marija Bernadeta Soubirous; Louise de Marillac; Jo
nas Bosko; Jonas Fisher; Tomas More; Albertas Di
dysis, ir d. k. .

Popiežiaus visi mokymai ir atsišaukimai apie 
šventumą yra suglausti enciklikose: Quas Primas 
(gruodžio 11 d. 1925 m.), įkuriant Kristaus Kara
liaus šventę, ir Miserentissimus Redemptor (gegužės 
8 d. 1928 m.), įvedant atsiteisimo pamaldumą į Švenč. 
Širdį. Kristaus titulas dėl Karalybės yra nepalygina
mas ir nepamainomas. Kadangi dėl Jo dieviškosios 
prigimties? Jis yra Valdovas žmonių protų, jų širdžių 
ir jų sielų, ir kadangi ten nėra jokių ribų Jo autorite
tui ir galybei, dėl to individualai, šeimos ir valstybės 
turi Jam duoti meilę, ištikimybę ir atsidavmą. Jų lo- 
jalybė ir pamaldumas į Jo Švenčiausiąją širdį kai ku
riuo atžvilgiu padarys atsiteisimą už nepaisymą — iš
davystę, einančią iš taip daugelio Jo tvarinių ir val
dinių. z

Gyvenimo šventumas ir pamaldumas į Kristų 
Karalių yra artimai surištas su judėjimu, žinomu 
kaip Katalikų Veikimas. Pats Popiežius Pijus XI ne
pradėjo tos idėjos, nepradėjo nė to judėjimo. Tai vie
noje ar kitoje formoje yra nepadalinama nuo pačios 
krikščionybės. Devynioliktame šimtmetyje kai kurie 
organizavo jtidėjimą dėl katalikų tikėjimo gynimo ir 
tapo įsakmingas; ir ritio Popiežiaus Pijaus IX-tojo 
Idikų, viŠi Popiežiai uoliai darbavosi tą judėjimą pa
daryti efektingu. Popiežius Pijus XI darbavosi su to
kiu pasisekimu, kad yra vadinamas Katalikų Veiki
mo PbpiežiUm. Tai yra jam kad esame dėkingi už Ka
talikų Veikimą klasišką definiciją: “Pasauliečių ka
talikų dalyvavimas hierarkijos apaštalavime”. Šau
kimas į Katalikų Veikimą buvo šaukimas į kitą kry- 
žeiviją — ne prieš kito kontinento netikėlius, bet 
ptieš priešus, kurių visur yra viduje. Kaip Jo šven
tenybė kad pareiškė, Kątdlikų Veikimo judėjimas bu
vo organizuotas religiškų ir dorovinių , principų gypi- 
rtiui, sveikos ir išganingos socialinės reformos plėti
mui, ir. tfe ir viršum partijos visų politikų, tikrojo ka
talikiškojo gyvenimo įkūrimui šeimoje ir draugovėje.

Vertė Kun. A. T. (Samata) 
(Bus Daugiau)
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KAIP §VFDII DARRININ" nos rankos» ir Valstybės reikalavimai iš.kitos, turėtų
Ibilti harittbhinigai patvdrkyti tikslu, kad vaikams ne-

IKAI ĮSIGIJO NAMELIUS išpešta jų gimtinės teisės, i ” — . . r*-». _ .Ąsmeninis šventurfias ir sveika, dorovinė eduka
cija yra nfegalima, jėi moterystė it Šeima yra sudar-

Cdšti ConhttHii (grUddŽio 31 d. .1930 m.), Popiežius•!
ki””SS“S "fe “?“>"» "S'S

nepajėk ką ig?orudfi?.

Stokholmo miesto SviU 

dybe atėjo darbininkijai į 
pagalbą. Savivaldybė dar
bininkų nameliųzštatyįak: 
parinko Štokhojmo prie- i 
miešti, paskirdama taihį 
reikalui 8.500 ha žemės 
sklypą. Jau ii priūžiu pa-1 
aiškėti, kad dirbihirikų

giant į visuotiną pasaulį”, jis rėiškė, “iš šio ApaŠtdlų
' t' • * ’’ v? — » >«>v. • J, j

uždarbio i 
nors didesnio

vės principams, per dažnai ją pamina po kdjų”.
SftAlTLtNGOŠ KANONIZACIJOS . ’

__AtsilfebimAi i gyvulinio šventumą, į vedybinio: 
luomo žvetitūmą,’ir*į jstuilirho edukacijos prakilnumą,? 
buvo iš nAūjb sustlpfrinti, kuomet šventasis Tėvas pa- 
gfetbč tuns, kurte savo gyvenimu įrodė krikščionišką- 

1 ją tobulybę. TokiS gerbtinas asmuo kaip kardinolas 
Laurenti reiškia, kad kanonizavimo apeigose, kuriose

a M
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sukakti.es


darbininkas

• NEWARK, N. J.
KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

PHILADELPHIA, PA.
KUN. IGNO VALANČIŪ- 

NO PAGERBIMAS 
“Pagerbkime garbingus 

vyrus” sako šv. Raštas.) 
Tais garbingais vyrais y-i 
ra mums dabar pilgrimai 
apie pasaulį, tai Philadel- 
phijos klebonai: kun. Ig
nas Valančiūnas šv. Kazi
miero par. 
kun.

I tur būt labai buvo pasiil- 
I gę garbingų svečių, nes 
kun. I. Valančiūno sutiki- 

j me dalyvavo net 16. 8 vai. 
komiteto pirmininkas p.

• Kavaliauskas kviečia So- 
lenizantą ir svečius kuni
gus į parapijos svetainę. 
Kunigai lydi garbingą 
svečią. Priėjus prie sve
tainės orkestras užtrau
kia maršą, gi įžengus į

klebonas ir svetainę triukšmingais a- 
Juozas Čepukaitis, piodismentais ir šauks- 

šv. Andriejaus parap. kle- mais “valio” parapijiečiai 
-------  pasitinka savo kleboną -ir 

lydi prie garbės stalo ir 
užėmus vietas choras gie-

ragina visus atostogose 
aplankyti Lietuvą! Jis 
gražiai padėkojo savo pa
rapijiečiams už gražų jo 
sutikimą. Užbaigiant po
kylį dar kalbėjo p. Kava
liauskas dėkojant komite
tui, rengėjams, šeiminin
kams, patarnautojams ir 
visiems dalyviams už kle
bono pagerbimą.

Sveikas sugrįžęs laimin
gai ir toliau darbuokis 
savo tautiečių naudai. Va
lio Solenizantas!

Bijūnas.

ROGKFORD, UI.

1

i

bonas.
Tikrai jie atliko garbin

gą kelionę, 
Eucharistinį 
Maniloje (Filipinų 
se) Kiniją, Japoniją, Tur- toja. 
kiją, Grekiją, Eigiptą, Pa- kalba maldą ir prasideda 
lestiną, Italiją, Prancūzi-' vakarienė. Garbės patar

nautojai ir patarnautojos 
nešioja valgius ir gėri
mus. Salėje linksma nuo
taika, visi pilni ūpo tik 
klega, tik šneka, tik juo
kauja. P. Kavaliauskas 
sveikina sugrįžusį klebo- 

nejaučia ną parapijos vardu, pa
reikšdamas džiaugs m o, 
kad jų mylimasis klebo
nas grįžo linksmas ir svei
kas ir perduoda vakaro 
vadovybę kun. dr. V. Mar- 
tusevičiui. Kun. Martuse- 

ruoštose sutiktuvių vaka- vičius gražiai pasveikinęs 
rienėse, tačiau taip jie y- kleboną perstato kalbėti 
ra svarbūs ir įdomūs, kad kun. M. Daumantą, Girar-I 
lauksime jais pasidalinant, ’ “
ir su platesniąją visuo
mene spaudoje. Juodu grį
žo liepos 27 d.

