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Katalikų akcija 
sauliečių žmonių

yra pa- 
bendra- 

darbiavimas su bažnytine 
hierarchija apaštalavimo 
darbe, kad asmenys, šei
mos, tautos, valstybes gy
ventų Kristaus mokslu.

Neleisti nukrikščionėti 
tiems, kurie tiki ir tuo ti
kėjimu gyvena, sugrąžinti 
prie Kristaus tuos, kurie 
nuo Jo pasitraukė, priar
tinti prie Kristaus tuos, 
kurie Jo nepažįsta — bus 
Katalikų Akcijos darbas, 
kai jis suorganizuotas ka
talikiškųjų draugijų pavi
dalu.

Kiekvieno amžiaus as
muo turi rasti sau vietą 
katalikų akcijoje.

Vidujinė stipriausioji 
katalikų akcijos jėga yra 
katalikų akcijos dorų vei
kėjų pasiaukojimas. Be 
pasiaukojimo nėr apašta-' 
Javimo, nėr katalikų akci
jos.

Vyskupas M. Reinys.
Tauta jau atsilietuvino, 

reikia jai atsikatalikinti.
Kun. K. Urbonavičius.

Reikia sukrikščioninti 
žmonių sąžines ir tada pa
saulio nainiausi klausimai 
bus išrišti.

Kun. S. P. Kneižis.
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J. E. VYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS, 
įžymus Bažnyčios ir mūsų tautos Vadas, dalyvauja A.

Visiems turėtu rūnėti 
vienas tikslas t. y. Dievo 
ir tėvynės meilė.

Prelatas M. L. Krušas

Be patvarios veiklos — 
daug skriaudos.

Drausmingoje Federaci
jos veikloje visur turėtų 
vadovauti obalsis: KATA
LIKYBE ir LIETUVYBE.
> Ne skundu, ne aimanų 
bei raudu mums reikia, 
bet akcijos, vieningos ak
cijos, katalikiškos akcijos.

Jei laikytųsi vienybės, 
drausmės, klusnumo auto
ritetui ir patvarumo, koki 
tai būtų didelė jėga.

Religiniai atgimę tik vie
ningoje akcijoje po Kris
taus Bažnyčios vėliava te
pajėgsime atsil a i k y t i 
prieš komunizmo slibiną 
ir nepaskęsime ištautėji- 
mo bangose.

Kun. P. M. Juras.
SAN FRANCISCO KI

NIEČIAI ŠUKELE MILI
JONU KARUI

San Francisco, Cal. —
Šiame mieste gyvena apie 
17,000 kiniečių. Sužinoję 
apie “laimėjimus” Shang- 
hai’juj, susijaudino ir su
kėlė $1,250,000.00 Kinijos 
valdžios apsigynimo fon
dam

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 
-LAIVAKORČIŲ

>

TEL. flBOITOH 2h5o.

a k Pa'ARNAVIMA\

J. E. KARDINOLAS WILLIAM O’CONNELL, 
Bostono Arkivyskupijos Ganytojas nuoširdžiai svei
kina ir laimina ALRK. Federacijos Kongresą, įvyks
tantį rugpiūčio 24, 25 ir 26 d.d., š. m., Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj, Lawrence, Mass. i

KIEKVIENAS DARBI
NINKAS UNIJOS 

NARYS

UNIVERSITETO PRO
FESORIUS PRIĖMĖ KA

TALIKŲ TIKĖJIMĄ

VVashington, Ga. — 
Rugp. 23, — Laike pasau- 
lionių rekolekcijų, Šv. 
Juozapo namuose, John 
H. Mote, Georgia Univer
siteto profesorius priėmė 
katalikų tikėjimą. Jis bu
vo apkrikštytas ir reko
lekcijų pabaigoje priėmė Ispanijos 
pirmą šv. Komuniją.

•_________

Detroit, Mich. — Rugp.
23, — J. E. arkivyskupas 
McNicholas pareiškė, kad 
tikrai būtų ideališka, jei 
kiekvienas darbinin kas 
būtų unijos narys. Už šių 
dienų darbininkų unijose 
nesutikimus jis dalinai 
kaltino unijų vadus, kurie 
pridaro netaktų; taip pat 
kaltino ir kompanijas, _____
“kurios kovoja prieš dar- ŠVEICARIJA 
bininkų sąjūdį, norėdamos GEN. FRANCO
juos ir toliau vergais lai- ■ 
kyti”. Darbininkai, jis sa
ko, turėtu būti protaujan- šo, kad Šveicarijos vy
ti žmonės L _________
daugiau, kaiD kas teisin
gai jiems priklauso.

Charleston, S. Car. — 
Rugp. 23, — Kun. George 
Lewis Smith, kuris kiek 
metų atgal buvo New Jer
sey valstybėje advokatas, 
tapo įšventintas į kunigus 
ir jau eina naujo pašauki
mo pareigas. Jis yra pa
skirtas vikaru į Šv. Jono 
Krikštytojo katedrą.

PRANCŪZIJA IŠDE- 
PORTAVO 9 ISPANIJOS 

SUKILĖLIUS I

“N. Wiener Joum.” ra-

ir nereikalauti riausybė nutarė oficialiai
j____ •____ • * -----

JUROS PAKRAŠTYJE
RADO LIETUVAITES

KŪNĄ

Londonas, Anglija —
Šiomis dienomis Devono 
pajūrio gyventojai rado 
ant kranto išmestą mer-; 
ginos kūną. Tuojau prane
šė policijai, kuri pradėjo 
tyrinėti. Paaiškėjo, kad 
netoli Anglijos tarp Ply- 
mouth ir London iš pasa- 
žierinio laivo dingo lietu-

pripažinti gen. Franco vy
riausybę Ispanijoj. Apie 
tai Šveicarijos vyri ausy- 
bė praoešė oficialiu raštu 
buv. Ispanijos atstovybės 
Berne sekretoriui Tecai, 
kuris dabar bus 
Franco oficialus ; 
vas Šveicarijai.

Biarritz, Prancūzija — 
parub ežyje, 

Prancūzijoj, sukilėliai tu
rėjo įsteigę informacijų 
biurą. ■ Prancūzijos val- 

2' džia, gavus Ispanijos ra
dikalų valdžios protestą, 
kad leidžia Ispanijos su
kilėliams veikti Prancūzi
jos teritorijoj, įsakė suki
lėliams išvykti iš Prancū
zijos į Ispaniją.

v •

VETERANŲ METINIS 
SEIMAS

■ -------- i r ~ " -- - -- -

Marseilies, Rugp. 23 d. • L. R. K. Federacijos Kongrese, Lavvrence, Mass. Šian- 
— Britų laivo Moemijulia1 '----- ----- J ' —1----------- 1— ---- 1
viršininkai bevieliniu te- 
legraphu praneša, kad ka
ro nualintos Ispanijos 
vandenyno pakraščiuose 
iš dviejų orlaivių bombar
davo tą laivą.

dien (rugpiūčio 24 d.) vakare pasakys turiningą kal
bą darbininkų klausimu, kuri bus transliuojama per 
radio iš stoties WLLH, Lovvell, Mass., nuo 8 iki 9 vai. 
vakare.I--------------------------------------------------------------------------

į

ALRK Federacijos Kongresas
GEN. FRANCO DUKRE
LEI PALANGOS VAIZ

DŲ ALBUMAS

4 y

Šiandien, rugpiūčio 24 d. prasideda ALRK. Fede
racijos 26-tasis Kongresas šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijoj, Lawrence, Mass. Kongresas prasidės ponti- 
fikalėmis šv. mišiomis, kurias atnašaus J. E. vysku- 

Kaunas_ Viena ponia Pas M- Reinys, 9:30 vai. ryte tos parapijos bažnyčio-
iš Palangos pasiuntė ge- 94 Bradford St. Turiningą pamokslą pasakys J. E. 
nerolo F. Franco dukrelei vyskupas Reinys. Tuoj po pamaldų Federaeijos ats- 
Nenai albumą Palangos torai vyks į Švč. Marijos (airių) parapijos auditori- 
vaizdeliais. Netrukus po- 301 Haverhill St., Lawrence, kur prasidės Kongre-

ALRK. Federacija yra mūsų išeivijos centras. 
Federacija apima visas mūsų katalikiškas organiza
cijas ir draugijas. Taigi labai svarbu tą centrą — Fe
deraciją sustiprinti. Kadangi šiame Kongrese daly
vauja mūsų tautos Vadas, J. E. vyskupas M. Reinys, 
tai Kongresui nebus sunku išspręsti ir painiausi šių 
dienų klausimai.

nia gavo iš jo atsakymų so 
su padėka ir pasveikini
mu ispanų kalba. Mūsų 
lietuvaitė koresponduoja 
su tuo aukštu asmeniu ir 
simpatizuoja jo žygiams 
korespondencijos keliu.

PUSANTRO MILIJONO 
DARBININKŲ NETEKO 

DARBO
I Kruviniausi Mūšiai Shanghai

UŽMUŠTA 750 ŽMONIŲ 
Shanghai, Kinija —Pe-

Washington, D. C. —
Per pastaruosius 18 mėne
sių WPA atleido iš viešų- reitos savaitės pabaigoje 
jų darbų 1,500,000 darbi-, į Kiniją atvyko daugiau 
ninku. Dauguma atleistų Japonijos kareivių, kad

ledų įstaiga sudeginta.
Kinijos kariuomenė užė

mė Japonijos ligoninę 
mieste Tsinanfu, Shantun- 
go sostinėj ir taipgi kinie
čiai apsupo keletą Japoni
jos audinvčių prie Tsing- 
tao.
SHANGHAI SUŽEIDĖ 3 

AMERIKIEČIUS
Shanghai, Kinija —

Rugp. 23 d. — Kada šiar 
me mieste kilo smarkūs 
mūšiai, tai tarpe kitų su
žeisti) ir užmuštų buvo 
sužeisti trys amerikiečiai.

Pereitos savaitės pabai- 
Į goję Shanghai fronte,

New Bedford, Mass. — 
Pereitos savaitės pabaigo
je įvyko devynioliktas Ma
ssachusetts veteranų sei
mas. Prieš pat seimą buvo 
beišeiną į streiką viešbu
čių darbininkai. Veteranai 

, priprašė darbininkų ati
dėti streiką iki pasibaigs 

Laikraštis M seimas. Veteranų sei
me dalyvavo ir lietuvių 
Stepo Dariaus posto No. 
317 atstovai.
DVYLIKA MIRĖ MIŠKŲ 

GAISRE

j gen. 
atsto-

Už-MALDININKAMS 
DRAUSTA KELIAUTI I 

ROMĄ

Vatikano Miestas —
Rugp. 23, ‘
Osservatore Romano pra- 

vaitė Alena Jakubauskai- neša, kad Vokietijos vai
te, kuri buvo deportuoja- I džia uždraudė Katali- 
ma iš Kanados i Lietuvą.1 kams sudaryti maldininkų 
Ji prieš kiek laiko buvo būrius važiuotų į Romą, 
atvykus į Kanadą ištekėti (Vokietijos slaptoji polici- 
už kanadiečio, bet imigra- ja tą nutarimą pranešė 
ei jos biuras jos neįleido. Caritas Verband sąjungos 
Taigi spėjama, kad ji direktoriams, 
grįždama iššoko į jūrą. -------------

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SKAITLINGA DRAUGI

JA

LIETUVOJE 9.204 SVE
TIMŠALIŲ

Šių metų pradžioje Lie
tuvoje buvo 9.671 svetim-

v —

Cody, Wyo. — šioje a- 
pylinkėje dėl sausros užsi
degė miškai. Iš gesintojų 
dvylika smarkiai apdegė 
ir mirė.

NAUJI AREŠTAI VO
KIETIJOJ

“P. Nov.” rašo, kad Vo
niomisMilvvaukee, Wis. —Rugp. šalis. Ligi šiol dalis jų iš- kietijos policija

23, — Katalikų Moterų vyko, dalis mirė, bet kiek dienomis suėmė daug bu- 
Draugija (Catholic Order ir atvyko. Tačiau apskri- vusių socialdemokratų ir 
of Foresters) savo kon- tai svetimšalių skaičius sindikalistų. Iš viso esą 
grėsė minėjo 42 draugijos Lietuvoje sumažėjo. Da suimta apie šimtas žmo- 
gyvavimą. Draugija da-‘ bar yra dar 9.204 svetim-: nių. Kaltinami už “prieš- 
bar turi 70,000 narių. < i šaliai. valstybinį veikimą”.

darbininkų gavo darbus sustiprinti Japonijos karo 
privatinėse įstaigose. Dar 
yra apie tiek pat darbi
ninkų, kuriems duoda dar
bus WPA.
MIESTAS PATARNAUS 

KATALIKŲ MOKYK
LOMS

Concord, N. H. — Rugp. 
23, — Atstovų Būtas vien
balsiai nutarė, kad Katali
kų tėvų vaikai būtų veža
mi į paraipjines mokyk
las valstybės lėšomis.

*

CARMODY VĖL IŠRIN
KTAS K. OF C. VIRŠI

NINKU

San Antonio, Texas 
Martin H. Carmody 
Grand Rapids, Mich. 
išrinkt as vyriausiu 
Knights of Columbus vir
šininku slaptoje tos orga
nizacijos aukščiausioje ta
ryboje.

iš 
vėl

jėgas Shanghai karo lau
ke. Kinijos artilerija, no
rėdama sutrukdyti Japo
nijos kareiviams išlipti 
ant sausžemio, pradėjo į 
juos šaudyti. Kilo baisūs 
mūšiai. Stovėjusieji Japo
nijos karo laivai Whang- 
poo upėje pasitraukė į 
Yangtze. Mūšiuose žuvo 
apie 750 žmonių. Shan
ghai miesto dalis sudegė. 
Japonija turi išstačiusi 
net 82 karinius laivus. Į Whangooo upėje apšaudė 
Jung. Valstybės, Anglija, “ ‘
Prancūzija ir Italija pa
reiškė protestą Japonijai 
ir pareikalavo, kad ji savo 
karinius laivus ištrauktų 
iš neutralių valstybių lai
vų zonos.

Taipgi mūšiai įvyko 
Hongkew, Kinijos di
džiausiame industrijinia- 
me distrikte. Milijoninė 
Amerikiečių Henningsen 
kompanijos saldainių ir

Į

Jung. Valst. karinį laivą 
Augusta. Vienas jūrinin
kas užmuštas ir 18 sužeis
ta. Jung. Valstybių val
džia dėl to įvykio nesiima 
griežtų priemonių surasti 
kaltininkus, bet įsako vi
siems amerikiečiams sku
biai išsikraustyti iš Kini
jos - Japonijos karo laukb 
ir kitų miestų, kurie gali 
bile dieną virsti karo lau
ku.
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Rugp. 22 d., Hąrley ligo
ninėje, mirė Ona Julė Mo- 
ccia —Trečiokaitė, 20 me
tų amžiaus. Ji pašarvota,; 
143 Stenwood St., Dor- 
chestery. Paliko skaudžia
me nubudime penkių die
nų kūdikėlį, vyrą, tėvus ir 
sesutę. Laidojama iškil
mingai iš šv. Petro bažny
čios, rugp. 25 d., 9:30 vai. 
ryte, šv. Mykolo kapuose. 
Teilsis ramybėje.

IŠVYKO PRALEISTI Ą- 
TOSTOGAS IR ATLIKTI 

REKOLEKCIJAS
Šiomis dienomis iš So. 

Bostono išvyko p-lės Re
gina Glineckytė, Ona Čep- 
likaitė, Adelė Stakutytė ir 
Adelė Martusevičiutė pra
leisti atostogas. Jos nuvy- manas, 
ko į Jėzaus Nukryžiuotojo 
Vienuolyną ir Našlaityną 
palankyti Seserys ir ta 
proga atliks trijų dienų 
rekolekcijas. Tai gražus 
pavyzdys ir kitoms mer
gaitėms, vykstančioms a- 
tostogų.

