
į DABARTIES 
BILDESIUOS

c

Amerikos miestuose ima 
trūkti ne vien gyvenamų
jų butų. Ima trukti moky
kloms patalpų. Dabar yra 
du milijonai vaikų dau
giau, negu 1928 m., o mo
kyklų 12.000 mažiau. Be 
to šioje šalyje yra 20.000 
pasenusių mokyklinių tro
besių, statytų prieš 1870 
m. kiek tai atsirastų dar
bo, jei prasidėtų mokyk
lų statyba.

Prieš dešimt metų iš kas 
100 mašinų 44 buvo senos. 
Dabar iš kas 100 mašinų 
65 mašinos yra senos. Mo
dernizavimas mašinų yra 
atsilikęs. (Mašinos am
žius yra 10 metų).

1929 m. Amerikos gele
žinkelių kompanijos įsigi
jo 730 naujų lokomotyvų. 
O 1933 m. tik viena gele
žinkelių kompanija teįsi- 
gijo tik 1 naują lokomo
tyvą, o 1935 m. geležinke
lių kompanijos įgijo 34 
naujus loko motyvus. 
Prieš 1929 m. geležinke
liai išleido per penkis me
tus po 800 milijonų dole
rių naujoms reikmenoms 
kasmet, o pastaruosius 
penkis metus tik po 200 
milijonų dolerių kasmet.
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Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos (Lawrence, 
Mass.) bažnyčia, kurioj prasidės ALRK Federacijos 
Kongresas, rugpiūčio 24, 25 ir 26 d.d., š. m.

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

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. Ę. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

i
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Didžiosios kompanijos 
pradėjo palaikyti ryšius 
su garsiaisiais universite
tais tuo tikslu, kad turė
jus progą susipažinti su 
gabiausiais student a i s. 
Kompanijų atstovai turi 
pasikalbėjimus su tokiais 
studentais ir tariasi apie 
darbus prie tu kompanijų. 
Pasekmės to yra tokios, 
kad praėjusį pavasarį

TEL. SOUth Boston 2680

Sveikina ineMusų Išeivijos Moterų Seimą
Pirmadienį, rugpiūčio 16 d., Chicago, III. prasidė

jo ALRK Moterų Sąjungos 18-tasis Seimas, Švč. Pa
nelės Gimimo lietuvių parapijoj, West 68th ir South 
Washtenaw Avė. Seimas prasidėjo iškilmingomis šv. 
mišiomis, dalyvaujant J. E. vyskupui M. Reiniui.

Po pamaldų prasidėjo seimo sesijos. Dalyvauja 
apie 100 atstovių; Garbės Svečias J. E. vyskupas Rei
nys ir kiti ižymūs mūsų išeivijos vadai.

Antradienio vakare įvyksta šeiminis bankietas 
Šv. Kazimiero Akademijos auditorijoj. Trečiadienį, 
rugpiūčio 18 d. po rytinio posėdžio bendri pietus, ku
riuos atstovėms iškels Moterų Sąjungos Garbės Na
rė p. Marijona Brenzaitė, buv. Sąjungos iždininkė. Po 
nopietinio posėdžio bus’ais arba privačiais automobi-

propozicijų nuo komp mm. -|jaįs atstovėms bus aprodyta Chicaga ir jo įžimybės.
jų buvo daugiau, negu 
kandidatų.

Amerikos plieno darbi
ninkas per pusantros va
landos uždirba tiek, kiek 
jo draugas Anglijoj uždir
ba per tris ir tris trečda
lius valandos, Vokietijoj 
per septynias valandas, o 
Belgijoj per 14 valandų.

Ketvirtadieni, rugpiūčio 19 d. seimo užbaiga.
Moterų Sąjunga yra vienintelė mūsų išeivijos 

moterų organizacija, kuri dideliais šuoliais užima vis 
platesnę dirvą išeivijoje. Moterų Sąjunga leidžia gra
žų, turiningą, moterims skirtą mėnesini žurnalą “Mo
terų Dirvą”, kurį redaeruoja aukšto išsilavinimo mo
teris, ponia Sofija Sakalienė. Seimo proga sveikiname 
Moterų Sąjungos Seimą ir linkime Dievo palaimos 
kilniuose tos organizacijos užsimojimuose.

Pasaulyje yra 35.028.682 
telefonai. Pusė iš ių yra 
Jungtinėse Valstybėse.

PREZIDENTAS ROOSE
VELT NOMINAVO 
BLACK I TEISĖJUS

C

Federacijos Kongreso Koncertas Bus

———|----------------
CHICAGOS LIETUVIAI 
IŠKILMINGAI MINĖJO

LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTĮ

' ——i -

Chicago, UI. — Sekma
dienį, rugpiūčio 15 d., Švč. 
P. M. į Dangų Ėmimo 
šventėje visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose iškil
mingai minėta Lietuvos 
krikšto 550 metų sukak
tis. Tūkstančiai lietuvių 
išklausė 
mokslų 
muniją 
tuvos ir 
tencijai.

J. E. vyskupas Reinys įų priverstos jas priimti 
pasakė turiningus pamok- “Ar tai bus CIO ar Am 
sius net keturiose bažny
čiose.

KATALIKŲ KUNIGAS 
RAGINA DĖTIS Į UNI

JAS

J. E. Vyskupas M. Reinys Pasakys 
Kalbą Darbininkų Klausimu

• v

i:-!______

šv. mišių ir pa- 
ir priėmė šv. Ko- 
katalikiškos Lie- 
visoš išeivijos in-

Cleveland, Ohio, — Rug
piūčio 16, — Katalikų
Bažnyčios kunigas prela
tas Smith, atėjęs į plieno 
fabrikų . streikuojan č i ų 
darbininkų susirinkimą, 
padrąsino juos laikytis 
savo nusistatymų, reika
lauti unijos pripažinimo 
ir pažadėjo jų reikalams 
kas savaitę duoti no $25. 
00. Jis sakė, kad darbi
ninkai turėtų susirašyti į 
uniją, ir kompanijos bū-
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DINGO SOVIETŲ 
LAKŪNAI

ly
rikos Darbo Federacijos 
unija, aš visuomet ginsiu 
jūsų reikalus ir dėsiu vi
sas pastangas, kad jūs 
laimėtumėte sau tinkamą 
pragyveni m u i atlygini- 
mą .