Šv. Kazimiero parapijie
čiams liepos 29 diena, tai 
bus atmintina diena, nes 
toje dienoje jie turėjo lai
mės pasimatyti su savo 
grįžusiu po ilgos kelionės 
gerb. ir mylimu klebonu. 
Kaip iškilmingas sutiktu
ves jie suruošė savo kle-į 
bonui! Kaip skaitlingai: 
jose dalyvavo, su viršum 
300. Ir kaimynai kunigai

aplankydami
kong r e s ą da tautos himną, orkes- 

salo- trui pritariant. Visi sus- 
Po to klebonas at-

ją, Austriją. Vokietiją, 
Lenkiją ir galop Lietuvą. 
Kelionėje juodu išbuvo 7 
mėn. Ilgesnė kelionė pa
prastai yra varginanti ir 
nuobodi, tačiau juodu sa
vo ilga kelione yra labai 
patenkinti ir
nuovargio ir tiek parsive
žė įvairių įspūdžių, kad 
negal jų visų nei išpasa
koti. Vienas ir kitas pla
čiai ir gražiai nupiešė; 
tuos įspūdžius jiems su- [
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MIRĖ
Liepos 28 dieną pasimi

rė Ona Rupšienė, 54 metų 
amžiaus, trumpai pasir- 
gus. Sirgo paralyžiaus li
ga. A. a. O. Rupšienė pa
laidota iš šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios liepos 31 d. 
Už jos vėlę buvo laikomos 
dvejos šv. mišios. Prie di
džiojo altoriaus mišių au
ką atnašavo kun. K. Juo
zaitis, o prie šoninio, kun. 
Al. Rupšys, iš Spring Val- 
le, III., velionies vyro bro
lis. Klebonas kun. Juozai
tis pasakė jaudinantį pa
mokslą. Velionė paliko di
deliame nuliudime vyrą 
Antaną, vieną sūnų ir vie
ną dukterį. Daugelis žmo
nių palydėjo velionę į ka
pus. Sudarė apie 70 auto
mobiliu. Amžinąjį atilsį, 
duok jai, Viešpatie!

Šį mėnesį įvyks didžiu
lės šv. Jurgio draugijos 
metinis susirinkimas, ku
riame bus renkama “biz
nio” šeimininkas, kuris 
prižiūrėtų ir vestų visus 
reikalus gerai užlaikyti 
salę. Ši vieta svarbi, tai 
iai reikia ir atsakomo 
žmogaus. Mano nuomonė- 
ie dabartipis salės vedė- 
ias ir prižiūrėtojas vra 
tinkamiausias, nes jo dar
bu visi nariai ir taipgi ki
tos draugijos patenkintos. 
Man tikrai yra malonu 
pranešti savo nuomone ir 
paraginti kitus ja sekti. 
Ponas P. Makareckas jau 
keli metai kaip tą vietą 
gražiai ir tvarkiai laiko. 
Palikime jį ir toliau, kai
po gerai nusimanantį biz
ny žmogų.

Žinantis.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

dville. Pa. kleboną, buv. 
čia vikarą, kuris gražiai 
sveikino kleboną, primin
damas ir parapijiečių pa
reigas, kad reikia klebono 
klausyti ir eiti su juo iš
vien ir padėti jam darbuo
tis. Po to dar kalbėjo kun. 
P. Česna, Mahanoy City, 
Pa. klebonas, taip pat bu
vęs vikaras, kun. J. Pauk
štys, Chester, Pa. klebo
nas. Choras, muziko Mic- 
kūno vedamas, sudainavo 
gražią dainelę: Užtrauksi
me naują giesmę, broliai. 
Po to dar kalbėjo kun. 
Bublys, MIC. einąs čia 
laikinai vikaro pareigas, 
subd. Mažeika, parapijie
tis, kuris po savo kalbos 
perskaitė kun. Būblio pa
rašytas sveikinimo eiles 
Solenizantui ir kun. J. Če-į 
pukaitis, bendrakeleivis. 
Po visų sveikinimų kalba 
dabar pats Solenizantas 
kun. Ign. Valančiūnas. Jis 
savo ilgoje kalboje, kiek 
laikas leido, nupiešė savo 
kelionę, plačiau nušvies
damas Euch. Kongresą 
Maniloje, įspūdžius iš ke
lionės po Šventąją Žemę, 
Romoje, Liurde, 
Vilniuje 
Kaip gėrėjosi kun. Ign. 
Valančiūnas Lietuvos pa
žanga, kultūra ir tvarka, 
kaip ji jam patiko, kaip

l DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENA! i
VALIO! VALIO! PIKNIKAS!

RUGPIŪČIO (August) 29 d., visi keliai ve- •! 
J da į Seserų Kazimieriečių JUOZAPO MARIJOS 
> Vilą, Newtown, Pa., kur jų gražiame sode bus 
$ šaunus piknikas.

Čia bus progos įsigyti naują automobilį “Ply- ! 
| mouth”.

Čia bus galima įsigyti gražių įvairiausių I 
| rankdarbių, žaislų ir t.t.

Čia bus galima pasiklausyti gražiai skam- 
| bančhj lietuviškų dainų, gražaus orkestro; pasi- 
! šokti, pažaisti, pasportuoti ir t.t.

Na, o jau valgių ir gėrimų kas tik kokių pa- į norės. Pelnas skiriamas Juozapo Marijos Vilos a- į 
ii ka dėmi jai. Vien jau tik dėlto kilnaus tikslo visi, J 
i ; gerb. Tautiečiai, 29 - VII į mūsų pikniką.

RENGĖJAI.

ii

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

IR

ir
Lisieux, 

Lietuvoje.

PAGERBĖ KLEBONĄ
Rugpiūčio 1 dieną šv. 

Petro ir Povilo bažnyčios 
parapijiečiai surengė šau
nią puotą pagerbti savo 
naują, energinga, kleboną 
kun. K. Juoazitį. Atsilan
kė anie 300 svečių, kas 
parodo parapiečiu didelę 
pagarbą ir meilę savo 
klebonui.

To ban kieto proga, pa
rapijiečiai 
Juozaičiai 
vertės $140. Bankiete kal
bėjo komiteto visi nariai 
linkėdami 
ilgiausių metų. Dainavo 
parapijos 
Baciavičius kvartetas. La
bai susijaudino priimda
mas dovaną, ir karštai 
dėkojo visiems, kurie su
rengė tokią šaunią puotą.

Ištiesu. reikia tarti pa
dėkos žodi šeimininkams 
ir šeimininkėms už suren
gimą tos puotos. Parapi
jai dar liko pelno apie 200 
dolerių. Valio. Gerb. Kle
bone ir uolieji darbuoto
jai. Buvau ir Aš.