• v •

v«

LEGIONIERIAI PRIEŠ
BENDRĄ KOMUNISTINĮ 

FRONTĄ

*
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kur neplauti, bet ir ant 
šiaudo stovėdami pradėjo 
dygti — varpos žaliuoti. 
Vasarojus, ir tas, priplak
tas prie žemės, pradeda 
pūti. Kai kur ir dobilai 
nspėta suvežti ir kupeto
mis juoduoja laukuose.

Lietus kasdien be pers
tojo jau lyja visas mė
nuo. Net pūdymo ir to ne
galima sudirbti, nes ar
kliai žemesnėse vietose 
klimsta iki kelių.

Vaškuose, Linkuvoje, 
Pasvaly, Žeimelyje ir gre
timuose valsčiuose javų 
kaina smarkiai pakilo. 
Rugiai mokėjo 9 Lt. cnt., 
o dabar parduodami po 12 
Lt., kai kur ir 15 Lt! 
Žmonės nuliūdę, nes van
duo plūduriuoja tarsi pa
vasarį. Slėniai užpilti, vie
tomis net tiltai vieškeliuo
se išardyti.

Nors agronomai ir kiti 
apmokami žinovai nuola
tos nurodinėja, kaip dau
giau naudos turėti iš že
mės, bet čia, matyti, ir 
jie — bejėgiai!

Patariama gelbėtis žai
ginius įsigijus. Bet ant tų 
žaiginių visus ūkio gami
nius negi sukrausi? Juo 
labiau, kad, pav., tokia 
Vaškų apylinkė labai ne- 
miškinga ir tų rekomen
duojamų žaiginių įsitaisy
ti negalima.

Kai kas mėgino guostis 
radio žiniomis apie atei
ties orą, bet ir jie nusivy
lė, nes jei metereologijos 
stotis kurią dieną prane
ša, kad nelis, tai lyg tyčia 
kartais dar daugiau 
lyja.

partmento suvažiavimas. 
Delegatų buvo virš tūks
tantis. Parade dalyvavo a- 
pie 19 tūkstanučių legijo- 

; nierių.
Suvažiavime pirmą kar

tą dalyvavo Massachu
setts valstybės gubernato
rius, legijonierius Charles 
Hurley. Jis posėdžiuose ir 
parade dalyvavo legijonie- 
riaus uniformoje. Tai pir-i 
mas legijonierius, kuris 
užima gubernatoriaus vie
tą. Antras įdomus pasirei
škimas, tai pirmas pana
šiuose suvažiavimuose pa
sirodymas lietuvių Stepb- 
no Dariaus Posto No. 317 
delegatų. Delegatais buvo 
Posto Komenderis Vin
centas Rymjcus ir posto 
Adjutantas Jonas J. Ro- 

i_._s— Jų pavaduotojais 
buvo Posto Gydytojas Dr. 
J. Landžius - Seymour ir 

• Posto Kapelionas Antanas 
i Kamila.

Suvažiavimas išrinko 
i naujus Legijonui viršinin
kus ir priėmė keletą rezo
liucijų, tarpe kurių buvo 
rezoliucija smeHdanti tas 
organizacijas, kurios dir
ba prieš Jungtinių Valsty
bių Konstituciją, 
tingai komunistinius ele
mentus. Legijonieriai dar 
kartą pabrėžė, kad jų or
ganizacija ir nariai priva
lo būti bešališki darbinin
kų su darbdaviais gin
čuose.

Suvažiavimas buvo baig
tas milžinišku paradu, ku
rioje dalyvavo apie 20 
tūkstančių žmonių. Žiūro
vų buvo susirinkę virš 
200 tūkstančių.

Parade dalyvavo lietu
vių Stepono Dariaus Pos
tas su savo benu ir kaipo 
jauniausis Postas susilau
kė daug aplodismentų iš 
žiūrovų.

Reikia pastebėti, kad 
New Bedfordo gyventojai 
labai maloniai priėmė le
gijonierius. Rap.

i
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Labor Day, Rugsėjo-Sept. 6,1937
• i. • ’ : • * •

Marianapolio Parke, Thompson, Conn.
.A-*- • -- • * • • ..

Rugp. 19, 20 ir 21 dieno
mis New Bedforde įvyko 
Amerikos Legijono, Mas
sachusetts valstybės de-

DAKTARAI
I

Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas'

A. L KAPDčm
251 W. Broadvvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 ▼. v. 
Seredomls nuo 9 iki 12 v. dien^. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

{pagal sutartį)
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be Paprastų kiekviename piknike malonumų — ska
nių VALGIŲ — ŠALTŲ GĖRYMŲ TAIPGI BUS GERA MUZIKA. 

VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.
’ t • .

tent, Henry G. Bell, 27 m. 
amžiaus, Newton polici
ninką sugavo ir įsitraukė 
į automobilį, kuriuo jis 
važiavo. Važiuod amas 
mirtinai peršovė. Kad ir 
mirtinai sužeistas polici
ninkas Bell pasakęs, kad 
jį nuginkluoti padėjus 
mergina, kuri važiavo au
tomobiliu su banditu. Po
licija merginą, Frances 
Frada, gyv. Cambridge a- 
reštavo. Ji klausinėjama 
neprisipažino, kad ji padė
jusi policininką nugin
kluoti, o tik gnybtelėjimu 

i policininkui norėjusi jį į- 
spėti nuo pavojaus. Su
žeistas banditas dar nesu-

ninkai” drįso nelegaliai 
panaudoti Amerikos Legi
jono vardą savo nešva
riai komunistiškai politi
kai, tai ką jau ir kalbėti 
apie visas kitas draugijė
les, kurias jie garsina sa
vomis?

Stepono Dariaus Posto 
No. 317 Amerikos Le
gijono Board Direkto

rius
Andy Yuga

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ

_LDS. Centro iždininkė 
p. Ona Siaurienė ir Mari
jona Mikalauskaitė auto
mobiliu buvo išvykusios 
atostogų. Apvažiavusios 
aštuonias valstybes, prisi- 
sėmusios naujos energi
jos grįžo į namus.

yr •
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JUOZAS M. DILIS
laikrodininkas

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

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

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 

195LST., SO. BOSTON, MASS.

GRĮŽO Į DARBĄ
Žinomas laikrodininkas 

ir auksinių daiktų krautu
vės savininkas Juozas Di- 

areštuotas, bet policija ti- užlaiko savo ofi-
kisi jį surasti.

PENKI CHICAGIEČIAI
ATVYKO Į FEDERACI 

JOS KONGRESĄ

i są “Darbininko” name, 
vakar baigė dviejų savai
čių atostogas ir grįžo dar
ban. Porą savaičių pailsė
jęs p. J. Dilis jaučiasi 
smagiai, tik skundžiasi, 
kad esą peršilta, nes jo 
kambaryje pereitą savai
tę buvę 105 laipsniai šilu
mos.

v •

Į Federacijos Kongresą, 
kuris įvyksta rugp. 24, 25 
ir 26 dd., Lawrencę; Mass. 
vakAr atvyko penki chica- 

kus, L. Šimutis, “Draugo”;--------------------------------
redaktorius ir Dr. A. Ra- reikalingas VARGONININ 
kauskas su žmona Elena.

PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKAS

So. Bostono Lietuvių j 
Piliečių Draugija’ rengia , 
didelį pikniką Labor Day, 
rūgs. 6, 1937, Kęstučio 
Parke, East Dedham, ! 
Mass. Tai yra metinė Pil. 
D-jos pramoga, metinio 
D-jos susirinkimo užtvir
tinta, kad tą dieną ir toj 
pat vietoj būtu kasmet 
ji rengiama. Todėl šis pa
rengimas bus vienas iš 
puikiausių, su gera sporto 
programa, prizai laimėto
jams, geras orkestras ir 
skaniausi valgiai ir gėri
mai. Bostono ir apylinkės" 
lietuviai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti ir 
kartu su piliečiais links
mai praleisti laiką. Rep.

v •

pri-

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. BCSTON. MASS.

Prieš Afidrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kam p. Inman arti Centrai Sq ,

Cambridge, Mass.

BANDITAS NUŠOVĖ Į 
POLICININKĄ

Anksti sekmadienio ry
tą, Watertown, Mass., 
banditas važiavo vogtu 
automobiliu. Policininkai 
bandė sulaikyti. Banditas 
vieną policininką gatvėje 
šūviu sužeidė, o kitą, bū-

KAS
l Vieta gera. Reikalaujama, kad 
i vargonininkas būtų: 1— Geras 
katalikas. 2— Geras muzikas. 3— 

AApmzfti vi/ii Ų^T'as lietuvis-patnotas. 4— Ge-GREBIASI NEzMGNIsKĮĮ
PfilPMflNIll 5— Vedęs. 6— Vargonininkų Są-
T HILUI UII! U ■ jungos narys. 7— Nedaugiau

  kaip 50 m. amžiaus. 8— Su ge- 
__ . , . ~ . romis rekomendacijomis.Komunistų ir Socialistų j j Karalius

129 So. Jardin Street 
Shenandoah, Pa.

LIETU VOS ŽINIOS
‘BENDRAS FRONTAS’ NUŠOVĖ PASIENIO

POLICININKĄ

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad

I

j»

Visus!
Atėję į tavernas ar restaurantis visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai įsendintas.

--------»---------------- . ......................... T? .................. ...... '

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
‘ * 'i 7 ■ ’ ' r-

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NĖW BRITAIN, 3700.
-.UiU

Komunistų ir Socialistų, 
bendras frontas, besigir- 
damas, kad visi juos re
mia, įsisvajojo sau, kad 
juos remia jau net ir A- 
merikos Legijonas. “Ke
leivis”’ No. 32 garsinda
mas “Bendro Fronto” .....___ _
niką rašo: “Amerikos Le- Bri^ewater 436* 
gijono Dariaus Postas ir
gi niitarė oficialiai pikni
ke dalyvauti; ir dalyviai|prie Ve?ta psį,
ne kaip, bet pilnoj Legijo- duosiu už $1,000. Atsišaukite, 
no uniformoj ir su l_:_ ----
kapelija...”

Tokį begėdišką melą tik 
“Keleivis” gali talpinti. 
Pavartoti Amerikos Legi
jono gražų vardą savo 
purvinai komunistiš k a i 
politikai yra kriminališ- 
kas prasižengimas.

Aš esu Stepono Dariaus 
Posto No. 317 Amerikos 
Legijono Board of Direc- 
tor’ius, lankau visus Pos
to susirinkimus ir tikrai 
žinau, kad Postas nėra 
nutaręs tame jųjų piknike 
dalyvauti.

Todėl patarčiau “Kelei
viui” atšaukti tą melą ir 
tuo būdu atitaisyti tą 

'Skriaudą, kuri Stepono 
Dariaus Postui yra pada
ryta pirm negu Posto na
riai susirinkime ims ak-• • 
ciją.

Dabar kyla klausimas, 
jei jau “Bendro Fronti-

REIKALINGAS ant farmų 
darbininkas, kuris mokėtu melž
ti karves. Geram darbininkui sfe
ra alga ir pastovus darbas At- 

.. sišaukite, 413 Highland St. E. 
PlK' Bridgewater, Mass. Tel. East 

(24)
Mass.

PARSIDUODA 14 namu lotai 
. Readville. žemė gera, juodžemys 

prie smėlio. Verta $5,000, par- 
„2 įlįOCC. Atsišaukite, 

<?avo 220 Wood Avė., Mattapan, Mass. 
(20-24-27)

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.

Kaunas — Rugp. 6 d. — 
Prie administracijos lini
jos du nežinomi piktada
riai nušovė mūsų pasienio 
policininką Joną Alek
sandravičių. Apie 14 va
landą minėtas policinin
kas Trakų bare, Giečioniš-1 
kių laukuose ėjo apžiūrė
damas administracijos pa
tini jį. Anie 150 metrų mū
sų pusėje į jį buvo paleis
tas iš revolverio 7,65 ka
libro šūvis, kuris kliudė 
Aleksandravičiui į krūti
nę ir jį vietoje nužudė. 
Piktadariai, kurie buvo 
apsiren g ę šventadieniš
kais rūbais, po savo biau- 
raus darbo pasislėpė už 
administracijos lini jos. 
Šis tarnybos pareigas ei
nančių policininko nužu
dymas sukėlė didelį susi
jaudinimą apylinkės gy
ventojų tarpe.

I
i

VĖL liūtys šiaurės
MONARCH HOME 

BAKERY
Savininkas Jonas Godelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.
Kepa duonį jr pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuv&ns, 
Gimimo Dienos SukaktuvSmš.

Valandos Sekmadieniais♦? ’:
6—1030 A. M.; 4—6:80 P. M.

- *K

! ■’/

LIETUVOJE

PAGIRYS 
Dažni Lietūs

Jau trečia savaitė, kaip 
Pagirio apylinkę lanko be
veik kiekvieną dieną lie
tus. Ūkininkai bijo, kad 
nesudaigintų javų. Rugius 
spėjo suvežti. Neseniai pe
rėjo smagus lietus su 
perkūnija, kuri uždegė du 
namus. Leliūnų kaime 
trenkė perkūnas i ūkinin
ko Jono Grinio gyvenamą 
namą ir uždegė stogą. 
Žmonės greit subėgo ir 
užgesino.

Aneliavos dvaro savi
ninkės Dovnoravičiut ė s 
sudegino daržinę su dobi
lais, kurių buvo apie 200 
porinių vežimų. Taip pat 
sudegė ten buvę ūkiniai 
padargai. Nuostoliai labai 
dideli.

XX Amžius rašo, kad 
kun. K. Jenkus, Šv. Petro 
lietuvių par. (So. Boston, 
Mass.) vikaras, kuris 
trims mėnesiams atosto
gų yra išvykęs į Lietuvą, 
rugpiūčio 4 d. lėktuvu iš
vyko iš Lietuvos atgal į 
Ameriką.

27 mt. am- 
iš Kataučiz- 
Žaliosios v., 

ap. Suimtas

TELŠIAI
Valstybės Saugumo po

licija suėmė pil. Bačinskį, 
Aleksandrą, 
žiaus, kilusį

' nos dvaro, 
Vilkaviškio
kaip įtariamas priklausęs 
neleg. partijai kurstęs dir-

1 bančius darbininkus prie 
Žemaičių plento streikuo
ti.

Spaudoje pasirodo žinu
čių, kad Pietų Lietuvoje 
vasaros žemės ūkio darbai 
jau eina į galą. Šiaurės 
Lietuvoje visai kitoks 
vaizdas. Čia

kai kur dar rugiai ne
plauti.

Nukirstieji gubose sudy
go ir žaliuoja sužėlę lyg 
velėpa. Kvįeciai dar daug

♦*
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LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

TURI NOTARO TEISES

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

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

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

5 Lietuvis Graborius ir 
S Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

3 South Boston, Mass.
8 Tel. ŠOU Boston 1437
■k Residence: 198 M St. į

Tel. ŠOU Boston 3960 
5 Patarnavimai Dieną ir Katėti

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Funeral Home ir Res. 