SHANGHAIBOMBAR-
Fairbanks, Alaska — 

Sovietų Rusijos lakūnai, 
kurie išlėkė orlaiviais iš 
Maskvos pereitą penkta- 
dieni, rugpiū^o 13 d. ke-, DUOJAMAS BOMBOMIS
lionėn į šiaurės polių. Ke- _____
lionėje dingo. Nėra žinios ŠIMTAI UŽMUŠTA 
kur ir kas su jais atsiti- -----------
ko. Spėjama, kad visi 6 Padegė Miesto Pakraščius 
lakūnai buvo priversti nu
sileisti kur nors Alaskoj. 
Sovietų valdžia kreipėsi į 
Jung. Valstybių valdžią, 
prašydama, kad padėtų 
surasti lakūnus. Taipgi iš
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J. V. Karo Laivynas Gelb
sti Amerikiečiams 

Išsikraustyti
Į

sovietų Rusijos pasiųsta nonijos karo laivai bom 
lakūnai orlaiviais ieškoti barduoia tarptautini mie- 
žuvusių. Iš Jung. Valsty- Shanghai.
bių išlėkė pasižymėjęs la- jChapei priemiestį, 
kūnas Jimmie Mattern pa- J. , 
dėti surasti žuvusius Ru- ' kiečiai pradėjo 
sijos lakūnus.

Pirmadienio rytą kun. P. M. Juras, Lawrence lie
tuvių parapijos klebonas, telephonu praneša, kad jam 
pavyko susitarti su WLLH, Lowellio stoties vadovy
be, kad ALRK Federacijos Koncerto programa, an
tradienį, rugpiūčio 24 d., nuo 8:00 vai. vakare iki 9:00 
vai. būtų transliuojama per radio iš Šv. Marijos par. 
svetainės. Taigi visi, kurie tik turi radio, jeigu dėl 
kokių svarbių priežaščių negalės dalyvauti Federaci
jos Kongrese ir Koncerte, tai pasukę savo radio ant 
1370 kilocvcles išgirs bažnytinių giesmių, lietuviškų 

j dainų programą, o svarbiausia, tai J. E. vyskupo M. 
Reinio kalbą. Dalyvaujantieji Federacijos Kongrese 
ir Koncerte ne tik išgirs programą, bet taipgi turės 
progos pamatyti kaip ji bus perduodama oro ban
goms, kurios neš tą programą į kiekvieno namą Nau
joj Anglijoj.

Tai istorinis įvykis. Garbe kun. P. M. Jurui už 
išrūpinimą modernišku būdu perduoti Federacijos 
Kongreso programą.

Beje, Federacijos Kongreso Rengimo Komisija, 
kuriai vadovauja kun. P. Juras, priruošė ir jau ati
davė spaudai spausdinti istorinę apie 100 puslapių 

> knygą - programą, kurioj telpa kelių mūsų išeivijos 
žymiųjų vadų referatai. Kongreso ir parengimų prog
rama. Šią knygą gaus kiekvienas atvykęs į ALRK 
Federacijos Kongresą. įvykstantį rugpiūčio 24, 25 ir 
26 d.d., 1937, Lawrence Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoj. <

Nuoširdžiai patariame kiekvienam (ai) sąmonin- 
gam(ai) lietuviui ir lietuvaitei katalikui vykti į Fe
deracijos Kongresą, kur atsinaujinsite dvasioje ir pa
tirsite kun. klebono P. M. Juro ir jo vadovaujamos 
komisijos rūpestingumą, nuoširdumą ir svetingumą. 
Viši keliai teveda mūsų^ataTFk!fWT visuomenę į Law- 
rence, Federacijos Kongresą.

Shanghai, Kinija — Ja-

Padegė 
Jano-' 

nams atidarius ugnį, ki- 
iš kanuo- 

Jių šaudyti į Japonijos 
I karo laivus, kurie stovi 

DU UŽMUŠTA BELGRA- Whangpoo upėje. Kinie-j 
j čiai bombarduodami Ja
ponijos laivus iš orlaivių 
numetė kelias bombas ir į

Gen. Franco Karo Torpeda 
Nuskandino Radikalų Laivą

UŽĖMĖ KELIS MIESTUS ISPANIJOS RADIKALAI
----------- LEIDĘ LAIKYTI

ŠV. MIŠIASPaėmė Tūkstanti Radika
lų į Nelaisvę

DO RIAUŠĖSE

Kad su piautuvais nu
plauti ir su spragilais pri
kulti 15 bušeliu kviečių 
reikia nuo 35 iki 50 va
landų. O atliekant tą dar
bą moderniškomis maši
nomis bereikia 45 minutu. 
Reiškia su nąašinomis 
darbo atlieki per minutą 
tiek, kiek per valandą be 
mašinų.
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Amerikos žmonės įvai
riems reikalams Der dieną 
suvartoja po 100 galionų 
vandens.

Amerikoje farmerių į- 
plaukos iš pieno sudaro 
20 nuoš. jo visų įplaukų.

Castel Gandolfo, Italija, 
— Rugpiūčio 15 d. po pa
maldų Šv. Tėvas buvo išė
jęs pasivaikščioti. Jis il
gai vaikščiojęs ir nepa
vargęs. Jaučiasi sveikes
nis ir stipresnis.

INDIJONAI ŽADA 
KREIPTIS I KANADOS 

VALDŽIA 
Radio City, S. D. —• 

Rugp. 16, — Amerikos In
dijon a i skundžiasi, kad 
valdžia jiems neduoda rei
kalingos pragyveni m u i 

Black nominavimo pašalpos. Jų vadas sako: 
kilo daug nepasitenkini- “Baltasis 
mu. Senatas turi dar kan-' 
didatą patvirtinti.