• v •
įteikė kun. 
gražu radio

• «
savo klebonui

choras ir p. J.

MONTELLO, MASS.
SEMI-

Rašo J. Klimas
Aną kartą, kai rašiau, 

tai tik ką buvau pasiekęs 
Prancūzijos kraštą. Pir
miausia pasiekiau Cher- 
bourgo miestą, kur tuo- 
jaus patėmijau prancūzu 
patarnautojų mandagu
mą. Čionai irgi patyriau 
smulkmenišką krata dėl 
cigaretų ir cigaru. Muito 
inspektoriai atima neati
darytas dėžes, tai kitiems 
patariu dauCT cigaretų ar 
cigarų per Prancūziją ne- 
vežti. Už kiek laiko pa
siekiau Paryžių. Tai tik
rai gražus miestas. Pra
leidau jame keturias va
landas bevaikštinėdamas 
gatvėmis. Tik vienas man 
nepatiko dalvkas. tai tas 
nardavėiu nepadoriu kor
teliu kišimas prie beveik 
kiekvieno kamno. Tuoiau 
mato, kad ne prancūzas 
tai ir siūlo. Sėdęs i trau
kini važiavau į Berlyną.

Privažiavus Virba 1 i o 
stotį, traukinio kondukto
riai persimainė. Vokiečiai 
naliko. o į iu vietas atėjo 
lietuviai. Kaip man-buvo 
malonu išgirsti lietuviška 
žodeli ir pasikalbėti su lie
tuviais konduktoriais. A- 
tėie. iie greitai ir tvarkiai 
neržiūrėio bagažą ir nas- 
nort.us ir tain pasiekėme 
Kauna.
Kauno miesįo gražumu. 
Namai tikrai gražiai pri
statyti. Viešbutis, kuria
me apsistojau švarus ir 
patarnavimas puikus. 
Mieste tai didelė atmaina 
matyti, o ant ūkių tai ma
ža. Tiesa, stato gražes
nius namukus, bet atmai
na ne tokia matoma kaip 
mieste. Iki kitam kartui, 
sudiev!

8 '
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Pirkit Puikiausi

zduti saorr w*rt kchvebs 
or 3 IAW>S 01 MOtt AK ŠOU 
*n mm DotnuT amtdika

ZENITH 9S262—9 TuUc. Tuam Am«r. 
k&n and Foraięn Broadcaata. Polica, 
Amataur. Aviatian. Shipc. 12" Spaakar. 
Cotnplafa •' Rokai*’ Dial with Tlactrio 
Automatic Tusdnf and Toli Tale Con- 
tralo. Acouotic Adaptor. Kilocycla Cor« 
oraęo. (540-1752 K. C.. 1740-5930 K. C.. 
5490-18.400 K. C.). 42*bigh.

?. The ONE

•4L0NG OISTANCE* RADIO for 1938
PUTS YOU AT THE RINGSIDE

i
Ringside Ticket Good at 
Every Show on Earth!

Yes, the cream of the world's 
best shows is yours with a Zenith. 
And at every show you have a 

į "best" seat — eąual to ringside, ' 
press-stand or stage box! Zenith's 
Personalized Perfected Acoustic 
Adapter and a dozen other great. 
features insure SUPERLATIVE 
tone reproduetion—complete, 

z clear, utterly natūrai!

ZENITH RADIO
Labai nustebau

• v

v-

Įsigykite Zenith Radio, kuriuo gausite puikiausius programus iš viso pasaulio. Zenith 
Radio turi labai švelnų ir malonų toną. Su juo galite gauti visokios rūšies programus: 
sporto, policijos šaukimus, įvairius koncertus ir t.t.

Nusipirkę Zenith savo namuose išgirsite kumštynes, kurios Amerikoje yra labai po
puliarios. Turint ši radio nereikė važiuoti kumštynių matyti —jas girdėsite savo namuose.

Reikia pasakyti, kad Zenith radio yra pagarsėjęs tono švelnumu ir naturališkumu. Už
tai, jei manai pirkti radio, tai ateik į mūsų krautuvę ir persitikrink — palygink jo toną 
su kitais radio ir pats patirsi, kad Zenith viršija kitus.

Mes duodame radio lengvais išsimokėjim ais. Galėsite mokėti kas savaitę ir nepamaty
site kaip greitai ir lengvai galima jį įsigyti.

parva- 
mūsų
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y 
T 

r y 

yi i
>: 

y

Ii y
i

f isi
ĮI
I
I
fl

PARVAŽIAVO Iš 
NARIJŲ

Šiomis dienomis 
žiavo atostogoms
parapijos seminaristai - 
klierikai. Iš Hinsdale, Įlli- 
nois, Tėvų Mari jonų Semi
narijos parvažiavo ke
lioms savaitėms klier. Jo
nas Kamandulis, MIC. 
Taipgi, iš Šv. Jono Semi
narijos atostogoms pas 
tėvelius parvažiavo klier. 
Abračinskas. Klieriko A- 
bračinsko tėveliai nese
niai pardavė savo biznį p. 
L. Kumpai. Jie neužilgo 
žada važiuoti į Lietuvą.

Rap. G.
I -------------------------------------A

M

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 8. Pace Street 
BALTIMORE, MD.

Jonas: — Onut, imk 
man už plaukų paausy ir 
pešk.

Ona: — Na, ir ką dabar 
čia išsigalvojai?

Jonas: — Onut, prašau 
tavęs, jeigu mane myli, 
pešk.

Ona ima dviem pirštais 
ir švelniai peša.

Jonas: — E, esi silpna. 
Dabar aš tau užpešiu.

Ir su tais žodžiais, kad 
griebs Onai už čiupros, 
net plaukai padulkėjo.

Ona: — Ar iš proto išė
jai? Ką tai reiškia?

Jonas: — O tai reiškia, 
kad kai mudu apsivesim, 
tai ne tu mane valdysi ir 
peši, o aš tave.

l

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine
92 High street Boston, Mass.

Samual Kaufman, . Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Vokietijoje vedama ‘ko
pūstų propaganda’: kiek
vienas susipratęs vokietis 
skatinamas valgyti kopū
stus, kurių jaučiamas per
teklius. Dabar patriotiz
mo įrodymui išrastas dar 
vienas būdas: valgyti sū
rį. Mat, Muenchene paaiš
kėjo, kad ten yra pertek
lius sūrio. Vietiniai ad
ministracijos organai vėl

išleido į gyventojus atsi
šaukimus, kuriais apeliuo
jama į patriotinius jaus
mus ir raginama vieną 
dieną per savaitę valgyti 
tiktai sūrį ir jo gaminius.

Viena bėda, kad tautiš
kai nesusipratęs elemen
tas esąs nepatenkintas 
kopūstiniu patriotizmu, 
nes nuo nedarytų kopūstų

tik pilvą išpučia, o dau
giau jokios naudos. Jie 
laukią kada ateis lašininio 
patriotizmo laikas. Bet ži
novai tvirtina, kad jis iš
viso neateis, nes lašiniai 
reikalingi tepti nacių par
tiją ir patrankų ratus, to
dėl esą neišsimoka kiek
vienam Frieui duot nai
kint tokį brangų produk
tą. “V. Ž.”