564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
N«6S£*S8S6SKXSCXXSCXX3£XX««»6X«SaCSCSC3636SCXXS^^

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

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

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: TeL Brockton 4110L 16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
KSS®WSSSSSS6XSSSWW6Sra£S«SaHSSSSHSM»BSSC<SSSS«SSX!SS«S«S«SE
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Ispanas Dr. L Arnaldichas Pasakoja 
Apie Savo Tėvynės Likimą

v •XX Amžiaus bendradar- ją, kur po metų tapau 
bis turėjo pasikalbėjimą | kunigu. Per trejus metus 
su ispanu dr. L. Arnaldi- baigiau studijas Romoje, 
chu, kuris pabėgo iš Ispa-Į 1936 m. vėl mane pa- 
nijos į Italiją ir po metų kvietė vykti į Ispaniją, 
tapo kunigu, šiomis die- Mes, gyvendami užsieny, 
nomis kviečiamas Lietu- jau tada jautėme, kad tę
vos Pranciškonų provinci- vynėje bręsta kažkas ne- 
jolo per Austriją atvyko į gera ir aš rengiausi vykti 
Lietuvą. Jis pasakojo: ! civiliškai apsirengęs. Pa-į

— Esu gimęs Lerete, ne- sikeitėm laiškais, bet jau 
toli Prancūzijos sienos, antrojo mano laiško nebe- 
Ispanų žemėj. Iš savosios gavo. Aš tik staiga gavau 
tėvynės teko dangintis pranešimą susilaikyti nuo __
jau prieš keleris metus, kelionės, nes ten prasidės taip buvo. 
1931 m. Ispanija pasidarė jo neramumai, 
respublika su prezidentui — Tr_i_:_ x---------a— ----- i
Zamora. Nelaimei, prade- monė, dėl ko prasidėjo tos 
ta leisti priešingus Baž- Ispanijos kovos? 
nyčiai įstatymus. Kard. _ įis klausimas ne taip PU užm°vę 
Segura paraše Imską ti- H f. ’ . -
kmtiesiems, kuriame de-, • , - r '
maskavo religijos priešus. 
Tada vyriausybė davė lai
svę miniai, ir buvo sude
ginta apie 200 bažnyčių.
Išėjo nauji įstatymai 
konstitucija, 
biau buvo 
katalikų teisės.

Aš gyvenau tada Bala- j Madride

!ę. . Į • . ' J ,
— Pats susitikau daug 

pabėgėlių, — pasakojo dr. 
Arnaldich, — pats su jais 
daug kalbėjausi. Jie pasa
kojo, kad

užsieniečiai negali su
prast raudonųjų barba

riškumo.
Sunku, pavyzdžiui, kitų 
kraštų žmogui suprasti, 
kaip tai gali būti, kad kai
rieji veržtųs i Barcelonos 
vienuolyną, iškastų iš ka
pų jau 2—3 metus palai
dotas vienuoles ir pasta
tytų gatvėje, o pasitvčio- 
dami dar į mirusiųjų, bur
nas įspaustų cigaretes. O

i ‘r J •-*■ I.L-- r 3

ALRK. Federacijos Kongreso Įžymybės

Daugelis pabėgėliu pa- 
tamstos nuo- šakojo matę, kaip komu- 

J’ 1 j___ įr anarchistai važi
nėjo ant automobiliu lem- 

i po nukirsta 
galvą. Vieną mano pažįs- 

Tik kaikas perdaug rei- tarną kunigą, įsiveržę į 
kšmės priskiria vadina- kleboniją, išrengė ir Ve
rnam nelygiam turtų džiojo po miestą, o kad la- 

paskirstymui.
įr Tiesa, Ispanijoj buvo di-- 

kur Hnr la delil* dvarU, bet jie buvo 
susiaurintospie,tuose: ‘““i 

i tarpu kai revoliucinio ele- 
į mento daugiau atsirado

> ir Katalonijoj. 
guere, Katalonijoj. Čia čia. tiesa, didesnis darbi- 
daug fabrikų, dauk strei-! ninku procentas, bet jie^

biau pagąsdintų, mėtė 
.jam po kojų petardas. Pa
galiau nuvedė į kapines. į- 
kasė iki kaklo, o galvą 
paliko viršuj. Taip jis čia 
ir mirė.

Taragonoj sušaudė 40 
nauiai įšvęstu seminaris
tų. Barcelonoj nužudė jė- 

kų, kurių metu netrūkda- buvo gana gerai apmoka-! zuitą, nukirto io galva ir 
........... geriau kain padėję ant lėkštės nešio- 

Ne kartą mane daugely vietų užsieny. Aš josi po miestą. Kad leng- 
nors tada; esu įsitikinęs, kad šiuo

- kartu reikia daugiau kal
tinti propagandą ir agi
taciją. Kariškieji sluoks- 

,! niai turėjo žinių, kad ko-i 
kad mes nenukentėtume/ munistai rengėsi padaryti 
dežuruodavo po kokius 10 revoliuciją, sukilimo datą Į ______ ______
ginkluotų vyrų. Demons- atidėliojo^ kol ji galutinai -jįe beginkliai, o tero- 
truojantieji komunist a i buvo nustatyta — lienos 
grasindavo. Kitur net pa- 25 d. Kariuomenė, Franco įgreikė jo:

vo nė ekscesų prieš tikin- mi, gal net 
čiuosius. 7 " 
patį iškoliojo. i 
aš buvau tik teologijos 
studentas. Iš komunistų 
pusės mums buvo pavo
jus. Katalikai, bijodami,!

viau sugaudytų norimus 
žmones,

buvo paskirtos premijos 
po 100 — 3.000 pezetų 
už pristatytą galvą.
Tiesa, tose apylinkėse 

buvo daugumas katalikai,

degdavo bažnyčias, vie-' nradėjo sukilimą ankš- 
nuolynus. Tik tada dar 
net patys komunistai tu
rėjo tiek žmoniškumo, 
kad prieš uždegdami įsi
verždavo į vidų ir išneš
davo senus, ligotus.

Vieną naktį ir prie mū-

čiau. Vyriausybė bijojo 
Franco ir, nuo jo ginda
mosi, apginklavo visus, 
kas tik norėjo, net vaikus. 
Tuo pasinaudojo kaikurie 
pric^chistai ir komunistai 
ir ėmė plėšti, deginti. Pa-’ Ak ai AJAU . jį vAllv kAv^LULJ. JL CA>

sų pasirodė komunistai. į ti Ispanijos vyriausybė to 
Pavojus buvo tikras, iri nenorėjo, bet ii neturėjo 
mes pabėgome į kaimą..!.jSp-os pasipriešinti. Buvo 
Kai kuriuos suareštavo,'atsitikimu, kada vvriau- 
bet po trejeto dienų palei- sybė norėjo net kai ka iš- 
do.

Dar dabar girdžiu mūsų! vo galingesni už ją. Paiu 
adresu pasakytuosius žo- į tę pavojų daug kas prade 
džius:

gelbėti, bet anarchistai bu
I 

jo bėgti, tačiau besoti galė- 
— Mes nežudysime kra- jo, palyginti, ne taip sun-! 
likus, tik paimsime jų kiai, tik 15 dienų, nes vė

liau anarchistai paėmė į
Tada pabėgome į Itali- savo rankas pasų kontro-;

I
I

urvus.

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

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

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 Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRJO8 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

PlrmlnlnkS — Eva MarksienA
825 E. 8th St., So. Boston, Man. 

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

1428 Colnmbfa Rd., S. Boston, Mase. 
Prot RaAt. — Brone Cnnlenft,

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

Ftn. RaM. — Marijona Markonlntė, 
4115 Washlnjrton St., Roslindale, Mass.

TW. Parkway 0R58-W 
BdlnlnkS — Ona Stanlnllnte,

106 West 6th St, So. Boston, Mase. 
Tvarkdare — Ona Mlstrirdlen*.

1512 Columbia Rd., So. Boston. Mass 
Kasoa Globėja — Ona Sfauriene, 
- 443 E. 7tb St, So. Boston, Mas*. 
Drancfja savo susi rinkimas laiko kas

antra utarnlnka menaato.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPOJ 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas ftvagždys,
601 6th St, So. Boston. Mana. 

Vfce-PIrm. Albinas Neviena,
16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 

Prot RaSt Jonas Glineekis,
5 Tnomas Pk.. So. Boston. Maso. 

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mase 

Iždininkas Pranas Tulei kis,
100 Bowen St, So. Boston, Masa 

Maršalka Jonas Zaikis,
7 Winfleld 8t, So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
nedeidien] kiekvieno menesio.

2 vai. po pietp. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mase.

7:80 vaL vakare, pobažnytlnej sve 
twtne

visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas >rotokolQ raitininke.

■ ■" - t-------------------------------------------------------- -------------

Rugpiūčio 24, 25 ir 26 Kongreso Sesijas, 
d.d., š. m., Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijoj, Law- 
rence, Mass. įvyksta A. L. 
R. K. Fedaacijos 24-sis 
Kongresas. Kongresą pra
dės pontifikalėmis šv. mi
šiomis ir pamokslu J. E. 
vyskupas Mečislovas Rei
nys, kuris praleidžia ato
stogas Amerikoje ir rug
sėjo 1 d. grįžta į Lietuvą. 
Šv. mišios įvyks 9:30 vai. 
ryte, antradienį, rugpiūčio 
24 d. i

♦ ♦ *

Tuoj po pamaldų Fede
racijos atstovai renkasi į 
Šv. Marijos par. svetainę, 
301 Haverhill St. pradėti

v •

ro aktams daug žmonių
: anarchistu ir 

komunistu būrys sėdo į 
automobilius ir pasileido 
po kraštą, šaudydami ku
nigus ir vienuolius ir de
gindami Bažnyčias. Kai 
kurias seseris jėga nuve
žė į viešuosius namus. Le- 
ridos vyskupą Huix Mi- 
ralpeix sukapojo į gaba
lus ir imetė i upę. Barba- 
stre 40 maristu klierikų 
pasodino į kalėjimą. Jiems 
pasiūlė burnoti prieš Die
vą, tada paleis, o klierikai 
vieningai šaukė:
— Tegyvuoja Kristus 

Karalius!
Sušaudė visus.
Fuenteovejunoj septynis 

pranciškonus nuvedė į 
miesto aikštę. Pirma pa
siūlė mesti vienuoliu dra
bužius, tapti komunistais, 
tai bus laisvi, o šie šaukė:
— Tegyvuoja Kristus! 

Tada jiems išpiovė liežu
vius. Kai šie, negalėdami 
kalbėti, pakėlė maldai a- 
kis į dangų, išplėšė jiems 
akis ir sušaudė. Leridoj 
jauną klieriką prikalė prie 
kryžiaus.

Ir toks herojizmas Ispa
nijoj galimas!

Komunistai gaudyti no
rimus asmenis galėjo ne
sunkiai. Mat, paskutinių 
rinkimų metu piliečiai ga
vo pažymėjimus su foto
grafijomis. Kadangi ko
munistai iš ankščiau turė
jo savo veikimo planą, tai 
jie tada pasinaudojo pro
ga sudaryti reikalingus 
sąrašus ir įsigyti reika
lingas fotografijas.

Matydami tokius 
žmoniškumus, dauge 1 i s 
bėgo. Patogiausia buvo 
bėgti per Pirėnus į Pran
cūziją. Tačiau anarchistai 
su komunistais tą kelią 
greit pastebėjo. Jie paliai 
sieną, netoli Perpignano 
įrengė restoraną. Sniege 
klaidžiojantį bėglį jie įsi
viliodavo į tą restoraną,! nęs čia ir nekolioja.

ne-

UŽSIBAIGĖ MOTERŲ 
SĄJUNGOS SEIMAS

Kon
gresą atidarys Dr. Rakau
skas iš Chicagos, ALRK 
Federacijos Centro Pirmi
ninkas.

* * *
Federacijos Kongrese 

turiningas paskaitas skai
tys J. E. vyskupas Reinys,1 
Dr. Rakauskas, kun. K.1 
Urbonavičius, kun. P. M. 
Juras.

*
Kongrese 

žymiausieji 
jos vadai: 
navičius, 
čius, Dr. Rakauskas, kun. 
J. Vaičiūnas, 
das Šimutis, 
kūnas, adv. ,, , .v . , ,
kun. Dr. J. Navickas. Dr.! val<!vbil >Lr’n^ta: 
A. Gassonas, kun. Jonas 
Švagždys, adv. B. Sykes, 
kun. Dr. A. Bružas, Tei
sėjas Bolys Degesvs, kun. 
P. Strakauskas, kun. J. 
Ambotas, kun. J. Valan-

IŠRINKTA CENTRO 
VALDYBA

Kitas M. S-gos Seimas 
įvyks Worcester, Mass.

* *
dalyvauja į- 
mūsu išeivi- 

kun. K. Urbo-
kun. I. Albavi-

p. Leonar- 
kun. J. Bai-! 
A. Mileris,'sakydami, kad čia jau 

Prancūzijos teritorija, ir 
nužudydavo. Tačiau šiain 
taip pavyksta pabėgti 
Vienas vienuolis ilgai 
slapstėsi namo rūsy. Pa
galiau matydamas sau ir 
kitiems pavojų, bėgo. Ke
turias dienas klaidžiojo 
Pirėnų sniege ir vis dėlto 
pasisekė pro sieną praei
ti. ;

— Negirdėjote, kaip da
bar: ar nėra tokių žiaurių 
įvykių?
— Dabar persekiotojai

tapo bedarbiais — nebėra 
nei kunigų, nei vienuolių. 
Jei koks vienas kitas yra, 
tai jis nepaprastai atsar
giai dirba, ir juos sunku 
beoajusti. Taip pat ir baž
nyčios daugumas išgriau
tos. •

— Ką veikia pabėgusieji 
iš Ispanijos?
— Daugiausia grįžta į 

Franco užimtas vietas. 
Jaunuoliai stoja savano
riais į armiją, o dvasinin
kai užsiima pastoracija. 
Tiesa, būdamas Vienoje 
radau benamiams skirtuo
se butuose 12 ispanų pa
bėgėlių šeimų.

Austrų vyriausybė duo
da po vieną šilingą pa
šalpos kiekvienam as

meniui,
bet jie gyvena sunkiai ir 
skurdžiai, vos ginasi nuo 
bado.

Kai kurie susirašinėja. 
Vienas naujai įšvęstas 
kunigas norėjo pranešti 
tėvams apie savo primici- 
ją. Bijodamas nemalonu
mų iš vyriausybininkų 
pusės, jis parašė kvieti
mą, kad jis tokią tai dieną 

kelia vestuves su Eccle- 
sia — Bažnyčia.

(Ispanijoj kai kurios mer- mai ir 1.1. Referatus skai- 
gaitės turi tokį vardą), j tys kum K. Urbonavičius, 
pridėdamas, kad po to 
darys povestuvinę kelio
nę... Iš Ispanijos siunčia
mus laiškus turi įmesti į 
dėžutę neužlipintus — tik- 
krina. Vienas dvisininkas 
iš Paryžiaus siuntė laišką 
į Ispaniją, bet laiškas grį
žo. Ant voko Ispanų vy
riausybės valdininko buvo 
užrašyta “Grąžinti siuntė
jui, nes sudegintas vie
nuolynas, kuriam siunčia
ma”.

Man pasikalbėjimas pa
darė nepaprastai gilų į- 
spūdį. Kas kita tuos visus 
įvykius žinoti iš laikraš
čių, kas kita sutikti ispa
ną ir viską su juo pergy
venti.

Stačiai graudu buvo į- 
žvelgti jo buvusius pergy
venimus, kada jis su nu
švitusiu veidu nuoširdžiai 
kalbėjo:
— Lietuviai geri, manda

gūs žmonės. Niekas ma-

Vėlai, ketvirtadienio va
kare, (rugp. 19 d.,) baigė
si Moterų Sąjungos 18-sis 
seimas, kuriame dalyvavo 
apie 100 delegačių iš įvai
rių valstybių. Paskutinėje 
sesijoje nutarta ateinantį 
seimą laikyti Worcester, 
Mass.

I Motėru Są-gos Centro

tiejus, adv. J. Cūnys, kun. Į 
Linkus, kun. N. Pakalnis 
ir kiti.

Tikimės, kad į Kon
gresą atvyks ir Philadel-

MASKVOJE ATĖMĖ LIE 
TUVIŲ STATYTA 

BAŽNYČIĄ
Neseniai skaitėme žinu

tę apie kunigo Boroviko 
nukankinimą Minsko ka
lėjime.

Štai nauja liūdna žinia 
iš Sovietų Rusijos.

