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DARBININKO ENERGI
JOS SUNAUDOJIMAS

Vienas mokslininkas ap
skaičiavo, kiek energijos 
žmogus sunaudoja bedirb
damas įvairius darbus.

Bedirbdamas žmogus 
sunaudoja kas valandą 
daugiau jėgos. Malkakir- 
tis — 160 punktų, skalbė
ja — 159, malkų plovė
jas — 156, akmenų skal
dytojas — 126, tarnaitė 
kambarinė — 87, stalius 
68 ir kurpius — 39 punk
tus. Taigi, matyti, kad 
skalbėjos darbas nėra nė 
kiek lengvesnis už malka- 
kirčio darbą. Ir apskritai, 
moterų ruošos darbas ne 
lengvesnis, o kartais net 
sunkesnis už vyro, dirban
čio kokioj nors dirbtuvėj 
ar fabrike.

SUIMTAS KRYLENKO 
IR VYŠINSKIS?

“Germania” rašo, kad 
šiomis dienomis suimtas 
senas komunistų veikėjas, 
buv. sovietų Rusijos tei
singumo komisaras Kry- 
lenko, kuris kartu su Vy- 
šinskiu dalyvavo apkalti
nime taip vadinamų “liau
dies priešų”. Daugiugiau- 
sia dabar suimama sovie
tų Ukrainoje. Ten siau- 
čią tikras teroras, šiomis 
dienomis suimtas Ukrai
nos armijos politkomisa- 
ras Amelinas, tankų pul
ko vadas gen. Borisenko 
ir beveik visa Ukrainos 
armijos teismo prokura
tūra.

“Matin” rašo, kad be 
buv. teisingumo komisaro 
Krylenko jau suimtas ir 
vyriausias SSSR prokuro
ras, kuris taip energingai 
kaltino žymiuosius komu
nistų vadus, Vyšinskis. 
Be to, suimtas buvęs pol- 
predas Chunčukas ir dau
gelis kitu žymių sovietų 
Rusiios komunistų vadų.

Taigi, kaip matome 
Stalinas turi uždėjęs savo 
kruvinąją ranką ant visu 
sau neištikimų komunistų 
vadų.

STREIKAS ŠILKO AUDI- 
NYČIOSE

Paterson, N. J. — 
mis dienomis prasidėjo 
streikas šilko ir ravon 
audinvčiose. Darbininkai 
reikalauja pripažinti uni
ją ir pagerinti darbo są- 
lvgas. Streikui vadovauja 
CIO organizatoriai. Audi- 
nyčiose dirbo apie 60.090 
darbininkų. Išrodo, kad 
darbininkai, jeigu tik vie
ningai laikysis, streiką 
laimės.

Šio-
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Darbininkų Organizatoriai Išvaromi iš Miestų
kad jie susifašę į uniją 
sukels revoliuciją, buvo 
išvaryta Mr«. Scheider, 
kuri rinko žinias apie 
darbininkų padėtį.

Iš Elkland, Pa., vienas 
advokatas praneša, kad 
darbininkų unijos organi
zatoriams negalima pabū
ti, nes jų gyvybei yra pa
vojus. Ten eina streikas 
ir miesto policistai vaikš
čioja po namus ir įsako 
darbininkams grįžti į dar
bus. Darbininkų unijos 
nariai tegali susirinkti tik 
vištinyčiose, ar kur nors 
už miesto.

Vienas darbininkų uni
jos organizatorius nuva
žiavo į Millerstown, Pa. 
organizuoti čeverykų fa
briko darbininkų. Penkios 
dešimtys vyrų jį užpuolė 
ir sumušė.

Kapitalistai darbdaviai 
yra visur griežtai nusis
tatę, jei tik galima, darbi
ninkams neduoti susior
ganizuoti į unijas. Tačiau, 
darbininkams turėtų tai 
būti ženklas, kaip jiems u- 
nija yra reikalinga ir į 
ją dėtis, kitaip jų vargui 
ir skurdui galo nebus.
SEKMADIENIS RUSI
JOJE VADINSIS STALI

NAS

New York, N. Y. — miestų CIO organizatoriai 
Rugp. 12 — Laikraštis, buvo išvaryti. Iš Hershey,
The Catholic Worker pa
duoda daug žinių kaip 
darbininkų unijos organi
zatoriai yra išvaromi iš 
miestų ir net sumušami. 
Iš trijų Pennsylvanijos 
—2-------------------------------------- --- —

Pa., miestelio, kur kapi
talistas Mr. Hershey ne
pripažįsta darbininkų u- 
nijos ir, kuris sudaręs iš
tikimųjų piliečių komite
tą įkalbėjo darbininkams,

RUSIJOJE IR ISPANIJOJE KATALIKAI 
LAIKOSI TIKĖJIMO

LONDONAS, ANGLIJA , Rugp. 13, — Laikraš 
The Catholic Herald savųjų korespondentų iš Is

POPIEŽIUS ĮSPĖJA VO 
KIETUOS NACIUS

PRANCŪZIJOS GENE-

Londonas, Anglija, 
Rugp. 13, — Kinijos 
tovas, Dr. H. Kung, 
nešė, kad sutartis padarv- 
ta gauti iš Anglijos 100 
milijonų dolerių paskolą. 
Anglijos valdžia davė 
vo sutikima, nes be to 
skolos negalėtu gauti. 
Kung, pareiškė, kad
skola ne karo reikalams, 
nors Kinija kovoja prieš 
Japonus, bet kad atmokė
tu senas paskolas. Angli
jos bankieriai tą paskolą 
Kinijai duos.

ats- 
pra-

sa- 
na- 
Dr. 
pa-

tis 
panijos ir Latvijos talpina aprašymus kaip ištver
mingai Katalikai tose šalyse laikosi savo Tikėjimo.

ŠV. MIŠIOS MADRIDE
Vienas kunigas, kuris buvo priverstas bėgti iš 

Madrido, aprašo kaip Madride ir Barcelonijoje, kuni
gai laiko šv. mišias ir teikia Sakramentus. Laikraš
tyje EI Norte de Castilla jis sako: “Aš dažnai laikiau 
šv. mišias žmonių namuose. Ant stalo pastatomas 
butelis vyno ir tiek stiklinių, kiek žmonių susirenka; 
tas yra daroma dėl apsaugos. Dar pastatomas van
dens ąsotis ir viena didesnė stiklinė. Didesnė stiklinė 
būdavo mano šv. mišių kielikas. Komunijos prieš pat 
mišių konsekraciją pagaminamos iš paprastos duo
nos. Nebuvo nė Kryžiaus, nė arnoto, nė kokio nors re
liginio daikto. Aš mišiolo neturėjau. Pradžią mi
šių skaitydavau iš mažos maldaknygės, gi Kanoną 
atmintinai žinau. Kambary išplėšdavome vieną grin
dų lentą, kad reikale būtų galima paslėpti. Žmonės, 
norėdami įeiti, pabelsdavo į duris paprastu būdu. Bet 
kaip tik pasigirsdavo bildesys aš šv. mišias nutrauk
davau. Ir įėję tik matydavo vyrus geriančius vyną, o 
moteris siuvančias kareiviams drabužius”.
ŠV. MIŠIOS IR SAKRAMENTAI BARCELONIJOJE

Barcelonijoje, kur yra komunistų centras, kata
likai slaptai praktikuoja savo tikybą. Kunigai apsirė
dę radikalų kareivių drabužiais žmonių namuose at
laiko šv. mišias. “Kiek sykių kunigas sutikęs katali
ką gatvėje, pradeda kalbėti ir duoda išrįšimą. Kuni
gai eina iš namo į namą, kaip kareiviai ar darbinin
kai apsirėdę ir suteikia Sakramentus. Labai dažnai 
jie kišenyje turi įsikįšę komunistų laikraštį. Niekada 
nesusirenka daugiau kaip dešimts katalikų į vieną 
būrį, nes kitaip būtų pavojinga”.

TIKYBOS PALAIKYMAS RUSIJOJE
Viena rusė Italijos laikraštyje Corriere della Se

rą rašo: “Aš esu tikinti. Rusijoje pamaldos yra lai
komos namuose, garadžiuose, kur galima bažnyčiose. 
Dažnai tikintieji susirenka miške, ar kokiose lindynė
se. Kunigai, apsirėdę kaip paprasti darbininkai, vaik
što iš vienos vietos į kitą. Jei nėra kunigo, tai susi
rinkę meldžiasi garsiai, vienas jų paskaito iš Šventojo 
Rašto. Žmonės meldžiasi už mirusius, už tuos, kurie 
kalėjimuose kenčia ar didžio vargo prispausti. Tikė
jimas jiems yra labai brangus. Ir dar kas, tai kad ne 
tik senieji meldžiasi, bet jaunieji studentai, jauni vy
rai, jaunos merginos, paprasti darbininkai ir profe
sionalai”. „ J. JE. T
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Castel Gandolfo — 
Rugp. 13, — Jo Šventeny
bė Popiežius i didį būrį 
žmonių kalbėdamas, įspė
jo Vokietijos nacius, kad ■ 
jie nevaržytu Katalikiško
jo švietimo darbo, kitaip 
didžios nepalaimos gali iš
tikti tą šalį.

Kalbėdamas i Belgų 
grupę jis sakė: “Iki Bel
gijoje Krikščioniškas au
klėjimas yra vedamas, ga
lima turėti didžia viltį ša
lies ateičiai. Bet nelaimė 
Belgijai ir visoms tau
toms. kur Krikščioniškas 
auklėjimas yra apleistas, 
ar dar blogiau, jis trukdo
mas. ar tiesiog prieš jį 
kovojama, kai vra daroma 
Europos šalyse”.

Maskva, — Rugp. 13, — 
Sovietų mokslo akademi
jos speciali komisija bai
gia tvarkyti naują Rusų 
kalendorių. Spalių mėnesy 
pasaulinį kalendorių bol
ševikai atmes. Visas lai
kas nuo Kristaus užgimi
mo iki spalių mėnesio 
1937 metų bus pavadinta 
kapitalizmo metais.

Naujas kalendorius bus 
padalintas į dalis 30 die- •

FRANCO KARIUOME
NE SMARKIAI STTMUŠE 

RADIKALUS

Berlynas, Vokietija,
ROLAS PRIEŠ SOVIETŲ Rugp. 13, — Vokietijos 

į Katalikų kongresas nie
kada tiek neturėjo daly- 

I vių, kiek šįmet. Apskai
čiuojama, kad pilnai buvo 
150,000 dalyvių, suvažia
vusiu iš įvairių šalies vie
tų. Dalyvavo beveik visi 
Vokietijos arkivyskupai 
ir vyskupai. Kongreso pa
mokslą sakė Municho ar
kivyskupas Kardino 1 a s 
Faulhaberis.

Prancūzijos su Vokietija. Apie 21,000 vyrų sudarė 
Antra, jis klausia, ar ga- *

‘ Įima būtų nasitikėti. kad
' Rusija neišduos 
zijos militarinių 
čiu Vokietijai? Dabarti
niai Rusijos teismai rodo, 
kad toki baimė nėra be 
pamato. Toliau, generolas 
sako, kad Sovietų laivy
nas vra silpnas, kariai ne-j 
užtektinai išlavinti, ga
biausieji sušaudyti, karei-! 
viams negalima pasitikėti 
ir Rusijos lėktuvai 
menkos vertės. Bet 
džiausis užmetimas

VIENYBĘ

Paryžius, Prancūzija, 
Rugp. 13, — Rusija nori 
sudaryti militarinę vieny
bę su Prancūzija. Tačiau, 
garsusis Prancūzijos ge
nerolas Tournes tokiai 
vienybei vra griežtai prie
šingas. Pirma, kad toki 
vienvbė būtu priežastimi 
nesudarvti jokio sutarimo

Hendaye, Prancūzijos - 
Ispanijos rubežius —Rug
piūčio 12 d. — Isnanijos 
sukilėlių vadovvbė iš Irunl 
oraneša, kad gen. Franco I 
kariuomenė smarkiai su- 
mušo radikalu valdžios 
kariuomenę Astu rijos' 
fronte, Šiaurinėje Ispani
joje. , iRadikalai tureio dide-į 
liūs nuostolius. Asturijos i 
mainierių batalionas arti 
Ovido tano visiškai suar- 
dvtas, pusę kareivių už
mušta.

Sukilėliai vra pasiruošę 
užduoti mirtiną smūgį ra
dikalams Santandere.

Radikalai dar vis tebe- 
skelbia, kad sukilėliu tar
pe eina sukilimai. Bet tas 
žinias sukilėliai užginčvja.

Radikalų tarpe sukili
mai tai yra. Buv. Ispani
jos radikalu valdžios pre- 
mie ras Largo Caballero, 
kaip praneša patys radi
kalai. susidėjęs su anar- 
kistais ir trockistais ruo
šiasi nuversti dabartinę 
radikalų valdžią. Caballe
ro buvo žymus vadas. Tai
gi jam padaryti sukilimą 
yra lengvas darbas. Ko
munistai 
prakeikė, 
toks pat “niekšas”, kai 
Zinovievas.
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Caballero iau 
Jis dabar vra 

ir

KUNIGAS APGINA 
DARBININKŲ CIO 

UNIJĄ

Pittsburg, Pa. — Rugp. 
12, — Kun. Charles Owen

nų. Mėnesiai arba dalys’ Rice faktais išrodinėjo, 
kad CIO unijos ir jos va
dų didžiausieji apkaltini
mai yra nepamatuoti. Sy
kiu su CIO vadais jis su
darė, kad jo kalba buvo 
užrekorduota ant elektri
nių plokštelių, kurias bus

bus pavadinti revoliucijos 
garsiais įvykio vardais. 
Savaitės dienos atsižymė
jusių sovietų veikėjų, šeš
tadienis jau pavadintas— 
Leninas; sekmadienis — 
Stalinas. Tai proga ir mū
sų lietuviams bolševikams į galima per įvairias radio 
gauti kokią nors dieną. I stotis paleisti.

Prancu- 
naslan-

mieste eiseną. Jie maršuo- 
dami giedojo katalikiškas 
giesmes.

Tie skaitlingi įvairiuose 
kraštuose Kataliku kon
gresai rodo Katalikų at
budimą ir susirūpinimą 
dienos klausimais.

JAPONIJOS - KINIJOS 
KARAS

Shanghai, Kinija — Mi
litarizuota Kiniečių poli

ai cija stovi gerai apsigin- 
komunizmo doktrina. Pa- klavus ir apsitverus Kian- 
skutinis karas parodė ką •^wanr,1 kaimely . ..
bolševikai yra prisirengė 
padarvti karo metu. Visai 
sutiktu su komunistų 
mokslu karo metų Pran
cūziją apleisti.

vra
di-

i šiaurę 
nuo Shanghai, nes tikisi, 
kad japoniečiai ši kaimeli 
puls. Amerikos konsulas 
deda visas pastangas, kad 
išgavus Kinijos valdžios__ .   j— ----------------

~ -Įdeidima Amerikos pilie-*-
RUSIJOS BOLŠEVIKAI
TEIKIA PARAMĄ KI

NIEČIAMS
________________

Tientsin, — Rugp. 12.— 
Du šimtai Rusiios kariu 
atvažiavo į Chahair 
vincija suorganizuoti 
vesti komunistų Kiniečiu
armija prieš Japonus. 
Daug Kiniečių komunistų 
iš visur suvažiavo į tą 
nrovinciją. Taip kalbėjo 
Japonijos viršininkai.

SOVIETAI PRADEDA 
MOBILIZACIJĄ

Maskva. Rugp. 13. — 
Visiems Rusiios vyrams, 
gimusiems 1916 metais, 
yra jau įsakvta rūgščio 
mėnesv 
tas vietas 
litarinei tarnybai 
savo tėvvnę”.

Ar Stalinas tik 
iaučia revoliucijos 
dina kariuomenę.

rinktis i nurodv- 
” garbingai mi- 

ginti

čiams išvykti iš Shanghai 
ir kitų vietų, kur greitų 
laiku gali įvykti žiau
riausi mūšiai.

Gerai apginkluotos ki
niečiu karines jėgos užė- 

nro- mė Japonijos industriji- 
ir nes nuosavybes tarptau

tinėse sodvbose. Japonijos 
valdžia taipgi sako, kad 
Kinija užėmė jos audiny- 
čiąs šiaurėje.

Japonija stiprina savo 
karo laivvną Shanghai 
uostuose, šiaurvakaruose 

i eina smarkūs mūšiai. Iš 
Tientsin praneša, kad Ki- 

į nieęiu kariuomenei pavy
ko atmušti Japoniečius ir 

, juos pastatyti į defensy- 
vą.

Tientsine stovi Jung. 
Valstybių kariuomenė ir 
ji nebus ištraukta, kol 
regaus įsakvmo ištraukti 
iš kito valdžios skyriaus.

v —
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nenu-, 
ir di-iI CIO ĮSAKE 5000 ŠILKO 

DARBININKU GRĮŽTI 
DARBAN

PERMATO CIO LAIME* 
JIMA TEKSTILIŲ 

STREIKE

Paterson, N. J. —Rūgo. 
13 d. — Darbininku uni
jos vadai pareiškė, kad 
pasitarimai su. darbda
viais sklandžiai eina ir 
permatomas CIO laimėji
mas. Komnanijos nori su 
darbininkais susitaikyti.

Paterson, N. J. — Tre
čiadienį, rugp. 11 d. kai- 
kurios kompanijos iau pa
sirašė sutartį su CIO uni
ja ir apie 5000 šilko darbi
ninku gavo įsakymus grį
žti darban. Tikimasi, kad 
ir kitos šilko ir ravon 
kompanijos sutiks pasira- 
švti sutartį su darbinin
kais.

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

- • • r

šeštadieni, rugpiūčio 14 d. įvyks Darbininkų Ra-* 
dio programa iš WC0P, Boston, Mass. radio stoties, 
2 vaL po pietų. Prašome pasiklausyti gražių dainų, 
muzikos ir kalbų.
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LINKSMA DIENA

Šv. Petro parapijos Ma
rijos Vaikelių Sodalicijos 
vaikučiams trečiadienis 
rugpiūčio 11, buvo links
ma diena: jie tą dieną tu
rėjo savo metinį išvažia
vimą.

Vaikučiai ir kai kurie 
" tėveliai po šv. mišių pri

pildė keturius bus’us. Lin
ksmai dainuodami, jie nu- 

1 dundėjo į Lawrence’o Pa- 
i langą. Pakeliui sustojo 

aplankyti Lawrence’o šv.
i Pranciškaus bažnytėlę.

Atvažiavę, vaikeliai tuo
jaus persirengė ir už kelių 
minučių jau buvo gražia
me Palangos ežere.

Vaikelius prižiūrėjo dea- 
konas A. Baltrušiūnas, A. 
Naudžiūnas, Pr. Šidlaus
kas, J. Sadonis, J. Berna
tonis, J. Petkus ir A. Jur
gelaitis.

Pasimaudę vaikučiai pa- Į 
valgė pietus.

Po pietų buvo įvairūs; 
žaidimai, bėgimai, bulvių j 
rinkimas ir t.t. Laimėto-; 
jai gavo "dovanas.