KILO NEPASITENKI
NIMŲ

Washington, D. C. —
Prez. Roosevelt vieton pa
sitraukiančio Aukščiau
siojo Teismo teisėjo Van 
Devanter nominavo Sena
torių Hugo Lafavette 
Black iš Alabamos. Sena
torius Black yra karštas 
Naujos Dalybos ir prez. 
Roosevelt rėmėjas. Dėl 
Šen.

arba veik tiek, kiek yra 
vertos karvės.

šiais laikais Dastatyti 
namą atsieina brangiau, 
negu brangiaisiais metais 
1926—29.

Praėjusiais metais šio 
krašto žmonės išgėrė 
4.320.000.000 buteliu ‘nop- 
so’. Tai atseina po 32 bu
teliu kiekvienam vyrui, 
moterei ir vaikui.

Praėjusiais metais šioje 
šalyje gaisrų nuostoliai 
atsiėjo po $2.05 kiekvie
nam žmogui.

Šių metų pradžioje au
tomobilių nelaimiu šioje 
šalyje buvo 21 nuoš. dau
giau, negu pernai.

Vertė arkliu ir mulų A- 
merikoje siekia $1.750. 
000.000. Jų vertv du sykiu 
didesnė kiaulių ir avių,

šiemet farmerių ban
krotų Amerikoj buvo 15 
nuoš. mažiau, negu per
nai. r

Pranešama, kad Ispani
jos radikalų valdžia leido 

sukilėlių laikyti šv. mišias Madride 
G-3 torpeda nuskandino jr Valencijoje privačiuose 

s radikalų vai- namuose. Bet bažnyčių

IstanbuI, Turkija — To
li nuo Ispanijos

Belgradas, Jugoslavija, , . x. , .
Mladenovel “užmuši ““et, Ispanijos , .

nuo Belgrado Įvyko svetimšaliu, tarp m tris g™ gar a-v. Oud^ De neleido atidaryti, nes dau- 
amerikiečius. Cadiz. Visą įgulą įsgelbe- guma bažnyčių sunaikm-

demonstracija prieš vai- atstovai Kinijoj 10 RusiJos garlaivis Var- tos, o kitos paverstos san-
dzią, kuri pasirašius kon- v- atstovai Kinijoj , Aanesea 1 —•___
kordatą su Vatikanu. De- tuojau įsakė visiems ame- _ . . . - „. -
monstrantai Driešin a s i rikiečiams išsikraustyti iš Hendaye, Prancūzijos- nuo civilio karo pradžios 
konkordatui. Demonstruo- bombarduojamo nuėsto Ispanijos mbežms, Rugp. Ispanijos radikalai davė 
darni pradėję mėtyti ak- Shanghai. Amerikiečiams 16 d. 
menimis ir plytomis į žan-1 iSs^jaustyti gelbsti J. V. riuomene pradėjo 
daros, žandarų vadas įsa-1 jūreiviai. ’

radikalų vai-

Tai pirmą kartą 
nuo civilio karo pradžios

žmogus savo 
prižadų mums neišpildo. 
Praeitą žiemą daug senes
niųjų indijonų badu išmi
rė. Jei Amerikos prezi
dentas nieko nesirūpins 
mums pagelbėti, mes 
kreipsimės į Kanados val
džią ir pažadėsime jai ati
duoti South Dakota’s 
Juoduosius kalnus”.

700,000 KOMUNISTŲ )
IŠMETĖ Iš PARTIJOS

katalikams tokias “leng
vatas”. Taigi radikalai- 
raudonieji, kurie skelbė, 
kad Ispanijoj nėra katali
kų persekiojimo, kad ten 
katalikai turį laisvę biau- 
riai melavo, nes dabar pa
tys radikalai savo pa- 

i skelbtu “leidimu” laikyti 
šv. mišias privačiuose na- 

Gen. Franco armija žy- muose, pripažįsta, kad 
giuoja i paskutinę radika- buvo uždrausta ne tik 
lu valdžios tvirtovę šiau- bažnyčiose melstis, bet 
riniame pakraštyje San- į 
tander. . Jeigu pavyks už
imti, tai tada gen. Franco 
turės savo kontrolėje vi
sus svarbiuosius punktus 
šiaurinėje Ispanijos da
lyje. Gen. Franco kariuo
menė užėmė apie tuziną 
miestelių palei vieškeli 
nuo Aguilar De Campo į 
Reinosą. Sukilėliai sako, 
kad jie 1000 radikalų paė
mė i nelaisvę. Kita dalis 
sukilėlių 
smarkiai, 
der, o dar 
lankoje.

Gen. Franco ka- 
’ > smar-

Kiniečiai bom- kią ofensyva šiaurinė jei 
“ ‘ . Smarkiausias 

stovėjo mūšis įvyko trys mylios 
nuo pramonės miesto Rei-

kė žandarams paleisti šū-'bomis sužalojo J. Vakari- Ispanijoje, 
vius į demonstruojančią 
minią, kad sudrausti mu
šeikas. Rezultatas to, du 
nušauta ir apie tuzinas 
sužeista.

PROTO LIGONIU SKAI
ČIUS AMERIKOJE

• DIDĖJA

New York, N. Y. — 
Rugp. 16, — Jungtinių 
Valstybių valdžios oficia
lus delegatas į tarptautinį 
gydytojų suvažia v i m ą,

Prancūzų telegramų a- 
gentūra Havas praneša iš 
Maskvos, kad po paskuti
nių įvykių Sovietų Rusi
joje iš komunistų partijos 
pašalinta iš viso 700,000

P. G-as. partijos narių.r

Dr. Walter Treadway, su
grįžo iš Europos. Užklau
stas apie protinius ligo
nius jis pasakė: “Mes A- 
merikoje turime ligoninė
se daug protinių ligonių, 
nemažiau, kaip 500,000. 
Jų priežiūra į metus kai- 
nuo ja apie $82,000,000. 
Kasmet. protinių ligonių 
pasidaugina apie 14,000”.

nį laivą, kuris 
Shanghai uoste.

Du šimtai amerikiečių, j nsoa. Sukilėliai paėmė ne- 
kurie išvyko iš Shanghai laisvėn visą radikalų ba- 
buvo pateke į karo lauką, talioną ir penki kiti bata- 
kur ėjo mūšiai, bet išliko lionai suspėjo pabėgti, 
nesužeisti.