Leningrade už Nevos 
Vartų (Nevskaja zasta- 
va) š. m. liepos 21 d. so
vietu valdžia iš kataliku

atėmė Šv. Jėzaus šir
dies bažnyčią, kurią 
statė buvusieji jos kle
bonai — mūsų tautie
čiai: kun. J. Senkus ir 
vyskupas Matulion i s. 
Prie šios bažnyčios pa
statymo daugiausia pri

sidėjo lietuviai.
Karo metu už Nevos Var
tų lietuvių rajone gyveno 
su viršum 3.500. Ir dabar 
ten pasilikusių mūsų tau
tiečių yra per pusantro 
tūkstančio. Praėjusi a i s 
metais sudegė tos bažny
čios stogas. Spėjama, kad 
padegė ią “kovojantieji 
bedieviai”. Katalikai daug 
svkių prašė leisti jiems 
bažnyčią remontuoti. Bet 
leidinio negavo. Šiemet tą 
gražią, stilingą bažnyčią 
atėmė iš tikinčiųjų.

Po keturin dienu, t. y. 
lienos 25 d., bolševikai 
taip pat suėmė ir šios pa
ra niios kleboną kun. E. 
Akulova. Kunigas Akulo- 
vas bnvusis rusu vienuolis 
nriėmė kataliku tikima. 
Devynerius su viršum 
metus išbuvo iis įvairino-; 
se sovietų kalėjimuose bei 
^nrcentraciios stovvklose. 
Grižęs iš kalėjimo ansigv- 
veno jisai už Nevos Vartų 
nrie Šv. Jėzaus širdies 
hažnvčios. Čionai jisai ne- 
nanrastai sunkiose sąly
gose tarnavo — aprūpin
davo tikinčiųjų katalikų 
reikalus. Ir štai kitą kar-. 
tą bolševikai suėmė jį. — 
Rvšium su bažnyčios atė
mimu ir klebono areštu 
visam Leningrade suimta 
daug kataliku. Dabar yra 
daroma labai smarki akci
ja prieš vienintelį Lenin
grade dar užsilikusį kuni
gą vienuolį domininkoną 
— prancūzų pilietį.

Pirm. E. Paurazienė iš 
Detroit. Mich.: vice-Dirm. 
F. Statkienė iš Chicago. 
III.: rašt. M. Vaičiūnienė 
iš Cicero, UI.: ižd. A. Si
mutienė iš Chicago. III.: 
- — — — — — —■— • . — • v ,

- —I

Chicago. III., ir J. Laukai
tienė iš Snrin^ield. III. 
Valst direktorėmis išrin
ktos šios: Illinois — J. Če
pulienė iš Chicago, III.:

— M. Jokū- 
New Haven. 

Maine ir 
s — V. 

Liutkienė iš Worcester, 
Mass.: Michiean — J. Me- 
dinienė iš Detroit, Mich.’ 
Ohio — Stennlionienė iš 
Cleveland. Ohio; New 
York ir New Jersev — S. 
šert.vytienė iš Brooklvn, 
N. Y.: Pennsvlvania —Ta
mašauskienė iš Minersvil- 
le, Pa.

I daktarus kvot ė i u s 
T skiria Centro Valdvba.) 
nominuoti trvs: se"oū dr. 
S. šlakienė, dr. A. Rakau
skas ir dr. J. Poška.

I legalius patarė iii s no
minuotas senasis adv. J. 
Brenza.

Skundų komisijon: M. 
Mičiūnienė iš New Bri
tam, Conn., S. Subatienė 
iš Brooklyn, N. Y., ir Bar- 
ziliauskienė iš Brooklyn, 
N. Y.

Atstovės i Federacijos 
Tarvbą — M. Paukštienė 
iš Chicago ir S. Subatienė 
iš Brooklyn.

Organo redaktorė užgir- 
ta senoji S. Sakalienė. I 
Literatinę komisiją J. Me- 
dinienė iš Detroit, Mich., 
A. Poškienė iš Chicago ir 
Barziliauskienė iš New 
York.

phijos klebonai kunigai J.' puiiene iš 
čepukaitis, I. Valančiu- Connecticut 
nas, kuris apvažiavo dau- baite 
giau kaip pusę pasaulio ir Conn.; 
dalyvavo Eucharistiniame . Hampshire
Kongrese, Maniloj ir kun. T
I. Zimblys. Garbingasis 
Ganytojas vyskupas Rei
nys mūsų Kongrese ats
tovaus Lietuvą.

* * *
Antradienį, rugpiūčio

24 d., 7:30 vai. vakare/ 
Švč. Marijos parapijos au
ditorijoj įvyks koncertas, 
kurio programą išpildys 
Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos choras, vado
vaujamas muziko Povilo 
Sako ir žymiausieji solis
tai ir solistės. Kongreso 
koncerto programa pada
linta į dvi dali: bažnytinę 
ir tautinę. Programos 
pertraukoje pasakys kal
bą darbininkų klausimu
J. E. vyskupas Reinys. 
Svarbiausia koncerto pro
gramos dalis bus trans
liuojama per radio iš sto
ties WLLH, Lowell, Mass. 
nuo 8 iki 9 vai. vakare.

* * *

Trečiadienį, rugpiūčio
25 d. Federacijos Kongre
so svarbiausioji dalis. Bus 
skaitomi referatai, priim-

i tos rezoliucijos, sveikini- • • XX Ti —1

• v
JS
Mass..

i 
t

Dr. A. Rakauskas ir kun. 
P. M. Juras.

Vakare, 7 vai., Šv. Pran
ciškaus parapijos bažny-! 
tinėje svetainėje, 94 Brad- 
ford St., Lawrence įvyks 
šaunus bankietas, skiria
mas pagerbti J. E. vysku
pą Reinį ir Kongreso da
lyvius.

♦ ♦ ♦

Ketvirtadienį, rugpiūčio

Telefonas: Plaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTTMORE, MD.

SUIMTAS DIMITRO- 
VAS?

Anglų laikraštis “Star” 
rašo, kad pastaruoju lai
ku paaštrėjus santykiams 
tarp Stalino ir generalinio 
komintemo sekretoriaus 
Dimitrovo, pastarasis e- 
sas suimtas.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ APSKRIČIO PIKNIKAS 
LABOR DAY — MARIANAPOLYJ

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet Kolegijos
26 d Kongre£ užbaiga Apskrido Piknikas įvyks Labor Day. Ka-
Vakare šokiai.

♦ * ♦

dangi negavome Maironio parko, tai piknikas įvyks 
Marianapolio Kolegijos parke.

Nuoširdžiai kviečiu visus rėmėjų skyrius, ypa-
Kun. Pranciškus Juras tingai jųjų gerb. valdybas, pasirūpinti, kad kuo dau- 

, Fede- giausia Marianapolio koleviina nriptpliii ntvvktn iir jo vadovaujama 
racijos Kongreso Komisi
ja nuoširdžiai kviečia vi
sus kongrese dalyvauti.

♦ • ♦ • - „. - . . -_____ ____ ______________

Federacijos Kongreso tuom^ paremtų mūsų vienintelę aukštesnio-
dalyviai gaus nepaprastai j° mokslo įstaigą bernaičiams, juo labiau toji para- 
gražią, turiningą knygą__  dabar brangesnė, nes kolegija eina prie naujų
Kongreso programą, ku- PatalPU statybos.
rioj telpa įžymiųjų vadui Skaitlingai dalyvaukime ir nuoširdžiai paremkime! 
paveikslai, referatai ir Į Kum. Jonas Vaitekūnas,
koncerto programa. | Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

giausia Marianapolio kolegijos prietelių atvyktų j 
ruošiamąjį pikniką.

Kreipdamasis į plačiąją visuomenę, kviečiu ir ra
ginu Naujosios Anglijos lietuvius katalikus, kad 
skaitlingai dalyvautų Kolegijos Rėmėjų rengiamame 

I — -7 ♦ 1 • • * ■ a a a* a » . a
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J. E. Vyskupas 
M. Reinys

Ryšiumi su Federacijos Kongresu gerb. kun. Pr. 
M. Juras, Lawrence klebonas, patiekė anglų spaudai 
ilgą ir išsamų straipsnį apie J. E. Vyskupą Mečislo
vą Reinį. Lawrence’o dienraštis The Evening Tele- 
gram ištisai jį patalpino. Malonu bus ir “Darbinin
ko” skaitytojams su juo susipažinti. Tik gaila, kad 
dėl stokos vietos negalime to straipsnio pažodžiui at
spausdinti. Teks pasitenkinti jo siužetu bei turiniu 
suglaustoje formoje. Štai jis:

J. E. Vyskupas M. Reinys, Vilkaviškio sufraganas, busimojo 
Kataliku Universiteto rektorius, garsus mokslininkas, sociologas, 
tikybinis lietuviu vadas ir kat. akcijos čampionas, atvyko i šį kraš
tą birž. 17, kad trumpame dvieju mėnesiu vizite susipažintu su A- 
merikos katalikiškąja akcija, Įsižiūrėtų Į čionykštės edukacijos sis
temą ir aplankytu stambiausias lietuviu kolonijas. Vyskupas Reinys 
yra tikrasai mokslo vyras, susidominęs visa kuom, kas gali žmoni- 

. ją pakelti bei sukultūrinti. Kaipo geras Ganytojas jis natūraliai vi
są pirma domisi religine savo vientaučią būkle. Nori aplankyti lie- 
tuvią parapijas, bažnyčias, mokyklas, švietimo ir labdarybės Įstai
gas, ligonines, kolegijas, seminarijas; nori susipažinti su lietuvių 
organizacijomis ir naminiu ją gyvenimu. Būdamas iš pašaukimo so- 
cialogu, Vyskupas nesitenkina sociologinėmis žiniomis, kurias jis 
dėsto iš profesorių katedros. Jis nori pamatyti, kaip sociologinės 
problemos yra rišamos tokioj industrijos šaly kaip Amerika ir to
kiais sąbrūzdžio laikais kaip dabartinieji. Organizatorius nuo jau
nąją dienu, mūsą Vyskupas nori ištirti ir išstudijuoti Įvairiausiu 
tautą ir grupių organizacijas, ypač ten, kur yra ją centras ir di
rektyva, t. y. Washingtone. Daug metą mokymosi ir mokytojavimo 
ir gausi gyvenimo praktika davė progos Vyskupui Reiniui Įsigyti 
nepaprastos erudicijos ir mokslo ištekliaus. Tačiau savo mokslingu
mą jis nori dar pagilinti, belankydamas Amerikos mokslo Įstaigas, 
ypač garbingus Kataliku universitetus. Naudinga tat bus mums su
sipažinti su to garbingo Vyskupo biografija bei gyvenimo eiga.

Vyskupas M. Reinys gimė Daugaluose, Lietuvoje, vasario 5 d., 
1834 m. Tai buvo sunkūs laikai Lietuvai. Reikia prisiminti, kad 
Lietuva, nors žiloj senovėj buvo pasižymėjusi karžygiškais darbais, 
tikrąją nepriklausomybę Įsigijo tik po Didžiojo Karo, 19 metą at
gal, ir tik nuo to laiko pradėjo gyventi savo kultūrinį gyvenimą. 
Rusą valdymo laikais ji buvo prispausta ir suvaržyta tikybiniu, 
tautiniu ir ekonominiu atžvilgiu. Tokiose aplinkybėse busimajam 
Vyskupui teko eiti pradinis ir vidurinis mokslas. Kaipo lietuviui 
jam buvo statomos visokios kliūtys Įstoti į gimnaziją Lietuvoje. Ga
lu gale jaunas Mečislovas, giminią padedamas, Įstojo Į Rygos gim
naziją, kuria pabaigė 1899 m. Po to porą metą mokė dvarininku 
vaikus, drauge ir pats besimokydamas, nes buvo labai linkęs į mo
kslą, ypač i svetimąsias kalbas ir sociologiją.

Jausdamas pašaukimą Į dvasini luomą, M. Reinys 1901 m. Į- 
stojo Į Vilniaus Seminariją, čia jis pasižymi ne tik uoliu atsidavi
mu eiliniam mokslui, bet ir pašalinėmis studijomis, ypač svetimą
ją kalbą srity. Tarp Vilniaus lietuvią klieriką jau tuomet pradėjo 
pasireikšti tautinis susipratimas, kurs buvo draudžiamas ir rusą 
vyriausybės ir Seminarijos vadovybės, ir dėl to buvo laikomas slap
tybėje. Klierikas Reinys uoliai dalyvavo tautiniam sąjūdy ir raši
nėjo lietuviu laikraščiams, kurie tuomet buvo spausdinami užsie
nyje (Prūsuose). 1906 m. klierikas Reinys buvo iššvęstas subdiako- 
nu ir išsiųstas Dvasinėn Akademijon Peterburge, kur studijavo du 
metu profesoriaujant kun. Pr. Bučiui, dabartiniam Vyskupui ir 
rektoriaujant kun. J. Matulevičiui, kurs paskui tapo Marijoną Ar
kivyskupu. 1907 m. jis buvo iššvęstas kunigu, o 1909 m. gavo Te
ologijos Magistro laipsni. Norėdamas susipažinti su Vakarą Euro
pos kultūra, kun. M. Reinys išvyko i Šveicariją, paskui 1909 m. į- 
stojo i Louvaine universitetą aukštesniąją filosofiją studijuoti. Ten 
jis susidūrė su visokiu tautu studentais, daugelis kurią paskesnio 
rre gyvenime patapo savo tautą vadais. Tais laikais Louvaine uni
versitete dėstė tokie garsūs profesoriai, kaip kun. Thiery, zoologas 
Gilson, botanikas Gregoire, istorikas DeWulf ir kiti. Tarp profe
sorių ir rimtesniu studentu buvo palaikomi pilnai draugiški santy
kiai. Dėstymo metodą, sutvarkyta a. a. Kardinolo Mercier, sulig 
senuoju katalikišku papročiu, rėmėsi ant Themistinią principą, ku
rie suderina mokslą su religija. Studentą tarpe gyvavo daug orga
nizuotą grupią bei korporaciją, kurios paskui išsivystė i katalikiš
kos veiklos centrus. Louvaine kun. Reinys išbuvo iki 1912 m., kuo
met jis Įsigijo daktaro laipsni už parašytą, po kun. Bučio direkty
va, knygą “Moralybės principai Solovjevo filosofijoj”.

Jau laikas buvo grįžti Į Lietuvą, bet Vilniaus dvasinė valdžia, 
atsižvelgdama į kun. Reinio nepaprastus gabumus ir uolą darbštu
mą, pratęsė jam leidimą pabuvoti užsieny dar du metu. Tada jis 
vėl Įstojo i Louvaine universitetą, kur studijavo gamtos mokslus, 
zoologiją, botaniką ir citologiją. 1913 m. jis nuvyko Į Strasburgą 
klausyti prof. Alberto Lango prelekciją apologetikos srity. Su prof. 
Langu labai susidraugavo ir naudojosi asmeniniais su juo pasikal
bėjimais. Taip pat klausėsi ir vokiečiu profesorių Simmelio ir 
Schneiderio prelekciją. Yra aplankęs Olandiją, Švediją, Londoną, 
Austriją, Italiją. Yra buvęs kapelionu Norsene, Danijoje. 1913 m. 
pasimirė jo motina Negalėdamas suskubti su ja prieš mirtį pasi
matyti, kun. Reinys nurašė jai pilną dvasinio įkvėpimo laišką, kuri 
perskaičiusi, motina ramiai pasimirė.