X
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Ar Šventieji Gyveno Kaune?

Plačiajame katalikų pa
saulyje yra gerai žinomas 
vienas nuostabus Kauno 
gyventojas, kuris seniau 
ir visoje Lietuvoje buvo 
nepaprast a i gerbiamas. 
Tai yra nepralenkiamas 
dvasinio turinio raštų 
klasikas — T. Mikalojus 
Lancicijus, S. J. Kauno 
archyvuose apie jį tėra iš- 
silikęs tik vienas kitas 
raštas su jo parašu. Tuo 
tarpu kitų šalių vienuoly
nuose ir dabar dar yra 
randama knygų ir įvairių 
aprašymų apie šį nepa
prastą Kaunietį. Dar vi
sai neseniai kreipėsi į mus 
vienas žymus užsienių 
mokslininkas katalikas, 
prašydamas arčiau paty
rinėti jo gyvenimą, nes jis 
esąs pasiryžęs pradėti net 
jo beatifikacijos bylą, 
trokšdamas, kad galėtų T. 
Lancicijus būt paskelbtas 
palaimintuoju ir šventuo
ju.

Gimė 1574 m. gruodžio 
10 d. netoli nuo Vilniaus. 
Mikolojaus tėvus, kalvi
nus, kunigaikštis Radvila 
pasikvietė į Vilnių kalvi- 
nizmo remti. Vaikas gi
mė, jiems bekeliaujant į 
miestą, ir buvo pakrikšty-

V •

Čekoslovakijos jėzuitai į 
savo provinciją. Ten jis 
buvo dvasios vadu įvairio
se vietose, pav., Glace, 
Prahoje. ,1641 m. grįžęs į 
Lietuvą, Nesvyžiuje ėjo 
tercijoro instruktoria u s 
pareigas. Dėl kazokų karo 
1648 m. turėjo persikelti į 
Braunsbergą, iš kur sene
lis 1652 m. padarė savo 
paskutinę kelionę į Kau
ną. Visuose kraštuose, 
kur jis dirbo, žmonės ver
žte veržėsi prie jo klausy
klos. Gatvėse prieš jį 
klaupdavosi palaiminimo 
gauti. Didikai didžiuoda
vosi, galėdami padaryti 
pas jį rekolekcijas ar 
gauti patarimą. Jis buvo 
dvasios tėvu daugeliui 
sielų, kurias Viešpats jam 
pavedė Italijoje, Lenkijo
je, Lietuvoje, Čekoslova
kijoje, kad jas vestų į to
bulumą. Nuo pirmųjų ku
nigystės metų Romoj ne
buvo vienuolyno, iš kurio 
uoliausieji nebūtų kreipę
si į T. Lancicijų, prašyda
mi patarimų. Dažnai 
jiems vesdavo rekolekci-i 
jas. Gal būt, nuo šv. Igna
co laikų niekas nemokėjo 
taip gražiai vesti rekolek
cijų. Visi jo gyvenimo ap-

tas katalikų kunigo, nesį rašymai primygtinai pa- 
kalvinų kunigo nebuvo. 
Taigi Dievo Apvaizda jau 
anksti tą vaiką pasiėmė 
į savo ypatingą globą,. 
Mikalojus augo Vilniuje, 
kur jo tėvas vedė kalvinų 
seminariją ir įkūrė pirmą 
lietuvišką spaustuvę klai
datikių raštams skleisti. 
Mokytojai iš jo padarė 
karštą ir atkaklų kalviną, 
kuris norėjo net savo gal
vą paguldyti už savo įsiti
kinimus. Bet lankydamas 
viešus savo mokytojų gin
čus su jėzuitais, arčiau 
susipažino su katalikų ti
kėjimu. Tai jį sudomino. 
Vilniuje jis uoliai klausė
si ir garsiojo T. Skargos, 
S. J. pamokslų. Įstojęs į 
jėzuitų gimnaziją, 1590 
m. tapo kataliku. Jaunuo
lis norėjo tapti jėzuitu. 
Bet vyresnieji griežtai at
sisakė jį priimti, kadangi 
jo tėvas dar vis tebebuvo 
kalvinas ir apie tai nė gir
dėti nenorėjo. Tačiau uo
liajam pasiryžėliui pavy
ko ir savo tėvą atvesti į 
kat. tikėjimą. 0 tuomet 
jau lengva buvo gauti iš 
jo ir leidimą stoti į Jėzaus 
Draugiją. Mikalojus buvo 
nusiųstas į Krokuvą mo
kytis. 1593 metais nuvyko 
į Romą, kur baigė moks
lus. Čia 3 metus jo rekto
rium buvo šv. Robertas 
Belarminas. Romoje jis 
gyveno ir su garsiaisiais 
to laiko teologais T. Sua- 
rez bei Grigalium iš Va- 
lencijos. 1601 m. gavo ku
nigystės šventimus. T. Ge
nerolas Akvaviva jį pas
kyrė rinkti medžiagos pir-Į Daugiau, kaip tas malo
niųjų jėzuitų istorijai. Šį nes, brangino susijungi- 
darbą dirbo šešerius me- mą su Dievu ir vidujinį 
tus įvairiuose Romos ar- gyvenimą. Daug tų malo- 
chyvuose. Kartu buvo 
dvasios vadu, ir jau tuo 
laiku jo patarimas buvo 
labai branginamas. 1607 
m. grįžo į Lietuvą, kur T. 
Provincijolas Boksą jam 
pavedė Vilniuje Šv. Raštą! 
dėstyti. Vėliau buvo teo
logijos profesorium Lvo
ve, Kališo ir Krokuvos ko
legijų rektorium. 1631 m. 
buvo paskirtas Lietuvos 
jėzuitų provincijolu. Jį la
bai brangino karalius Vla
dislovas IV, kuris kreip
davosi į jį visokių patari
mų. 1635 m. jį pasikvietė
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brėžia vieną nepaprastą 
Dievo dovaną. Savo vei
kalams rašyti T. Lancici
jus buvo gavęs malonę, 
kuri retai pasitaiko. Skai
tant šv. tėvų raštus, jo a- 
kys savaime krisdavo ant 
tų vietų, kurių jis ieško
davo. Ta malonė buvo at
lyginimas už didvyrišką 
paklusnumo aktą.

Vieną dieną vyresniųjų 
liepiamas, jis išvažiavo su 
visais savo raštais, nors 
iš anksto žinojo, kad jis 
paklius į klaidatikių ka
reivių rankas, kurie jam 
viską atims. Pasitikėda
mas Dievo Apvaizda, iš
važiavo. Tikrai, visi jo 
raštai, kuriuos per daugel 
metų buvo parašęs, žuvo. 
Už tai Dievas jam suteikė 
nuostabią atmintį ir šią 
ypatingą malonę.