Po žaidimų vėl į vandenį Į 
iki pradėjo lyti — kokios; 
15 minučių prieš laiką 
važiuoti namon.

Turėję puikų ‘good time’ 
vaikučiai vėl į bus’us dai
nuodami namon.

Tėv. klebonas, kun. Pr. j 
Virmauskis vaikei i a m s j 

-surengė šį išvažiavimą 
dalyvavo jame ir bendrai 
viską prižiūrėjo.

Jam Marijos Vaikelių 
Sodalicija giliai dėkinga.

Rap. X.

PADĖKA

......... ...........................    ai

lingą atsilankymą ir nuo
širdų parėmimą Vaikučių 
Dienoje. Ypač dėkingos e- 
same klebonui kun. P. 
Virmauskui, kun. K. Ur
bonavičiui, kun. Paulekui, 
muzikui R. Juškai; teisė-, 
jams — Dr. Landžiui, adv. 
K. Kalinauskui, klierikui 
A. Naudžiūnui, ir tiems 
kurie savo pasidarbavimu 
prisidėjo toje dienoje. 
Džiaugėmės matydamos 
atsilankusiųjų tarpe ir 
klierikus: Baltruši ū n ą,
Šmigelskį ir Pasijonistus.

Toks gausus visų atsi
lankymas priparodė įver
tinimą mūs darbuotės ir 
suteikė nemažai paskati
nimo mūs lietuviškai jau
nuomenei. Lai šis įvykis 
kuris neišdildomai pasi
liks vaikučių mintyse, at
neša ir jums, tai prisimi
nus malonų pasigerėjimą 
ir džiaugsmą ateityje.

Minint visus, kurie taip 
vertai užsitarnavo mūsų 
padėkos, nesalime pralei
sti ir darbštų mokyklos 
vedėją, Antaną Jurgelaitį, 
kuris ne sykį savo nenuil
stančiais darbais užsipel
nė gilų dėkingumą nuo 
mūs.

Dėkui visiems! — atsi- 
lankusiems darbininkams, 
darbininkėms, ir taipgi 
tiems, kurie sudėjo aukė
lės Sekmadienyj kolekto- 
je mums kelionei.

Lai šie jūsų geri darbai, 
kurie šaukiasi atlyginimo 
pas Dievą, suteikia jums 
gausių malonių ir palai
mos.

Visuomet dėkingos, 
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seserys.
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Šv. Petro lietuvių para
pijos jaunuolis, studentas 
Aiitanas Jurgelaitis,. rug-;, w . T O ’ ■ © .

pįūčio 1| d.t gavo, tęlegra-
mą, kviečiantį jį atvykti 
ir pradėti bandymo metą 
Domininkonų Naujokyne, 
Springfield, 
Taigi 
rugpiūčio 
siekti pasirinktąjį tikslą.

Stud. Antanas Jurgelai
tis pereitą žiemą mokėsi 
Domininkonų Kolegij o j, 
Providence. Atostogų me
tu darbavosi Šv. Petro 
lietuvių parapijoje su jau
nimu ir buvo parapijos 
Vasarinės Mokyklos ve
dėju. Atliekamą laika su
naudojo dirbdamas “Dar
bininko” redakcijoj. Stud. 
Antanas yra labai gra
žios dvasios jaunikaitis, 
tikras lietuvis, mokąs 
gražiai lietuvių kalbą, 
nors gimęs ir augęs šioje 
šalyje.

Domininkonų Naujoky- 
i ne neturės progos dirbti 
pradėtą žurnalistikos dar- 

i bą, bet pasiryžęs ne tik 
nepamiršti lietuvių kal
bos, bet dar labiau ją pa
tobulinti, skaityd amas 
dvasinio turinio knvgas 
lietuvių kalboje. Tokių 
knygų vežasi gražų rinki
nį.

“Darbininko” redakcija 
Į savo nuoširdžiam bendra
darbiui linki Dievo palai- 
mos.

Kent u c k y. 
gal penktadienį, 

13 d. išvyks

v •

<

Nukryžiuoto Jėzaus Se
selės dėkoja South Bosto
no geradariams už skait-

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. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
ęedėliomlB nuo 9 iki 12 vai. dienu.

(pagal sutarti)

MIRĖ
Rugp. 10 d., miesto ligo

ninėje, sirgęs porą metų, 
mirė Jonas Nanartavičius, 
67 metų, gyv. 398 Broad
vvay. Jis paėjo Pivašiūnų 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 40 metų. Ameri
koje penktus metus gy
vendamas apsivedė su El
zbieta Labaite. Jie gyven-

DARBININKAS _____________________

ĮVAIRIOS ŽINIOS
; MIRĖ JONAS LAPENAS

taip ir amerikonų. Iš lan
kytojų velionės pagerbi
mui suteikė daug gėlių' ir 
dvasinių bukietų.

Kapinėse dalyvavę šim
tai žmonių. Vien tik auto- 
jnobilių buvo , virš * 10Q.

IŠKILMINGAI PALAI
DOTA *

Rugpiūčio 4 d. Bostono 
Į miesto ligoninėje mirė i- 
žymaus laidotuvių direk
toriaus Petro ir Jadvygos 
Akunevičių duktė — Ade
lė Piepiora, kuri rugp. 7 
d. iškilmingai palaidota 
Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Kaunas, Lietuva — Lie-
Automobilių procesiją ly- P6s 24 d- nakti nuo širdies 
dėjo su motorcikliu poli- lig°s staiga l_—_ 
cijantas.

A. a. Adelė paliko dide-

, mirė buv. 
"Maisto” pirmininkas Jo
nas Lapenas. Jis mirė ša

ltame nuliūdime vyrą, tė- vo dvare, žiegždriuose, A. 
vą, motiną, brolį ir tris Panemunės valsčiuje^ Pa- 
seseris.

Pp. Akunevičių šeimai 
jo draugai ir pažįstami 
reiškia gilios užuojautos.

Rap.

STREIKAS NUTRAUKĖ 
SUSISIEKIMĄ

Trečiadienį, rugpiūčio raus Apeliaciniai 
11 d. sustreikavo Boston- Į - —- - - - -
Nantask'et Ste a m b o a t; 
kompanijos laivų darbi-; 
ninkai. Kompanija buvo i 
priversta sustabdyti laivų 
plaukiojimą tarp Bostono 
ir Nantasket.

L. R. K. FEDERACIJOS 
VIETINIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

1’

svarstyti. Naujo bylos 
svarstymo velionis nesusi
laukė.

• Jonas Lapenas buvo 
tautininkų, valdančiosios 
partijos ir daugelio eko
nominių organizacijų pir- 
miniku. Tų organizacijų 
vadovybės dalyvavo La- 
pėno laidotuvėse.

JUKAS M. NŪS !
LAIKRODININKAS X

Parduodu įvairiausios rū- n 
sies auksinius ir sidabrinius T 
daiktus. Taipgi ir pataisau. Ų

366 W. Broa<|way |
So. Boston, Mass. ±

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.

Laidotuvių ryta. 9 vai. i 
šv. Petro nar. bažnyčioje 
įvyko gedulingos pamal
dos su asista. Iškilmingas 
mišias laikė klebonas kun. 

j Pr. Virmauskis, deakonu 
i buvo kun. dr. J. Vaitke
vičius, subdeakonas — 
kun. J. Vosylius: patarna
vo klierikai: Naudžiūnas 

davo Goshen, N. Y. Iš au-; ir Šmigelskis. Žmonės pa- 
gino gražią šeimą. Vie-Į maldų metu netilpo baž- 
nuolikti metai kaip gyve
na Bostone, ir nuoširdžiai jo lauke, 
darbuojasi draugijų ir 
parapijos labui. Paliko buvo pašarvotas tėvų na_- 
liudinčius moterį, 4 sūnus muose, anlanke daugybė 
ir tris dukteris. Laidoja- žmonių, kaip iš lietuvių, 
mas iškilmingai iš Šv. I ______ „______ •
Petro bažnyčios rugp. 13 
d., 9 vai. ryte Naujos Kal
varijos kapuose.

nyčioje — daugelis stove-

ADVOKATAI

J
TeL S. B. 28O5-R '

L I E T Ų V I 8 

0PTOMETRISTAS’ 
• ♦ J f“ - >• r *;

Iftegzaminuoju akis 
priskiriu akinius 

_ . kreivas akis atitie-
sinu ir ambl i joniš

kose (aklose) akyse sugražinu 
Šviesa tinkamu laiku.
-J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston

B”.......... —--------------------- -----------—
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DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
? (Ligoninė)

Concord Rd^ Billerica, Mass.
t

So. Bos
! ’ tel.

TeL BiH. 619.
534 Broadvvay 

ton, Mass. 
Jei. 2712.

IŠLEISTUVĖS
1 e- -

Am. Liet. Demokratų į 
Lygos 1 kuopa rengia, 
bankietėli išleisti Alb. Pa-’ 
lilionį į Washingtoną, kuri 
jisai pradės mokytis J. V. i 
Laivyno Finansų mokyk
loje. Keli mėnesiai atgal 
Alb. Palilionis gavo pa
skyrimą į valdžios darbą 
ir tam prisirengti turi 
mokytis Washingtone ir 
Laivyno Kolegijoje, Phi- 
ladelphijoje.

A. Palilionis yra baigęs 
šiais metais Harvardo 
Kolegiją, kur jis atsižy
mėjo sporte.

Bankietas rengiam a s 
Hotel Westminster, Bos
tone. trečiadienį, rugpiū
čio 18 dieną, 7:30 valan- 
d, vakare. Bilietus gali
ma gauti pas J. Tėtulį ar
ba pas P. Zasimavičių.

A. Palilionis išvažiuos 
rugpiūčio 2G dieną. Rap.

Į

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadffay) 

South Boston, Mas3.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay, 

SO. BOSTON, MASS 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Plc, TeL S. B. 1043

w'

laidotas liepos . 26 d. Kau-
Jno kapuose.

Jonas Lapenas kaip ži- 
l nome buvo teisiamas.
Prieš teismą jis metus 
daugiau išsėdėjo kalėji
me, kur be abejo atsiliepė 
į jo sveikatą. Jis buvo 
kaltinamas už. išaikvoji- 

i Rūmai 
jį išteisino ir Apygardos 
Teismo uždėta 8 metu 
bausmė buvo nuimta. Ta- ! algų pakėlimą po 5 centus 
čiau Vyriausis Tribūno-; 1 valandą, tuomi padidin
tas Apeliacinių Rūmų darni algas virš 100 mili- 
sorendimą panaikino ir .i°hU dolerių. 800,000 dar- 
bylą grąžino iš naujo bininkų gaus pakeltas al-

GELEŽINKELIŲ UNI
JOS LAIMĖJO ALGŲ 

PAKĖLIMĄ

VVashington, D. C. —
Be vienos dienos darbo 
netekimo, be streikų ir be 
jokių triukšmų, geležinke
lių darbininkai laimėjo

L St. LĮQUQR STORE š 
Parduodam geriausius įvai- y 
rių rūšių TONIKĄ, DEG- T

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. Ų
Visokiose įtalpose: Bonkoms, Ą 

Gorčiais ir Bačkomis. Vist} U. Ų 
S. firmt} ir užsienio, pasirinki- 2 
mas didžiausias ir įvairinusias. A 
TOKĮLIAMS, VESTUVĖMS, Y 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA- T 
LIAMS. Specialiai kainos su- 0 
mažinamos. Pristatom greitai ir « 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki A 
11 vak. U

Pašaukit SOU-th Boston 4147 X
Pas J. STRIGUNĄ 0 

195 LST., SO. BOSTON, MASS. f

---------------------------------- gas.
tetingų Lietuvos organų standard Railroad La- 
dėmesį^ Jis pasiėmė vieną organizacijos vedė de- 

geležinkelių 
Iš

įvyks antradienį, rug
piūčio 17 d., š. m. 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje, Šv. 
Petro par. salėj, ant 5-tos 
gatvės. Kviečiami visi at
stovai dalyvauti. Valdyba

LANKĖSI
Trečiadienio rytą, rug

piūčio 11 d., Darbininko 
redakcijoj lankėsi p. M. 
Kviklys, Lietuvos Seimo 
atstovas. Pasikalbėta apie 
Lietuvos draugijų įstaty
mą, seimo rinkimus, spau
dos cenzūrą, katalikų var
žymus ir t.t. Dėl Ameri
kos lietuvių laikraščių 
cenzūravimo ir grąžinimo 
iš Lietuvos p. Kviklys pa
sižadėjo atkreipti autori-

LIETUVIŲ RAKANDŲ!
KRAUTUVĖ

I

IJALUVS
PERK RAUS

TOM H
Visur

PIGIAI
GREITAI

i SAUGIAI

Į IA'I III .1 VZ I.V Fl RyiTVRE CO.
į 326-328 W. P.road .'.-ay, So. Boston

Tel. SOUth Boston 4618
;___ _______ _______ -J

Kada a. a. Adelės kūnas

f

“Darbininko” egzemplio
rių, kaipo pavyzdį, kad 
galėtų įrodyti cenzųriams, 
kad jie be pagrindo neįsi
leidžia Amerikos lietuvių 
laikraščių.

rybas su 
kompanijų atstovais, 
viso buvo susivienyję 14 
unijų ir jų atstovai daly
vavo derybose.

CAMBRIDGE, MASS. ĮVAIRŪS SKELBIMAIII
I

PARSIDUODA krautuvė, kuri 
daro apyvartos virš $60,000 įPIKNIKAS PAVYKO

Rugp. 8, Maynarde įvy- metus> inventorius siekia $16,000, 
ko paskutinis parapijos Ų__  . - -
piknikas. L—v 
Vrnisstm dėlei šia vasa‘-2° ?^ v

.. ‘ j -rr * -t M. Douglas, Fort Plam, N. Y.rą Maynard Voses pavilio-. (9 13)
ne nevalia turėti šokių, 
tai jaunimo labai mažai 
tedalyvavo. Vieta ir sve
tainė piknikams labai ti
kus, bet jei šokiai užginta 
— svetainė užrakyta, tai 
piknikai toj vietoj negali 
sutraukti didelės minios.

Vienok mums dar neblo
giausiai pasisekė. Gryno 
pelno kiek galima, spėlioti 
liks apie S400.00. X.Y.

i 30 dienu kas pirks, gaus už

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BųSTON. MASS.

Prieš A2idrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčiŲ auto
mobilius. Taisymo fr demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON. MASS. 
/oe. Kapočium ir I’ctcr Trečiokai 

savininkai

i 
i I

i
Visiems, praeito pikni- i 

ko darbininkams, gaspa-' 
dinėms, aukotojams — 
valgiais ar pinigais, nuo-; 
širdžiai reiškiu padėką. ■ 
Jūsų darbą, vargą, pasi
aukojimą ir aukas giliai 
įvertinu. Lai Dievas vi
siems gausiai atlygina.

Kun. P. juškaitis,
Klebonas.

ŠIRDINGA PADĖKA

KUN. PLEVOKAS ATOS
TOGAUJĄ

Cambridge lietuvių pa
rapijos vikaras kun. J. 
Plevokas nuo rugpiūčio 9, 
išvyko atostogauti. Rodos 
žadėjo į Nevv Yorką, 
Pennsylvania ir kitur vy
kti su savo automobilium. 
Laimingos kelionės. Rep.

I

STEPONO DARIAUS POSTO, No. 317

FIELD DAY
SEKMADIENĮ

August-Rugp. 15, 1937
Oakland Grove, Keistučio Parke, East Dedham

GERBIAMIEJI: Visi jauni, seni, maži ir dideli, važiuokite 
i ši mūsų gražiausį pikniką, kokio čionai dar nebuvo. Užtikri- 
nam smagiausi laiką. Grajis gera Legijono Militariška Orkes
trą. Bus daug legijonieriii iš kitų miestu. Už sportiškus atsižy- 
mėjimus ir už Įžangą bus duodamos dovanos. Prie Vartų taip
gi bus duodamos dovanos. Visi būsite maloniai priimti ir ap
tarnauti skaniausiais valgiais ir gėrimais.

A’ KVIEČIA RENGĖJAI \ z

BUŠAI eis nuo 376 Broadya, Posto svetainės, nuo 11:30 iki 
130 vai. Tikietas Į abi puses tik 40c. Važiuokit patys ir pa- 
kalbinkit kitus važiuot.

4. ••
i

Naudokite

NEAPOLITAN
ICE CREAM

K. S1DLAUSKAS

Parems...
Išvažiavimams...

ar tik

918 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

Tel. 9367

ATSIVĖSINIMUI
F-

GRABORIAI

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.

i S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS 

j SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
I LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES

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

i Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

I ______

JOSEPH W. CASPER 
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M Št.
Tel. ŠOU Boston 3900 

Patarnavimai Dieną ir Naktį

IHHrM. MS/nni aarf Cra«M la 
BictsAviNc?“  ̂FACTOKY 
Wltm FOtžGO OTHEft DtSIGNS 

HEM8RIAL 8MHITF C«.~

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.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZAUTSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. - 
258 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Telefonas SOUth Boston 4486. 
BROCKTONO OFISAS: 
16-18 Intervale Street,

Tel. Brockton 4110 
Montello, Mass.

f 1
r <
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A. L. R K. Federacijos XXVI Kongresas
Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd. Lawrence, Mass.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos 
XXVI Kongresas ir kartu jubiliejinis paminėjimas 
550 metų sukaktuvių Lietuvos krikšto įvyks Šv. 
Pranciškaus parapijoj, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass. •

Antradienį, rugpiūčio 24 d. — Kongresas prasi
dės 9:30 vai. rytą (E.D.S.T.) pontifikalėmis šv. mi- 
šiomis, kurias atnašaus ir pamokslą pasakys J. E. 
Vyskupas M. Reinys, Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioj.^

Užsibaigus bažnytinėms iškilmėms, visi atstovai- 
ės ir dalyviai-ės tuojaus vyks į šv. Marijos parapijos 
svetainę, 301 Haverhill St., kur bus laikomos Kongre
so sesijos.

Vakare, 7:30 vai. toje pačioje svetainėje kur bus 
laikomos Kongreso sesijos, įvyks KONCERTAS, kurį 
išpildys Šv. Pranciškaus parapijos šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujant vargonininkui - muzikui Povilui Sa- 
kui.

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. 
greso sesijos. .

Vakare, 7:00 vai., Šv. Pranciškaus parapijos baž
nytinėje svetainėje, 94 Bradford St., pagerbimui J. E. 
Vvsk. M. Reinio ir visu Kongreso atstovų-ių įvyks 
BANKIETAS.

Ketvirtadienį, rugniūčio 26 d. — Rytmetyj Kon
greso sesijų užbaiga. Popietvj, specialiais bus’ais, at
stovai aplankys Palangą, textilės išdirbystes ir kitas 
žymesnes vietas (sight seeing), o vakare, Šv. Mari
jos svetainėje. įvyks ŠOKIAI.