Europoje kun. Reinys pilnai persiėmė vakarą kultūra. Mėgstąs 
be gAlo daug skąityti, jis įsigijo stambų knygyną, kurį, deja, 1914 
m. karui užėjus, turėjo prarasti. Sugrįžęs į Vilnią, kun. Reinys bu
vo paskirtas vikaru prie šv. Jono bažnyčios ir pasinėrė į bažnytinį

ir organizacinį darbą. Buvo paskirtas dvieją gimnaziją kapelionu. 
Užėjus vokiečiams, kun. Reinys nepabėgo, bet pasiliko Vilniuje ir 
darbavosi tautinėj krypty, suorganizuodamas pirmą lietuviu gim
naziją. 1916 m. buvo paskirtas Vilniaus Seminarijos profesorium, 
kur dėstė numylėtą filosofiją ir sociologiją. Buvo tiek apkrautas 
darbu, kad kartais turėdavo 42 pamokas savaitėje, prie to dar uo
liai dalyvavo visuomeniniame veikime, suorganizuodamas patrioti
nę draugiją “Rytas“. Persiėmęs teisingumo ir demokratiškumo idė
jomis, kun. Reinys mėgino jas įgyvendinti ir priruošti savo tautą 
prie demokratinės tvarkos. Jis buvo vienas uoliausiąją Krikščionių 
Demokratą lyderiu. Bet tai būvą karo metu, ir dėl to nebuvo gali
mybės ką nors realaus nuveikti. Bolševikai, užėmę Vilnių, tuojau 
atkreipė akį į uolu kunigą. Už paskaitą temoje “Tikyba ir Mokyk
la“ buvo jį dviem mėnesiam įkalinę. Jau jau rengėsi sušaudyti, bet 
Lietuvos vyriausybė jį iškeitė už kelis bolševiką belaisvius. Kaip ir 
nieko nebuvę, kun. Reinys vėl grižo į Vilnią pas savo šefą J. Ma
tulevičių, kurs tuomet buvo paskirtas Vilniaus Vyskupu ir taip pat 
kentė daug persekiojimą nuo bolševiką.

1922 m. kun. Reinys buvo pakviestas profesoriauti Kauno uni
versitete. Daug svarstė, ar palikt numylėtą Vilnią ir jo gyventojus 
lietuvius lenką sauvaliavimui. Galutinai nusprendė vykti į Kauną, 
kur apėmė teologijos ir filosofijos katedrą ir prie to buvo ekstra
ordinariniu psichologijos profesorium. Studentai labai skaitlingai 
lankydavo ir tebesilanko į jo Įdomias prelekcijas. Arkivyskupo J. 
Matulevičiaus rekomendacija 1923 m. jis buvo pakeltas į naminius 
šv. Tėvo šambelianus. Neišvengė kun. Reinys ir politiškos karjeros. 
Krikščionims Demokratams Lietuvą be valdant, jis buvo paskirtas 
užsienio ministeriu. Toj slidžioj diplomatinėj pozicijoj kun. Reinys 
išlaikė nepaliečiamus taurius savo idealus. Tautą Lygos posėdžiuo
se jam teko atlikti daug sunkią politiniu uždaviniu, ginant Lietu
vos nepriklausomybę prieš lenką pasikėsinimus. Visur išlaikė ne 
tik krikščionišką etiką, bet ir nesuteptą kunigystės idealą, lygiai 
kaip Austrijos kancleris Mons. Seipel. Aukštas dorovės ir teisingu
mo supratimas, asketiškas nusiteikimas ir pilnos blaivybės išlaiky
mas buvo pavyzdžiu kitiems diplomatams. Užsienio ministeriu bū
damas, palaikė labai nuoširdžius santykius su Vatikanu ir daug 
padėjo Arkivyskupui Matulevičiui sutvarkyti bažnytinę Lietuvos 
provinciją. Nestebėtina tat, kad paliko Vyskupu ir Vilkaviškio di- 
jecezijos Sufraganu. K.

Baudžiauninkai Apie
Baudžiavą

Šiais metais katalikai mini 550 metų Lietuvos 
krikšto sukaktį. Mums tai labai brangus įvykis, bet 
katalikybės priešams tai tik pasityčiojimo proga. Jie, 
mat, apgailestauja, kad Lietuva jau nebe stabmeldiš
ka. Jei ji būtų iki šiol dar nepakrikštinta, tai bedie- 
vėliams nereikėtų sielotis dėl daugelio dalykų, kad ir, 
pavyzdžiui, dėl civilinės metrikacijos ar laisvų apsive- 
dimų. Pagoniškam krašte nukiūtinai kur po ąžuolu, 
padavei kits kitam ranką, ir atliktos vedybos. Su per
siskyrimu dar lengviau. Jau nė po ąžuolu eiti nebrei- 
kėtų: pabėgai nuo pačios, ir tiek. O kad stabmeldiškoj 
Lietuvoj nebūtų krikščioniškos civilizacijos, tai mūsų 
bolševikams ir laisvamaniams nė motais: jiems toji 
civilizacija su savo doroviniais varžtais kaip tik stovi 
skersai kelio. Laisvam girios medžiui labai nejauku 
patekus į miesto parką: tai šakas apkarpo, tai žieves 
apibrauko, tai nuo vabždžių apsaugoja, tai chemika
lais palaisto, kad kirminai nesiveistų. Kiek čia berei
kalingų varžtų ir ceremonijų!

Kad nors kuom pamatuotų savo nepasitenkinimą 
dėl Lietuvos krikšto, jie daro “istorinį” išradimą, kad 
krikštas būk tai atnešęs Lietuvai baudžiavą. Ką ben
dra turi baudžiava su krikštu, sunku atspėti. Ilgai ne
sigilinant į baudžiavos atsiradimą (ji yra buvusi dar 
prieš Lietuvos krikštą), užteks tiek pasakyti: jei bau
džiava būtų susijusi su krikščionybe, tai jai išnykus, 
ir krikščionybe turėtų pradingti. O bet gi taip nėra. 
Kaip tik priešingai, krikščionybei nykstant, baudžia
va grįžta. Geriausias pavyzdys Rusija. Ten sunkiau
sioji istorijoj baudžiava įsigalėjo kaip tik su bolševi
kais, kurie yra žiauriausi krikščionybės priešai. No- 
roms nenoroms susidaro išvada, kad bedievybė pati 
geriausia dirva baudžiavai plėstis.

Viens bolševikėlis mėgina sustiprinti savo “bau- 
džiauninkišką” argumentą šiais žodžiais:

“Dar 1575 metais Venecijos vyskupas Lipomano 
rašė: Nėra pasaulyje nelaimingesnio sutvėrimo, kaip 
Lietuvos kaimietis”.

Deja, jau 1937 metais tenka pasakyti: nėra pa
saulyje nelaimingesnio sutvėrimo, kaip Rusijos muži
kėlis.

Ar ir čia kalta krikščionybė? K.

Katalikų Akcijos Reikalu
Gyvenimas iškelia vis 

naujas problemas, kurios, 
iš, norinčių dalyvauti jų 
sprendime, katalikų rei
kalauja didelio veiklumo. 
Kadangi tokį veikimą di
riguoja kat. akcijos orga
nizacijos, tai suprantama, 
kad netrūksta šioj srity 
naujų sumanymų.

ŠALIA TECHNIKINIO 
PERSONALO — KŪRĮ* 

BINIS
M. Stonys rašo, kad kat. 

akc. organizacijos turin
čios parodyti daugiau ak
tyvumo savas idėjas per
nešant į mases, svarstyti 
būdus geresnės propagan
dos.

Būtų gera, kad Šalia 
kat. Veikimo techniškųjų 
organų, būtų k. akc. ta-

KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS,
Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos (Lawrence, Mass.) 
klebonas, ALRK. Federacijos Centro Valdybos Narys 
ir LDS. Centro Vice-Pirmininkas. Jo gražiai vedamo
je parapijoje įvyksta ir Federacijos Kongresas. Kun. 
Juras yra labai nuoširdus, veiklus ir energingas. Jei
gu šiandien į Federacijos Kongresą suvažiavo tiek at
stovų ir svečių ir jeigu to Kongreso programa yra į- 
vairi ir turininga, tai nuopelnas kun. P. Juro, kuris į 
per kelis mėnesius labai rūpestingai ir su dideliu pa- į 
siauk’ojimu darbavosi. Jis užsimojęs plačiu mastu 
ruošti Kongresą sutiko daug kliūčių, bet visas nuga
lėjo ir padarė tai, ką šiandien skaitome istoriniu: iš
leido Kongreso proga 72 puslapių su viršeliais, gero 
popierio knygą, kurioj telpa mūsų išeivijos įžymiųjų 
rašytojų ir Garbingojo Ganytojo vyskupo M. Reinio 
referatai apie Lietuvos krikštą ir Katalikiškąją Ak
ciją ir įžymiųjų vadų paveikslai. Tai istorinis doku
mentas minint 550 metų Lietuvos Krikšto sukaktį. Be 
to, sukvietė mūsų įžymiuosius vadus skaityti refera
tus Kongrese; išrūpino, kad svarbioji Federacijos 
Kongreso Koncerto dalis būtų transliuojama per ra
dio iš stoties WLLH. Kongreso dalyviai turi progą 
patirti kun. kleb. Pranciškaus M. Juro nuoširdumą, 
sumanumą ir svetingumą. Sveikiname kun. P. M. Ju
rą ir jo vadovaujamą Kongreso Rengimo Komisiją, 
taip rūpestingai ir gražiai suruošusią Federacijos 
Kongresą ir vakarus.
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ryba, kuri galėtų nusta
tyti planus, priemones, 
paskirstytų asmenis, ku
rie sėkmingiau pravestų 
reikiamas idėjas.
AKTIVISTŲ KADRAI
Aug. Daubaras kelia 

reikalą paruošti savano
rių idealistų aktyvius ka
drus:

Kraštuose, kur kat.
i kultūra aukštesnė, kai 

kur steigiami ne tik spe
cialūs kelių metų va
dams kursai, institutai 
bei katedros, bet, stei
giami net specifinio po
būdžio pasauliečių apaš
talavimo vadams ugdyti 
vienuolynai. Ten griežtai 
laikomasi principo, kad 
vadovaują religiniams— 
socialiniams sąjūdžiams*

------------------------- ,-----------  
PRINCIPAI IR VEIKIMO 

KRYPTIS
Dr. V. Brizgys prisime

na, kad Katalikų Akcija 
daug kur yra pa

traukusi plačiąsias mi
nias. Pav., Italijoj, Pran
cūzijoj galima jau rasti 
tūkstančius jaunuolių — 
vyrų ir mergaičių, kurie 
dėka K. A. išmoko hero
jiškai dirbti visuomenės 
Jabui. Pvz. Aukštosios 
Technikos Mokyklų Pro
fesorių ir studentų orga
nizuojama Parvžiaus in
teligentų bendra velyki
nė išpažintis ir šventoji 
Komunija, tai vienas iš 
tų pasauliečių apaštalų 
darbu. Pamatyti ir kitus 
panašių apaštalų darbus 
nepakanka turisto kelio
nės, nes aikštėse tai ne
demonstruojama. bet pa
gyvenus, susipažinus su 
jų darbu — tenka tiktai 
pasigerėti, susižavėti ir 
pripažinti, kad K. A. sa
vu būdu kai kur sugebė
jo patraukti minias, pa-: 
veikė viešąji gyvenimą.! 
Jeigu civiliai įstatymai) 
kai kur draudžia keiks- į 
mus, nepadorius rūbus, 
nustato maudymosi ir; 
sporto kostiumus pado
resnius, negu Vokietijpje 
ir Lietuvoje, tai vis grv- 

i > ni pasauliečių apaštala
vimo laimėjimai”.

i Katalikų akcija nereikia; 
yra atsakinga suprasti perdaug siaurai.

Dievą ir prieš) Pijus X savo encykli-, 
• koje “11 fermo proposi-1

žmonės pirmiausia patys) 
turi gyventi intensyviu 
religiniu gyvenimu, turi 
įsijausti į to gyvenimo 
giliausią prasmę ir esmę, 
turi turėti nesiaurą kul
tūrinį akiratį, turi būti 
apsišarvavę socialinėmis, 
apologetinėmis ir net pa- 
storavinėmis žiniomis. 
Be to, šito intelektuali
niu ir moraliniu atžvil
giu stiprios asmenybės 
galėtų burtis į glaudžius, 
bet lankščius kolektyvus, 
iš kurių apaštalavimui 
turėtų aukoti visą laiką 
ir visas jėgas.
DVASININKAI IR PA- i 

SAULININKAI
Dr. J. Puišys pasirem-j 

damas oficialiniais šv. 
Sosto dokumentais ir ka-) 
nonais sprendžia dvasi
ninkų ir pasaulininkų san
tykį katalikų akcijoj.

. K, Akcijos pasaulinin- 
kas yra autoritetingai 

pašauktas pasiunti n y s 
nešti Kristų į individų,) 
šeimos ir visuomenės gy
venimą, nes . toki yra pa
čios Bažnyčios misija. K. 
A. pasaulininkai išpildys 
tą savo pašaukimą tiktai, 
glaudžiai bendradarbiau-) 
darni su Bažnyčios .Terar- 
chais ir visiškoj jų pri-1 
klausomybėje: kitaip ne-i 
galės būti r oficialus -pa- 
gelbinis Bažnyčios apaš
talavimas už kurį pati) 
Bažnyčia 
h* prieš 
žmones.
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to”, skirtoje Italijos ka- • 
talikams, kaip apaštala
vimo priemonę siūlo net 
medžiaginės krašto kul
tūros kėlimą. Tokiu bū
du, anot šventojo Tėvo, 
katalikai įsigys pagarbą, 
o paskui savo prestižą 
galės sėkmingai panau
doti aukštesniems sieki
mams. Nebūtų gal prasi
lenkta su šventojo Tėvo 
mintimi, jeigu ir mūsų 
K. A. darbuotojai į kitų 
savo darbų tarpą įterpia 
ir, pav., šį: padaryti Lie
tuvą švarią, gražią ir pa
kelti jos medžiaginę kul
tūrą... Nors tai būtų pla
čiausia prasme supras
tas K. A. darbas, vis dėl
to ir io būtų galima ne
vengti.

K. A. taip pat nesiribo
ja nei teorijoje nei prak
tikoje tik organizaciniu 
veikimu, čia paliekama 
olati laisvė ir individua
liam veikimui, apaštala
vimui.

Tačiau apaštalavimu 
negalima vadinti darbą 
tik netikinčiųjų ir atša
lusiųjų tarpe. Gerus pa
daryti šventais, šventus 
—apaštalais, tai ta*p pat 
apaštalavimo darbas.

Pas mus iš karto norė
ta pasauliečius padaryti 
katalikais veikėjais — a- 
paštalais dar nepadarius 
jų gerais katalikais. Tik
rumoje turėjome ir dar 
turime katalikiškų orga
nizacijų veikėju dar ir 
dabar prastų katalikų. 
Apaštalavimą reikia pra
dėti savo asmeniu, pas
kiau. savo šeima ir, tik 
laimėjus šias dvi pozici
jas, galima leistis į pla
tesnį apaštalavimo dar
bą. Apaštalas ir bendrai 
katalikas veikėjas priva
lo ne tik katalikiškai 
mintyti katalikiškai gy
venti; jis turi būti pa
vyzdingas ir katalikiško
se religinėse praktikose. 
Taigi nepakenčiamas rei
škinys, kada kat. organi
zacijos valdyboje rasda
vo sau vietą asmens, vi
sai nepavyzdingi katali
kišku religinių praktiku 
atžvilgiu.
Dr. V. B. mano, kad vie

toj kurti atskira K. A. or
ganizaciją, kas buvo pa
daryta pas mus, būtų ge
riau esamas kat. jaunimo, 
vyrų, moterų ir 1.1, orga
nizacijas panaudoti akci
jos reikalams.

I Be to, pažymi didele 
svarbą bent centruose tu- 

, rėti žmonių, kurie nesiim
tu kitu darbų, o būtu pa
sišventę vien k. akc. rei- • 
kalams. XX.