Savo tarnui Dievas davė 
ir daug kitų malonių. Šv. 
Mišių metu jis kelis kar
tus matė savo pavardę į- 
rašytą į gyvenimo knygą. 
Viešpats, be to, jam paža
dėjo, kad nereikės kentėti 
po mirties skaistykloje. 
Dievas jam apreikšdavo 
ateitį ir sąžinę tų žmonių, 
kurie pas jį eidavo išpa
žinties. Vieną kartą, dide
liame name priimdamas 
jaunų vienuolių įžadus, 
daugumą jų matė Šv. Jė
zaus Širdyje. Bet gaila, 
sakė vėliau vienam tėve
liui, aš veltui ieškojau 
septynių mano vaikų pa
vardžių. Jie neištvers pa
šaukime. Tikrai taip įvy
ko.

H i
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• When PWA's Housing Division studied food-keeping 
economy for the future residents of their low-rent houš- 
ing projects, they made a discovery. They found that 
eleetrie refrigeration— f ar from being a luxury 
was the lovest cost food-keeping they could buy in a 
majority of their projects.

To pick the most economical eleetrie refrigerator, for 
16,697 dwellings in 34 of these projects they asked for 
bids from leading manufacturers — not on price alone, 
būt initial price PLŪS ten-year cost of electricity. 
Westinghouse won this contract, showed the lowest 10- 
year cost of them all. And .. • it' s 10- Year Economy 
that counts!

SEE THE HEW

Westinghouse
į&tclveM

REFRIGERATOR

Kada PWA’S Housing Division studijavo kaip galima ekonomiškiausiai užlaikyti maistą 
nuo gedimo, rado, kad Westinghouse šaldytuvai yra ekonomiškiausi. Todėlei buvo patarta namų 
savininkams naudoti šiuos šaldytuvus. Westinghouse šaldytuvai yra nevien ekonomiški, bet taip
gi jie yra vieni gražiausių. Todėlei, pirm negu pirksi šaldytuvą, ateik pas mus pamatyti Wes- 
tinghouse.

Union Electrical Supply Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337 i
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mą su Dievu ir vidujinį

nių priskyrė šv. Stanislo
vo užtarimui. Jis rašė T. 
Spineliui: “Per penkias
dešimt metų, kuriuos pra
leidau Draugijoje, neatsi
menu nė vienos apgalvo
tai padarytos lengvos 
nuodėmės. Mano maldos 
vaisius yra dvasios laisvė 
nuo tuščios garbės, savi
mylos, įgimtų palinkimų 
ir dvasios bei širdies lai
svė. Nuolat turėjau troš
kimą’ kentėti ir tikrai ken
tėjau su džiaugsmu kar
čiausias kančias. Išorinės 
atgailos nė vieną dieną

neapleidžiau, bet dariau 
ją pagal proto reikalavi
mus... Maistą vartodamas 
visuomet susilaikydavau, 
kas mano visuomet buvo 
labai naudinga sveikatai”.

T. Lancicijus turėjo ne
maža priešų, kurie viso
kiais būdais stengėsi jam 
pakenkti. Dievą jis buvo 
prašęs malonės, kad jam 
leistų daug kentėti, ir kad 
jaustų ypatingą palanku
mą tiems, kurie jam skau
smo daro. Dievas gausiai 
jo išklausė. Kartais jis 
būdavo skundžiamas, kad 
per daug ieškąs didikų 
malonės, o kitąsyk, kad ...... . ....

Jo mirtis sujudino visą 
Kauną. Žmonės garbino jį 
kaip šventąjį, lietė jo kū
ną paveikslais ir rožan
čiais. Kaune tai buvo dar 
nematytas dalykas. Uoles
nieji jo garbintojai sten
gėsi gauti jo relikvijų. 
Vilniaus vyskupas Tiške
vičius norėjo garbingo ku
nigo laidoti, bet turėjo 
nusileisti kunigaikšči u i 
Radvilai, T. Lancicijaus 
kūnas buvo palaidotas 
Kauno jėzuitų koplytėlėje. 
Tik štai, 1655 m. kazokai 
užėmė Kaurią. Visi gyven
tojai išbėgiojo į apylinkes.

esąs per švelnus dvasios 
ir kūno pavargėliams, 
nors jis, sekdamas Vieš
paties pavyzdžių, tenorė
jo visiems viskuo tapti ir 
laimėti sielas, kurios buvo 
daugiausia atsitolinusios 
nuo Dievo. - •

<

Galų gale visos tos kan
čios buvo apvainikuotos 
pagal jo prašymą skaus
mingiausia mirtimi. Per 
šešis mėnesius jis turėjo 
iškentėti didžiausius so
pulius. Tačiau Tėvas Mi
kalojus nė kiek nesiskųs
davo savo skausmais. Ir 
kentėdamas jis neprašė 
sau jokio palengvinimo. 
Pėr paskutines tris nak
tis angelų giesmės jam 
pranešusids, kad mirtis 
jau Arti. Kai vyresnysis 
paklausė, ką reiškianti to
ji muzika, jis atsakė: “Tė
veli, tai yra pagoda, ku
rią Viešpats teikiasi at- Kazokai, matydami, kaip 
lyginti rtian už tas trum- labai buvo gerbiamas Tė-

‘KAS YRA KAS’ LIETUVIŲ 
PASAULYJE

pas valandas, kurias aš 
dar turėsiu kentėti dėl Jo 
šventos meilės”. Mirė, su
laukęs 78 m. amžiaus, • iš 
kurių! 60 prileido vienui 
lyne, Tai buVci 1653 me
taiskt^b 30 dieną.

. ' •* tJ O ^4 .4; ■ J* ‘ •

vo Lancicijaus kapas* su
degino jo lavoną ir pele
nus subėrė į Nemuną. Ta
čiau Kauno katalikai dar 
ilgai kreipdavosi į mirusį 
savo maldomis, ir jo gyve
nimo rašytojai mini visą

Lietuvos valstybiniam 
ir kultūriniam gyvenimui 
plečiantis, jaučiamas būti
nas reikalas turėti vieno
je vietoje visų mūsų vei
kėjų biografijas, turėti to
kią knygą, kurią visi kul
tūringi kraštai seniai jau 
turi, amerikiečių ir anglų 
pavyzdžiu ‘WHO’S WH0’ 
arba vokiečių.

Ne kartą jau buvo apie 
tokią knygą kalbama Lie
tuvos spaudoje ir Ameri
koje. Visi jos pasigenda, 
bet lig šiol nebuvo, kas 
rimtai susirūpina surinkti 
jai reikalingą medžiagą ir

eilę nuostabiai išklausytų 
prašymų.

žvaigžde

...................... .. ?

išleisti.
Amerikos lietuviai taip 

pat-tokios knygos seniai 
pageidauja. Ji būtų savo 
rūšies lyg ir istoriškas pa
minklas netik Lietuvos 
nūdienos veikėjams, bet 
taip pat ir Amerikos lie
tuviams, kurių tarpe yra 
didelis skaičius žmonių, 
prisidėjusių prie kultūri
nio Lietuvos kilimo ir prie 
politinio jos susitvarky
mo.

Tokią knygą pasiruošė 
išleisti Kaune “DIENOS” 
redaktorius p. J. Petrė- 
nas, suorganizavęs tam 
reikalui specialią knygos 
“KAS YRA KAS” redak
ciją ir susirūpinęs surink
ti reikalingą knygai me
džiagą Šiaurės ir pietų A- 
merikoje. Amerikos sky
rių suredaguoti pakvies
tas žinomas amerikie
čiams publicistas ir rašy
tojas Karolis Vairas.