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Kongreso Rengimo Komisijos nutarimu, kiekvie

nas atvykęs Kongresan atstovas turės užsiregistruo
ti Kongreso Rengimo Komisijoj, Kongreso išvakaryj 
ir rytmetyj Šv. Pranciškaus parapijos ofise, 94 Brad
ford St., o Kongresui prasidėjus — sesijų svetainėje. 
Registracijos mokestis — $2.00. už kurią mokestį at- 
stovas-ė gaus Kongreso ženklelį, Kongreso programa 
— knygą, visų Kongreso pramogų — Koncerto, Ban- 
kieto ir Šokių bilietus ir Palangos ir kitų žvmesniu 
vietų aplankymo bus’ais transportacijos ženklus. Tai 
daroma atstovų patogumui ir palaikymui visų krūvoj. 
INFORMACIJOS ATVYKUS Į LAWRENCE, MASS.

Lawrence, Mass., miestas vra nedidelis, skaitoma 
apie 88,000 gyventojų, tai suradimui Kongreso vietos, 
nors ir nežinantiems, sunkianvbių nebus, nes Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnvčia yra pačiame vidur- 
miestvj. Vienok patogumo dėlei, atvvkusiems trauki
niais ar busais. parankiausia paimti taxi. už kurį 
reiks mokėti tik 25c ir vykti i Šv. Pranciškaus para
pijos ofisą, 94 Bradford St.. kur lauks Rengimo Ko
misijos atstovai ir atvykusius aprūpins reikalingo
mis informacijomis ir apsistojo vietomis. Atvykę 
automobiliais

•f

t,

Visą dieną Kon k
.J

Bernardas Koraitis,

Šiuomi I. J. Fox Co. skelbia “A ugust Fur Sale”, kuris eina su di
džiausiu įsisiūbavimų. Tūkstančiai puikiausių Paryžiaus ir Hollyvvoodo 
madų kailiniai įstatyti parodymui. Naujosios Anglijos moterys ir mer
ginos pasinaudokite šiuo dideliu išpardavimu, kuriame kailinių kainos 
labai nupigintos. Galite gauti visokio dydžio nuo 9 iki 54 size. Hudson 
Seal galite pirkti po $100.00 su mažu Įmokėjimu.

Neatidėliokite, ateikite tuojau ir pamatykite p. Bernardą Koraitį, 
kuris yra šios firmos lietuvis atsto vas, kuris padės lietuvėms kailinius 
pasirinkti ir pritaikinti pagal skonį. P-nas Koraitis yra pardavęs šim
tams lietuvaičių, kurios yra patenkintos. Galite pirkti kailinius su ma
žu įmokėjimu. Kailinius galėsite palikti storage be jokio mokesčio. Pa
sinaudokite šia proga!

Turime pastebėti, kad šis didelis 
išpardavimas tęsis tik šį mėnesį. To
kios nuolaidos, kokia yra daroma 
dabar, dar nebuvo I. J. Fox istori
joje. Taigi, ateikite ir persitikrinki
te! Dabar pirkdamas, sutaupysite 
pinigų.

X

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS. 1'

ĮVAIRIOS žinios
FRANCO PRIRENGĖ

KONSTITUCIJĄ ISPA
NIJAI

“Izvestijos” rašo, kad 
Simferopoly gaisras su
naikino ūkio įrankių san
dėlį ir 25 hektarus kvie
čių. Kolchoze “Kovce” su
degė du sandėliai įrankių 
ir 35 ha kviečių. Krasno- 
perekopo rajone užregis
truota 10 padegimų. “Iz- 
vestijos” rašo, kad troc- 
kistai ir jų šalininkai ne
galėdami veikti atvirai, 
stengiasi padegimais pa
darytų nuostolių.

i Iš Leningrado praneša, 
kad kaime auga kova su 
vadin amais stachanov- 
cais. Sovchoze “Čaika” 
mirtinai sumuštas sta- 
chanovcas Zdanovas. Dar
bininkai jį puolė šaukda
mi “Mušt stachanovcus”.

“Za inohistrializaciju” 
rašo, kad Donbaso sandė
liuose guli 30 tūkst. dra-

tus daugiau kai gauna iš išnaudojo ir skriaudė dar- bužių komplektų, o darbi- 
valdžios algos. Manoma, bininkus, bet ir kompani- ninkai neturi kuo rengtis, 
kad Farley pasiliks vai- ją, kuri “ ’ .................
džios vietoje iki Kongre- j gaudinėjo.' Buvę atsitiki- 
so sesija užsibaigs ir po 
tam atsisakys. Vienas lai
kraštis rašo, kad Pierce- 
Arrow Motorų kompani
ja siūlo jam vietą.

i

važiuoti prie virš-nurodytos-vietos.
APSISTOJIMO VIETOS

Atstovams apsistoti rekomenduojame Ambassa- 
dor viešbuti, 572 Essex St. Kambariu kainos — nuo 
$2.00 iki $3.00. Kurie norėtu apsistoti pas privačius 
lietuvius, lai iš anksto būtinai praneša Ansis+oiimo 
Komisijos pirmininkui — FA. Kranc°vičmi. /t8 Ten- 
ney St., Lawrence. Mass. Vietų nas privačius žmones 
turėsime gana apsčiai. Apart to, mūsų gražioi Palan
goj, Sodaliečių vasarnamy galės apsistoti merginų ir 
moterų bent pora desėtku.

Kongresui Įnešimus ir sveikinimus laiškais ar te
legramomis prašoma siusti šiuo adresu: Kun. P. M. 
Juras, 94 Bradford St., La.wrence, Mass.

Audringi gyvenimo laikai, šv. Tėvo noras Įtrauk
ti kuodaugiausia pasaulionių i katalikiškaia akciją; 
komunistinė banga ir ištautėjimo pavojai ragina 
kiekvieną geros valios asmenį susirūpinti ateitimi. 
Todėl šis Katalikų Federacijos Kongresas turės suloš
ti svarbų istorinį vaidmenį išeivijos gyvenimui. Ren
gimo Komisija deda visas pastangas, kad šis Kongre
sas teiktų garbės Dievui ir tėvynei. Mūsų pastangos 
neatneš teigiamųjų vaisiu, jeigu lietuvių kolonijų vei
kėjai nesuvažiuotų skaitlingai rišti bėgančius gyve
nimo klausimus. Skatinamas Dievo ir tėvynės meilės 
kviečiu suvažiuoti į XXVI Federacijos Kongresą ko- 
skaitlingiausiai.

Salamanca, Ispanija — 
Šiomis dienomis galutinai 
buvo patvirtinta Gen. 
Franco parašyta konstitu
cija Ispanijai. Konstituci
ja parašyta vienos politi
nės partijos valdžiai. Pa
gal šią konstituciją, Ispa
nijoje bus sudaroma mili- 
tarinio pobūdžio partija, 
kuri vadinsis Falange Es- 
panola Tradicional i s t a 
arba Tradicijinė Ispanijos 
Falanksa. Šiai partijai 
priklausys Franco gene
ralinis štabas ir oficieriai, 
kurie su juomi kariauja. 
Tai susidarys apie 20,000 
narių. Prie šių bus lei
džiama priklausyti ir- 
kitiems patikimiems val
džiai. Dekrete, kurį pasi
rašė gen. Franco, pareikš
ta: “Šis įkvėpiantis mili- 
tarinis judėsis yra pama
tas naujos Ispaniškos val
stybės, atsidavusios su
gražinti tautos vienybę, 
siekti geresnio tautinio li
kimo ir pildyti istorišką 
katalikišką misiją.

vakijos, užgirta unijos 
darbininkų gyvybės ap- 
drauda; reikalauti, kad u- 
nijistai, krautuvių darbi
ninkai, nešiotų unijos sa
gutes ir t.t.

RAND KOMPANIJA
IŠMOKĖJUSI $108,255
ŠNIPŲ IŠLAIKYMUI

GATELEE IŠRINKTAS 
ADF PREZIDENTAS

K. A. Vencius,
Kongreso Rengimo KomisijosPirm.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBAPO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininke — Eva MarkslenĄ
625 E. 8th SL, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1288
Vlce-pfrm. — Ona JankienS,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — BronA Cnnienė,

29 Gould St., W. Rovbury, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt. — Marijona Markoninte, 
4115 Washington St., Roslfndale, Mass.

Tel. Parkvay 0558-W
IMInlnkP — Ona StaninlIntA

106 West 6th StM So. Boston, Mass.
Tvarkdarį — Ona Mlzjrirdienft,

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass.

1 Pirmininkas Jnozas Svagždya,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas Neviena,
16 IVInfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fin. RaSt Aleksandras Tvaska, 
j 1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 
Iždininkas Pranas Tulefkis,

I 109 Bowen St. ?o. Boston, Mass. 
Marfalka Jonas Zaikis,

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

čia nedėldienj kiekvieno menesio
2 vai. po piettj. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boston, Mass.
Kasos Globėja — Ona SlaurienS, 

443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
Draugija savo su si rinki m na laiko kas 

antrą at&rnlnką mentalo.

7:30 vai. vakare, pobažnytlnAj gvp 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
I pm protokolu raktinlnkt-

juos samdė, ap- Donbase dideli piniginiai 
sunkumai, taip, kad nega

nių, kad kompanijos šni- Ii įsigyti įrankių ir išmo- 
pai organizavo netikras u- keti algų, 
nijas, kuriomis gąsdino 
kompanijas; skleisdavo 
kurstančia liter a t ū r ą; 
provokuodavo darbinin
kus; panaudodavo sufa
brikuotus Įgalioj i m u s, 
kad išgautų National La- Nemažai areštuojama, 
bor Relations tarybos re- ;-------------

i kordus; išduodavo pri
klausančių prie neegzis- 

v tuojančiu unijų darbinin-zada atidaryti kus kompanijai kad kom.
. pamjos juos atleistų iš 

j darbo, ir kitokių apgau
lingų darbų atlikinėdavo.

VALENCIJOS VALDŽIA 
ŽADA “LENGVATAS” 

BAŽNYČIOMS

Daugiau angliakasių 
dirba paviršiui, negu že
mėj, o turėtų būt priešin
gai, rašo sovietų laikraš
tis. Dėl tos netvarkos kal
tina “liaudies priešus”.

SUĖMĖ 12 “IZVESTIJŲ”
REDAKTORIŲ

Valencia, Ispanija — 
Pranešama, kad radikalų 
valdžia : 
bažnyčias ir leisti priva
čiai kunigams atnašauti 
šv. mišias jos kontroliuo
jamose teritorijose. Val
džia sako, kad ji tą da
ranti, kad išpildyti paža
dą duoti laisvai melstis, 
bet “tik draudžianti baž- 
nvčiai užsiimti politika”. 
Kunigams ir vienuolian- s 
užtikrina laisve, bet tik i- 
sakė pamaldas laikyti 
privačiai. _........ w.........  .....

Manuel Irujo, teisingu- ka dldeIes sumas Pinigų Kremliaus nemalonę pate- 
mo ministeris, praneša, toklų apgavikų islaiky-. ko sveikatos reikalų ko- 

MINIMUMĄ kad jis leides atidaryti mui- misaras Kalinskis.
DARBI-, vienuolyną Valenci joj, 

Į kur 140 vienuoliu privers
tinai siuva radikalu val-

Chicago, — Valstybės džios kareiviams drabu- 
Darbo Direktorius įsakė žius. Jis sako, kad ir kitus 
Illinois valstybės skalbyk- vienuolynus Įeisiąs atidž
ių savininkams mokėti 
moterims ir nepilname
tėms merginoms algas ne
mažiau $9.20 ik i $11.20. 
Chieagoj minimumą algų 
nustatė $11.20 į savaitę.

Washington, D. C.
Šiomis dienomis Reming- 
ton Rand kompanijos me
tinis raportas buvo įteik
tas Securities ir Exchan- 
ge komisijai, kurioje pasi
rodė kiek daug pinigų toji 
kompanija praleidusi į- 
vairioms detektyvų agen
tūroms. Pasirodė, kad iš 
viso Rand kompanija iš
mokėjo 108,255 dolerius 

' keturioms detektyvų or- 
Į ganizacijo m s, kurios 
streiko metu buvo pasiun- 
tusios šnipus prieš strei
kuojančius darbininkus.

I

v •

Darbininku unijos daro 
tyrinėjimus ir kitose dirb- 

■ tuvėse. Darbininkams pa- 
į deda ir kaikurios kompa
nijos, nes ir joms jau į- 
griso toks apgaulingas 
šnipų darbas prieš darbi
ninkus. Kompanijos išmo
ka dideles

“Petit Parisien” Mask
vos korespondentas rašo, 
kad 12 “Izvestiin” redak
torių, kur-ie daugiausia 
buvo Lenkijos žydai ir 
Radeko draugai, suimti. 
Be to, Inturisto vyriau
sias direktorius Kurts, 
Biurobine direktorius Be- 
ckmanas, kultūros parko 
direktorė Glana dingo be 
žinios. Toliau korespon
dentas tvirtina, kad į

J.Lovvell, — Rugp. 6 — 
F. Gatelee, karštasis CIO 
priešas, buvo vėl išrinktas 
Massachusetts valstybės 
ADF prezidentu 261 bal
sais prieš 70. Gatelee gy
vena Springfield, Mass. 
Jisai nugalėjo kitą kandi
datą E. A. Johnson, kuris 
stojo už susitaikymą su 
CIO. Balsavimai parodė, 
kad Massachusetts valsty
bėje yra gyva kova tarp 
CIO ir ADF. Raštininku 
buvo išrinktas R. J. Watt 
vienbalsiai. Suvažiavimas 
priėmė 78 rezoliucijas pa
skutinėse sesijų dienose. 
Tarp kitų buvo sekančios: 
tyrinėti tavorinias įplau
kas iš Kinijos ir Čekoslo-

NUSTATĖ 
SKALBYKLŲ 

NINKĖMS

FARLEY PASITRAUK
SIĄS IŠ VIETOS?

Washington, D. C. —
Šiomis dienomis Pašto 
Viršininko J. M. Farley 
draugai ir artimi pažysta
mi praneša, kad neužilgo 
jisai mano atsisakyti iš 
valdžios vietos ir užsiimti 
kokia nors pramone. Prie
žastis, kuri paduodama y- 
ra ta, kad jisai norįs kai 
kurias skolas atsimokėti, 
ko jisai negali padaryti iš 
dabar gaunamos algos. 
Sakoma, kad Farley pra
leidžia apie $10,000 į me-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m&są, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 

iis, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda žvie
gus produktus ir maloniai patarnauja. NuSję j bilę kurią krautuvę 
nasakykite, kad jų skelbimą matote “Darbininke”.

rvti. Suprantama, toks 
i leidimas duodamas laiki
nai. Dauguma bažnvčūi 
paversta sandėliais. Radi
kalu valdžia leidžianti šv. 
mišias atnašauti tik “lo
jaliems” kunigams. To
kias tai žinias skelbia ra
dikalu valdžia. Tai kur gi 
toji laisvė Ispanijoj kata
likams, kuria skelbia viso 
pasaulio radikalai? Jeigu 
dabar leidžia privatiškai 
atnašauti šv. mišias ir tai 
tik “lojaliems” kunigams, 
tai aišku, kad tai daryti 
buvo uždrausta. Radikalu 
valdžia prisipažįsta, kad 
bažnyčios paverstos san
dėliais. Toji “laisvė”, ku
ria dabar žada duoti ka
talikams yra tik mulkini
mas mažiau susipratusių 
žmonių. Radikalai, maty
dami sau galą, nori pasi
gauti liaudies pasitikėji
mą. Bet po pietų šaukštai.

KOMPANIJŲ ŠNIPAI 
APGAUDINĖJA DARB

DAVIUS
POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702 

29 Savin Hill Avenue, 
DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET 

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Monticello, Arkansas — 
Pereitą savaitę National 
Labor Relations tarybos 
tyrinėjime darbin inkų 
skundus prieš Crosset 
Lumber kompaniją, paai
škėjo, kad kompanijos 
pasamdyti šnipai ne tik1

*.
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Hitleris Paneigia Religiją ir 
Sveiką Protą

I

Rodos, porą savaičių at- dienomis turėjo, Lowell, 
gal, įvyko du Darbininkų Massachusetts mieste, 
Kongresai. Vienas buvo savo metinį kongresą. 
Jaunųjų Krikščionių Dar- Sulig laikraščių paduotų 
bininkų Sąjungos Pary- žinių, atrodo, kad susirin- 
žiuje, kitas Amerikos kę atstovai daugiausia 
Darbo Federacijos, Lo- laiko praleido aptarti, ne 
well, Mass. Jaunieji Krik- kaip sutraukti visus dar- 
ščionys Darbininkai ištie- bininkus į vieną galingą 
sė rankas į Kryžių pasi- uniją, bet kaip nugalėti 

s ir jo CIO 
Ir nutarė prieš

suorganizuoti ir jiems ge- prieš CIO ir visus unijos 
vadus eis tokiu pat žiau
rumu. Kapitalistai - darb
daviai išleidžia tūkstan
čius dolerių spaudai dis
kredituojant darbininkų 
unijas. Jie griežtai nusis
tatė prieš uniją, kuri galį 
sutraukti visus, arba bent

Dr. Charles S. Macfarland, federalinis krikščio
niškųjų Amerikos bažnyčių sekretorius, 1934 m. yra 
parašęs knygą apie tikybinę Vokietijos būklę po Hit
lerio valdžia. Jis, kaip sakosi, stengęsis būti bešališ
kas ir savo išvadas daręs iš esamųjų faktų. Jis pats 
yra pabuvojęs Vokietijoj ir rašydamas apie neigia
mąją Hitlerio politikos pusę, prašė savo vienminčių 
Amerikoj turėti kantrybės ir kiek palūkėti, ir viskas 
Vokietijoj būsią gerai. Tai sakė, remdamasis Hitle
rio pažadėjimais, kad persekiojimai pasiliausią, oras 
prasiblaivinsiąs ir viskas vėl eisią normaliu keliu.

Dabar Dr. Macfarland (protestantas) vėl atsilan
kė Vokietijoj ir iš naujo tyrinėjo santykius bažnyčios 
su valstybe. Šiuo atveju jis jau keičia savo nuomonę 
ir eina prie išvados, kad Hitleris puola ne tik Katali
kų Bažnyčią, bet ardo bet kokią religiją ir užsispyrė 
visiškai panaikinti Krikščioniškos religijos idėją. 
Reiškia, Hitleris puola ne tik katalikus, bet ir protes
tantus. Tiesa, Katalikų Bažnyčios persekiojimas yra 
tiek negirdėtai smarkus ir griežtas, kad lyg nusmel
kia kitus antikrikščioniškus Hitlerio žygius. Pradžio
je buvo manyta, kad Hitleris, puldamas katalikus, 
nori pasigerinti protestantams ir tuomi įsigyti popu
liarumo, bet dabar Dr. Macfarland pats pastebėjo, 
kad ir protestantai yra persekiojami. Hitleris tiesio
giniai yra nusistatęs prieš krikščionybę ir pasiryžęs 
ją sunaikinti. Dr. Macfarland, kurs buvo labai na
ciams palankus, dabar su apgailestavimu pareiškia, 
kad yra priverstas atšaukti, ką palankaus buvo savo 
knygoje apie hitlerizmą parašęs. Hitleris, girdi, su
laužęs savo žodį ir neišlaikęs nevieno pasižadėjimo. 
Netenka abejoti, kad Dr. Macfarland rašo atvirai ir 
nuoširdžiai ir jam sunku atkaukti tai ką buvo pir
miau parašęs. Be galo nemalonu, kada žmogui tenka 
labai svarbiam dalyke nusivilti.