NAUJI SUĖMIMAI SSSR
“Daily Telegraph” rašo, 

kad Maskvoje sušaudytas 
generolas Petrovskis, Uk
rainos ispolkomo nario sū
nus. Tėvas taip pat esąs 
suimtas. Be to, esąs suim
tas Ramiojo vandenyno 
laivyno vadas admirolas 
Viktorovas. Laikra štiš 
patvirtina žinią apie Kry- 
lenko ir Bella Kūno suė
mimą. Taip pat' esąs su
imta kominterno ispolko
mo narys Moskvinas, ku
ris pastaruoju laiku buvo 
suėjęs į konfliktą su ko
minterno generaliniu se
kretorium Dimitrovu dėl 
Ispanijos reikalų.

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Sunkus Darbininkų Gyvenimas 
Sovietų Rusijoj

Komunistai, išmokę at-’ žmonių ir paskelbė, kad 
mintinai, dainuoja daine- tolesnis išmokėjimas bus 
lę apie sovietų Rusijos po dviejų dienų”.
“rojų”. Jie sako: “Kaip “Ir iš tikrųjų, po dviejų 
ten gera darbininkams.: dienų šachtoje vėl atsira- 
Ten nėra nedarbo, nėra, do skelbimas apie antrąjį 
skriaudų, visi darbininkai profesinės sąjungos susi- 
yra šeimininkais visos rinkimą ir apie atlygini- 
valstybės turto”. Lietuvos mo mokėjimo tęsimą. Šis 
“Darbas” paduoda dar ir 
tokią komunistų giesme
lę: “Aš kito tokio krašto 
nežinau, kur taip laisvai 
kvėpuoja žmogus. Nuo' 
Maskvos iki pačių pakraš
čių, nuo pietų kalnų iki 
šiaurės jurų žmogus žen
gia, kaip šeimininkas, ne
apmatomais savo tėvynės 
plotais”. Taip sakoma 
dainoje, bet ar iš tikrųjų 
taip yra? Sovietų Rusijoj, 
anot “Darbo”, matome 
šeimininko - darb d a v i o 
nėra, bet yra darbdavys 
valstybė, kuri tačiau va
dinama “buržuazinė ir ka
pitalistinė”. Darbininku iš
naudojimas yra kur kas 
didesnis negu kapitalisti
nėse valstybėse. Ten ne
matomas šeimininkas — 
valstybė blogiau atlygina ; 
darbininkams, įveda di-! 
desnę nelygybę, negu ma
tomi šeimininkai kapita
listiniuose kraštuose.
kiame kapitalistini ame: nesužinojo, 
krašte su darbininkais ne-j “Lozovskij”

“Ir iš tikrųjų, po dviejų

susirinkimas mažai kuo 
skyrėsi nuo pirmojo, gal 
tik tuo, kad kasininkas 
atvyko dar vėliau ir at
lyginimo mokėjimas užsi
tęsė iki švintant”. Užtat 
apyskaitose buvo pasaky
ta “susirinkimuose pasi
reiškė nematytas masių 
aktyvumas” (Izvesti j a, 
1937. VII. 4). Nereikia ne 
aiškinti, kad taip alga vi
liojami į susirinkimus an
gliakasiai nelabai džiau
giasi matomo šeimininko 
nebuvimu. Valstybės apa
rato biurokratai labai ma
žai paiso gyviausiu darbo 
žmonių interesų. Tas kar
tojasi visur ir visada.

“Devynis kartus pilietė 
Nikitiną vaikščiojo į Mar
kom vodą (vandens kelių 
komisariatą), kad sužino
tu, kas atsitiko su garlai
viu “Lozovskij”. kuriuo 
jos vyras vyko iš Sachali- 

Jo- no į Vladivostoką ir nieko 
Keletą kartų 
galėjo atlikti 

galėtų taip elgtis. kaiD ei-j savo reisą per tiek laiko, 
giasi sovietu Rusijoje, kiek reikėjo patekti Niki- 
Lietuvos “Darbas” eituo- ; tinai iš apatinio į viršuti- 
ja žinias iš darbo lauko ir 
darbininkų gyvenimo, ku
rias paduoda sovietu vai- atsakymai buvo nereikš 
džios leidžiamas laikraš
tis “Izvestija”. Štai ką tąsi ji gavo kiek aiškesnį atsa 
laikraštis rašo:

‘ ‘Traktorininkai, 
bainieriai._____
ninkai mėnesiais negauna 
atlyginimo (įsiskolinimas 
atlyginimo siekia 4 mil. 
rub.), bet gyvenama pla
čiai. Kas ateina direkto
riui į galva, tas ir daro
ma”, — rašo “Izvesti jų” 
korespondentas iš Čelia- 
binsko. “Mums praneša, 
kad Vakarų Sibiro vals
čių rajonuose mokytojai 
po 4—5 mėn. negauna at
lyginimo, Glubokovo ir 
Eisko rajone Šiaurės Kau
kaze jau kelintas mėnuo 
sulaiko mokytojų atlygi-; 
nimą..., kai kuriuose Šiau
rės krašto rajonuose at
lyginimas sulaikomas sis- 
tematiškai...” (‘Izv.’)t

Gorlovkoje išrastas pa
togus būdas paskatinti 
darbininkus lankyti susi
rinkimus. kurie jiems jau 
gerokai įkyrėjo. “Šachto
je turėjo būti mokamas 
atlyginimas. Ir štai vi
siems darbininkams buvo 
paskelbta, kad atlygini* 
mas bus mokamas profe
sinės sąjungos susirinki
me... Susirinkimas tęsėsi 
6 valandas be pertraukos. 
Iš salės girdėjosi nekan
travimo šūkiai: “Gar.a 
plepėti! Pradėkite pini
gus mokėti!” Bet susirin
kimo organizatoriai iki 
galo išlaikė “charakterį”. 
Kasininkas scenoje atsira
do tik naktį, kai gera pu
sė susirinkimo dalyvių, 
sugundytų pažadėta alga 
ir nuvargusių jos lau
kiant, jau miegojo”.

“Tuo dar nepasibaigė 
Kaco Kązųačejevo ir Vaš
ko pasityčiojimas iš šach
tininkų. Kai susirinkimas 
pasibaigė, tai paaiškėjo, 
kad daugelis laukė' veltui. 
Kasininkas išmokėjo atly
ginimą kelioms dešimtims

I
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nius “narkomvodo” aukš
tus”. Telefonu duodami

mingi. Tik devintą dieną

kyma: “Skambinkite i jū
• - • • kom- ”• taip apseinama su 

i remonto darbi- Yisa*s, lankytojais” — ra-

Leonardas Šimutis, 
ALRK. Federacijos Se
kretorius, die n r a š č i o 
“Draugo” redaktorius ir 
LRKSA. Centro Pirminin
kas dalyvauja ALRK. Fe
deracijos Kongrese. Jis y- 
ra žymus visuomeninin
kas ir rašytojas, šiais me-i 
tais mini savo 25 metų vi
suomeninio ir literatinio 
darbo sukaktį. Sveikina
me!

•>" — ra
šo “Izvestijų” korespon
dentas. Tas oats dedasi ir 
kituose komisariatuose ir 
įstaigose.

Leningrado apygardos 
finansų skyriaus ūkio ad
ministracijos valdybos ve
dėjas Malašenokas “tur
tinsią usią atspalviu ir in
tonacijos gama turi jc 

Į valdžioje esančiai kurje
rei, kukliai tarnautojai, 
patikimiems žmo n ė m s. 
viršininkams..” (Tzv. 1937 
II. 26). Vienoje įstaigoje 

į pašalinama kurjerė, kad 
atnešta arbata nepatiko 
direktoriui.

Inžinierius Pekelis iš Ki- 
i ievo buvo komandiruotas 

į Magnitogorską. .Tam ne
sant, administracijos or
ganu įsakymu, iš buto bu
vo išmesti io daiktai (Izv. 
1936. V. 12).

O štai vienas įdomus do
kumentas :

“Drauge predraiispolko- 
me Šubinai! Aš. Amadono 
valsčiaus sovieto.... pirmi
ninkas Timkinas... dirbu 
soviete savarankiškai. O 
kaip? O štai kaip. Suren
ku pinigus iš apgyventu 
sovieto vietų, einu i selDO 
(kooperatyvai, nerku ge
ros žuvies, lašiniu, duonos 
ir 21/> litro degtinės, nešu 
i sovietą ir geriame visi 
trys — Timkinas, Pilejė- 
vas ir Konstantinovas: 
rvtą atsikelia me, galva 
skauda, mes vėl pasipagi- 
riojame ir taip pas mus 
per visus metus. Prašau 
mums oadėti ir tuojau 
mus nubausti...”

Tšaiškinus reikalą, pasi
rodė. kad Timkinas nėra 
pamišėlis. Jis parašė tie
są.

Kam kam, bet lupikavi
mui socializme, rodos, ne-

I r

• valstybėje WPA peržiuro! 
32,000 akrų kornų laukų/ 
tikrai sužinoti kaip toli 
europiškas “corn-borer” į-» 
sigavęs. Ir West Virgini-' 
ja turi projektą prašalint 
ti “cedar gali”, kuris išsi*

j vysto cedro rudžio pinty
je, ir kuris greitai užpuo-* 
la ir naikina obuolių me- 

į džius. I
Nuo vieno šalies krašto 

iki kito, pašalpos darbia 
i ninkai kovoja juodą rudį 
: (black rust), balto pušio!
• “blister” ir panašius au
galų užkrėtimus. Jie pra-

! kirto kelią per suvirs 
4,000,000 akrų pušiuotų 
kalnų visose 48 valstybėse 
rasti ir išnaikinti to me- 

' džio parazitą.
WPA pinigai 

taipgi kovoja 
kandį, gniusą.
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Utah valstybėje. Jie išgel-i 
bėjo javus pilnų apskričių 
nuo šitos plėgos, kuri ne-' 
išpasakytai greitai naiki
na kornų laukus.

Wyoming valstybėje, 
kur žiogas yra net aršes
nis priešas už “Mormon 
svirplį” WPA darbininkų 
kova apima visą valstybę. 
Jie užmuša žiogus barsty
dami nuodingas sėlenas jų 
takuose. Kova čia yra tik j 
pusėtinai sėkminga, nes 
šitie insektai lekia ir mo
kslas dar neišmanė būdą 
kaip sulaikyti lekiančią 
gaują.

Florida, Louisiana ir 
! Texas valstybėse kur nuo 
1906 m. Bureau of AnimaI 
Industry rimtai bando iš
naikinti erkes, kurios už
puola galvijus, WPA dar
bininkai prie to darbo 
prisidėjo peržiūrėdami 
galvijus.

Paprasta medžio erkė, 
arba šunies erkė, yra ne
šiotoja “Rockv Mountain' 
taškuoto karščio) (Rocky 
Mountain spotted fever), 
kuri liga yra mirtinga 
žmonėms. Šita erkė vis 
augančiu skaitliumi pasi
rodė per pereitus metus 
vidurinėse Atlantiko vals-, 
tybėse. Projektai jos iš
naikinimui su WPA pa
gelba dabar veikia Dela- 
ware, Maryland, Virginia 
valstybėse ir District of' 
Columbia.

Per 68 metus čigoniškas 
kandis (gypsv moth) iš
naikino milžinišką skait
lių vaisių ir girių medžių 
šiaurinėse ir vidurinėse 
Atlantiko valstybėse. Ko-

I

turėtų būti vietos. Tačiau 
taip nėra. Jei kapitalisti
niuose kraštuose lupikavi
mas baudžiamas, tai so
cializme jis vyksta lega
liai. Lupikauja lombardai. 
“Į lombardus kreipiasi 
daug darbo žmonių, ir 
kiekvienos miesto tarybos 
tiesioginė pareiga rimtai 
susirūpinti šiuo ūkiu... 
Bet kaip yra iš tikrųjų? 
Lombardai apleisti, jais 
niekas nesirūpina... “Pa
lūkanos už paskolas suda
ro 12—24 proc., o kai kur 
net 36. “Tiesiog pasaky
sime: imti iš darbo žmo
gaus už paskolą 18 — 24 
— 36 proc. visai nepado
ru. Tai iš tolo kvepia lupi
kavimu”. (Izviestija 1937. 
VII. 22). ‘Darbas’

• v

• v

DR. ANTANAS RAKAUSKAS,
iš Chicago, III., ALRK. Federacijos Pirmininkas.ChL«.&v, Ll., ALRK. Federacijos Pirmininkas. Jis 
atidaro Kongresą ir jame skaitys referatą. Dr. Ra
kauskas yra ne tik žymus gydytojas, bet ir visuome
nininkas ir rašytojas.

• v
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ir darbas 
“coddling” 
raudonąjį 

vorą, medžio žievės vaba
lą ir šakelių rudį.

Daug pinigų kaštuoja 
kovoti šituos insektus 

Į priešus, bet nekovoti juos 
būtų dar brangesnis daly
kas.

j

voti jį Bureau of Entomo- paskirta pereitais dvie- į 
logy pasiuntė į 2,000,000

.akrų užkrėstą medžių-že- 
mę, mažą armiją pašalpi- 
nių darbininkų, kurie nu
kirto 25,400 blogų medžių, 
apibarstė 151,400 akrų 
medžių, kuriuos buvo ga
lima išgelbėti, išnaikino 
net 16,000,000 kirmėlai
čių, apsidirbo su 5,493,000 
kiaušinių krūvelių. Šitam 
milžiniškam išnaikinimo 
projektui net $4,108,250 
FERA ir WPA pinigais
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PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

jais metais. ; Manant apsigyventi A-
Pašalpiniai darbininkai i menkoje, reikėtų kiekvie- 

irgi peržiūrėjo 3,000,000 j nam patapti Amerikos pi- 
akrų Naujos Anglijos gi- i liečiu. Daugelyje įstaigų 
riu išnaikinti žieminius < yra griežtai reikalaujama, 
tinklus “brown-tail” kan-'kad kiekvienas darbinin- 
džiu, kurios yra labai pa- kas būtų Amerikos pilietis 

....................... — kitaip neduoda darbe. 
Norintieji išsiimti pilietiš- 

’ kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 

‘ tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c., su prisiun- 

'timu 15c. Rašykite:

Manant apsigyventi A-
v • —

vojingos obuolių ir lauki
nių vyšnių medžiams.

Arizonos ir Floridos va
tos laukuose kovojama 
“thurberia weevil” ir 
“pink bollworm”. Šiaur- 
rytuose ir didžiulių Ežerų

Rev. Patrick J. Healy

~ Popiežius Pijus Vienuoliktasis
——

■ visame pasaulyje, ir ne paskučiausias iš jo džiaugs-
šventojo Tėvo 80 metų sukaktis šių metų mu yra varoma kova sudorovinti ir iškelti judomųjų 

gegužes 31 dieną buvo proga visuotinam nu- paveikslų industriją, 
džiugimui. Jo gyvenimas žymėtinas veikliau
siais ir gerbtiniausiais nuveikinyais.

SKAUSMAI IR DŽIAUGSMAI
Popiežius Pijus XI, kaip jis pats dažnai 

turėjo savo skausmus, taip pat ir savo džiaugsmus.
Jie sunaikina Jo popiežiavimo metu, jis liūdėjo Bažnyčios padėtimi 

Meksikoje ir meksikonų katalikų persekiojimu. Jis iš
liejo savo skausmą ir maldavo taikos, išleisdamas 
daugelį enciklikų, kurios daug paguodos davė perse
kiotojų širdims, tačiau — kurios, reikia pripažinti, 
mažai palengvino jų kentėjimams. Ispanijoje, jis ma
tė Bažnyčią iškoneveiktą ir sudraskytą per revoliu
ciją, kurioje katalikų kraujas liejamas su žvėrišku
mu nepalyginamu nuo baisaus teroro dienų Prancū
zijoje. Jo pasiryžimai religiškai ramybei ir Bažny
čios apsaugai Vokietijoje buvo sugriauti blogu pasiel
gimu vadų, kurie negaišavo paniekinti ir sulaužyti 
iškilmingai padarytos sutarties, būtent, konkordato 
— sąlygas tuo būdu, kad nebegalima daugiau pasiti
kėti vokiečių garbės žodžiu.