Knygoje “KAS YRA 
KAS” bus surinktos bio
grafijos, alfabeto tvarko
je, mūsų: mokslo vyrų, 
mokytojų, rašytojų, dva
siškių, žurnalistų, įvairių 
organizacijų vadų ir vei
kėju, gydytojų, advokatų, 
valdininkų, verslininkų ir 
t. t. Prie biografijų bus 
dedami ir atvaizdai tų 
žmonių, kurie panorės pa
rūpinti redakcijai savo 
fotograf i j a s. Biografi
joms medžiagą rinks re
dakcija tam tikrais ankie- 
tos lapais, kurie bus ne
trukus išsiuntinėti Ameri
kos (šiaurės ir pietų) re
dakcijoms, kurios, be abe
jonės, neatsisakys padėti 
surinkti reikalingą tam 
monumentaliam leidiniui 
medžiagą. “KAS YRA 
KAS” redakcija prašys 
žymiąsias amerikiečių or
ganizacijas padėti šitame 
svarbiame darbe, netik 
iftitarimu bet ir įpareiga- 
vimu savo centro valdybų 
ir savo skyrių prisidėti ir 
patiekti mūsų visuomenei 
abiejose pasaulio rutulio 
dalyse šią svarbią knygą, 
kuri turės atžymėti pirmą 
Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo dvidešimtmetį.

Vėliau bus pasiųsti A- 
merikos lietuviu spaudai 
tolimesni pranešimai, ku
rie galutinai nušvies kon
kretų minėtos medžiagos 
rinkimo ir tvarkymo dar
bą.

Amerikos lietuvių veikė
jai, organizacijų ir jų 
skyrių vadai, profesijų 
žmonės ir visi, kas yra 
prisidėję prie kultūrinio 
ir ekonominio lietuvių lie
tuvių išeivių gyvenimo, y- 
ra prašomi neatsisakyti 
paremti šį svarbų darbą. 
Be visuomenės darbuoto
jų susirūpinimo ir susi
domėjimo joks rimtesnis 
darbas negali būti sėk
mingai atliktas, ir me3 
neabejojame, kad Ameri
kos lietuviai neatsisakys 
prisidėti prie to darbo, 
kurs yra mums ir reika
lingas ir naudingas.

Su pagarba —
KAS YRA KAS Redakc. 

Laisvės Alėja 25, Kaunas.

AR NORI BŪTI 
LINKSMAS?

Jei nori visuomet būti 
nuotaiką, tai nusipirk ką 
tik iš spaudos išėjusią vie
nintelę lietuvių kalboje 
kun. J. K. Miliausko para
šytą knygą “NUSIŠYP
SOK”. Jo.ie tilpsta 160 p 
vairių įvairiausių juokų— 
juokelių. Knygą turi 150 
didelių puslapių, gerais ap
darais. Jos kaina buvo 
$1.00, dabar tik 60c. Užsa
kymus siųskite:



Attra$ie3$». Kuspltčic 10; 1937.

Šv. Lauryno Gyvenimas

“Jei nori būti tobulas, eik, 
parduok, ką turi, ir duok 
beturčiams, ir turėsi turtą 
danguje; paskui ateik ir sek 
mane” (Mat. 19-21).

Šv. Laurynas gyveno 
Romoje. Savo turtus išda
lino vargšams. Bažnyčio
je buvo paskirtas arkidia
konu. Jam buvo pavesta 
tvarkyti bažnytinius tur
tus, jais puošti bažnyčią 
ir šelpti vargšus. Cieso
rius Valerijonas 258 m. 
rugpiūčio mėn. 10 dieną 
šv. Lauryną nukankino. 
Dabar Bažnyčioje jis yra 
paskirtas vargšu, biblio
tekų, virėjų, gaisrininkų 
ir šv. Mišių patarnautojų 
globėju.

Šiandien, švsdami šv. 
Lauryno šventę, pasvars
tysime:
1. šv. Laurynas — vargšų 

tarnas
Neturtingus žmo nes 

Kristus labai vertino. 
“Palaiminti beturčiai, nes 
jūsų yra Dievo karalystė” 
(Luk. 6, 20). Kristaus pa
sakymu, kas tarnauja be
turčiams, tarnauja pa
čiam Kristui: “Viešpatie, 
kada mes tave matėme al
kaną ir tave valgydinome, 
trokštantį ir tave girdė
me? Kada mes tave ma
tėme svečią ir tave priė
mėme, ar nuogą ir tave 
pridengėme? Arba kada 
mes tave matėme ligonį 
ar kalėjime, ir atėjome 
pas tave? Ir atsakyda
mas... jiems tars: Iš tik
rųjų, sakau jums, kiek 
kartų jūs tai padarėte vie
nam šitų mano mažiausių
jų broliu, man padarėte” 
(Mat. 25, 37-40).

Bažnyčia jau nuo nat 
pirmųjų savo gyvavimo 
dienų ypatingu rūpestin
gumu globojo savo netur
tinguosius brolius ir sese
ris. Jau apaštalai įsteigė 
diakonų luomą bendruo
menę, kurios vnatingas 
uždavinys — rūpintis var
gšais. šv. Laurynas buvo 
toks pirmas Romos mies
to diakonas. Jo darbo sa- 
lvgos buvo be galo sun
kios: šelpti katakombų 
požemiuose ir kalėjimuose 
vargstančius ir alkstan
čius krikščionis. Ir tai 
reikėjo darvti su savo gv- 
vvbės pavojum, šv. Lau
rynas nesigailėjo ir savo 
gvvvbe paaukoti už varg
stančius brolius.

Kiek mes palengviname 
kitų žmonių vargą ir 
skurdą?...

2. Šv. Laurynas — alto
riaus tarnas

Pirmaisiais Krikščiony
bės amžiais diakonai pęr 
šv. Mišias patarnaudavo 
vyskupui ar kunigui, ti
kintiesiems dalindavo Ko
muniją. Jei pamaldų metu 
kas netinkamai užsilaiky
davo, diakonai jiems pa
stabas padarydavo. Dia
konai taip pat saugodavo 
šventus bažnyčios indus 
ir rūpindavosi bažnyčios 
poušimu. — Ir šv. Laury
nas toks buvo. Jis tarnau
davo Mišioms popiežiui 
šv. Sikstui ir per tas Mi
šias tikintiesiems dalinda
vo Komuniją. Jis ypatin
gu uolumu saugojo ir 
šventus bažnyčios indus.

Ir mes kiekvienas šioje 
srityje galime pasidar
buoti. Kam yra užkirstas 
kelias prie bažnyčių ir ai-

I

Profesianalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie akelbiaai “Darbininke” tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkltes “Darbininke”.

'V ''

torių puošimo?... 
bažnyčių statymo?... 
montavimo?...