šiomis dienomis atvyko 
Anglijos kariuomenė pa
gelbėti savo piliečiams 
saugiai išvykti iš Kinijos 
karo lauko.

Shanghai mieste ir apy
linkėje jau užmušta 3000 
žmonių. Japonija dabar 
sukoncentravo visas karo 
jėgas Yangtse žioty ir pa- 

. siuntė savo galingus orlai
vius į Shanghai aplinku
mą, kur Kinija turi su
traukusi 100,000 kareivių. 
Žymūs militaristai žino
vą) sako, kad Shanghai 
virsiąs kruviniausiu mū
šio lauku, kokio dar nėra 
buvę Kinijos istorijoj.

kariuo m e n ė s! 
eina į Santan 
kita Baskų į

privačiuose namuose. 
Katalikų bažnyčios, kaip 
patys radikalai skelbia, y- 
ra uždarytos, apiplėštos, o 
kitos paverstos sandėliais.

MIRĖ DR. A. BACEVI
ČIUS

Šiomis dienomis Eliza
beth, N. J. mirė dr. A. Ba
cevičius, sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Velionis buvo 
rimtas gydytojas ir susi
pratęs lietuvis patrijotas. 
Jaunas būdamas velionis 

■veikė su aušrininkais.



Antradienis, Rugpiūčio 17, 1937 
ir-

^>•-1

VIETINES ŽINIOS
L. R. K. FEDERACIJOS 
VIETINIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
įvyks antradienį, rug

piūčio 17 d., š. m. 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje, Šv. 
Petro par. salėj, ant 5-tos 
gatvės. Kviečiami visi at
stovai dalyvauti. Valdyba
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KRIKŠTAS
Rugp. 14 d., tapo pa

krikštytas sūnus Bronis
lovo ir Onos (Rakauskai
tės) Antanaičių vardais 
Pilypas - Jeronimas. Kū
mais buvo Jonas Vitkaus
kas ir Eva Narinkevičiu- 
tė.

Rugp. 15 d. tapo pakrik
štytas sūnus Jeronimo ir 
Anielės (Vaitkiūtės) Ry- 
an vardais Geraldas-Povi- 
las. Kūmai buvo Juoza- 
zapas Vaitkus ir Katrė 
Ryan.

DIDELIS GAISRAS
Everett, Mass. — Eve- 

rett Coal kompanijos kie
me kilo gaisras. Iš septy-j 
nių miestelių gaisrininkai 
buvo suvažiavę gesinti. 
Gaisras padarė $200,000 
nuostolių.

APSIVEDĖ
Rugp. 15 d., Jonas Ba

ravykas apsivedė su Zofi
ja Augustavičiute, 381 
Westem Avė., Brighton. 
Liudijo Stepas Keris ir 
Marijona Augustavičiute.

ANTANAS JURGELAITIS
• • * <

Šiomis dienomis išvyks
ta į Šv. Rožės T. Dominin
konų Novicijatą, Spring- 
field, Kentūcky, Antanas 
Jurgelaitis, vienas iš jau
niausių, širdingiausių, ir 
darbščiausių parapi jos 
veikėjų.

Antanas gyveno su savo 
tėveliais ir trims sese
rimis, 167 West 7th St., 
So. Bostone visą laiką. 
Nuo pat mažens buvo 
darbštus; gražiai mokėsi 
pradinėse mokyklose, daž
nai laimėdamas pagyrimų 
ir dovanų. Užbaigė sunkią 
Boston Latin School 1935 
metais “cuffi Įaudė”. Mo
kykloje jam ne tik sekėsi 
klasiškas mokslas, bet 
taipgi gražbylvbė bei de- 
batavimas. Pabaigęs auk
štesnius mokyklos kursus, 
Antanas nutarė tapti Kri
staus kareiviu, ir įstojo i 
T. Domininkonų vedamą 
Providence College, kur 
mokėsi per du metu gau-

damas “magna eum Įau
dė” laipsnius.

Parapijos veikime, jis 
visuomet pasirodė pirmo
je eilėje. Buvo jaunimo ir 
vaikučių geriausias pie
telis. Mokino parapijos 
katekizacijos mokykloje 
(ypatingai priruošdamas 
vaikučius prie pirmos šv. 
komunijos). Giedojo pa
rapijos choruose. Lankė 
lietuviu kalbos vasarinę 
mokyklą, kurią garbingai 
užbaigė 1931 metais. Iš
mokęs gražiai vartoti lie
tuvių kalbą, tapo parapi
jos vasarinės mokyklos 
mokytoju ir Vedėju. Mari
jos Vaikeliu Sodalicija 
daug pasinaudojo io su
manumais: Priklausė prie 
Blaivininkų 49 kuopos, 
buvęs du kart N. A. aps
kričio raštininkas. Taipgi 
buvo įstojęs į Vyčių 17 
Algirdo kuopą. Antanas 
buvo vienas iš mūsų Jono 
Kmito Studentų kuopos 
steigėjų ir energingiausiu 
narių; “Studentų Žody” 
mes galime rasti daug 
gražiu jojo parašytų eilių 
bei rašinių. Antanas vra 
“Darbininko” 
bendradarbis.
buvo užsiėmęs parapijos 
biednųju ir nelaimingųjų 
likimu, ir buvo jauniau
sias mūsų Šv. Vincento 
de Paulio skyriaus narys 
bei raštininkas per tris 

) metus.
Iš šito trumpo Antano 

veikimo aprašymo galime 
pažinti, kad Antanas Jur
gelaitis yra nepaprastas 

", ir kad jo liki- 
___ yra kilnus; Moksle 
gabus, kalboje iškalbus; 
visame rimtas, pasišven
tęs lietuvis jaunuolis.

Visi linkime Antanui 
geriausių pasekmių ištę- 
sėti sunkų mokslą, ir vesti 
Kristaus vynuogyne der
lingą piūtį.

Pranelis.