Kad Hitlerio politika yra gramozdiškai neapdai
ri, tai visiems aišku. Apsvaigęs nuo laikinų pasiseki
mų, jis tarsi visiškai nustojo sveiko galvojimo pu
siausvyros. Pamynė po kojų isterijos mokslą, jei ka
da kokį buvo turėjęs. Su žmonių psichologija jis skai
tosi tiek, kiek neaptašytas rusų kapralas: klausyk, 
tylėk ir negalvok. Kapralui tai dovanotina, nes jis 
kapralas, bet Hitleris juk tautos vadas — der Fuh- 
rer. Kaipo toks, jis pigiai gali susivokti, kad veda 
Vokietiją į susiskaldymą. Apskritai vokiečiai yra a- 
pysunkūs politikai, bet čia tai jau paneigiama ne tik 
elementarinės politikos taisyklės, o ir papraščiausia 
žmoniška elgėsena. Atrodo, kad tas Austrijos “baku
žiui dekoratorius” užsispyrė Vokietiją už kažką skau
džiai atkeršyti. K.

žadėjo visus darbininkus ' John L. Levvis 
atvesti prie Kristaus, A- uniją, 
merikos Darbo Federaci- John Lewis ir CIO kovoti 
jos atstovai šaukė: “Ko
va iki galui”. Čia aš kal
bėsiu apie Amerikos Dar
bo Federacijos paskelbtą bininkus pasidalinusius į 
kovą; kitoj vietoj, trum- 
pai šį sykį, apie Prancūzi- jiems sutarimas 
jos Jaunųjų Darbininkų blausiai reikalingas. Šian- 
Sąjungą. dieną kompanijos yra nu-

“Kova iki galui”! skam- sistačiusios versti darbi- 
bėjo galingi vyrų balsai, ninkus į savo unijas, ku- 
Ir tai buvo ne Kiniečių rios -----
kareivių, kurie imasi gin- 
tis nuo užpuolikų Japonų; 
ir ne kapitalistų - darb
davių, kurie yra griežtai 
nusistatę nepripaž i n t i 
darbininkų unijos, bet bu
vo balsai organizuotų, ap
sišvietusių darbininkų vy
rų. Ir prieš ką jie kovos i- 
ki galui? Ar prieš kietus 
kapitalistus, ar gal prieš 
kompanijų unijas? Ne, 
prieš brolius darbininkus; 
prieš darbininkus, kurie 
organizuojasi savo būklę 
pagerinti. Rodos, neįtikė
tina. Taip, bet prieš fak
tus argumentų nėra. kad tik 12 nuošimtis A-

DARBININKŲ KON- merikos darbininkų yra 
Federacijos suorganizuo
ta. Kiti neorganizuoti. Ir 
būdami neorganizuoti, bu
vo kapitalistų išnaudoja-

Į mi ir skriaudžiami. Gi to 
priežastis, man rodos, tai 
netinkamas organizavimo 
būdas.

Kaip žinome, Amerikos 
Darbo Federacija organi
zuoja darbininkus pagal 
jų amatus. Kiek industri
joje yra įvairių amatnin
kų, tiek unijos skyrių. 
Taip, kad vienoje indus
trijoje yra net keletas u- 
nijos skyrių ir, žinoma, 
kiekvienas skyrius rūpi
nasi tik apie savo narius. 
Ir štai, kada darbinin
kams reikėjo labiausii vie- 
vienybės, jie buvo pasida
linę.

Vienoj dirbtuvėj, vienas 
amatninkų skyrius išeina

iki galui.
Nieko nėra taip skaudu, 

kaip matant pačius dar-

v •
skyrius, nesutariant, kada 

yra la-

3 darbininkams nieko 
geresnio neduos. Patys 
darbininkai tai gerai su
pranta. Ir štai darbininkų 
kongresas, vietoje vieny
ti, vietoje kovoti prieš 
kompanijų unijas, pas
kelbia kovą prieš brolius 
darbininkus.

AMERIKOS DARBO 
FEDERACIJA

Jau beveik 40 metų kaip 
Amerikos Darbo Federa- 

į cija gyvuoja. Ir per visus 
į tuos metus nepajėgė ne 
mažos dalies darbininkų 

1 suorganizuoti. Štai, 1936 
metais buvo paskelbta, 
kad tik

resnį atlyginimą iškovoti. 
Kapitalistai - darbdaviai 
pamatė rašančią ranką 
čia ant sienos ir paskelbė 
kovą prieš CIO. Sykiu su 
jais ir Amerikos Darbo 
Federacija griežtai smer
kia CIO.
DARBININKŲ UNIJOS didžią dalį darbininkų. 

VADAI Tai faktas.
Kapitalistai ir Amen? LAIMĖJIMAS DARBI- 

kos Darbo Feedracijos va
dai šaukia, kad John Le
vais esąs komunistas, imąs 
įsakymus iš Maskvos, kad 
jo pagelbininkai esą ko
munistai, kad John Lewis 
varosi 1940 metais kandi
datuoti į prezidentus. Ta
čiau, faktas yra, kad 
John L. Lewis ne komu
nistas, prie komunistų 
partijos nepriklausąs. Jo 
pagelbininkų yra visokių. 
Yra komunistų, yra kata
likų. Ir visiems žinoma, 
kad tie pagelbininkai, tie 
organizatoriai CIO unijos, 
beveik visi yra buvę Ame
rikos Darbo Federacijos.
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ta, kad gimdymo kontro
lės judėjime, Amerikoj, į- 
vyko įstatyminė pakaita. 
Ilgai vestoji kova prieš 
taip vadinamą Comstock 
įstatymą laimėta”.

Toliau rašo:
“Baisu ir parokuot, 

kiek tokio paiko įstatymo 
pasėkoj žuvo ’ moterų. 
Kiek Amerikos biednuo- 
menės moterys pergyveno 
skurdo dėl daugybės kūdi
kių, kuriems neturėjo 
duonos”.

Toliau ragina savo 
draugijų moteris kovoti 
prieš visus įstatymus, ku
rie draudžia gimdymo 
kontrolę, ir t.t. Bolševikai 
norėtų, kad valstybės, ku
rios nėra jų kontroliuo
jamos, užsitrauktų tą ne
laimę, kurią pergyveno 
sovietų Rusija. Jie pui
kiausiai žino, kad sugrio
vę šeimos židinį, lengvai
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Jaunųjų Krikščionių 
Darbininkų Sąjunga !

GKESAS
Amerikos Darbo Fede

racijos Massachu s e 11 s 
valstybės skyrius šiomis

Pora savaičių atgal, Pa
ryžiuje 80,000 jaunųjų 
Krikščionių Darbinin k ų 
iškilmingai šventė savo 
dešimties metų sukaktį. 
Iškilmėse dalyvavo keturi 
Kardinolai, Šventojo Tėvo 
nuncijus, 47 arkivyskupai 
ir vyskupai. Jaunieji dar
bininkai, vaikinai ir mer
ginos, pakėlė rankas į 
Kryžių atkartojo prižadą, 
būtent, rūpintis atvesti
kitus darbininkus prie dradarbiai, 
Kristaus. Mišių laike buvo1 vangardo kariai, kurie sa- 
skaitomas Šventojo Tėvo vo apaštališka meile ir pa- 
Popiežiaus laiškas, kuria- siaukojimu, turės atnešti 

mažakraujiškam mūsų 
laikų pasauliui naujos 

Darbi-1 gyvybės ir šilumos”. Jo
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buvo įkurta. Ir 
nėra koki be 
menkos vertės 
aišku iš didžiųjų Katalikų 
Bažnyčios vadų pasaky
mų.

Pereitais metais Pijus 
XI sveikindamas tos są
jungos kongresą pasakė, 
kad “jie esą tobuliausio ji 
Katalikų Akcijos forma, 
tikri šviesos sėjikai, 
Šventosios Dvasios ben- 

Bažnyčios a-

kad tai 
tiksle ar 
sąjunga

me Jo Šventenybė sakė: 
“Mes širdyje ir dvasioje 
esame su jumis. ~ 
ninku apaštalai turi būti 
patys darbininkai”.

Kas mus stebina, tai 
Uis, kad . tą sąjungą per 
dešimtį metų išaugo iki 
šimto tūkstančių narių. Ir vaizda yra savo parašą 
tai tik Prancūzijoje, ne- padėjusi”. Jo Eminencija 
skaitant narių kituose Kardinolas Van Roey, ku- 
kraštuose, kaip tai Belgi- ris tą sąjungą globojo, 
joje, kur ji 1925 metais viešai

visiems sakydamas: “štai 
čia yra Dievo pirštas”. Ir 
Lisbono Patriarkas, Kar
dinolas Goncalves Cere- 
jeira pasakė: “Tai yra vi-1 
so pasaulio viltis, tai Baž
nyčios džiaugsmas, Kris
taus garbė, tai nauja iš
ganymo žvaigždė”.

Ta jaunųjų Krikščionių 
Darbininkų sąjunga yra 
visiems žinoma sutrum
pintu prancūzišku vardu 
J.O.C. Pilnu vardu pran
cūziškai vadinama: “Jeu- 
nesse Ouvriere Chretien- 
ne”. Bet paprastai visur 
rašoma JOC (o skaitoma 
ŽIOCE( ar net ŽOK.) Na
riai prie tos sąjungos pri
klausą yra vidinami Jo- į streiką, kitas pasilieka 
cistes - Žosistai. j ištikimas kompanijai, ir

Vėliau teks “
ko” : 
platesnį aprašymą apie tą 
galingą ir daug žadančią! 
sąjungą. Šiuo sykiu tik 
noriu priminti, kad Žosis- 
tų tikslas yra gražinti 
Kristų į darbininkų gyve
nimą. Jie visi yra darbi
ninkai ir, kadangi Kris
tus buvo Darbininkas, jie . būdą darbininkus organi- 
yra Jo broliai ir jie dar- I zuoti, būtent, pagal in- 
buojasi, kaip Kristus dar-dustrijas. Visi vienos ko- 
bavosi. Kiekvienas Žosis- kios nors industrijos dar- 
tas didžiuojasi darbinin
kų luomu ir yra linksmas, 
kad gali būti panašus į 
Kristų - darbininką.

Žosistai jau yra labai 
išsiplatinę Prancūzijoje ir 
Belgijoje; ir žinomi visa
me pasauly. Aš manau, 
kad jų tolimesni? tikslas 
yra suvienyti visus Kata
likus darbininkus, o pas- 

i kui Kristaus mokslą neš- ( 1 • • 1 X 1 • 1 A ■ 1 _ J

Darbinin-' streikierius, vietoje užtar- 
skaitytojams turėti^- pravardžiuoja, keikia, 

net kartais ir sumusa. To
kių įvykių buvo. Kompa
nijos tokiu darbininkų ne
sutarimu tik džiaugiasi.
JOHN L. LEWIS IR CIO

John L. Lewis, Ameri
kos Darbo Federacijos vi- 
ce-pirmininkas, ėmė kitą

Eminencija Kardinol a s
Pacelli, kalbėdamas apiet ti į ne katalikų tarpą, kad 
“nuostabius ir didžius toj ir jie pamatę KrikŠčiony- 
sąjudžio laimėjimus, sa
ko, rodos pati'Dievo Apr

ir drąsiai skelbia

bes mokslo prakilnumą ir 
tos sąjungos naudingufmą. 
prie jos prisidėtų. Žfedžiu 
sakant, tai Dievo įrankis 
suvienyti pasaulio darbi
ninkus po Kristaus vėlia
va — Kryžiumi. T.

bininkai turės vieną uniją. 
Ir mūsų laikais, kada ma
šinos užima amatninkų 
vietas, o didžiuma yra pa
prasti darbininkai, tokį u- 
nija atrodo praktiška ir 
darbininkams gali būti 
didžiausiai naudinga. Jei 
visi vieno fabriko darbi
ninkai susirišo į vieną li
niją, tai galybė prieš ku
rią kapitalistai — darb
daviai bus priversti nusi
lenkti. Ir turime pripažin
ti, kad CIO per tą trumpą 
laiką, daugiau darbininkų 
suorganizavo, nekaip A- 
merikos Darbo Federacija 
per 40 metų. Taigi, John 
L. Lewis ir jo CIO paro
dė, kad gali darbininkus

NINKU RANKOSE
Dabar, kas tą kovą lai

mės. Jei darbininkai ir jų 
unijų vadai darbininkams 
skelbs kovą iki galui, ka
pitalistai bus laimėtojais, 
ir darbininkams viltis į 
geresnį gyvenimą išnyks. 
Tačiau, jei darbininkai 
paklausys Šv. Tėvo Po
piežiaus žodžių, kad “dar
bininkų ateitis yra pačių 
darbininkų rankose”, tada 
jų ateitis bus šviesesnė. 
Kiekvienas darbinink a s 
turi moralę pareigą prisi- j galės sugriauti ir valsty- 
dėti prie darbininkų orga- bę. Taigi bolševikai eina 
nizacijos ar unijos ir ne- !ranka rankon su tomis 
dirbti tokiomis sąlygomis, į buržujų poniomis, kurios

; kenkia jo bro- vietoj vaikų auklėja ir ve- 
liams darbininkams. Dar- j džioja šunelius.
bininkas, kuris laisva va- Bolševikai propaguoja 
lia sutinka dirbti už ma- laisvąją meilę, gimdymo 
žesnį atlyginimą, ir nepai- kontrolę, abortus, nes 
so kitų darbininkų, nusi- j jiems kur kas maloniau 
kaista prieš socialinį tei- rvoliotis purve, kaip kurti 
singumą. , šeimas.

Darbininkų susiprati
mas unijos reikalu, ] 
verstų pačius vadus skel-
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skyrių vadais - organiza- : kurios 
toriais. Anaiptol nesakau, 
kad CIO yra tobula orga
nizacija ir, kad ji nepri
darė netaktų. Buvo viso. 
Tačiau, kova eina ne dėl 
John Lewis ir jo pagelbi
ninkų,

KOVOS PRIEŽASTIS
Pašalink John Lewis iš

CIO vadovybės; jo vietoje bti ne kovą iki galui, bet 
įstatyk gabų žmogų, inte- vienybę ir sutarimą. Tada 
ligentą, džentlemoną, va- darbininkų kova prieš ka- 
dą, organizatorių, prieš pitalistus būtų laiminga, 
kurio asmenį nieko nebū-! tada jie išsikovotų sau 
tų galima bloga pasakyti,i teises žmogiškam pragy- 
ir būkite tikri, kad kova1 venimui. T. j
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Kibirkštys

pri- LIETUVOS KONSULAS 
AMERIKAI PRALEI
DŽIĄS ATOSTOGAS 

LIETUVOJE

‘Lietuvos Aidas’ prane
ša, kad Lietuvos Genera
linis Konsulas p. Budrys 
išvyko iš New Yorko į 
Lietuvą praleisti atosto
gas. Vyko Švedų Ameri
kos linija ir Lietuvoje jau 
buvo liepos 13 d. š. m.

Bet iš patikimų šaltinių 
sužinome, kad p. Budrys 
sau ramiai darbuojasi 
konsulate.

V uz- 
di- 
pa- 

kietijos nacius. Rašo: gelbą gimdytojoms, gim- 
“Šiuo atveju Stalinas, dymo namų išplėtimui, 
juos suvarė į ožio ragą, vaikų namų ir sodų skai- 
net nacių valdomoje Vo-i čiaus padidinimui, 
kietijoje per ištisus metu' “Įkainuoti Sovietų mo- 
nebuvo likviduota tiek terš reikšmę ir pasirūpin- 
išdavikų”, kiek Stalinas | ti jąja, kad ji jaustųsi

‘ laimingiausia pasaulyje, 
kad laimintų žemę, ku
rioj gimsta jos vaikai, te
galėjo tik Sovietų Val
džia, Komunistų Partija”.

Netiesa, tavoriščiai, kad' 
sovietų valdžia įkainuoja į 
moters reikšmę.

Pirmiausia moters reik
šmę įkainavo 
Bažnyčia, ir šiandien Ji 
gina jų teises, laisvę ir 
nuo išniekinimo. Katalikų 
Bažnyčia griežtai drau
džia gimdymo kontrolę, 
abortus ir kitus moters 
išniekinimus. Sovietų Ru
sijos valdžia pažemino 
moterį iki žemiausio laip
snio: leido laisvai prakti
kuoti gimdymo kontrolę, 
abortus ir t.t. Bedieviai . _ _ 
komunistai gyveno pagal i doti kaip bevielinį radio- 
savo tėvų: Markso, Engei- telegrafą. Galų galeJ.895 
so, Bebelio, Lenino ir kitų 
mokslą. Bet kada pamatė, 
kad toks gyvenimas yra 
jiems patiems peilis po 
kaklu, tai išleido įstaty
mą, kuris draudžia tai, 
ką pirmiau propagavo ir 
praktikavo.

Bet kaip keista, kad ko
munistai, išpraktikavę lai
svąją meilę “darbininkiš
koje tėvynėje”, reikalau
ja įstatymų Amerikoje, 
kurie nedraustų gimdymo 
kontrolės, abortų ir kito
kių * moters išniekinimų 
praktikuoti.

Štai tas pats Maskvos 
palaikomas lietuvių bolše
vikų laikraštis rašo:

“Jau seniau buvo rašy-

Chicagos lietuvių sočia-' mentas, įstatymas, 
listų laikraštis rašo, kad draudžiantis abortus, 
Stalinas pralenkė ir Vo-1 dinantis materialinę 
........ nacius. Rašo: gelbą gimdytojoms, 

atveju Stalinas, dymo namų f J" ‘• v

RADIJO SUKAKTIS

4<i 
jų likvidavo tik vieno mė
nesio būvyje!”

Darbininkai, kurie turi 
dar kiek žmoniškumo jau
smą, turi protestuoti prieš 
kruvinąjį Staliną. Tai tu
rėtų daryti komunistai, 
kurie dedasi darbininkų 
užtarėjais ir žmogaus gy
vybės brangintojais. Ko
munistai prote s t u o j a 
prieš Lietuvos valdžią dėl 
sušaudymo anais metais 
keturių bolševikėlių, bet 
prieš Staliną ne tik nepro
testuoja, bet dar karštai 
užgiria sovietų budeliškus 
darbus.

i

KAIP KEISTA
Brooklyno lietuviai bol- 

ševikėliai savo organe 
karštai užgiria gimdymo 
kontrolę Jungtinėse vals
tybėse ir ragina savo na
rius ir pasekėjus kovoti 
įstatymus, draudžiančius 
praktikuoti gimdymo 
kontrolę, abortus ir t.t., o 
kada sovietų Rusijos bol
ševikai, išpraktikavę siū
lomus Amerikos mote
rims receptus, išleido 
draudžiantį įstatymą, tai 
jie visomis keturiomis to
kį įstatymą užgiria.