Laurynas — biblio- 
virėjų, gaisrininkų

3. šv. 
teku, 
ir šv. Mišių patarnautojų

pačių
Re-

patronas
Visos šios pareigos žmo

nių gyvenime vra būtinos 
ir labai garbingos.

a. Bibliotekos. Tai šalti
niai, iš kuriu kyla daug 
gera ir daug pražūties. 
Visi turėtume rūnintis, 
kad mūsų bibliotekos ir 
skaityklos būtų tokios, i 
kurias nebūtu gėda užeiti 
ir šv. Laurynui. Yra daro
mos švaros savaitės apva- 
lvti gatves ir namus nuo 
visokiu nešvarumu. Ar 
nevertėtu padaryti tokias 
švaros savaites apvalyti 
mūsų viešoms ir priva
čioms bibliotekoms?... 
skaitvkloms?... Jeigu ne- 
apsivalvsime nuo šio pas
tarojo purvo, veltui plau
sime namų grindis ir sie
nas...

b. Virčiai. Valgvti visi 
valgo, bet virčius ir virė
jas daug kas užmiršta. O 
nuo šių pastarųjų daug 
priklauso žmonių sveika- I įėjo, darbavosi. Lankė va-

„ kad pri
sirengus aukštesniam mo- 
____ Tas jam pavyko.

?r-.| dentistas. Gimęs
i Mass., pradžios
Į School baigė Athole. Jo 
tėvai Marijona ir Antanas 
Andriliūnai ir dabar A- 
thol, Mass., gyvena.

Atvykęs į Detroitą An- 
į tanas prigulėjo prie L. 
i Vyčių 102 kp. ir, kiek ga-

Antanas J. Andrews,
Athol, 

ir High

ta... Virėjai ir virėjos sa- karinė mokyklą,
vo sumanumu labai dauCT < - 
galėtu pasidarbuoti, kad kslui? r" 
nuo stalu išnyktu degtinė prieš 6 metus įstojo i U- išlaikė kvotimus Michiga- 
ir kiti pragaištingi arėri- njversįty of Detroit den- no valstybėje.

Sveikiname naują, ener- 
sekmingai baigė gingą lietuvį profesionalą 

į gaudamas daktarato lain- ir linkime sėkmingai pro- 
sni. Masonic Temp^ iš- gresuoti savo profesijoj, 

buvo diplomas' Detroito lietuviams bus 
į garbė turint didesnį skai- 

Į iškilmes buvo atvažia- čių prof esi jonai ų.

ir kiti pragaištingi j
mai... Kaip žmonėms tar- (.isterijos skyrių ir birže- 
nauja visuomenini darba ]jo g 3 
dirba žmonės, Įvadai tain 
nat žmonėms tarnauja ir “ --__
tie — tos. kurie — kurios kilmingai 
visuomenei gamina mais- suteiktas. 
tą.

c. Gaisrininkai. Maža 
kas žmonėms taip daug 
pakenkia, kaip gaisras. 
Gaisras be pasigailėjimo 
viską naikina... Žmonės, 
kurie kovoja su gaisrais, 
visuomenei teikia labai 
didelį pasitarnavimą...

d. Šv. Mišių patarnauto
jai. Labai garbinga ir at
sakinga yra pareiga šv. 
Mišioms patarnauti... Šias 
pareigas reikia gerbti ir 
taip atlikti, kad jos būtų 
galinga šventumo priemo
nė.

Nors jau ir seniai šv. 
Laurynas gyveno, bet jo; 
dvasia yra gyva ir šian
dien. Imkime iš jo pavyz
dį, o ir mes užsitarnausi
me šventumo, užsitarnau
sime nemarumo.

(Iš T. K.)

Protokolas
A. L. R. K. Vargoninin

kų Sąjungos 26-tųjų metų 
Seimo įvykusio liepos 6— 
7 dienose 1937 m. Boston, 
Mass.

Seimas pradėtas 9 vai. 
ryte šv. Petro bažnyčioje. 
Prieš mišias, R. Juškai 
vargonuojant, sueina iš
kilminga procesija tos pa
rapijos bažnytinės draugi
jos in corpore su savo 
vėliavomis, kur pripildė 
pilną bažnyčią. Jo E. Vys
kupui M. Reiniui užėmus 
parengtą vietą, vietos kle
bonas kun. P. Virmaus
kis išėjo mišių laikyti. 
Laike mišių giedojo var
gonininkų choras XIV Je- 

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernus ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu 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.

vę ir tėvai ir brolis Jonas 
iš Providence, R. I.

Mokslui eiti reikia daug 
lėšų. Bet, susiklausančiai 
šeimynai viskas galima. 
Didžiausias lėšas gali pa
dengti. Tėvai, broliai, se
serys, švogeris — visi su
pratę mokslo svarbą pa
siryžo pagelbėti, kad An
tanas tikslą pasiektų.

Dr. A. J. Andrews šio
mis dienomis sėkmingai 

su Redėmptor, gregorian 
mišias. Offertorium atlik
ta pripuolama iš dienos, 
Dar atgiedojo solo R. Juš
ka, — Avė Maria.

J. E. Vyskupas M. Rei
nys pasakė įspūdingą pa
mokslą aukštai įvertinda
mas bažnytinę muziką, 
bei gregorian giedojimą, 
išdėstydamas reikšmę ir 
galę prie maldingumo. Pa
sibaigus pamaldomis, de
legatai ir svečiai nuvyko į 
Municipal Hali Broadway, 
kur atvyko ir J. E. Vys
kupas su kitais kunigais. 
Pirm. J. Kudirka, pasvei
kinės Seimą ir visus atsi
lankiusius, pakvietė J. E. 
Vyskupą M. Reinį atkal
bėti maldą. Po maldos su
registruoti delegatai ir 
svečiai. Renkama Seimui 
vesti valdyba. Seimo ve
dėju išrinktas A. šlapelis, 
raštininku A. Visminas.

Rezoliucijų komisijon 
išrinkti: kun. Dr. A. Bru
žas, M. Karbauskas ir J. 
Vaičaitis. Sveikinimai: 
pirmiausiai sveikino J. E. 
Vyskupas M. Reinys, įver
tindamas vargoninin k ų 
susiorganizavimą, ir vie
ninga darbuotę, bažny
čios ir tautos naudai, už 
palaikymą lietuvybės kaip 
bažnyčios giedojimu taip 
ir koncertais ir lietuviško
mis dainomis. Toliaus 
sveikino vietos klebonas 
kun. P. Virmauskis, kun. 
Urbonavičius, savo vardu 
ir Kun. Vienybės žurnalo 
“Forum” vardu; kun. Dr. 
A. Bružas, kun. J. Balkū- 
nas, Kunigų Vienybės pir
mininkas, kun. Vitkus, 
kun. J. švagždys, kun. P. 
Juras, kun. K. Paulionis, 
kun. Vosylius, Diakonas 
J. Varnaitis, J. Pilipaus- 

kun. P. Juš- 
Aukštikalnis, 

‘Darbininko’ 
ir advokatas

• v

kas, Studentų Žodžio re
daktorius, Brolys Banys, 
perdavė sveikinimus kun. 
Dr. J. Navicko Mariana- 
polio Kolegijos Rekto
riaus, R. Juška, N. A. 
Vargonininkų vardu, J. 
Kudirka, Chicagos varg. 
kuopos vardu, N. Kulys, 
Muzikos Žinių redakcijos 
vardu. Dar vėliaus atvy
kę sveikino: 
kaitis, kun.
A. Kneižys 
redaktorius 
Ciunys.