^jaunuolis, i 
" ?mas yra k:

• v

DAKTARAI
Tet. So. Boston 2060
Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. BoAtdn
Ofiso valandos nno 9 1*1 12, triio 
1:30 1*1 8 Ir nuo 0:80 Iki 9 r. T. 
SeredopJis nno 9 1*1 12 v. dieną.
Subaiotntt nud 9 1*1 8 m vikare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pa?al sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Dfino Valandos: j—4 ir 6—8

278 Harvard Street; 
kamp. Ihdtttt irti Centrai Šą., 

-Cambridge, Mass.

ar, a darbininkas

Visuomet Tokis Pat!
z Visuomet Geras!

Visuomet Patenkinantis!

-f T

nuolatinis 
Jis labai

ll VYČIŲ
17 Algirdo kuopos mė

nesinis stisirinkiinas į- 
vyks ketvirtadienį, rug
piūčio 19 d., Septintos 
gatvės svetainėje, 7:30 
valandą vakare. Šiame su 
sirinkime išgirsime kui* i: 
kada buš mūsų “FHvate 
Party”. Tad ptašdme, kac 
visi atsilankytų ir tuomet 
tiktai visi būsime paten
kinti su išvažiavimu.
L; V. 17-tos Kp. Valdyba.

- t

EXTRA
Sodaliečių Susirinkimas 

įvyks rugp.-August 23, 
7:30 vai. vak., šv. Petro 
par. svetainėje, (Sodalie- 
čių kambary), 492 E. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Šis susirinkimas labai 
svarbus, todėl kviečiamos 
visos narės dalyvauti.

Valdyba.

Iš Krano

f

PARODYK KRANĄ

MIRF.

Boston. 'Zoss

Rugp. 16 d., Carney ligo
ninėje, po sunkiai opera
cijai, mirė Petras Pago
jus, 67 mėtų. Jis paėjo 
Telšių parapijos. Atvažia
vo Amerikon apie 40 metų 
atgal. Ilgai yra gyvenęs 
Brocktone. Ilgai gyveno 
So. Bostone, laikė krautu
vę ant E St. Jis buvo sa
vininkas viso bloko ant 
kampo E St. ir 4th St. Pa
liko tris brolius ir ketųres 
seseris. Laidojamas iš šv. 
Petro bažnyčios, rugp. 18 
d., 9 vai. ryte, Šv. Bene
dikto kapuose.

Velionis gražiai su sa
kramentais pasimirė. Pra
džioje ligos aiškinosi prieš 
Katalikų tikybą. Vėliau li
goje pats pasišaukė kuni
gą su sakramentais ir 
gražiai prieš Bažnyčią at
sinešdamas tapo aprūpin
tas jis paskutiniais sakra
mentais.

Velioniės kūnas yra pa
šarvotas graboriaus Kas
paro namuose.

PRANO RAZVADAUSKO 
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

o ypatingai gražių bažny
čių.

Viena gatvė vadinama: 
“Avenue dės Cbamps - E- 
lysees”, galima būtų ly
ginti su gražesniomis A- 
merikos gatvėmis, gi vi
sas Paryžiaus miestas dar) 
toli likęs ’tfiio Amerikos 
didmiesčių.

Pasaulinė paroda atrodė 
bus labai įdomi ir turinin
ga, bet aš lankiau pra
džioj berželio mėn., o tuo

REIKALINGA patyrusi lietu
vaitė — Hairdresser. Gera alga, 
darbas pastovus. Atsišaukite: 
Casper Beauty Parlor, 1064 Dor
chester Avė., Dorchester, Mass. 
Tel. GENeva 3668. (16-20)

3REV/ER5. SiNlCE '870.

Rokiškio biednuomenei. 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas p. Budrys apie p. 
Kvyklio atvykimą prane
šė p. Shapiro, kuris tą pa
čią dieną susikvietė kai- 
kuriuos So. Bostono ir 
Brocktono lietuvius profe- 
šijonalus 
kus pas 
svečiams 
pietus.

Dalyvavo šie: p. M. 
Kvyklys, Lietuvos Seimo 
atstovas; adv. A. ir S. 
Šalnai, Dr. Kapočius, adv. 
J. Veracka su žmona, p. 
J. Baltramaitis iš New 
York, adv. Kupka, p. S. 
Mockus, pp. Minkai, 
Michelsonienė, p. A. 
Kneižys, “Darbininko” 
daktorius, p. David šani- 
ro iš Worcester, adv. 
Dorn iš Brockton, p. T. 
Grevis ir p. A. Shapiro su 
savo šeima, kuri Rokiškis 
pagerbė.

Pietūs praėjo gražioje 
nuotaikoje. Pasakyta kal
belės, sudainuota keletą 
lietuviškų dainelių.

p. A. Shapiro yra stam
bus biznierius ir duosnus 
biednuomenės šelpė j a s. 
Cantone turi 200 a kerių 
ūkį, gražius namus ir mo
derniškai įrengtą svetainę 
parengimams. Svetainės 
ne nuomoja , bet išleidžia 
dykai labdaringiems tiks
lams. Jo duosnumą patyrė 
ne tik Rokiškis, bet ir 
Naujos Anglijos labdarin
gos organizacijos. Jis tik
rai užsitarnauja pagar
bos. Rap.

ir laikraštinin- 
save į namus ir 
suruošė šaunius

JUOZAS M. DIL1S
LAIKRODININKAS

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

366 VV. Broadway 
So. Boston, Mass.

i
i

PARSIDUODA Maynarde 8 
kamb. namas, 3 karams pra
džius, didelė barne, 18 aktaru že
mės su vaisiniais medžiais. Pusė 
mylios nuo miesto centro. Kaina 
tik $6,000 arba uš genaus j pasiū- 
lijimą. Telef. Waltham 0534, Mr. 
Peter Saluuci, 55 Pond St. Wal- 
tham, Mass. (17-20-23)

I

PARSIDUODA naujas moder
niškas namas su visais įrengi
mais, 12 myliu nuo Bostono, 1 
mylia nuo Concord turnpike. 100 
aktaru žemės. Kaina $6,900 ar
ba uš geriausi pasiulijimą. Telef. 
Waltham 0534.