Kai kuriuo atžvilgiu jo skausmai lyginasi jo 
džiaugsmais. Tarp tų džiaugsmų, gal reikšmingiau
sias buvo Romos Klausimo patvarkymas. Pradedant 
1870 metais Popiežiaus padėtis buvo kaip kalinio Va
tikane. Tokis kalėjimas buvo nepakenčiamas. Popie
žius Pijus XI užsimojo, kad ilgesniai taip nebesitęstų. 
Po prailginto tarymosi sutartis buvo galutinai pasi
rašyta I^aterano palociuje vasario 11 dieną, 1929 me
tais, kuri sutartis, sekant paties dokumento žodžiais, 
“visada Apaktalų Sostui patvirtina buities ir teisės 
stovį, užtikrinant absoliučią nepriklausomybę savo 
pasiuntinybės vykdymo pasaulyje”. Tuo pačiu metu 
du kiti dokumentai buvo pasirašyti, būtent, konkor
datas, kuris nurodo ateities santykius tarp Bažnyčios 
ir Italų Valstybės, ir finansinė sutartis, kuria italų 
valdžia atlygina Popiežijai už padarytas skriaudas ir 
apturėtą pragaištį, kurią nukentėjo iš priežasties Ita
lų Valstybės buvusio priešingo nusistatymo. Tomis 
sutartimis sunkiausia iš problemų, kuri sunkino ir 
vargino Popiežių, buvo palaidota ir Vatikano Valsty
bė užėmė savo tinkamą vietą tarp pasaulio suverė- 
niškų valstybių.

Kitos versmės džiaugsmo, į kurį šventasis Tėvas 
dažnai kreipia dėmesio, yra tarptautiniai katalikiški 
kongresai, įvykusieji Romoje ir svetur,'ir eucharisti
niai kongresai, įvykusieji vietose taip toli nuo Romos,

KOVA PRIEŠ INSEKTUS 
PRIEŠUS

Insektai mus visada a- 
takuoja. 
mūsų maistą ir pavojun 
stato mūsų sveikatą, ir 
jie tvirtai platina jų ka
ralystę, jeigu mes neimsi
me žingsnių juos kovoti.

Mokslas mums davė ga
lingų ginklų vartoti prieš 
juos, bet jeigu norime, 
kad mūsų kova būtų sėk
minga tai turi būti nepa
liaujama. Tas daug kaš
tuoja. Per depresijos me
tus neturėjome reikalingų 
pinigų ir vyrų atlikti tą 
darbą jeigu ne Federalė 
Darbų Programa, kuria 
aprūpino WPA.

WPA darbininkai nuo
dais apdulkina “Mormon 
svirplius” (Mormon cri- 
ckets) Idaho valstybėje; 
erkėms užkrėstas galvijas 
jie pamerkia į nuodingą 
mišinį Texas valstybėje; 
New Yorko, Massaehu- 
setts ir kitose valstybėse 
sulaikyti išsiplati n i m ą 
“holandiško skirpsto li
gos” (Dutch elm disease) 
jie genėja nesveikus me
džius. Jie degina žiogus 
Wyoming valstybėje ir 
Mississippi valstybėje su
laiko smarkų užpuolimą, 
‘argentiniškų skruzdžių’ 
(Argentine ant). Negali
ma apkainuoti šitą jų dar
bą, jis neišpasakytai svar
bus javų išgelbėjimui ir 
sveikatos apsaugojimui.

Ūkininkai prisidėjo prie kaip Amsterdame, Sydney, Chicagoje, Dubline, Bue- 
svirplių išnaikinimo pro- nos Aires ir Maniloje. Popiežijos istorijos naujas į- 
jektų pereitą metą Idaho, vadas tapo paprotys, kurį inauguravo .Popiežius Pi- 
Nevada, Washington ir1 jus XI, kuomet radijo pagalba prakalbėjo į katalikus
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PIJUS DIDŽIA SIS POPIEŽIUS
Šioje apžvalgoje negalima daugiau paduoti kaip 

į Popiežiaus nuveikimų paviršutinį apibudinimą. Nes 
reiškė,!vra apžvalga, kuri gali suteikti Popiežiaus asme- 

’ jnybės ii- karakterio klaidingą įspūdį. Jo uolumas ga
ilėtų reikšti, kad jis gyveno tarp didelio triukšmo ir 
j skubotumo. Kaip tai, nieko nebūtų klaidingesnio. Tie, 
kurie jį žino, jame geriausia randa retą arba nepa- 

Į prastą sujungimą studento, mokslininko, administra
toriaus ir Popiežiaus. Visada maloningas, visada gelb- 
stąs ir padedąs, jis yra ramios pagarbos ir majesto
to įkūnijimas. Tai yra daugelio Popiežių garbė, kad 
jie buvo dideli kūrėjai, kad jų monumentai yra baž
nyčios ir Įstaigos, taip pat ir Popiežius Pijus XI yra 
didelis kūrėjas, kurs praturtino Vatikano Valstybę ir 
Romos Miestą skaitlingomis kilniomis struktūromis. 
Kai kurie Poipežiai buvo meno globėjai, o Popiežius 
Pijus XI yra istorikas ir kritikas, kurio meno idėjos 
bus nuolatinė įtaka, nes jis naują dvasią įkvėpė savo 
laiku meniškiems kūriniams. Kai kurie Popiežiai bus 
pagarsėję kaip mokslo globėjai, o mūsų šventasis Tė
vas yra globėjas mokyklų, universitetų,, archeologiš
ku ir moksliškų įstaigų, ir jis bus nesibaigiamai ger
biamas už jo pastangas sukurti tobulumo normą auk
štesniųjų mokslų katalikiškoms mokykloms.

Jis darbuojasi atnešti krikščionybę pasauliui per 
misijas, stengiasi krikščionybę įkvėpti į valstybių 
konstitucijas, ryžtasi pagal Kristaus mokinimų at
naujinti draugovę, sugrąžinti šeimą į jos aukštą ver
tybę, ir ją apsaugoti prieš nedorovės ir perskyrų ant
puolius. Jis ryžosi kiekvienai sielai atnešti tiesos pa
laimas, ir viršum visa ko, stengiasi visiems žmonėms 
ir visoms tautoms padaryti prieinamomis sakramenta 
lines malones, kurių Bažnyčios pasiuntinybės uždavi
nys yra išdalinti.

Daugelis žmonių mėgino rasti šventojo Tėvo ge
nijaus ir laimėjančio pasisekimo paslaptį. Čia labai 
atitinkama paminėti apie jo geležinį sudėjimą, apie jo 
energiją ir uohimą, apie jo prityrimą literatūrinės ir 
istorinės kritikos rūpestingą tekniką, tačiau — jo as
menybės ir karakterio paslaptį galima rasti jo gilia
me ir pastoviame tikėjime, jo pavyzdingame gyveni
me kaip kunigo, jo karštame ir liepsnojančiame pa
maldume. Tos yra ypatybės, kurios gimdo vienybę, 
nuoseklumą ir galybę jo kilniems 'darbams, ir kurios 
iš jo uolios" darbuotės Bažnyčiai ir pasauliui atidengia 
jo gilaus tikėjimo ir apaštališkojo uolumo vidujinio 
gyvenimo spindulius.

. PABAIGA
Vertė Kun. A. T. (Samata)

I
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Nuoširdus COMPLIMENTS OF
Principai Assistant Principai

SveikinimaiTHE McINTOSH SCHOOL
COMPLIMENTS OFBAY STATĖ BLDG., LAVVRENCE, MASS

Lietuviškų Įstaigų F. M.& T. E. ANDREVV
INVESTMENTSINSURANCE

REAL ESTATESecretarial and Accounting Training

COMPLIMENTS OF FUNERAL DIRECTOR

COMPLIMENTS OFA. B. Sutherland Co
Treat Hardvvare CorpLavvrence, Mass.

COMPLIMENTS OF

25 Broadvvay

COMPLIMENTS OF

Insist on REED’S at your dealer

Compliments
BURLINGTON

M. J. CAPLAN CO., INC COMPLIMENTS OF

F. A. Hiscox & Co

Curran&JoyceCo 496-498-500 Essex Street

COMPLIMENTS OF
MFRS

SODA WATERS & GINGER ALĖS

Jonas Skritnlskis, 
Cremo Brevving Co. 

Prezidentas

Combining as of March, 1932
N

Cannon’s Commercial College, Founded 1880

Lawrence Commercial School, Founded 1928

Registration at the School Office during August for 

September classes

HAM - SHOULDERS - BACON
Country Sugar - Cured Hickory Smoked

Your morning breakfast or dinner will not be com plėtė 
without a REED’S delieious Ham or Baeon. 80 Years of

‘THE HOUSE of QUAL1TY”

FOR
BETTER VALUES IN 

New, Smartly Designed Furniture 
LAVVRENCE STORE 474 Essex St

Other Stores:
Boston, Salėm, Somerville, Manchester, N. H.

The Finest, Most Beautiful Beer Garden in the
United Statės

410 Common Street Lavvrence, Mass.

Cremo Brevving Co
NEW BRITAIN, CONN.

Six Floors of Good Furniture—Glenvvood Rangės

Secretarial — Shorthand — Civil Service — Typewriting 

Junior Accounting — Business Administration

Paints - Varnish - VVall Paper - Kitchenvvare 
Locksmith

Brockert’s Brevving Co. Jankevičius,
Brockert’s Brevving Co. 

VVORCESTER, MASS. Prezidentas

ESaKBHE



Antradienis, Ru^pifičio 24, 1987

HEADQUARTERS FOR

Diamondš Cor. Broadivay at Bradford

COMPLIMENTS OF

Cherry & Webb Co
before buying fall clothes

COMPLIMENTS OF

COMPLIMENTS OF

LAWRENCE’S LEADING FOOD STORE

MEN!

Dependable Store

Choate Company
Rytmetyj Kon

Home Made Sausage and Cooked Meats A

Specialty
404 ESSEX STREET

COMPLIMENTS OF

Globė Furnitūra CoAtstovą

COMPLIMENTS OFEssėx st.

Reliabie Druggists

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Kongreso Rengimo Komisijos nutarimu, kiekvie

nas atvykęs Kongresan atstovas turi užsiregistruo
ti Kongreso Rengimo Komisijoj, Kongresui prasidė
jus — sesijų svetainėje. Registracijos mokestis — 
$2.00, už kurią mokestį atstovas-ė gaus Kongreso 
ženklelį, Kongreso programą

A. L. R K. Federacijos XXVI Kongresas
Rugpiueio 24, 25 ir 26 dd. Lawrence, Mass.

Wm. A. Legunas
Lithuanian Representativi

Watėhes - Jewėlry
Augusi; Brides — Gifts for Bridesmaids

Buy Your Clothes With Confidehce From A

A. J. MACARTNEY’S 
431-433 ESSEX ST.

John J. Morrissey & Martin J. Morrissey 
Registered Pharmacists

Lietuvoje daug yra ga
bių žmonių. Nenuostabių 
jei kokius žymius kultūri
nius darbus atlieka žmoi 
nes su aukštuoju mokslu, 
bet jei jau. savo talentu 
atkreipia * kitų dėmesį 
žmogus, kuriam visos mo
kyklos ir universitetai y- 
rA’toli gražu svetimi, tai 
čia iš tikrųjų jau "kaž-

knygą, visų Kongre
so pramogų — Koncerto, Bankieto ir Šokių bilietus 
ir Palangos ir kitų žymesnių vietų aplankymo bus-ais 
transportacijos ženklus. Tai daroma atstovų patogu
mui ir palaikymui visų krūvoj.

APSISTOJIMO VIETOS
ms apsistoti rekomenduojame Ambassa- 

dor viešbutį,^72 Essex St. Kambarių kainos — nuo 
$2.00 iki $3.00. Kurie norėtų apsistoti pas privačius 
lietuvius, lai kreipiasi pas apsistojimo Komisijos pir
mininką — FF. A. Krancevičių.

Kongresui įnešimus ir sveikinimus laiškais ar te
legramomis prašoma siųsti šiuo adresu: Kun. P. M. 
Juras, 94 Bradford St., Lawrence, ftfess.

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

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

Užsibaigus bažnytinėms iškilmėms, visi atstovai- 
ės ir daviai-ės tuojaus vyksta į Šv. Marijos parapijos 
svetainę, 301 Haverhill St., kur įvyksta kongre
so sesijos.

Vakare, 7:30 vai. toje pačioje svetainėje įvyksta 
KONCERTAS, kurį išpildys šv. Pranciškaus parapi
jos Šv. Cecilijos choras, vadovaujant vargonininkui- 
mūzikUi Povilui Sakui.

Trečiadienį, rugpiūčio 25 d. — Visą dieną Kon
greso sesijos.

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

Ketvirtadienį, rugpiūčio 26 d 
greso sesijų užbaiga. Popietyj, specialiais bus’ais, at
stovai aplankys Palangą, textilės išdirbystes ir kitas 
žymesnes vietas (sight sėeing), o vakare, Šv. Mari
jos svetainėje, įvyks ŠOKIAI.

jos, tačiau, būdamas be 
galo talentingas, išmoko 
groti beveik visais muzi
kos instrumentais. Paga
liau jis pradėjo kompo
nuoti įvairias žygio dai
neles ir jam tas neblogai 
sekėsi. Itin gražūs ir cha
rakteringi jo paskutiniai 
kūrinėliai, kurie jau pla
čiai žinomi ir visuomenė^ 
je, pav., Tango, Pasaka, 
Laisvės maršas ir kt. 
Švietimo vadovybė juos 
pripažino reikalingais į- 
dainuoti -į? patefono plokš
teles. Tai pirmas atsitiki
mas, kad kario kompo
nuoti originalūs dalykai 
patenka į plokšteles.

Mikalauskas muzikos 
srityje, kiek tik turėda
mas nuo tiesioginių parei
gų laiko, ką nors kuria. 
Dabar jis parašė naują 
kūrinį, kurį netrukus bus 
galima išgirsti per radiją.

Kitas kariuomenės šei
mos narys, kuris yra daug 
nusipelnęs Lietuvos kava
leristas, yra Mikąs Pivo
rius. Pivorius, kaip geras 
ir prityręs arklių mokv- 
tojas, ištarnavo net 38 
metus. Per visą savo tar
nybos laiką bereiteris M. 
Pivorius išmokė daug tū
kstančių arklių karinių 
veiksmų, reikalingu kava
lerijoje ir buvo žinomas, 
kaip meniško jojimo meis
teris. Jis buvo Valstybės 
Prezidento A. Smetonos 
dažnai palydovas pasijo
dinėjimuose. Pivorio iš
mokyti arkliai tiesiog at- 
likdavę cirko triukus: 
guldavę, šokdavę it t.t.

Kadangi Pivorius jautė
si savo tėvynei pareigas 
atlikęs, be tb, toliau pasi
likti kariuomenės eilėse 
nebeleido senatve, tad šia^! 
mis dienomis jis išėjo į 
atsargą. 
Ėtm. Kunig. Jonušo 
vilo 
rini

COMPLIMENTS OF 
The Otdest Liųuor House in Lawrence

„ i išėjo į A Leontrd Refrigerators — Zemth Radios 
1 gusarų D. L.A . . . <

• Rad- y Herald Rangės
o pulko liktiniai puška-. •
inkai atsisveikindami y Lithuaman spo en

su bereiterių Piyoriu, su- V 
rengė gražias išleistuves. T

COMPLIMENTS OF

DR. MIGK0L1TIS COMPLIMENTS OF

LAWRENGE REGREATION CENTER
BOWLING — BILLIARDS — DANCING 

HAMPSHIRE & METHUEN STREETS 
JAMES ROSS, Gen’l Mgr.