Tas Maskvai parsidavęs 
lietuviškas laikraštis ra
šo:

“Metai atgal, 28 birže
lio, 1936 m., buvo publi
kuotas puikus staliniška? 
rūpesčio žmogumi doku-

I 
I
I

Šiemet suėjo 50 metų, 
kai išratsas radijas. 1887 
m. liepos m. Karlsruhės 
techninio instituto profe
sorius Hercas pirmą kar
tą atrado laboratoriniu 
būdu nematomas bangas, 
kurios plito erdvėje be 
vielų ir bendrai be ma
žiausio materialinio ry
šio. Paryžiaus parodoje 

Katalikų dabar matoma pirmo Her
co radijo aparato kopija. 
Jis buvo pavadinęs apara
tą “vibratorium”.

Po trijų metų, 1890 m., 
prancūzų profesorius Bra- 
nlie pagamino pirmą radi
jo bangų priimtuvą. Jis į- 
galino profesorių priimi
nėti radijo signalus. 1893 
m. anglų fizikas Lodge’as 
pareiškė nuomonę, kad 
radiją galima būtų nau-

m.

m. rusų išradėjas Popo
vas, kuris išrado anteną, 
įsteigė pirmą radijo tele
grafo liniją prie Kronštat- 
dto. Popovo išradimais 
pasinaudojo jaunas italų 
inžinierius Marconi, kuris 
išplėtė radijo susisiekimą 
jau per keletą kilometrų. 
1901 m. šis tolumas jau 
siekė 300 km. Po to prasi
dėjo radijo išnaudojimas 
plačiu mastu, bet tik pa
skutiniuoju laiku radijo 
technika padarė nepapra
stą pažangą.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Mūsų Motinos Švente gražesnis už žmogų,

Šventame Rąste yrą ap
rašyta apie iškilmingą ka
raliaus Saliamono savo 
motinos priėmimą. Kada 
karaliaus motina atėjo 
pas jį, tai jis “atsikėlė jai 
priešais, nusilenkė prįeš 
ją įr atsisėdo ant savo 
sosto; buvo taip pat pa
dėtas sostas karaliaus 
motinai, kuri atsisėdo po 
jo dešinei. Ir ji jam tarė: 
Turiu prie tavęs vieną 
mažą prašymą, neužgė- 
dink mano veido. Karalius 
jai atsakė: Prašyk, mano 
motina, nes būtų ir netei
singa, kad atstumčiau ta-j jr p0 mirties negali jos 
vo veidą”. i kūnas taip, kaip kitų

Panašiai, tik daug iš-i žmonių pavirsti i dulkes, 
kilmingiau, Dievo Sūnus j Katalikų Bažnyčia Mari- 
prieš bemaž 2000 metų' jos į dangų paėmimo 
priėmė savo motiną Šven-' šventę kasmet iškilmin- 
čiausiąją Mariją. To prie- gai švenčia rugpiūčio 15 
mimo vieta buvo ne že- j dieną. Toje šventėje visi 
miškosios Jeruzalės kara- katalikai džiaugiasi savo 
liaus salė, bet dangaus į Motinos garbe, jai savo 
grožybių vieta. j karštas maldąs siunčia, ir

Senas padavimas iš pir- prašo, kad Ji savo galingu 
mųjų Krikščionybės laikų! užtarimu padėtų 
pasakoja, kad apaštalai, I nugalėti žemės viliojimus 
kai po kėlių dienų Marijos, 
mirties atidarė karstą, 
kuriame buvo padėtas 
Marijos kūnas, nerado ten 
kūno, tik malonus rožių į

taus kūnas po Jo mirties 
nesubįro į dulkes, bet bu
vo apvainikuotas garbe 
ir drauge su Jo siela pa
kilo į dangų, taip pana
šiai atsitiko ir su Marijos 
kūnu.

Jau piripiesiems Dievo 
Motinos garbintojams, at
rodė, kad toji, 
išrinkta būti 
paus Motina,
be nuodėmės pradėta ir, 
kurioje tiek daug Dievo 
malonių pasireiškė, negalį 
būti sulyginta su kitais 
nuodėmingais žmonėmis,

kuri buvo
Dievo Su

kuri buvo

• v

visiems

ir patekti i amžino džiau
gsmo vietą.

Brangioji Motinėle, Ma
rija, mes džiaugiamės Ta
vo garbingoje i dangų ė- 

kvapas pasklido iš kars- mimo šventėje, ir prašo- 
to. Kad Dievo Motinos me sutaikyti mus su savo 
siela tuoj po mirties susi-. Sūnumi Jėzumi. Būk prie 
jungė dangaus laimėje su mūsų mirties valandoje, 
savo Sūnumi, mums yra kad galėtumėm 
visiems aišku. Tačiau taip būti su Tavimi, 
pat ir Marijos kūnas tuoj Tavo pagalba,

• • . • • • • I •

amžinai 
Mes, su 

pasižada- 
po jos mirties perėjo Į pa-' me taip gyventi, kad mir- 
laimos stovį, ir buvo pa-, ties valandoje būtumėm 
imtas į dangų. Kaip Kris- verti patekti į dangų. T.

Žmogaus Vertė
(Kun. Dr. -J. Vaitkevičiaus, ’ 
MIC.. Tėvų Marijonų Semi
narijos Rektoriaus kalba, pa
sakyta Darbininkų Radio 
programoje, rugpiūčio 7 d., 
1937).

Sakome, kad visi žmo
nės lygūs. Taip yra ištik- 
rųjų, jeigu imsime žmo
gaus sudėtį. Visi turi tą pa 
tį kūną iš žemės imtą; tą 
pačią sielą, sutvertą sulyg 
Dievo paveikslu ir pana
šumu; tas pačias teises ir 
pareigas Dievo linkui. Bet 
jeigu žiūrėsime į žmones 
jų darbų šviesoje, greit 
pastebėsime didelius skir
tumus: vieniems tautos ir 
valstybės stato pamink
lus už jų darbus, 
kalėjimus ’ ir 
Nuo ko tad

♦ •

i

kitiems 
kartuves, 
priklauso

ir jožmogaus gerumas 
brangumas?

Pirmiausia nepriklauso 
žmogaus gerumas nei nuo 
jo kojų greitumo, nei nuo 
kumščiu stiprumo. Jeigu 
taip būtų, tai kiekvienas 
šunelis būtų vertesnis už 
žmogų, nes nei vienas ne
susilygins su šuneliu jo 
kojų greitume. Taip pat ir 
arklys ir jautis būtų 
brangesni už žmogų, nes 
paveža tokį vežimą ir pa
traukia tokią žagrę, ko
kios žmogus nepajėgia 
patraukti savo rankomis.

Nepriklauso žmogauš 
brangumas nei nuo jo a- 
kių stiprumo, nei nuo jo 
veido gražumo. Tuomet 
margasis genelis būtų

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję j tavemus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester, 6-4335

PHONE
So. Boston 

2271

nes jis negali susilyginti su 
nors moterėlės įr panelės žmogaus galva. Panašiai 
margina savo veidus, vis atsitinka ir su nekataln 
vien negalį susilyginti su kiškomis mokyklomis: jos 
genio gražumu. didelės, ruimingos, bet

O akys? Kiekvienas ka- mokslas ir tai, kas žmogų 
tinėlis ar net apuokas tu- padaro vertingu dažnai 
ri geresnes akis, nes pa- jose nesiranda., Iš to jau 
gauna pelę ir tamsumoje, į aiški išvada, kad Eėvai, 
o žmogui reikia žiburio, kurie sužavėti nekatali- 

žodžiu, žmogaus galybė, kiškosios mokyklos rųi- 
jo vertė glūdi ne jo kūne J mingumu, siunčia tenaį 

savo vaikelius, padaro są-

didelės, ruimingos, bet

žodžiu, žmogaus galybė, kiškosios mokyklos 
jo vertė glūdi ne jo kūne,1 mingumu, 
bet jo dvasioje. <

Tačiau, ne kiekviena vo vaikeliams neapsako- 
dvasia yra lygiai galinga, mą nuostolį, 5
Mažas vaikelis pav. turi ’ “ 
dvasią, bet nieks jo neren- ; 
ka į karalius, nei ima į 
kariuomenę, jo dvasia yra 
dar per silpna toms parei- j 
goms eiti.

Kas dabar gali atlikti j 
dvasios stiprinimo dar
bą?

Viso civilizuotojo pa
saulio nuomone tą darbą 
gali atlikti tik mokykla,! 
todėl visos valdžios ir 
valstybės steigia mokyk
las ir reikalauja iš tėvų 
siųsti į jas savo vaikus, |

Klausimas dabar, ar 
kiekviena mokykla lygiai | 
gerai gali atlikti lavinimo 
darbą ir vaikelį išauginti j 
į vertingą žmogų?

Čia turime griežtai pa
sakyti, kad ne kiekviena! 
žmogaus protas panašus 
yra į kišenių, ką į jį įdėsi, 
tik tą ir rasi. Jeigu į kiše
nių rinksi brangius akme
nis, perlus ir deimantus, 
kišenius pasidarys labai 
brangus. O jeigu prisirin
ksi šašlavų, atmatų ir 
purvo, kišenius pasidarys Į 
labai biaurus.

Panašiai atsitinka ir su 
žmogaus protu. Jeigu dė
sime į tą protą brangias 
tiesas, gyvenimui reika
lingas,- padarysime protą 
neapsakomai brangų, o su 
juo brangų ir žmogų, ku
ris nešioja tą protą. Bet 
jeigu rinksime į tą protą 
žinias apie ištvirkimus, 
pasileidimus, vagyst e s, 
žmogžudystes, padarysi
me protą ir visą žmogų 
niekam netikusį, piktada
rį, kuriam valstybės ren
gia kalėjimus ir kartuves.

Tikrą vertę žmogui su
teikia tik katalikiškosios 
mokyklos, nes šalia bran
gių žinių suteikia žmo
gui gerą širdį, nuo kurios 
vienos priklauso geras 
gautų žinių sunaudoji
mas. Mokslas tai kai pei
lis; duok tą peilį geram 
žmogui, jis atrieks alka
nam duonos; bet duok tu 
jį piktadariui, o jis jį į- 
smeigs kitam į širdį. Vis
kas priklauso ne nuo gal
vos, ne nuo mokslo, o nuo 
širdies, kurį tvąrko žmo
gaus galvą ir ranką. 
Duok tad mokslą geram 
žmogui, jįs nušluostys tū
kstančiams ašaras; bet 
duok tą mokslą piktada
riui, o jis tūkstančiams a- 
tims gyvybę. Tą gerą šir
dį gali išlavinti tik kata
likiškosios mokyklos.

Kaip kam klaidingai at
rodo, kad nekatalikiškos 
mokyklos duoda geresnį 
išsilavinimą, nes dides
nius ir gražesnius namus 
tūri. Atsakydamas į tai 
aš patarsiu abejojančiam 
pažvelgti į jaučio galvą ir 
palyginti ją su žmogaus 
galva. Aišku, kad jautis 
turi didesnę galvą, bet 
proto ir galybes žvilgsniu

v •

v •

Telefonas: Plaza 1860. J;

JONAS GREBUAUCKAS
Oratorius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca 8treet 
BALTIMORE, MP.

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS

Nubaudė Lietuvius už 
Memorialą

ko nenubaustas tik kun. 
Viskantas, kuris taip pat 
buvo memorialą pasira
šęs.

Lenkų spauda, praneš
dama Šią naujieną prirašė

Lenkų spauda praneša, aPie kai kuriuos komiteto' 
kad Vilniaus Storasta lie- narius nesąmonių, kurios 
pos 3 ir 5 dienomis nubau- Vilniaus lietuvių ir lenkų 
bė buvusius Tautinio Lie- spaudoje buvo atšaukia-' 
tuvių Komiteto narius už mos. r>"” 
pernai vasario 
duotąjį lenkų 
bei memorialą, 
rialą Tautinio Lietuvių 
Komiteto nariai (dabar 
šio komiteto veikimas nuo 
pereitų metų tebėra su
laikytas) nusiuntė lenkų 
vyriausybei Varšuvoj, ry
šy sų Vilniaus krašto lie
tuviu persekiojimu ir lie
tuviškų organizacijų lik
vidavimu, ilgą memorialą, 
prašydami vyriausyb ė s 
kreipti dėmesį į daromus 
lietuviams sunkumus.

Lenkų vyriausybė esą į- 
žiūrėjusi, kad kalbamame 
memoriale yrą įžeidžiami 
administracijos organai ir 
jį perdavė spręsti Vil
niaus Storastai, kartu na- 

’vedė uždėti pasirašiu
siems po memorialu ad
ministracines baudas.

Vilniaus Storasta tokias 
baudas lietuviams greit; 
pritaikė ir nubaudė me
morialą pasirašiusius: K. 
Stasį, kun. K. Čibirą, Juo
zą Maceiką,^ kun. Pr. Bie
liauską — po 100 auksinų,

unitui'1

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Sveti i ją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko

KUNGSHOLM . . rugpiūčio 19 
DROTTNIN’GHOLM ... rugp. 26 
GRIPSIIOI.M ............ rugsėjo 4

KUNGSHOLM ............ Rugsėjo 14

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

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

Svvedish American Line
154 Bovlston St., Boston, Mass.

Pav., apie “Kultū
ros” dr-jos pirmininką A. 
Krutulį buvo pasakyta, 
jog jis pasirašęs memoria
lą visai nežinodamas jo 
turinio, apie kitus 
pat panašiai.

mą nuostolį, už kuri rei- 
i kės skaudžiai atsakyti vi
suotinoje apyskaitoje.

Norėdamas pagelbėti 
katalikams tėvams suras
ti katalikiškas ir lietuviš
kas aukštesnes mokyklas, 
nes pradžios mokyklas tu
ri daugelis parapijų, nu
rodau šias:

Berniukams: Mariana- 
polįs College Thompson, 
Connectįcut. Valdžioj.pri
pažinta, todėl baigusieji, 
gali stoti į bet kurį uni
versitetą.

Norintiems pasišvęsti 
Dievui yra Tėvų Marijo
nų vedama Seminarija: 
Hinsdale. Illinois.

’ Mergaitėms: Seserų šv.
Kazimiero Akade m i j a 
2601 Marąųette Rd. Chi
cago, Illinois. Taip pat su 
valdiškomis teisėmis.

Tų pačįų Seserų aukš
tesnioji mokykla New- 
town, Pa. Vilią Joseph 
Marie.

Šv. Pranciškaus Seserų 
Akademija su valdiško
mis teisėmis, Pittsburgh, 
Pa. So. Hills St. Francis 
Convent.

Taigi nuoširdžiai visų 
katalikų tėvų dėmesį krei
piu į šias lietuviškas ir 
katalikiškas įstaigas.

Popiežius Pijus Vienuoliktasis

20 d. pa- 
vyriausy- 
Tą memo-

TARDYMAI

•

taip

Ryšy su Tautinio Lietu
vių Komiteto pirmininkui 
K. Stašiui sudaroma byla, 
prasidėjo tardymai ir vi
sos eilės kitų žmonių. 
Tarp kitų buvo tardyti ir į 
Vytauto Didžiojo gimna
zijos direktorius Mar. šik
šnys, ‘Ryto’ draugijos iž
dininkas V. Budrevičius, 
Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos pirmininkas inž. J. 
Jankau s k a s, “Jaunimo 
Draugo” redaktorius A. 
Burokas, lietuvių berniu
kų bendrabučio vedėjas 
A. Cicėnas.

■ nį fizinio lavinimosi insti-
• tūtą ir įgijo teisę mokyti 
vidurinėse mokyklose.

LIETUVIS BAIGĖ AUK
ŠTĄJĮ MOKSLĄ

Vilniaus lietuvių gimna- 
arba 3 dienas arešto, kun. zijos buvęs abiturientas ir 
Vincą Taškūną, Antaną ilgametis Vilniaus lietu-,
Kintulį, red. Rapolą Mae- vių skautų vadas Pranas 
kevičių ir inž. Joną Jan- žižmaras šiomis dienomis, 
kauską — po 50 auksinų j po keletos metų darbo, 
arba 3 dienas arešto. Li- baigė Varšuvoje centrali-

šventojo Tėvo 80 metu sukaktis šių metų 
gegužės 31 dieną buvo proga visuotinam nu- 
džiugimui. Jo gyvenimas žymėtinas veikliau
siais ir gerbtiniausiais nuveikimais.

KATALIKŲ VEIKIMAS
Entuziazmas Katalikų Veikimui kai kuriuose 

kraštuose lyginosi pasipriešinimui kitose šalyse. Pa
sipriešinimas kilo dėl kitokių motyvų kituose kraš
tuose, ir dėl to — judėjimas turėjo būti organizuotas 
tuo būdų, kad prisitaikinti prie žmonių ir vietų skir
tingų reikalavimų. Aplinkraščiais vyskupams, ir ki
tokiais susisiekimais ir raštais. Šventasis Tėvas pa
tiekė savo mintį įr aiškiai nurodė kitus uždavinius, 
kokiomis priemonėmis organizuoti ir praplėsti Katali
kų Veikimą- Sekant Popiežiaus Pijaus XI-ktojo min
tį, KatąUkų Veikimas yra per daug plataus supratimo 
programa. Trumpai tariant, ta programa rvžasi a- 
pimti ir suglausti Popiežių visus mokinimus apie dva
sinį gyvenimą, edukaciją, socialinę reform, ekonomiš
ką sutvarkymą, santykius su valstybe, ir kunigų ir 
vyskupų ganytojavimą ir veiklą. Kuomet visa imama 
visumoje, ir patikrinant visuose detaliuose, Katalikų 
Veikimas, kurį kaip dėsto ir plečia Popiežius Pijus 
XI, yra pasirvžymas sugedusią ir punanČią civilizaci
ją pamainyti nauja socialine tvarka, kuri pagrįsta E- 
vangelijos principais.