Telegramomis sveikino: 
kun. A. Karalius, kun. J. 
Čižauskas, komp. A. Po
cius, kun. M. Brundza, 
komp. A. Aleksis, šv. Gri
galiaus choras Cicero, m., 
Dr. A. Stuga, J. Šiaučiū
nas, P. Karasauskas, J. 
Varaitis, A. Bulevičius, J. 
Hodelis, A. Stanašauskas, 
J. Stulgaitis, J. Brundza.

Laiškais sveikino: J. Ži
levičius ir L. Šimutis.

Pertrauka 2 valandom 
pietauti. Pietūs buvo pa
ruošti parapijos salėje 
pagerbimui J. E. Vyskupo 
M. Reinio ir vargonininkų 
delegatų. Po pietų susirin
kus delegatams prie Mu
nicipal salės nusifotogra
fuota su svečiu J. E. Vy
skupu Reiniu.

2 SESIJA PRADĖTA
3 V AL PO PIETŲ

Raportai: Pirmininko J. 
Kudirkos, vice-pirm. A. i 
Vismino, sekretoriaus N. 
Kulio, ižd. A. Mondeikos, 
ir redaktoriaus muz. Ž. A. 
Pociaus. Visi raportai pri
imti. Komisijos konstitu- Į 
cijos pataisymo. Prisiun
tė p. J. Žilevičius ir J. 
Šiaučiūnas. Raportai pri- į 
imti.

Centro sekretorius skai
to pereitų metų 25 Proto
kolą. Priimtas.

1) Svarstymas iš pro
tokolo nepabaigtų reikalų. 
Albumo klausimas atmes
tas.

2) Chorų Sąjungos rei
kalas. Plačiai apsvarsčius, 
nutaria: iki ateinančių
metų Varg. S. Seimo, Cho
rų Sąjungos Centras, (ku
rio dar nėra) dabar bus 
“Muzikos Žinių” redakci
ja. Pavesta visais reika
lais rūpintis redakcijai, ir 
už visų reikalų | vedimą 
chorai, kurie norės kitą 
metą prisiųsti savo dele
gatus dėliai sutvėrimo 
Chorų Sąjungos centro, 
privalo siųsti mokestį po 
$1.00. Chorų Sąjungos Sei 
mas įvyks kitą metą kar
tu su Vargonininkų Są
jungos Seimu Chicagoje.

3) Konstitucijos patai
sos perskaitytos ir pri
imtos.

4) Pasaulinės parodos į-
vykstančios New Yorke 
1939 m. Seimas pilnai pri
taria sumanymui, kad 
bendrai visos Amerikos 
bažnytiniai chorai, ypač 
visų rytinių valstybių da
lyvautų “Dainų Šventėje” 
sąrišy su Lietuvių Diena 
Tarptautinėje New Yorko 
parodoje. Tuo tikslu prie 
jau esančios komisijos 
pereitame Seime išrink
tos iš J. Žilevičiaus, J. Či- 
žausko, ir A. Vismino, sei
mas numatė reikalą dar 
darinkti iš apskričių se
kančius asmenyse A. Po
cius iš Chicagos, UI. Kun. 
J. Čižauskas, iš Detroit, 
Mich. V. Greičius iš Cle- 
veland Ohio. Wyoming, J. 
Kudirka, Schuylkill Coun- 
ty, A. Grigoraitis, Conn.— 
A. Aleksis. ?

Pirmos dienos Seimo ūž

baiga 5:30. 8) Seimas taip pat pra-
Liepos 7 d. Seimą atida- šo, kad vargonifiinkų pro- 

rė su malda, kun. P. Vir-! vincijos ir chorų apskri- 
mauskis. Skaitoma svei- čiai bei pavieniai chorai
kinimai, telegramos ir 
laiškai.

5) Nauji nutarimai: A- 
teinančiais metais Muzi
kos Žinios išleis gaidų 2 
sąsiuvinius iš jau vartotų 
klišių “M. Ž.” viena gies
mių, antra dainų, ir pri
einama kaiųa bus išpar
duotos, pelną skiriant 
Muzikos Žinioms.

6) Kadangi “Muzikos 
Žinių” redakcija laikinai 
tampa ir Chorų Sąjungos 
Centru, todėl nutarta į- 
vesti į “Muzikos Žinias” 
anglų kalbos skyrių,— 
dėl patogumo jaunimui 
vesti korespondencijas bei 
diskusijas savo reikaluo
se.

7) Seimas prašo ir pa
geidauja, kad kiekvienas 
vargonininkų apskritis ar 
provincija ar chorų Są
jungos ar pavieniai chorai 
išsirinktų savo korespon
dentus ir rašytų iš savo 
veikimo į Muzikos Žinias. ( Bus daugiau)

Take a tip on kitchen cleanliness from Westinghouse 
Electric Range owncrs. They all say, “It’s so nice and 
clean.” There’s a reason: No soot, no smoky flame, no 
greasy film or dirt from electricity! Walls, curtains, 
utensils, the range itself—all stay bright and new- 
looking so much longer.

Save cleaning time from now on! 1937 Westinghouse 
Electric Rangės are made to keep your kitchen more 
“spic and span” than ever. The one-piece, all-white 
porcelain cooking top is acid-resisting — a few light 
touches with a damp cloth and it sparkles likę the finest 

china. And, there 
are Corox surface 
units without a 
single crack or 
crevice to hide 
dirt. Even the 
oven has rounded 
corners to make 
cleaning simple.

Learn WHY the 
We«tinghou»e Range 
ii the biggeit “b*r- 
gain buy” in yean. 
Come in. We tfel alio 
gladly tell you how 
eaiy our budget buy- 
ing plan hu made it 
for countlen homes 
to enjoy economical 
electric cooking.

Švara ir Parankamas
Turėti Westinghouse elek'trikinį pečių yra be 

galo didelis parankumas šeimininkėms, nes ne
teršia virtuvės dūmais ar kokiomis dulkėmis. 
Westinghouse Elektrikinį pečių įsigijus sutaupy
site pinigų ne vien švaros atžvilgiu, bet ir kuro.

Pirm negu pirksi pečių, ateik į mūsų krautu
vę ir pamatyk kaip jis gražiai atrodo ir persitik
rink apie jo parankumą.

UNION ELECTRtCAL SUPPLY CO. INC.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS. 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

nors kartą į metus suren
gtų kokį parengimą “Mu
zikos Žinių” naudai.

9) Seimas pageidauja ir 
skaito už pareigą, kad 
kiekvie nas vargoninin
kas stengtųsi gauti savo 
kolonijoje apgarsinimų — 
(Ads.) dėl Muzikos Žinių. 
Informacijas suteiks ‘M. 
Ž.’ redakcija.

10) Lietuvos Operos at
vykimo žygius Seimas už- 
giria ir tam pilnai prita
ria ir pažada galimą rei
kalingą pagalbą.

11) Seimas užgiria a. a. 
Č. Sasnausko paminklo 
statymo reikalą ir pažada 
bendradarbiauti ir remti 
p. J. Žilevičiaus darbuote 
Amerikoje, dėliai sukėli
mo reikalingo fondo.

Seimo vedėjas:
A. Šlapelis.

Seimo rašt.:
A. Visminas.