šie:

p.
F.

re-

A* •*

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

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

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. 
S. firmų Ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, 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

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.
v •

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTII 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER
SO. B'JSTON. M 

Prieš Afidrew Sq., 
Subway

puikiai 
dvi

So. Bostone vandalai 
nutepliojo raudonai admi
rolo Farragut, civilio ka
ro kovotojo stovylą, ku
ris pastatytas pačiame 
pajūry, Strandway. Parkų 
viršininkas? gavęs prane
šimą iš policijos apie van
dalų darbą; tuojau įsakė 
parkų prižiūrėtojams nu
plauti maliavą, bet kada 
nesidavė taip lengvai nu
plauti; tai turėjo atidėti i- 
ki vakar dienos. Vanda
lai tą darbą padarę iš šes- 
tadięnio į sekmadienį 
nakfį.

sekmadienj

Štai jau mėnesis laiko 
esu Lietuvoje. Važinėju 
po graži asnes Lietuvos 
dalis ir įdomesnias vietas. 
Kelionę į Lietuvą turėjo
me puikią. Laivas “Queen 
Mary” labai patogus ir y- 
ra visokio užsiėmimo kaip 
tai: teatrai, šokiai, kon
certai; maudynės ir kito
kių žaislų. Rytais kaip ne
užmiegodavau pėr ilgai, 
eidavom į bažnyčią - kop
lyčią.

Po keturių dienų kelio
nės laivu, turėjome išlipti 
Prancūzijos uoste Cher- 
bourg’e. Buvo nemalonu, 
nes laivu kelionė tikrai 
viliojanti.

Paryžiui stovėjau sa
vaitę laiko.' Gražys mies
tas, turi gražių parkų, 
sodų įvairių istorinių vie
tų; daug įdomių muziejų,

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

bužius. »
J. EIDUKAS

322 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

laiku buvo dar nebaigta, 
tik vokiečių ir rusų pavi- 
Iijonai buvo baigti. Lai
kytojų buvo jau labai 
daug iš įvairių šalių. Jei 
teks grįžti vėl per Pary
žių, tai matysiu daugiau. 
Važinėjimas taxes ir mai
stas pigesnis, gi viskas ki
tas brangiau kaip Ameri
koj.

Berlynas irgi
atrodo, ten stovėjau 
dieni.

Lietuvoje malonu, 
lankiau jau: Šiaulių, 
nevėžio, Biržų, Kėdainių 
ir Ukmergės apskr. Bu
vau ir Palangoj, tikrai 
gražu!

Dabar pati rugiapiūtė, 
todėl gal ir man teks kirs
ti rugiai. Derlius menkas 
Lietuvoj.

Kas naujo po Ameriką, 
kaip visas veikimas? Lie
tuvių diena ar pavyko? 
Beje, kaip LDS Seimas 
praėjo, ką naujo nutarė? 
Įdomu! Laikraštį “Darbi
ninką gaunu, ačiū! Vi
siems patinka ir įdomus.

Širdingiausi sveikinimai 
tamstai, Jūsų šeimai, 
“Darbininko” štabui ir vi
siems draugams!

Su gilia pagarba, 
Jūsų —

Pr. Ūazvadauskas
Prierašas. Dėkojame Pr. 

R. j už laišką ir sveikini
mus. Amerikoje daug 
naujienų. Baigiasi Seimų 
laikas. LDS. ir Vyčių sei
mai praėjo sėkmingai. 
Laukiame Moterų Sąjun
gos ir didžiulio ALRK Fe
deracijos Kongreso.

ap-
Pa-

— v •

IŠVAŽIAVO SPECIALI
ZUOTIS

Rugp. 12 d., panelė slau
gė Anielė Smigelskytė, 
gyv. 85 C St., dirbusi Čar- 
ney ligoninėje, i išvažiavo 
į Chicagą specializuotis 
kaikuriuose savo profesi
jos šakose. Ji baigė slau
gių mokslus Camel ligoni
nėje. Išlaikiusi valstybės 
kvotimus, tapo registruo
ta slaugė šioje valtsybėje. 
Ji nori pastudijuoti ir ki
tose valstybėse, už tat ims 
kelių savaičių kursą šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoni
nėje, Chicagoje. Ir tris 
mėnesius studijuos gar
sioje Chicagos Maternity 
Center. Po to ji mano pa
simokyti New Jersey vals
tybėje ir Washington, D. 
Č.

NUOŠIRDI PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame 

kleb. kun. P. Virmauskiui, 
kun. P. Juškaičiui ir dea- 
konui Baltrušiunui už pa
tarnavimą bažnyčioje lai
dojant mano mylimą vy
rą, a. a. Joną 
čių. Dėkoju 
pp. Zaletskam 
šiam, būtent.
Vytautui Šimkevi č i am, 
Juozui Lukoševičiui, Al- 
phonsui Žurauskui, 
zui Minkevičiui ir 
Bomilai.

Taipgi dėkojame
siems kitiems, kurie ko
kiu nors būdu mums pa
dėjo ir sūramino nuliūdi
mo valandoje.

Elzbieta Nanartavičienė 
ir šeimyna.

Nanartavi- 
graboriam 
ir karstne- 
Antanui it

Juo- 
Jonui

ir vi-

MONARCH HOME 
' BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 įlydė Park AVe.
Arti Cummings Highway 

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

Valandos Sekmadieniais:
6—10:30 A. M.; 4—6.30 P. M

■r

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

MEHORIAU GRANITJE CO.-

GRABORIAI

J03EPH W, M
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PtJBLIC 
494 East Broadvay 

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

Patarnavimai Dieną ir Naktį

ROKIŠKIS PAGERBĖ SA
VO GERADARĮ 

Antradienį, rugpiūčio 
10 d. atvyko į Bostoną p. 
M. Kviklys, Lietuvos Sei
mo atstovas, Rokiškietis. 
Jis atyęžė p. A. Shąpiro, 
gyv. Canton, Mass. Rokiš
kio tarybos ir burmistro 
padėkos raštus, Rokiškio 
albumą už jo labdaringus 
darbus ir gausias aukas

t

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patamaviihas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC
• — ■ . ...... . . i

P. J. AKUNEVlCH IR SUNUS
GRABORIUS - UNDERTAKER

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. BR0aDWA¥, SO. BtfSTON, MASS. 