Atsižvelgti į Bažnyčios Galvą, kaip Politinį Po
piežių, kai kuriems protams gali būti nepakenčiamas 
pašalinis reiškimas. Jo Šventenybės atsakomybių ga
liomis. nė vienas Popiežius negali būti abejutiškas po
litikoms, nes kaip lordas Aktonas kad tarė: “Valsty
bėje, kuri neturi pagarbos autoritetui arba neturi už
tikrinimo laisvei, Bažnyčia turi arba kovoti arba pul
ti”. Bažnyčios istorija buvo kova už laisvę ne vien 
sau, bet ir visiems žmonėms.

politinis veikimas

Kuomet Popiežius Pijus XI-asis 1922 metais užė
mė Apaštalų Sostą, politinių neramumų verpetas ma
žai davė vilties autoritetui arba laisvei. Aktuališki 
priešingumai Pasauliniame Kare baigėsi su paliauba 
lapkričio 11 dieną, 1918 metais, bet Versalės Sutar
tis nebuvo pasirašyta iki birželio 28 d. 1919 m. Kitos 
sutartys'.t^rp Centpalinių A^l^tybių ir Bendraujan
čių ir Aliantės Valstybių nebuvo pasirašytos iki daug 
vėliau, o su Otomanų Imperija sutartis nebuvo for
maliai ratifikuota iki rugpiūčio mėn. 1920 m. Kuo-
met tps visos sutartys buvo ratifikuotos, pasirodė, I 
kad keturios didelės imperijos, būtent, Vokietija, Au-1

f

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie- 

,nam patapti Amerikos pi- 
! liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 

: knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 
timu 15c. Rašykite;

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 

366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

Rev. Patrick J. Healy

strija - Vengrija, Rusija ir Turkija susiskaldę, ir še
šios naujos tautos, kaip Čekoslovakija, Lietuva, Lat
vija, Estonija, Finlandija ir Lenkija — tapo suverė- 
niškos valstybės. Europos visų kraštų gyventojai 
daug nukentėjo po karo letena; ir jie vėl turėjo daug 
nukentėti dėl daromos taikos nesumaningumo. Nauji 
rubežiai nenutildė senojo socialinio neramumo, ir toje 
panikoje žmonės, aklai ieškodami pagalbos nacijona- 
lizme ir kolektivizme, pamatė save prislėgtais komu
nizme arba totalitarianizme, arba vergavo po dikta- 
torystės jungu.

Po karo rekonstrukcijos dešimtmetis Europoje, 
ir, tikrumoje, visame pasaulyje, taip privedė prie ne
pastovumo sąlygos naminiuose ir užrubežiniuose rei
kaluose visur, kad buvo labiausiai kenksminga vien 
Bažnyčios uždaviniams. Nauji vadai, naujos partijos, 
naujos valdžios — sugriovė visą viltį teisingai atitai
syti tautų vidujinius ir išorinius reikalus, ir tam nie
ku nepadėjo nė daug žadėjusi Tautų Lyga. Vien Ka
talikų Bažnyčioje buvo pastovus planas ir protinga 
programa bėgančių suįrusių reikalų patvarkymui. 
Pon’ežija buvo išskirta iš Taikos Konferencijos ir ne- 
bmro prileista į Tautos Lygos narystę. Šventojo Sosto 
akivaizdoje religijos reikalai buvo svarbiausi ir Baž
nyčios gerovei ir pasaulio taikai. Popiežius Benedik
tas XV ryžosi veikti, kad Bažnyčios padėtis visuose 
kraštuose būtų aiškiai nustatyta, ir viešai prabilo, 
kad nė joki tarimosi nepriimtini Vatikanui, ne bent 
bus aiškiai suprasta, jog neturi nieko tokio, kas pa
kenktų Bažnyčios pagarbai arba laisvei. Popiežius Pi
jus XĮ ant savęs ėmė jo pirmtakūno nepabaigtą darbą 
ir jį varė taip sėkmingai, kad jis perviršijo net Kon- 
salvį skaitlinėje konkordatų, kuriuos baigė ir pasira
šė. tie konkordatai yra baigti su sekančiomis valsty
bėmis: Latvija (1922 m.); Bavarija (1924 m.); Lenki
ja (1925 m.); Lietuva (1927 m.); Čekoslovakija (1928 
m.): Italija (1929 m.); Rumunija (1929 m.); Vokieti
ja (1933 m.); Austrija (1934 m.); Jugo - Slavija 
(1935 m.). Priede dar yra specialūs konkordatai su 
Prancūzija ir Ispanija liečiantieji tų valstybių ryti
nes posesijas. Konkordatas su Vokietija 1933 metais 
panaikino pirmiau baigtus konkordatus su Bavarija 
(1924 m.), Prūsija (1929 m.), ir Badenu (1932 m.). 
Tie pastarieji konkordatai būtų tapę be vertės, kuo- 
i^etibalandžio 1 dieną. 1933 metais,Reichstagas nu- 
belsavo savo valdžią deleguoti Hitleriui sudaryti val
džiai keturių metų terminui, tuomi duodant progą 
Trečiąjam Reichui egzistuoti.

9

Vertė Kun. A. T. (Samata) 
(Bus Daugiau)

X* fc. »
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PARBININKAS v *
B

,\
KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

nėms. Tai gražus pavyz- 
P-lė Marijona lietu-Pirmadienio vaka r e, dys.

rugpiūčio 9 d., Šv. Jurgio vių parapijoje buvo lietu- 
“ > su- vaičių žvaigždė. Darbavo

si beveik visose katalikiš
kose draugijose, bet dau
giausia Sodalicijoje ir šv. 
Cecilijos chore. Sodalici- 
jai, minint 10 metų gyva
vimo sukaktuves, parašė 

bendradar-

gas einąs kun. J. J. Baka- 
nas, kun. P. SkrUodenis, 
MIC. i/ visi parapijonys 
nuoširdžiai išvien dirbo ir 
prisidėjo aukomis. Todėl 
minėtas metinis, parapi
jos išvažiavimas davė pel
no $1,611.35.

Tatgi valio Šv. Kazimie
ro parapijos kunigams, 
visiems darbuotojams ir 
visiems parapijiečiams.

D—s.parapijos Sodalietės 
rengė savo darbščiai val
dybos nariai, p. Marijonai 
Uždavinytei, gyv. 26 St. 
Joseph St., išleistuves, pa
rapijos svetainėje, Daly
vavo visos narės. Pasakė 
atsisveikinimo kalbeles ir.jos istoriją, 
išvažiuojančiai p. Marijo- biavo laikraščiui “Darbi- 
nai į šv. Kazimiero Vie- ninkui”. Ji yra labai kuk- 
nuolyną, Chicago, 
teikė dovanėles. j tė.

P-lė Marijona Uždaviny- i išauklėjusiems dukr e 1 ę 
tė yra trečia mergaite iš; Dievui ir visuomenei, 
šios parapijos, kuri išsi-i Taigi darbščiai ir pavyz-

--------------------- i dingai lietuvaitei linkime I valandą vakare bus L.R.

------ i __t:______i_--i-

III. į- Ii ir pavyzdinga lietuvai- 
Garbė jos tėveliams,

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 0330 
Gyvenimo Vieta:

32 VVAI.NUT AVĖ.
Tel. Norw<xxl 1020

I

gausių Dievo malonių.
P-lė Marijona Uždaviny- 

tė išvyksta į Chicagą, ro
dos, rugpiūčio 26 d. Ji ten 
nuvykus sueis Norvvoodie- 
tes Seseris: 
(Kasparaitė) 
(Pazniokaitę). 
pasveikink ir jas Norvvoo- 
diečiij vardu. Kaimynas.-

Simpliciją 
ir Lorenza 

Nuvykus

METINIS IŠVAŽIAVI
MAS

LRKSA 41 kuopos meti
nis išvažiavimas įvyks 
rugpiūčio 15 dieną Mairo
nio parke. Visus, narius ir 
prietelius kviečiame šia
me išvažiavime dalyvauti. 
Bus įvairūs pasilinksmi
nimai. Prie to Frank No- 
vis orkestras gros lietu
viškas meliodijas.

Rugpiūčio 14 dieną, 7

K.S.A. 41 kuopos svarbus 
susirinkimas šv. Kazimie
ro par. salėje. Visi nariai 
ir narės privalo dalyvauti, 
nes bus renkami darbuo
tojai metiniam išvažiavi
mui ir kitoki svarbūs da
lykai aptariami.

Komitetas.

V/ESTFIELO. MASS.
WILLIAM J. GHISH9LM

GRABORIUS
MS.VE.VM A’.l.S’ PA TA KVA V IMAS'

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dexter 1952 

Namu: PI. 6286

'•9
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IŠVAŽIAVIMAS PAVY
KO

Šv. Kazimiero parapijos 
metinis išvažiavimas rug
piūčio 1 dieną buvo labai 
sėkmingas, kuriame daly
vavo apie 1500 rinktinės 
publikos. Klebono parei-

VpC |$45 95C TE1EDIAL
i Jj u! u AUTOMATIC TUNING

S- z

SEE THIS SENSATIONAL RADIO 
VALUE TODAY!
• Never such a low price for true 
"Teledial” Automatic tuning.
• Tunes lOstationsin lOseconds; 
station buttons can be changed at 
vili!
• Gets American, foreign, police, 
amateur and aviation broadeasts.
• New Banjo-tvpe cabinet design 
in rich. beautifully matehed, plain 
and fancy grain walnut.
• Five powerful tubes.
• Th ree position tone control.
G ru nr>u ihort uave antenna f 5 addi- 
tinnal.

rie jau kelios savaitės 
kaip nedirba, bet girdėti, 
kad tik laikinai tas įvyko 
ir po keletos dienų vėl rei
kia tikėtis įeis į norma
lias vėžias.

Br. ir

nuo pat savo jaunystės ne 
tik mėgo dainuoti lietuvių 
choruose, bet sistematin- 
gai veikia visuomeninį 
darbą. Daina, muzika ir 

: kultūra yra jos kasdieni-
O. nis darbas ir rūpestis.

Chicagos jaunimo karta 
džiaugiasi gavę progos 
susipažinti su viešnia iš 
rytų valstybės.

Ieva Lukošiūtė.

DAYTON, OHIO. Į 
|

Piliečių klubo piknikas 
įvyko parapijos parke. 
Piknikas buvo sėkmingas. 
Visi kviečiami priklausy
ti prie klubo ir dalyvauti 
susirinkimuose. Lietuviai, 
priklausydami prie klubo 
galės dalyvauti rinkimuo
se.

RAYNHAM, MASS.

Į

t

Šiomis dienomis pp. Ro- 
ženai, Darbininko ilgame- 

į čiai skaitytojai, suruošė 
: savo sūnų Adolphą pa
gerbti, jo mokslo užbaigi
mo ir gimimo dienos pro
ga šaunų bankietą savo 
namuose. Jaunasis Adol- 
phas Roženas užbaigė Su- 

| ffolk Law School. Jis da- 
I bar yra 22 metų amžiaus.

Bankiete dalyvavo jo 
mokslo draugai studentai 
ir advokatai, ankščiau 
baigę Suffolk Law School; 
p. W. Zinkevičiai ir šeima, 
n. S. Andrews ir žmona iš 
Brockton, p. Petras Ada- 
monis su šeima, Adolphi- 
na Zidelis ir šeima, pp. 
Kašėtai iš Nashua, po. 

Piežienė (Pudžvelaitė). Ji Petras Lagonavičius ir 
sirgo širdies liga. Mirė iš- šeima, p. Charles Cyronak 
auklėjusi pavyzdingą šei- ir šeima iš Providence, 
mą. Palaidota iškilmingai PP- Kizelevičiai iš Bosto- 
iš Nekalto Prasidėjimo no, pp. Usevičiai ir šeima 
P. M. parapijos (Brighton iš Norwood, pp. Girniai ir 
Park) bažnyčios, Šv. Ka- I šeima iš Randolph, po. Sa- 
zimiero kapuose. baliauskai, brolis ir šeima

Parapijos metinis pikni- 
įvyks rugpiūčio 22 d., Val- 
ley View Grove. Tai bus 
paskutinis šį metą pikni
kas. Visi kviečiami daly
vauti. Programa bus įvai
ri ir turininga. Pelnas pa
rapijai.

Korespondentė t

PIKNIKAS
Šv. Kazimiero parapijos 

paskutinis šiais metais 
piknikas įvyks 29 dieną 
šio mėnesio, tame gražiau
siame Westfieldo parke 
kaip ir visados, E. Silver 
St. Prašomi visi tą dieną 
atvykti į mūsų parapijos 
pinkniką. Pradžia 1 vai. 
p. m. Gros geriausia mu
zika. o palinksminimo ko
misija dirba energingai.! 
kad įvairiais “geimiais”, 
galėtų visiems suteikti 
linksmumo.

SERGA
Alena Jutkiutė ir Gene- 

fa Zinkiutė sunkiai susir
go: nugabenus į vietinę 
ligoninę abiem tą pačią 
dieną padaryta operaci
jos. Dabar abidvi jaučiasi 
gerai.

Linkime toms darbš
čiom lietuvaitėm išgyti 
kogreičiausiai ir sugrįžus 
vėl darbuotis jaunimo tar
pe.

DARBAI
Westfielde darbai kiek 

pradėjo silpnėti. Kai ku-

Tel. 2-3381
Delivery

FOR 1938

EASY terms
PLENTY OF TIME 

TO PAY!

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINES TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St
Worcester, Mass.

Domestlc and 
Tmported Branda
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MIRĖ MAGDALENA
PIEŽIENĖ

Chicago, III. — Rugpiū- 
čio 9 d. mirė Magdalena

THE BASKADOR another 
UNIVERSAL Feature, pro- 
vides new conveniences 
and extra storage space. 
Keeps staple Items in neat 
order and with#n easy 
reach. The UNIVERSAL 
Refrigerator has more 
beaūty, more value, more 
economy and more con
veniences than ever before. 
“It’s the Tops.”

UNIVERSAL
Ice-cycle System

• P^ J

The rolling action of the 
UNIVERSAL ice-cycle sy stena 
performs with trouble-fifee 
service and greater efficienay 
over a longer period of tune
li savęs you money.

Tai moderniškiausias radio, kuriuo galite gir
dėti Amerikoniškus, užsienio ir kitokius progra- 
mus. Taipgi galite gauti policijos šaukimus.

Šį radio galite tuniti 10 stočių j 10 sekundų. 
Jis turi penkias labai galingas tūbas.

Taigi, kurie manote pirkti radio, ateikite į mū
sų krautuvę ir pamatykite šį modelį Grunow.

EDWARD YANOVER'S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyng ir Alij.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. ING.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas
Telefonas Liberty 2337

i*

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada .Tuma reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki 
nius. Mes padarome dirbtinai 
akis.
397 Main St Tel. 3-1944

Worcester, Mass.
Į 275 Main 8t. Web8ter, Mbm

■ ti 1

- Ų ■ ’ . baliauskai, brolis ir šeima
Paliko dideliame nuliu-1 iš Middleboro, po. Liutki- 

dime tris sūnus, Praną, nai iš Easton, pp. Vera- 
Benediktą ir Stasį (pasta- ckai iš Avon. 
rasis yra žymus laikraš
tininkas, “Chicago Ame
rican” laikraščio redakci
jos štabo narys); dukterį 
vienuolę Pranciškietę M. 
Feliciją, brolį Joną Pudž- 
velį.

Velionė kilus iš Tarai- 
lių kaimo, Tauragės aps
kričio. Lai būna velionės; 
vėlei skirta dangaus kara
lystėje. Rap.

CHiČAGOJLL. |

SIŲLO $25.00

DAIN. M. ANDRIKIŪTĖ 
VIEŠI CHICAGOJE

Visi labai linksmai pra
leido laiką pas vaišingus 
šeimininkus pp. Roženus. 
Pp. Roženai per 17 metų 
sėkmingai veda didelę ti
kį. Jie išauklėjo “gražią 
šeimą. Adolphas baigė 
teisių mokyklą, vyresnioji 
duktė yra baigus Bristol 
Business mokyklą du me
tai atgal, taipgi kiti vai
kai siekia aukštesnio mo
kslo.

Taigi sveikiname np. 
Roženus. išauginusius to
kią gražią šeimynėlę, 
sūnų Adolphą, 
teisių mokslus.

Už Jūsų seną šaldytuvą, neatsižvelgiant ar 
jis būtų elektrikinis ar gesinis, kokio dydžio jis 
nebūtų, perkant naują 1937 IJniversal Electric 
refregeratorių. Ši nuolaida bus kaipo pirmutinis 
įmokė jimas. Duodama 3 metai išsimokėjimui. Šis 
pasiųlijimas yra trumpam laikui. Taigi, pasinau
dokite proga.

C. C. PETER

• v

I 
ir 

baienisi 
Rap.

731 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.
(Just Above Copley Sąuare) 
TEL. KENMORE 7930—7931

330 Bovvdoin St., Dorchester, Mass.
27 Centrai Sq., Cambridge, Mass. |

I

Pereitą savaitę iš Wa- 
terbury, - Conn. atvyko 
Chicagoje plačiai žinomai 
dain. Marcelė Andrikiūtė. |

P-lė Andrikiūtė yra gra
žus jauniems gražiabal- Ohio — 
siams dainininkams bei aprašymas jau tilpo ‘Dar- 
veikėjams pavyzdys. Ji bininke’. Tamstos netilps.

v •

rengimus, Šeiminius kon
certus ir tam panašiai.

Seimas nutarta laikyti 
i kitą metą Chicago, III.

Renkama valdyba atei- 
Korespondentei, Davton, nantiems metams: - iš- 

L. Vyčių Šeimoj ™kta: Dvasios vadą pra-

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI

soma paskirti Kun. Vie-

Protokolas
• -----------

(Tęsinys.) į

12) Seimas užgiria kom- Į 
pozitoriaus J. Žilevičiaus 
darbuotę, rinkimą me-' 
džiagos atvaizdų chorų ir 
jų istorijos, į rengiamą 
kolektyvą “Amerikos Lie
tuviai Muzikos Garsuose”. 
Seimas šiuomi ragina Są
jungos narius remti sutei
kiant savo chorų atvaiz
dus ir istoriją, p. Žilevi
čiui suteikti visokeriopą 
pagalbą.

13) Seimas išreiškė pa
dėką kun. Kasakaičiui už 
paaukavimą savo verti
nio “Klaipėdos Julė”.

14) Seimas išreiškė pa
dėką kun. J. Čižauskui, iš 
Detroit, Mich. už jo para
mą “M. Ž.” savo muzikos 
veikalais. Ir šis Seimas 
kun. J. Čižauską pakėlė į 
Garbės Narius.

15) Seimas taip pat iš
reiškė padėką kompozito
riui ir “Muzikos Žinių” 
redaktoriui A. Pociui, už 
jo didį pasišventimą ir

darbuotę redagavimą V. 
S. žurnalo.

16) Nutarta Centro se
kretoriui užmokėti ke-

! lionės į Seimus išlaidas, 
į taip pat jei lėšos leis, kad 
ir pirmininkui nors dali 
apmokėtų kelionės išlai
dų.

17) V. S. Seimai nutarta 
laikyti kas metą. Seimas 
pageidauja, kad Seimų 
rengėjai kaip galint sten
gtųsi rengti šeimines pra
mogas kuoiškilmingiau- 
siai. “Dainų Dieną”, Lie
tuvių Dieną”, koncertus ir 
tam panašiai. Likusį pel
ną skirti palaikymui “Mu
zikos Žinių”.

18) Centro raštininkui 
N. Kuliui pakelta alga 
mėnesiui $15.00 Atsilan
kęs Muzikos leidėjas Ar
thur Reilly iš Boston, 
sveikina Seimą širdingais 
linkėjimais, ir pažadėjo 
V. Sąjungai teikti visoke
riopą reikale muzikos, o 
ypač rengiant didelius pa-

nybės kun. J. Čižauską, 
pirm. J. Kudirka, vice- 
pirm. A. Visminas, rašt. 
ir “M. Ž.” redaktorius N. 
Kulys, kasierius A. Šlape
lis.