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

DARBININKAI

J

Dėde Šamas Pagelbsti Išrišti 
— Atostogų Problemas
“Kur praleisime atosto

gas?” Daugumas iš mūsų 
gyvena tirštai apgyven
tuose miestuose ir virš 
visko nori vėsumo, poilsio 
ir permainos. Mes norime 
medžių ir vandenio, nori
me vietos, kur galime žai
sti arba kitaip laiką link
smai praleisti. Ir norime 
gauti tuos paprastus atos
togų smagumus už mums 
prieinamą prekę. Gana 
sunku persitikrinti, kad 
praleisime linksmai laiką, 
kuomet turime vasarinės 
laisvės tik savaitę arba 
dvi. Bet daugumas iš mū
sų gali pasinaudoti tik sa
vaitės pabaigose.

Dėdė Šamas jau gana stybinių parkų 
daug atliko išrišti šia mū- plotu nuo 3y2 milijonų iki 
su atostogų problemą. 4 milijonų akerų. Daugu- 
Viena rūšis darbo, kurią mas šitų vietų parkuose 
bedarbiai pagal Federal buvo įgyta apsaugo ji mo 
Works Programą atlieka, tikslams, bet vis daugiaus 
tai pagerinimas - palinks- žemės ploto vartojama tu- 
minimo tikslams —žemių, 
kurios priklauso mies
tams, apskričiams, valsty
bėms. Daugumas to darbo 
atlikta sutikti reikalavi
mus tų, kurie vyksta atos
togoms.

Savaitės - pabaigose mū
sų dideliu miestų parkai 
turi nuošalius kampelius, 
kur miesto gyventojas, 
kuris ištikro nori grįžti 
prie gamtos, gali isitaisv- 
ti šėtrą ir gėrėtis girių 
gyvenimo sensacijom i s, 
tik vienos valandos kelio
nę atlikęs.

Nuo šešių iki astuonių 
valandų iš mūsų miestų 
yra dideli, medžiais apau
gę plotai su gražiais na
meliais. kuriuos už mažą 
mokesti salima paranda- 
voti. Didesnėse vietose 
salima ir valgvt nusipirk
ti. Kur tos vietos? Jas 
randame padarę dešimts 
valandų kelionę iš Balti- 
more, Detroit. Pittsbur- BRAZILIJOJ VĖL SUKAI’ 

w KINTA 9 MII MAIŠU

ĮKAS girdėti.lietuvių
KOLONIJOSE

sSL——_—. — - - ‘ ~ .... —■P*.. 11 •
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SESERYS KAZIMIERIE 
TĖS JUBIUEJATĖS

I

Chicago, III. — Rugpiū
čio 16 d. šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne 25 metų 
profesijos sukaktį minėjo 
Šios Seserys: M. Gertrūda, 
M. Antonia, M. Magdale
na ir M. Skolastika.

Jubiliejaus proga J. E. 
vyskupas M. Reinys atna
šavo šv. mišias ir apvaini
kavo Jubiliejates, kurios 
buvo pirmutinės sudėti į- 
žadus šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyne Chicagoje. 
Telaimina Aukščiau sis 
mūsų Seselių kilnius dar
bus!

9

VVATERBURY, CONN.

į

----------- r _----------------------------- I 
Federacijos 22 skvriausį 

susirinkime, rugpiūčio 17 
d. svarstyta apie pikniką, 
kuris įvyks rugsėjo 5 d.. 
Linden parke. Union City. 
Išrinkta komisija: komp. ! 
A. Aleksis, V. Urbonas/ 
A. Šambarvs, J. Kupstas, 
P. Jakubauskas. Šiame 
piknike turėtume visi da
lyvauti, nes Federacijos 
skyrius turi išlaidu, o pa
jamų gauna tik iš paren
gimu. Taigi kviečiame vi
sus dalyvauti.

Rugpjūčio 17 d. vakare 
įvyko Šv. Juozapo lietuviu 
par. komisijos susirinki
mas. Dalyvavo kleb. kun. 
J. Valantiejus ir svečias 
kun. dr. Starkus. Susirin
kime buvo kalbama pikni
ko reikalu. Parapijos pas
kutinis šiais metais pikni
kas įvyks rugpiūčio 29 d. 
Gros geras orkestras; da
lyvaus švilpukų benas ir 
militariškas benas. Bus į- 
vairių žaidimų. Piknikas 
įvyks Linden parke, U- 
nion City.

LDS 5 kp. narys n. J. 
Kairys. Labdarybės pikni
ke susižeidė ranką, Bėg-

i

damas įpuolė i duobę ir į 
perskėlė rankos kaula. 
Prašome Dievo, kad jis 
kuogreičiausiai išsveiktų, 
nes p. Kairys yra uolus 
darbininkas LDS kuopoje 
ir parapijoje.

reezing
Darbai šioje kolonijoje 

sumažėjo. Darbinin kus 
atleidžia iš darbo. Vienas 
LDS 5 kp. narys atleistas 
iš darbo, gavo darbą prie 
geležinkelio ir sako, kad 
ten gaunąs tik 40 centų į 
valandą. Darbas sunkus. 
Taigi tiek gaunant algos 
negali tinkamai su šeimy
na pragyventi. Bet nėra 
kam pasiskusti. Tai baisi 
skriauda darbin i n k u i. 
Darbininkai turi organi
zuotis į unijas ir per jas 
kovoti su skriaudėiais.

Koresp.

'ifcfot

time
x • v

mažai pinigų ir mažai lai
ko keliavimui, bet jos y- 
ra ideališkos atostogų vie
tos tiems, kurie jomis gali 
naudotis.

Iš viso yra apie 8,000 
mažų ir didelių pasilinks
minimo plotų projektų, 
kurie siūlo apsistojimui 
parankumus. Apie dvide
šimts arba daugiaus ‘CCC 
camps’ neseniai apleistos, 
dabar pridėtos prie sąra
šo.

Pereitais keturiais me
tais mūsų valstybės įstei
gė net 350 nauių parkų su 
žemės plotu iš suvirš pu
sės milijono akerų. Dabar 
yra suvirš tūkstantis val

su žemės
EYNON, PA.

ne-
- w

Evnon miestelis vra 
toli Scrantų. Čia lietuviai 
turi nedidele, bet jaukią 
bažnytėlę, kurioje klebo
nauja Amerikoje gimęs ir 
augęs kun. J. Auruškevi- 
čius. Nors jis yra Ameri
koje gimęs, bet jaučiasi 
tikru lietuviu natri jotu.

Rugsėjo 4 d. Sodalietės 
ir Šv. Rožančiaus draug
ia ruošia parapijos naudai 
vakariene, i kuria tikimi 
sutraukti nevien vietinius 
lietuvius, bet ir iš apylin
kių. Zuikelis.

LAVVRENCE. MASS.

T 
t
T
T
T

Panelė Budenaitė turėio 
operaciją Barr Sanatoriu- 
me.

Kaip viena iš Sodaliečiu 
atstovių, jai gaila, kad 
negalės dalyvauti ALRK 
Federacijos Kongrese, ku
ris ivvksta rugpiūčio 24. Į 
25. 26 dienose, bet tvirtai 
tiki, kad bus kuosekmin- 
giausis.

Lawrence vieši pas savo 
tėvelius kun. Juozas Pau- 
liukonis. Pareiškė, kad 
bus ir Federacijos Kon
grese.

I

Vvskunui sostas bažny
čioje iau nabudavotas. 
Svetainė išdabinta. PaneJp 
.Tuozanina Kauninaitė ar
tistiškai išrašė svetainėj 
šūkius iš kuriu įstrigo 
man šie: “Kristus Mūsų 
Karalius”. “Ramvbė Ir Iš
ganymas”, “Išmok Mels-’

^YALBUMį

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

Samuel Kaufman. Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

tis — Mokėsi Gyventi”. • jauja Seserys Pranciškie- 
“Kristus Mūsų Kelias,! tės. Čia klebonauja visų 
Tiesa, Ir Gyvenimas”,! gerbiamas ir 
Vienybėje Galybė, Jos lai- kun. P. Česna.
kykis”, “Visame sek Kris- Prieš porą savaičių šio- 
tų,” ir tt. | je parapijoje įvyko Sese-

Panelė Kaupinaitė tikrai rų Pranciškiečių naudai 
apdovanota artistės dova- kolekta. Suaukota nema
nomis.

mylimas
v •

žai pinigų. Mat, Mahanoy 
City katalikai yra susi- 

Amerik os Lietuvių pratę ir sa^o įstaigas re- 
duonkepykla turėjo pikni- mia. Rap.
ką Palangoje, rugpiūčio 
15 dieną. Susirinko gra
žus būrelis žmonių. Ponas 
Bruzgulis daugiausia dar
bavosi. Teko sužinoti, kad 
pelno liko apie $50.00.

Aušrele.

buvo adv. M. Šlikas, kuris 
kaip pasakoja adv. K. Če- 
ladynas, gal rasi taps tei
sėju. Dabar turime palan
kų lietuviams teisėją p. 
Lewis, kuris yra gimęs 
Lietuvoje ir dažnai ben
drauja su lietuviais. Kada 
buvo čia atvykęs J. E. 
vyskupas Matulionis, tai 
ir teisėjas Lewis dalyvavo 
visose pramagose ir pasa
kė gražią kalbą. K.V.

• v

NEWARK, N. J.
Baigiantis vasaros sezo

nui, Šv. Trejybės parapija 
rengia didelę laivu “Eks
kursiją” į Rye Beach, sek
madienį rugpiūčio 29 d., 
dideliu ir gražiu laivu 
“FAIRVIEW”, kur gali 
sutilpti suvirš tūkstantis 
žmonių. Laivas išplauks 
iš Newarko nuo Center 
St. (Passaic Riever Pier) 
9-tą vai. ryte, dienos tau
pymo laiku.

Tikietus galite gauti 
pas kleboną, parapijos ko
misijos narius, ir visus 
choro narius. Kadangi šis 
bus paskutinis išvažiavi
mas laivu, tai pageidauti
na, kad kuodaugiausia va
žiuotų, jaunų ir suaugu
siųjų, nes bus geras or
kestras, kur galės sau lin
ksmai visi laika praleisti 
ir tuomi paremti savo pa
rapiją. Būtų labai gražu, 
kad ir kaimyninės koloni
jos prisidėtų.

Jonukas.

DŽIUGINANTIS DALY 
KAS

ristams ir žmonėms atos
togose. National Park 
Service praleido apie 20 
milijonų doleriu išvysty
mui 55 “Recreational De- 
monstrat i o n projektų”, 
kurie dabar viešai atida
ryti.

Čia yra naturališki eže
rai — ir kartais įtaisyti e- 
žerai — laivelių plaukioji
mui. Yra vėsių upeliu — 
kaikurie su žuvimis. Pasi
maudymui vietos. Vai
kams vra mažus upeliai 
ir prūdai, kur jie gali 
braidžioti ir žaisti su ma
žais laiveliais. Čia yra vie
tų pasivaikščiojimui. Yra 
“tennis” laukų, baseball 
laukai ir vaikų žaismavie- 
tės. Ko mes reikalaujame 
atostogoms? Čia ar ten, 
visiems prieinama — ir 
mūsų pinigų krepšiui... 
Dėdė Šamas duoda šitas 
atostogoms patogumus.

Dė-

New York, Duluth, StJ
Paul, Minneapolis, 
shineton. San Francisco, 
Atlanta. St. Louis, Cincin- 
nati. Chieasro, Louisville, 
Kansas Citv. Philadelphia

National mas kavos derlius 25L4 iki 
“Re- 26 mil. maišų. Be to. vra 

ankstvbesnė ka- 
Vyriausvbė 

j susirūpino galimu kavos 
valstvbi- kainų kritimu. Imta kavą 

J—ypač nuo grggr

Profesionalai, Oiznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “L>arbiuinke" tik 
lai’ verti skaitytoji) paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

KAVOSPhiladelphia, Pa.
ka p. Antano Tvaranavi- 
čiaus sumanymui ir kitų 
uoliai darbuotei, o ypač p. 
Ęazio Žadeikos, rugpiūčio 
12 d. įvyko p. A. Galvy
džio, Lietuvos Seimo vice
pirmininko pranešimas a- 
pie Lietuvos ekonominę 
būklę. Pasak jo, Lietuva 
ekonominiai stovi labai 
gerai. Tai patvirtina ir 
lenkų New Yorke leidžia
mas laikraštis “Nowy 
Swiat”, kuris yra čia Len
kijos oficialus organas. 
Tas laikraštis rašydamas 
apie Lenkijos skolas pa
duoda, kad Lenkijos kiek
vienam piliečiui išeina po 
140 zlotų, kad atmokėtų 
visas Lenkijos skolas, 
kaip tuo tarpu Belgijos 
kiekvienam gyventojui iš
eina po 6000 zlotų; Angli
jos — 4,400. zlotų; Pran
cūzijos 3,400, o Lietuvos 
— tik 40 zlotų. Taigi ar 
tai nėra džiuginantis daly
kas, kad maža valstybė 
taip gražiai ir sumaniai 
moka tvarkyti finansus.

Lenkai tokių žiniij ne
skelbia apčioje Lenkijoje, 
nes žmonės sukeltų revo
liuciją, bet skelbia išeivi
joje. Vadinasi, Lenkija 
negali susilyginti su Lie
tuva finansais.

Tą vakarą dalyvavo ir 
p. Generalis Konsulas Jo
nas Budrys. Prakalbose 
vadovavo p. Tvaranavf- 
čius. Po prakalbų įvy 
bankietas. Toastma

TIKRAS LIETUVIS 
JOSEPH D. GAYSON

L1CEN8ED OPTIC1AN 
Geriausio stiliaus akiniai

721 Main St. 2S
Hartford, Conn. Phone 2-6848

1937-38 metais numato-
ir Richmond. .............
Park Service kaino “R: __ _
creational Demontration nemaža 
nroiektas” išvystė net 55 vos atsarga, 
tokias vietas.

Daue dideliu 
niu parku tinka atosto-1 deginti, 
^oms. Mes turime įvairias mėn. pabaigos kavos degi- 
“wayside camns” ir vals
tybiniu parku grintelių 
kolonijas tik kelių valan
dų kelionę padarius iš mū
sų miesto.

Mūsų valstvbinėse girio
se vra šimtai apsistojimo milijonai 
vietų (camps), kurios,,Pernai metais tuo pačiu 

laiku tebuvo sudeginta 
tik vienas milijonas mai
šų. Tai naujas neriboja
mos 
kos išsigimifto įrodymas. 
Argi nebūtų geriau tą ka
vą ar galimus už ją gauti 
pinigus skirti geriau ne
turtingiems, negu ugniai.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

nimo tempas pagyvėjo. 
Kasdien sudeginama po 
100.000 maišų. Tuo būdu 
nuo metu pradžios iki lie
pos vidurio. kaip rašo 
“Germania”, sunaikinta 9 

maišų kavos.
«

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

SHENANDOAH. PA.

U

vietų (camps), 
kad nors toli nuo didelių 
miestu ir neprieinamos 
paprastam darbininkui su

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

BROCKERT’S ALE

kapitalistinės tvar- 
si^imiffio įrodvmas.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Mahanoy City randasi 
apsuptas kalnais, tarsi, 
kad būtų kokioje “krepas- 
tyje”. Čia yra nemažai lie
tuvių. Jie turi savo baž
nyčią gotiško stiliaus ir 
mokyklą, kurioje mokyto-

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

VALIO! VALIO! PIKNIKAS!
DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENA!

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

Čia bus progos įsigyti naują automobilį “Ply- 
month”.

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 Lt.

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

RENGĖJAI.

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD MASS 
TEL Norwood 1503 

Monteilo Office: 
10 Intervale 8t

TEL Brockton 2005