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

•z-

•z!
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A. L. R K. Federacijos XXVI Kongresas 
Rugpjūčio 24, 25 ir 26 dd. Lawrence, Mass.

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

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

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

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

Trečiadieni, rugpiūčio 25 d. — Visą dieną Kon- į 
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-iu įvyks 
BANKIETAS.

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

ATSTOVŲ REGISTRACIJA
Kongreso Rengimo Komisijos nutarimu, kiekvie

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

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

APSISTOJIMO VIETOS
Atstovams apsistoti rekomenduojame Ambassa- 

dor viešbuti, 572 Essex St. Kambariu kainos — nuo 
$2.00 iki $3.00. Kurie norėtu apsistoti pas privačius 
lietuvius, lai iš anksto būtinai praneša Ar»<?is+oiimo 
Komisijos pirmininkui — F. A. Krancevičiui, 48 Ten- 
ney St., Lawrence. Mass. Vietų pas privačius žmones 
turėsime gana apščiai. Apart to, mūsų gražioj Palan
goj. Sodaliečių vasarnamy galės apsistoti merginų ir 
moterų bent pora desėtku.

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

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

K. A. Vencius,
Kongreso Rengimo KomisijosPirm.
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DARBININKAS
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DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

ĮVAIRIOS ŽINIOS Žinios Iš Lietuvos
15 VIENUOLIŲ IŠVYKO džia, liepė merginai jį 

Į KINIJĄ > plakti su viela. Apie 100
----------- WPA darbininkų stovėjo

Ossing, N. Y. — Penkio- ant šaligatvio ir žiūrėjo 
lika Seserų Domininkonių kaip jį plakė, bet nė vie- 
išvyko iš Maryknoll Se- nas nestojo jam į pagalbą, 
minarijos Katalikų Užsie- Po to Willis tėvas pašari
nio Misijų centro į Kini- ’ " ” " ...............
ją misijų reikalais. Kai- 
kurios Seserys Vienuolės 
paskirtos vykti į Shang- 
hai, Manchukuo ir Pieti
nę Kiniją. Jos vyksta glo
boti sužeistuosius karo 
lauke. Štai kur pasišven
timas ir pasiaukojimas.

kė policiją. Policija juos 
visus areštavo, bet palei
do'iki teismui.

SOVIETU RUSIJOJ VĖL 
VEDAMA KOVA SU RELI 

GIJA

VAGONAI GREITAM 
SUSISIEKIMUI

sr

&

PRADĖJO KATALIKŲ 
AKCIJOS VASARINĘ 

MOKYKLĄ
“Temps” rašo, kad So

vietų Rusijoje vėl pradėta 
atkakli kova su religija. 
“Pravda” pradėjo spaus
dinti straipsnius prieš 
“ “ , ji reikalauja
primygtinai išplėšti bedie
viu sąjungos veiklą. Mi-

Kaunas — Dr. Pr. Dieli- me 
ninkaitis išeina iš 
KVC valdybos.

ŠIAULIAI

Perdaug Lietaus
Po sauso pavasario 

pirmosios pusės vasaros 
prasidėjo lytingos dienos. 
Jau antrą savaitę lyja, 
nors ir ne po daug, beveik 
kasdien ir neleidžia piauti 
rugių. Kurių nuplauti ru
giai, baiminasi, kad ne- 
sudygtų.

automobilių fabrike 
Vyr. “General Motors Argen- 

: tina” dirba arti 1000 dar
bininkų, kurių daugiau 
kaip trečioji dalis yra lie
tuviai. Fabriko direkto
rius Salvador Neglia ne
seniai kalbėdamas su 
spaudos atstovais, pareiš
kė, kad lietuviai darbinin
kai yra geriausi ir pavyz
dingiausi. Jis stebėjęs 
darbininkų darbštumą ir

Kaunas
turi specialūs ilgi vago
nai, kurie bus skirti vien 
tik greitam susisiekimui 
su užsieniu.

Užsakyti ke

ir
ŽEMĖS BANKAS PAR

DUODA 50 ŪKIŲ

ŠALIA NEVĖŽIO YRA 
UŽKASTA RUSU DIVI

ZIJOS KASA

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

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona JankienS,

1428 Colnmbia Rd., S. Boston, Masa. 
Prot. RaSt. — Bronė Cnnlenė,

29 OouM St., W. Rozbnry, Masa. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaAt. — Marijona Markoninte, 
4115 IVashlngton St., Roslindale, Mass.

TeL Parkway 0558-W
IMIninkė — Ona Staninllnte,

105 West 6th St, So. Boston. Mass. 
Tvark darė — Ona MIttVdlenė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Masa.

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

Vice-Pirm. Albinas Nevi era,
16 IVinfield St, So. Boston, Mara. 

Prot. RaSt Jonas Glineekls,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa 

{Fin. RaSt Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Masa

Ttdininkas Pranas Tuleikls,
I 109 Bowen St., So. Boston, Mass.
, Maršalka Jonas Zalkls,

7 Wtnfleld St, So. Boston, Masa. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 
‘ ftg nedėldlenf kiekvieno mėnesio

2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49C 
E. 7th St, So. Boston, Masa

Kanos Globėja — Ona Šiaulienė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mase.

Draugija savo susirinkimus laiko kas

7:80 vai. vakare, pobatnytinėj «v<= 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininke.

New Orleans, La. — 
Rugp. 16, — Katalikų Ak
cijos vasarinė i 
jau veikia pietinėse ir pie
tų vakarinėse valstybėse. .
Jas lankančiųjų yra 525 netas laikytis patiekia 
žmon ė s. Kun. Daniel s,av0„ skaitytojams toki 
Lord, S. J. yra mokyklos i 
direktorius. Jis 
sudarė 1 
Buffalo, N. Y. 
rugp. 16—21 d. 
valstybėms, ir rugp. 30 — 
rūgs. 4 d. ’ 
valstybėms.