Seimas išreiškė padėką 
vietiniam klebonui kun. P. 
Virmauskui už patirtus iš 
jo malonumus laike Sei
mo, ypač už dalyvavimą, 
visą laiką Seime. Taipgi 
išreikšta gili padėka Sei
mo rengėjui ir visų paren
gimų tvarkytojui muz. R. 
Juškai už puikią pagirti
ną tvarką, ir svečiu dele
gatų malonų priėmimą ir 
visiems suteikimą garbės 
bilietų į visus šeiminius 
parengimus.

Atkalbėjus kleb. kun. P. 
Virmauskui maldą, sugie
dota Lietuvos Himnas, ir 
šiuomi užsibaigė 26 V. S 
Seimas.

Seimo vedėjas:
A. šlapelis.

Seimo rašt.:
A. Visminas.
Pabaiga

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

nu

Nedidelč Maldaknygė
‘AUKSO ALTORIUS’

UŽ 30c

Jei nori įsigyti labai pi
giai nedidelę maldaknygę, 
4x2^2 colių didumo, juo
dais apdarais,. 445 pusla
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.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOB St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norvvood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL. Brockton 2005

t
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PennsylvamjQs Žinios
šių laike giedos suvienyti 
bažnytiniai chorai iš se
kančių lietuvių kolonijų: 
Minersville, Pa., Tama- 
qua, Pa., Girardville, Pa., 
Mt. Carmel, Pa., Maha
noy City, Pa. ir Hazleton, 
Pa., vadovaujant muzikui 
J. Sliuželiui, Šv. Juozapo 
Lietuvių par. vargoninin
kui iš Mahanoy City, Pa. 
Malonėkite visi šv. mišių 
laike salėj ramiai ir gra
žiai užsilaikyti, kad kiek
vienas tinkamai galėtų jų 
išklausyti.

Lietuvių Dienos šių me
tų iškilmių programa bus 
turininga, įvairi, graži ir 
įspūdinga. Kiekvienam jos 
bus malonu pasiklausyti. 
Bus įžymių garbingų kal
bėtojų. Kalbės adv. J. B. 
Laučka iš Brooklyn, N. Y.

23-ČIA LIETUVIŲ DIENA 
LAKEWOOD PARKE
EAST MAHANOY 

JUNCTION, PA. 
RUGPIŪČIO 15,

Dalyvaus Tūkstančiai 
Lietuvių 

Milžiniškoj - Tradicinėj 
Lietuvių Dienos Šventėj 
Pennsylvanijos Rytuose

Rugpiūčio 15, kietųjų 
anglių kasyklų apylinkės 
lietuviai Pennsylvanijos 
rytų daly iškilmingai švęs 
savo istorinę - patrijotinę 
šventę — Lietuvių Dieną. 
Šiais metais Lietuvių Die
nai sueina dvidešimts tri
jų metų sukaktis.

Kas 
dieną.

i

Detroito Žinios

........ .................. . .................................. .................. . ....... ....... .........".............
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Faster freezing — m the kitchen 
...under normai conditionsof ūse! 
Real proof of better perform- 
ance — in kitchens likę yours. 
Come in! Let us show you!

■ K,'

_ j. Rietuvių studentų ir Profesionalų 
rugpiūc10 su- Sąjungos Centro pirmi- 

plaukia milžiniška, žmonių nįnkas įr redaktorius lai-
minia, skaičiuj apie 50,000 
asmenų. Suvažiuoja lietu
viai tą dieną netik iš mai
nų apylinkės, bet ir iš ki
tų vietų ir valstybių: iš 
Philadelphijos, Pittsbur- 
gh’o, Scrantono, New Yor
ko, Bostono, Detroito, 
Clevelando ir tt. Šios ang-l 
lių kasyklų apylinkes lie
tuviai, seni ir jauni, čia 
augę ir iš Lietuvos atvy
kę, labai didžiuojasi, kad 
Lietuvių Diena, kasmet 
rugpiūčio 15, laikoma, su
traukia tokią skaitlingą 
žmonių minią, kad ne vie
na kita tauta negali to pa
daryti. Tas aiškiai paro
do, kad kietųjų anglių ka
syklų apylinkės lietuvių 
tarpe Pennsylvanijos rytų 
daly tikrai viešpatauja 
vienybė, galybė ir susior- 
ganizavimas dėlei palai
kymo lietuvybės ir patri- 
jotiškumo čia Amerikoj 
gimusio lietuviško jauni
mo tarpe ir širdyj.

Lietuvių Dienoj, 15 rug
piūčio, iškilmingos pamal
dos prasidės lygiai 11:00 
vai. ryte Lakewood Parke 
Salėj. Iškilmingas šv. mi
šias atnašaus kun. M. 
Daumantas iš Girardville, 
Pa.; diakonu bus kun. K. 
Rakauskas iš Mahanoy 
City, Pa. ir subdiakonu 
deakonas A. Neverauskas 
iš Mahanoy City, Pa. Ce- 
remoniorium bus klieri
kas V. Vėžys iš Girardvil
le, Pa. Thuriferarium bus 
klerikas V. Struckis iš 
Mahanoy City. Pa. Acoly- 
thorii bus klierikai Ed
vardas Valinčius ir Leo
nas Šimkus iš Mahanoy 
City, Pa. Pamokslą sakys 
kun. Stasys Vembrė iš St. 
Clair, Pa. Mišių laike bus, 
kaip ir kas meta būna, 
kolekta • Šv. Kazimiero ir 
Šv. Pranciškaus Seserų 
mokslo įstaigomis. Šv. mi-

• X

kraščio ‘Amerika’.
Kalbės Pennsylvanijos 

Valstybės (Statė) Vice- 
Gubernatorius T. Kenne- 
dy; Philadelphijos milijo
ninio miesto Majoras; tei
sėjas Schuylkill Counto 
(apskričio) J. Currin iš 
Minersville, Pa.

•

Tų garbingų ir žymių 
vyrų kalbas, kurie šiais 
metais dalyvauja mūsų 
23-čios Lietuviu Dienos 
iškilmėj, paįvairins ir pu
bliką palinksmins gra
žiausiomis dainomis se
kančių lietuvių parapijų 
chorai, vadovystėj muziko 
V. Souris, Šv. Vincento 
lietuvių par. vargonininko 
iš Girardville, Pa.; Šv.
Pranciškaus lietuvių par. 
iš Minersville, Pa., šv. 
Petro ir Povilo par. iš Ta- 
maqua, Pa., Šv. Vincento 
lietuvių par. iš Girardvil- 
le, Pa., Šv. Kryžiaus lietu
vių par. iš Mt. Carmel, 
Pa., Šv. Juozapo lietuvių 
par. iš Mahanoy City, Pa. 
ir Šv. Petro ir Povilo par. 
iš Hazleton, Pa.

Programos vedėjas bus 
kun. J. P. Klimas iš Mt. 
Carmel, Pa. Prakalbos bus 
trumpos ir įdomios. Muzi- 
kalis koncertas bus labai 
žavėjantis. Solo dainuos 
V. Baranauskas iš Miner
sville, Pa., o pianu akom
panuos mišių ir koncerto 
laike Dr. V. Mikutavičius 
iš Minersville, Pa. Skait
lingai susirinkime į salę 
tų garbingų ir aukštų as
menų kalbų ir muzikalio 
koncerto pasiklausyti. Jų 
kalbos bus perduotos per 
garsiakalbius taip kad vi
si aiškiai ir gerai galėsite 
girdėti. Programa prasi
dės lygiai 3:00 vai. po pie
tų, didžiulėj ir moderniš
koj Lakewood Parko sa
lėj.
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Kada PWA’S Housing Division studijavo kaip galima ekonomiš
kiausiai užlaikyti maistą nuo gedimo, rado kad Westinghouse šaldytu
vai yra ekonomiškiausi. Todėlei buvo patarta namų savininkams naudo
ti šiuos šaldytuvus. Westinghouse šaldytuvai yra nevien ekonomiški, 
bet taipgi jie yra vieni gražiausių. Tądėlei, pirm negu pirksi šaldytuvą, 
ateik pas mus pamatyti Westingho ūse.

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

Samuel Kaufman, t Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

* *

DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENA!
VALIO! VALIO! PIKNIKAS!
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RUGPIŪČIO (August) 29 d., visi keliai ve
da į Seserų KazimierieČrų 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 
rankdarbių, žaislų ir t.t.

Čia bus galima pasiklausyti gražiai skam
bančių lietuviškų dainų, gražaus orkestro; pasi
šokti, pažaisti, pasportuoti ir t.t.
* f Na, o jau valgių ir gėrimų kas tik kokių pa- 
į norės. Pelnas skiriamas Juozapo Marijos Vilos a- 
| ka dėmi jai. Vien jau tik dėlto kilnaus tikslo visi, 
z gerb. Tautiečiai, 29 - yn į mūsų pikniką.

RENGĖJAI.

$V. PETRO PARAPIJĄ
Pereitą savaitę šioje ko

lonijoje dviejų unijų dar
bininkai, dirbusieji Ply- 
mouth automobilių dirb
tuvėse, susimušė. Viena 
ir kita unija varėsi už pir
menybę. Čia CIO unija tu
ri pasirašiusi su kompa
nija sutartį, kad vienų 
metų laiku C__ V 
neišeis į streiką, 
ninku tarpe kilo 
pratimas įr dalis 
ninku sustreikavo, 
panija uždarė 
Streiko lauke kilo riaušės- 
muštynės. Darbininkai ne
teko savaitės algos. Tose 
dirbtuvėse, kurias palietė 
streikas, dirbo apie 21,000 
darbininkų. Taigi pagal
vokime kiek nuostolių tu
rėjo darbininkai dėl kai-} 
kurių darbininkų įsikar
ščiavimo ir netakto. Bloga 
kada nėra vienybės darbi
ninkuose. Kada darbinin
kai supras, kad tik vieny- 

. bėję galybė.

darbininkai 
Darbi- 
nesusi- 
darbi- 
Kom- 

dirbtuves.

sekmadienio Evangeliją. 
Ten aprašyta apie Gerąjį 
Samaritoną, kuris pagel
bėjo savo artimui, nors 
jis buvo jo neprietelius. 
Bet svarbiausia tai Jėzaus 
žodžiai: “Palaimintos a- 
kys, kurios mato, ką jūs 
matote”. Kitais žodžiais 
tariant, palaimintas tas 
žmogus, kuris turi tikėji
mą, kuris girdi ir klauso 
Jėzaus pamokinimų. Kaip 
gaila, kad atsiranda iš 
mūsų lietuvių, kurie ne
mato svarbiausių daly
kų. Žmogus negali žaisti 
su smala neišsismalavęs;

i negali žaisti su ugnimi ir 
nenusideginti. Tat šalin- 
kitės nuo tokių draugijų, 
kurios pašalina Dievą ir 

i tokių draugų, kurie Jo iš
sižada.

I Pereitą sekmadienį buvo 
malonu matyt tiek daug 
dalyvaujančių šv. mišiose 
už Juozą Bizauską, kuris 
labai sunkiai susirgęs. -
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Šios savaitės pirmadieni i 
mirė p. Gudinąs, plačiai 
žinomas lietuvis ir šv. An- 

' tano lietuviu parapijos 
rėmėjas. Laidotuvės įvy
ko iš šv. Antano par. 
bažnyčios, kuriose dalyva
vo įabai daug žmonių. 
Vietinis klebonas atgiedo
jo egzekvijas, o tuo pačiu 
laiku prie šoniniu alto
rių atnašavo gedulingas 
šv. mišias kun. Masevičius 
ir kun. svečias iš Austri- 
ios. Iškilmingas šv. mi
šias atnašavo su asista 
kleb. kun. Boreišis ir pa
sakė jausmingą pamokslą. 
Velionis palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose.

• v •
i

Šį sekmadienį įvyksta 
Sodalicijos mėnesinė šv. 
Komunija. Sodalicijos šv. 
mišios įvyks 8 vai. ryte, 
laike kurių giedos Sodali
cijos choras. Pirmas šv. 
mišias atnašaus klebonas; 
antras ir trečias svečias 
kunigas. Sumą atnašaus 
klebonas. Prieš sumą bus 
gėlių šventinimas. Mišios 
bus atnašaujamos už Žie
mų šeimą. Klebonas dėko
ja parapijiečiams už au
kas gėlėms. Visi žmonės 
gali jaustis prisidėję au
komis dėl papuošimo al
torių Kristaus Motinos 
šventėje.

tKiekvienas, automobi- labai geras ir reikalingas, Shenandorio lenkų parapi- 
liu įvažiuojant į Lake- ypatingai Shenandoryje, jiečių su įsakymu mūsų 
wood parką, privalo įsigy- nes beveik visos gatvės y- T—
ti - nusipirkti (tag) už ra įdubusios. Ą

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Sekmadieni, rugpiūčio 

15 d. įvyks Šv. Petro pa
rapijos piknikas, Beech- 
nut Grove. Bus’ai išeis 
nuo bažnyčios 2 vai. po 
pietų. Programoje bus į- 
vairiu margumynų. Daly
vaukime visi.

Rugpiūčio 15 d., 54 kuo
pos sąjungietės vyksta į 
Chicago, III. Moterų Są
jungos seimą. M. S. kuo
pa yra didelė, tai važiuoja 
dešimts narių: J. H. Me- 
dinienė, E. Paurazienė, M. 
Stankienė, M. Aukščiunie
nė, E. Steponauskienė, M. 
Kasevičienė, J. Šamulie- 
nė, A. Gustaitieriė, O. 
Kratavičienė, M. Bartkie
nė, ir keletas viešnių: A. 

į Blaževičienė, O. Valiunie- 
Pne į nė ir daug kitų, kurių pa- 

>▼- _   - m » . *

Kardinolo kaslink naujo 
paskirstymo parapijonų, 
t. y. kur kas turi eiti į 
kurią iš dviejų lenkų baž
nyčių; visi lenkai užsis
pyrė neklausyti ir visai! 
neiti į bažnyčią sekma-1 
dieniais. Jau kelintą sek
madienį jų komitetas aps-

25c. su užrašu •— Lithua
nian Day, Lakevvood ! 
Park, August 15. Be to,' 
kiekvienas asmuo atvykęs __
į Lietuvių Dieną, rugpiū- partijos ofise, atėjo vagis 
čio 15, Lakewood parke ir radęs ten vieną darbi- 
galės įsigyti atminčiai nįnkę> išsitraukė revolve- , . ,. . , ~ j •

gražu 23-čios Lietuvių ' ;r atkišės i ia nareika- bažnyčių duris
Dienos ženklelį, papuoštą , ,*vo Diūi^ įrt purenti- " 
Lietuvos žirgu už 10 c.

Lietuvių Dienoj, rug
piūčio 15, Reading gelžke- 
lių Komp. leis specialius 
traukinius (trains) į La- 
kewood parką iš Shamo- 
kin, Mt. Carmel, Ashland, 
Girardville, Mahanoy ĖĮa- 
ne, Shenandoah, Maizevil- 
le, Mahanoy City, Tama- 
qua ir kitų vietų.

Taigi darbininkai, biz
nieriai, profesionalai, lai
kraštininkai, visuomeni
ninkai ir politikieriai 
traukime - važiuokime 
traukiniais, automobiliais 
ir orlaiviais — visi, seni 
ir jauni, į Lietuvių Dieną 
rugpiūčio 15, Sekmadie
nyje. Presos Komisija.

DRĄSI LIETUVĖ
Rugpiūčio 5 d. rytą, vie

name Shenandorio kom-

base-

SHENANDOAH, PA.
V? o t

TAISYS - LYGINS 
KELtUS

Pereitą savaitę mūsų 
vietiniame dienraštyje bu
vo patąlpyta straipęniįš, 
kuriame ‘ paduoda,* kad 
mūšų miesto ofiėialai £a-' 
da su pagetba WPA Nu
taisyti visas miesto gat
ves. šis užsimojimas yrit

ir nei patys neina, nei ki- 
na Spudžiūtė, toji ofiso neleidžia eiti į bažny- 
darbininkė numačius ere- t° dar ne&ana’aarDinmae, pamačius grę _ • •_ , apleisti šal
siantį pavojų, nieko nebi- suma?? neleisti sa_ vo vai]ęų eiti j jų parapi

jines mokykla.. 
nanadorio Viešose mokyk
lose jąu pereitais metais 
nebuvo vietos visiems 
studentams, o kas bus šį-

jodamą, pribėgo orie lan
go ir iškišus galvą ėmė 
šauktis pagelbos. Vagis

— metė viską 
Bet keli vaiki-

vo vaikų eiti į jų parapi
jas. Bet She-

išsigando, 
ir išbėgo, 
nai, kurie tuom laiku sto
vėjo ant gatvės kampo, 
įšgir 
vyrą

met jei apie 2,000 daugiau
lenkų studentų susirinks.

_ - - - - PRIGĖRĖ VAIKELISvytis, ir ji pasigavo. t Q
Trumpu Taiku jis buyd po- Uzpereitą šeštadienį, 9
liciantų nuvestas į miesto metų vaikelis, Pranukas 
kalėjimą, kur pasisakė n Gataveckų 
kad esąs Anthony Žano- Tiill, su dviem kitais jau 
nas. iŠ Frackville, Pa. ’ nais draugais_ išėjo mau 

Viši sveikina Florentiną dytis. Jie išėję į 1"' 1’'”° 
Spudžiutę už jos drąsą. ra<^° ma-Ž4 prūduk;. 
Jau ne pirmą sjrk jai thip denio ir ėmė ten maudy- 
atsitiko, neš koki 5'mėtai tis- Bet nelaimingas Pra- 
atgal, vakare einant na-j aukas įšokęs, įstrigo į 
mdn, jai' pastojo r kelią Purvyną prūdo dugne, ir, 
banditas, bet ir tam ne-‘negalėjd išplaukti. ’ Anie 
kaip pasisekė — ji pati i-
atsigynė.

* ■ * **

NESUTIKIMŲ MIŠINYS
Shenandorio Viešų Mo; 

kyklų taryba labai sūW 
rūpinus, kur dėtis su 
2,0Q0 daugiau studentų a- 
tefnančiąiš metais. Mat; šokios priemonės jį atgal- tarplvfiiti -bivd ffielrįis clila

’ . * - * i ' ■* * , H

iš Glover’s
i

Viši sveikina Florentiną dytis. Jie išėję į kalnus, 
”" *■ * •- ‘drąsą. ra<^° mažą prūduką van-

du 'jo draugai 'įplaukę mė
gino jį ištraukti, bet vel
tui. Galutinai,' vienas jų; 
palikęs, atbėgo per kal
nus net į miestą pagalbos 
šaukti. FakbFžihonėš su
bėgo ir ištraukė Pranuką, 
jis' jau buvo negyvas. Vi-

del^he

Detroito lietuvių 
balininkų sezonas jau na- 
sibaigė, nes jie buvo eli-Į 
minuoti iš kompeticijos.' 
Nekaip šį metą vyko. Va
saros sportui baigiantis, 
jaunimas rengiasi i 
žieminio sporto. Patartina vardžiu neteko sužinoti, 
katalikiškam jaunimui dė- r- 
tis į katalikiškas sporto tolins 
draugijas. Matome kai 
daug blogo padaro kitose įen nuVykusios dalyvautų 
nekatalikiškose draugija- ; kiekvieną dieną. Linki, 

Katalikai prisidėję ^a(j seįrnas būtų kuoskai- 
viskas 

kuopui-

Kuopa linki visoms ats- 
i ir viešnioms lai

mingos kelionės, ir kad

se. J
prie taip vadinamų neu- tlingiausis ir kad 
tralių draugijų atšala ti- būtų sutvarkyta 
kėjime. Yra senas priešo- iriausiai 
dis: “Pasakyk man su kuo *_______
tu draugauji, o aš pasaky
siu kas tu esi”. Tai labai 
teisingas priežodis. Ar ne 
taip įvyksta su tais, kurie 
dedasi į blogas nekatali
kiškas draugijas.

Prisiminkime pereito

Linki,

j 18-tąTaipgi vyksta 
seimą 64 kuopos sąjun
gietės: Stepulionienė ir p. 
Šimonienė ir keletas vieš
nių. Laimingos kelionės.

Korespondentė J. H. M.

visiems jauno vaikelio, y- 
patingai jo tėveliams, se
sutei, ir dviem broliam.

IR DAR ŠIS TAS — 
Gimė

Duktė, pp. Bernardui 
Černeckiam.

Sūnus, pp. Leonardui 
Mikelioniam.

Mirė
Pranas Gataveck a s, 

Glovers Hill, Pa.
Pranas Valukevičius, 

428 W. Columbus St. She
nandoah, Pa.

' G. Bukas

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ
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Rytinių Valstybių Žinios
SUSIORGANIZAVO LIE
TUVIU IMPORTO BEN- 

‘ BROVĖ
Kurį laiką Amerikos lie

tuviai mažesniais kiekiais 
importavo Lietuvos pro
duktus. Paprastai, ką 
nors dirbti mažu mastu 
neapsimoka. Taigi ir mū
siškiems importas neapsi
mokėjo. Vienok jie to ne
paisė, nes tai darė dau
giau patriotiniais sumeti
mais, o ne dėl biznio.

Tuo pat metu, nors žy
miai vėliau pradėję ėmėsi 
Lietuvos importo ir viena 
kita amerikonišką ben
drovių. Kai pasirodė, kad 
Lietuvos produktai yra 
geri, o čia dar rinkoj at
sirado mėsų trūkumas, 
tos amerikoniškos firmos 
ėmė spausti Lietuvos ga
mintojus, reikalaudami 
daugiau produktų. Radęs 
savo produktams didesnių 
pirkėjų, “Maistas” nebe
norėjo patenkinti mažes
nių užsakymų, nes ištik- 
rujų jam jie ir neapsimo
kėjo. Tuo tarpu, atėjus 
vasarai, Lietuvos ūkinin
kai sumažino ir žaliavos 
pristatymą. Dėlto “Mais
tas” sustojo priėminėjęs 
mažesnius užsakymus iš 
Amerikos, nes jis nebepa
jėgė išpildyti ir anksčiau 
sutartų kvotų.

Amerikos Lietuviai im- 
porteriai ir vartotojai ė- 
mė reikšti nenasitenkini- 
mą, kad “Maistas” juos 
pavedė svetimųjų globai 
ir aptarnavimui. Grynai 
patriotinėm svarstyklėm 
reikalą sveriant, tas lietu
vių nepasitenkinimas Dil- 
nai pateisinamas. Bet biz
nyje sentimentalumas da
žnai laikomas vienu iš 
mažiau reikšmingų ele
mentų. Tačiau šiuo atve
ju bandyta rasti bendrą 
tašką, kuris abiem pusėm 
būtų palankus.

Jau pernai, kai Minist. 
Pulk. P. Žadeikis ir Gen. 
Konsulas Pulk. J. Budrys 
tarėsi su “Maisto” direk
cija dėl importo i Ameri
ką išvystymo, “Maistas” 
pareiškė pageida v i m ą. 
kad Amerikos lietuviai 
importu imtųsi organi
zuotai rūpintis. Tas pax

geidavimas Amerikoj ra
do pritarimo, bet praktiš
kai klausimas ilgokai ne
buvo išspręstas. Tik š. pa
vasarį imtasi konkretaus 
darbo, kurio pasėkoj New 
Yorke susiorgan i z a v o 
rimta lietuvių importo! 
bendrovė, vardu: AMLIT 
COMPANY, Ine. Organi
zatoriai darbo ėmėsi at
sargiai, bandydami apsei- • 
ti mažiausiomis išlaido
mis, kad importuojamos j 
prekės vartotojams apsei-' 
tų pigiausiai.

Kadangi bendrovė nusi
statė užsiimti urmo 
(Wholesale) prekyba, tai 
jai teks daugiausia reika
lų turėti tik su prekvbi- 
ninkais - biznieriais. Ben
drovė nori ir tikisi augti. 
Ji nori, todėl, turėti geru 
santykių su visais, kas tik 
parodys gerą valia ir pri
sidės prie jos veiklos plė
timo. Todėl bendrovės ad
ministracija numato, kad 
po metu, kai bus suvestos 
apyskaitos ir jos parodys 
neJno. visiems pirkėjams 
bus išdalinti bonusai, pro
porcingi jų padarytai a- 
nvvartai su bendrove. 
Taigi išeina, kad ir pirkė
jai bus Amlit Co. Ine. pel
no dalininkai.

Tuo tarpu bendrovė 
bando užmegsti ryšius su 
Lietuvos gamintojais. Su 
“Pienocentru”, “Tilka”. 
“Sodyba” ir k. santykiai 
jau užmegsti. Tuo tarpu 
Amlitas jau turi pardavi
mui lietuviško sviesto 
(statinėmis), įvairiu rū
šių saldainių, tikro Lietu
vos bičių medaus, angliš
kai - lietuviškų (Herlito) 
žodynų, kondensuoto pie
no. Yra atėię taipgi bate
liams ir padams odos pa
vyzdžiai. visoki odiniai 
ranku išdirbiniai ir t.t. 
Bendrovės raštinė vra: 
132 Bmadvvav. Brooklvn,

7 i N. Y. Jos vedėju yra Ka- 
zvs P. Vilniškis.

Taigi nuo šiol Amerikos 
lietuivai nuolatiniai galės 
gauti lietuviškų gaminiu 
kasdieniam vartojimui ir 
už prieinamą kaina, o ne 
kaip kokią retenybe, už 
kurią praeitvi tekdavo 
daug permokėti. Ir reikia 
džiaugtis, kad tie gami
niai mus pasieks per sa
vus žmones — lietuvišką

bendrovę. Sveikinkime ją. 
linkėdami pasisekimo ir 
pažadėdami savo koopera- 
ei ją.

Parduotuvėse visa d a 
klauskite Lietuvos pro
duktų. K. Paulius.

NEW B3ITAIN, CONN.
TIKĖJIME ATŠALĖLIO 

LIKIMAS
Rugpiūčio 5 d., 10 vai.

ryte, General ligoninėje 
mirė Teofilius Dulinskas, 
63 m. amžiaus, pasirgęs 
sukrėtimo liga apie 6 va
landas. Pastaraisiais lai
kais velionis buvo, atšalės 
tikėjime ir gyveno atsis
kyręs su savo žmona. 
Nors į ligoninę buvo pa
šauktas kunigas, bet ligo
nis jau buvo be sąmonės. 
Taip ir mirė be Sakramen
tų. Kažkurie velionio bi
čiuliai prašė klebono pri
imti velionio kūną į baž
nyčia, bet klebonas atsa
kė. Jeigu žmogui nereikia 
bažnyčios kada jis gvvas, 
tai ir mirus nereikalinga. 
Liūdna žiūrint į tokius į- 
vykius, kad žmogus, tas 
kilniausias Dievo sutvėri
mas, taip paniekina Die
vą ir nesinaudoja Jo ma
lonėmis. Lai šis įvykis bū
na pamokinimu kitiems 
atšalusiems tikėjime.

Iš Sąjungiečių Veikimo
Sąjungietės gražiai vei

kia. Jų skaičius didėja. 
Štai pereitą susirinkimą 
prisirašė prie Moterų Są
jungos p. A. Grigutienė 
su savo jauna dukrele A- 
lena, kuri yra šauni lie
tuvaitė. Sveikinam naujas 
nares.

Šį sekmadienį, rugpiū
čio 15 d. Sąjungietės vyk
sta į pajūrį bus’ais pasi
maudyti. Linkime joms 
linksmai praleisti laiką.

Nors ir tolima kelionė, 
bet Sąjungietės pasiuntė 
atstovę i Seimą, kuris į- 
vyksta Chicagoje, rugpiū
čio 16, 17, 18 ir 19 d.d. 
Kuopą atstovaus raštinin
kė ir Centro Skundų Ko
misijos narė p. B. Mičiu- 
nienė, LDS Garbės Narė.

T. M.

v •

CREMO ALE

<»
11

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

t

i •

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Liepos 30 d. įvyko Am. 
Lietuvių U N. klubo susi
rinkimas, kuriame nutarė 
pirkti savo namą. Namo 
pirkimui paskyrė iš iždo 
§4000. Nors klubui toks 
namas nereikalingas, nes 
yra užtektinai Švč. Tre
jybės lietuvių par. patal
pų, bet kažkurie nariai už
sispyrę varėsi įsigyti savo 
namą. Suprantama, klu
bas savo name nori įsitai
syti saliūną, bet ir saliū- 
nų dabar yra jau perdaug.

A. L. U. N. klubas tu
rėtų užsiimti narių švie
timu, o ne eiti į saliuni- 
ninkų biznį. Taigi sąmo
ningi klubiečiai kaip tik 
klubo namo pirkimui prie
šinosi ir jie labai 
tingai darė.

išmin-

Šiomis dienomis buvo 
išvykęs atostogų p. J. Če- 
batorius. Jis buvo nuvy
kęs į Bostoną ir i kitas 
lietuvių kolonijas. Grįžo 
patenkintas atostogomis.

Švara ir Parankumas

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

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Liberty 2337

TurėtrWestinghouse elektrikinį 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 anie jo parankumą.

EVEBY JiO’JSE NEEDS WESTINGHOUSE

Žinios Iš Lietuvos
PADIDEJO LAUKO 

DARBININKŲ UŽDAR
BIAI

< R-
">■

taip pat gražinamas. Ne
seniai baigtas miesto cen
tre grindinio remontas ir 
kanalizacija.

GRAŽUS VOKIEČIŲ 
MOSTAS LIETUVAI

K auna s — Soldino laik
raštis ‘Soldiner Tageblatt’ 
savo šių metu liepos 17 d. 
numeryje įdėjo Dariaus 
ir Girėno mirties sukak
tuvių dieną šitokią žinią:

“Šiandien prieš ketve
rius metus du transatlan-

Liepos 30 d. mirė žymus 
lietuvis Silvestras Norke
vičius. Jis buvo žymus 
muzikas - dainininkas. 
Giedojo parapijos chore

•

-

_____

ir turėjo suorganizavęs 
orkestrą. Palaidotas iškil
mingai su bažnytinėmis 
apeigomis. Ilsėkis ramy
bėje. Rap.

BROOKLYN. N. Y.
Moterų Sąjungos 29 kp. 

susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugpiūčio 18 d., 

N I ’ 8 vai. vakare, parapijos 
llr.Ifsvetainėje. Kviečiame vi- 

---------- sas nares atsilankyti.
Bendras Lietuvių komi-, 

tetas rengia paminėti Ju
biliejines Sukaktuves 50 
metų nuo imigracijos ati
darymo, rugpiūčio 14 d.,

Raštininkė.

IŠVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos 29 kp. 

išvažiavimas įvyks rug-
6:30 vai. vakare, Šv. Jur- piūčio 29 d., Forest parke, 
gio draugijos svetainėje, Kviečiame visus dalyvau-
180-2 Nevv York Avė.

Pasižadėjo dalyvauti 
Lietuvos Seimo atstovai 
pp. Galvydis ir Kviklys, 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas Budrys, kun. Milu
kas. kun. I. Kelmelis, p. J. 
Tysliava, adv. K. Jurgėla 
ir kiti. Taipgi dalyvaus 
komp. Žilevičius su savo 
dainininkais, Kearny lie
tuviu Baltos Lelijos cho
ras ir kiti. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

L. B. K. Sekr. šiai. Kadangi daug daiktų 
K. Balčiūnas. 1 buvo suaukota, tai našlai-

Koresp.

WATERBURY, CONN.
Rugpiūčio 8 d. įvyko 

Labdarybės draugijos pi
knikas našlaičių naudai, 
Petro Krugerio ūkyje, 

i Diena pjasitaikė neperge- 
i riausia piknikui. Iš ryto 
buvo labai karšta, o apie 
3 vai. po pietų užėjo smar
kus lietus. Taigi ir žmo
nių buvo neperdaugiau-

Kaunas — Centralinio 
statistikos biuro žiniomis, 
žemės ūkio darbininkų at
lyginimas beveik visur y- 
ra padidėjęs. Atlyginimas 
padidėjo todėl, kad šiais 
metais lauko darbininkų 
labai sunku gauti. Meti
niams žemės ūkio darbi-, 
ninkams mokama tiek: 
bernui — 285 litai, pus
berniui — 185 lt., mergi
nai — 225 lt., pusmergei tiniai lakūnai lietuviai — 
— 130 lt. ir piemeniui 85 kapitonas Stepas Darius 
litai. Tuo būdu lauko dar- (įr leitenantas Stasys Gi- 

— turėjo dėl nak- 
tamsumo nusileisti 

i Soldino miške su savo lėk- 
“Lituanica” ir čia 

rado mirtį. Lietuva pasta
tė savo drąsiems vande
nyno nugalėtojams lakū
nams, kuriuos taip arti 
nuo tikslo ištiko toks 
žiaurus likimas, nelaimės 
vietoje gražų paminklą, 
kuris yra virtęs vietos gy
ventojams lankymosi vie
ta. Šitoie ramumo vietoje, 
tarp miškų, šį rytą

buvo atsilankęs apskri
ties viršininkas p. Dan- 
zigas ir padėio nrie pa

minklo vainiką.
Jei šiandien mūsų mintis 
grįžta prie tos graudžios 
nelaimės, kuri ištiko šiuos 
vyrus ir kartu jų tautą, 

; tai kartu atsimename 
! tain pat

ta nuoširdžią ir karštą 
vokiečių tautos užuo
jauta, kuri šiandien bu
vo simboliškai iš naujo 

pakartota, 
padedant pirmam apskri
ties valstybės pareigūnui 
vainiką didvyriams pa
gerbti”.

Turimomis žinio m i s, 
į Lietuvos įgaliotas minis
teris Berlyne Dr. Jurgis 
Šaulys, sužinojęs apie tą 
simpatingą mostą, pasiun
tė Soldino apskrities vir
šininkui p. Danzigui laiš
ką, kuriuo padėkojo jam 
už ta parndvta Lietuvai, 
žuvusiu didvvriu asmeny
je, simpatiją ir dėmesį.

bininkų metinis atlygini- J rėnas 
mas padidėjo nuo 15 iki ties 
35 litų.

Padienių lauko darbi- tuvu 
ninku atlyginimas irgi pa
didėjo. Už darbo dieną 
šiemet vyrui vidutiniškai 
mokama 2,10 lt., moteriai 
— 1,50 lt. Praeitais me
tais tuo pačiu laiku padie
niams darbininkams mo
kėjo 20—35 centais pi
giau. Jeigu padieniai dar
bininkai turi savo maistą, 
jiems mokama dar bran
giau, būtent: vyrui — 
2,95 lt., moteriai —2,20 lt. 
Didesnis atlyginimas mo
kamas lauko darbinin
kams Klaipėdos krašte, 
Kretingos, Biržų ir kt.

i

SIMNAS

Amaro Nuostoliai
Šiais metais plačią apy-j 

linkę buvo palietę amaras.; 
Nuo pat pavasario ama-! 
ras užpuolė vaisinius me
džius, kuriuos gerokai ap
gadino, ir kaip pasirodo, 
ruduo bus neturtingas 
medžių vaisiais. Nema- 
žesnius nuostolius padarė 
ir javams bei dobilų sėk
loms. Vietomis liko išga
dinti ištisi vikių ir žirniu 
pasėlių plotai. Ūkininkai 
juos be laiko pradėjo 
piauti, nes bijo, kad nelik
tu visiškai amaro sunai
kinti. Retai ku^ ūkininkai 
turės sėkliniu dobilų, 
pilnos galvutės mažų 
mėlaičių sunaikina 
las.

KARMĖLAVA

v •

nes 
kir- 
sėk-

DIDELIS GAISRAS 
SENAMIESTY

Remontuojama Karmė
lavos bažnyčia ir pradėti 
tverti nauji kapai. Jau 
šventorius sutaisytas ir 
žmonių patogumui bažny
čioje įtaisyti suolai.

S. KALVARIJA

Gilinama Šešupė
Ties Kalvarija jau pra

dėti Šešupės gilinimo dar
bai. Prie šių darbų dirba 
apie 500 darbininkų, todėl 
ūkininkai dažnai negauna 
darbininkų ūkio darbams 
dirbti.
— Kalvarijos miestas 

čiams liko nemažai pelno. 
Kleb. kun. J. Valantiejus 
ir pikniko rengėjai taria 
nuoširdų ačiū visiems au
kotojams ir dalyviams už 
paramą ir sušelpimą naš
laičių.

Darbai šioje kolonijoje 
sumažėjo. Daug darbinin
kų atleido iš darbo, o dir
bantieji dirba po 5 dienas, 
7 valandas dienoje. Kai- 
kurie dirba dar po 9 vai. 
į dieną. Bet žmones rami
na, kad neužilgo darbai 
pagerės. Ateitis parodys.

Koresp.

Kaunas — Liepos 22 d. 
Manų g-vė i 7 a Nr. užsi
degė Cb. Sadausko 1 auk
što medinis namas, kuria
me buvo sandėliai ir sąš
lavų dėžės. Paskui gais
ras persimetė į trijų auk
štu mūrinio namo medini 
priestatą — laiptus, o iš 
ten į Daukšos g-vės 22 
Nr. br. Kanlanu kojinių 
fabriko “Tramit” 1 a. 
mūr. narna, kuriame buvo 
katilinės skvrius. Gaisras 
buvo didelis, °reit plėtėsi, 
ir ugniagesiai iškviesti 
jau užsidegus visiems 
trims namams. Gaisro vie
toje kilo didelė nanika ir 
riksmas, nes nakties metu 
gaisras atrodė daug bai
sesnis, o be to.

didelį pavojų jautė to 
trijų aukštų namo gy
ventojai, kurie jokiu bū
du negalėjo iš liepsno
jančio namo išeiti, nes 
degė vieninteliai laiptai. 
Šis gaisras yra vienas 

iš didžiausių šių metų gai
sru. Iš viso šiemet Kaune 
iau įregistruoti 92 gais
rai.

ProferfonaUi, biznieriai, prsmonfn. 
kai,.kurte skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoji) paramos.

VM skelbkit*- "Darbininke”.