Kataliku Akcijos vasa
rinėje mokykloje yra aiš
kinami aktualiau šieji 
klausimai, kaip tai, Krikš
čionybės atsakymas ko
munizmui, darbininkų ko- tis rašo apie visą eilę nau- 
enaratyvai, ir kiti įdomūs 3U suėmimų. Pastaruoju 
klausimai. Jaiku esą suimta visa eilė

________ žinomų komunistų veikė- 
KONGRESMONAS NO- jų: buvusis artimas Leni- 
RI ATGAIVINTI DARBO no draugas žurnalistas 

VALANDŲ IR ALGŲ Lapinskas, buv. užsienių 
prekybos komisaras Ro- 
senholcas, taupomųjų SS 
SR kasų valdytojas Oze-

mokykla Bažnyčią,

.“nusikaltimą”: esą, “U- 
taip pat ral° Aluniinijaus Trestas” 

tokia" mokyklą ”aui°s ,cerkvės statybai 
•p fKamenske davęs medzia- 

rvtinėms Toliau laikraštis rašo.
• .kad “Aukštojo Uralo visu

vakarinėms re.U^ dvasininkai už- 
. miršo apie savo pnesus: 
jie net tiek įsidrąsino, kad 
neseniai paskui mirusiojo 
grabą ėjo bažnytinis cho
ras ir dvasininkai”.

Toliau tas pats laikraš-

BILIŲ

Washington, D. C. —
Presidentas Roosevelt Į- renskis, Maskvos valsty- 
sitikino. kad darbo valan- binio banko direktorius 
du ir minimum algų bilius Goldbergas, Totorių res- 
liko atmestas, ir jau nau- publikos finansų komisa- 
io biliaus tuo reikalu ras Magdejevas, Ordžoni- 
nrieš Kongreso uždarymą 
nesuspės paruošti. Bet 
kongresmonas Dies, de
mokratas iš Texas nori, 
kad Atstovu Butas įgalio
tu darbo sub-komiteta pa
daryti tyrinėjimą laike 
Kongreso pertraukos ir 
paruoštų naują darbo va-

senas

kidzės vardo apygardos 
finansų viršininkas Nug- 
da, Kazakstano komisaro 
pavaduotojas Jecinas, len
gvosios pramonės komi
saro pavaduotojas
bolševikų veikėjas Elija- 
vas, rašytojas Borisas Pil- 
niakas, žinomas rašyto- 

Iandų ir minimum algų jas ir kritikas kunigaikš- 
bilių. j tis Svetopolk-Mirskis, ku-

‘ ris tik visai neseniai grižo
UŽ GANDŲ SKLEIDIMĄ iš Anglijos į Sovietų Ru- 

GAVO PLAKTI į siją, keturiamotorinių lė- 
----------- iktuvų fabriko direktorius

Margolinas, žemės ūkio 
mašinų fabriko direkto
rius Borisovas ir aukšto
sios kontrolės komisijos 
prie centralinio komunis
tų partijos komiteto na
rys, žinomas senas komu
nistų veikėjas Antipovas.

New Orleans, — 17 me
tų amžiaus mergina Eloi- 
se Willis, rimbu nlakė, 47 
metu amžiaus WPA dar
bininką, Oscar Kay. Ji pa
reiškė policijai, kad ji tą 
dariusią dėl to, kad tas 
vyras neteisingai ją ap
kalbėjęs.

Jos brolis parsikvietė 
Kay pas save į namus, sa
kydamas, kad WPA darb
davys ją nori matyti. Ka
da Oscar Kav atėjo į Wil- 
lis namus, tai jos tėvas ir 
brolis užnuolė ii ir gerai 
sumušė. Paskui pririšę ji 
su stipria virve prie me-

MIRĖ ISPANUOS KAR
DINOLAS

Seville. Ispanija, — 
Rugp. 12, — Kardinolas 
Hundain y Esteban, Sevil
le Arkivyskupas, sulaukęs 
74 metų amžiaus pasimi
rė.

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

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda žvie
gus produktus ir maloniai patarnauja. Nųfję j bilę kurią krautuvę 
oasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

PO VILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Coltunbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHEBTER, MAB8 
PERKINS SQ. 

CASH MARKET 
Povilas Baltrušiūnas, sav. 
490 Broadvay, Tel. SOD 8120

■■

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. south Borton 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkąri 
džiną piknikams ir visokiems 

parengimams.

4,

Napaleono kariuomenė 
žygiavo į Maskvą ne tik 
pro Kauną ir Vilnių, bet 
taip pat pro Kėdainius 
Panevėžio link. Apie tą 
kelionę žmonėse yra ne
maža pasakojimų. Už ket
verto kilometru nuo Sur
viliškio, prie Dambravos 
dvarelio, šalia Nevėžio į- 
lankos buvo palaidota 
daug Naoaleono karių. 
Nuo tos vietos už nusant- 
tro kilometro, Čibikalnio 
dvaro kalne, yra apkasai, 
kur žmonės rasdavo gelž
galių ir karo pabūklų. 
Dar už poros kilometrų y- 
ra vieškelyje užkasta ru
sų divizijos kasa.

Apie ta kasa sužinota 
šitokiu būdu. Kaukalniuo- 
se gyveno neturtingas 
žmogus pavarde Tiburca. 
Kartą jam teko kaž ko
kiais reikalais būti Petra
pilyje Ten prie jo priėjęs 
vienas 93 metu emeritas, 
kareivišku mimdiru apsi
rengęs. medaliais ir kry
žiais susikabinęs ir Tihur- 
cą lietuviškai pakalbinės. 

— Matau. — sako, kad e- 
si pilka miline apsivilkės 
ir marga juosta susijuo
sės. todėl manau, kad esi 
lietuvis. Jei tai tiesa, tai 
pasakyk iš kur sveikas e- 
si.

Tiburca pasisakė iš kur 
esąs. Tuomet senukas ka
reivis. paėmęs iš Tiburcos 
priesaikos žodi, kad ką iš 
io išgirs laikys paslapty
je, papasakojo, jog 1812 
metais jis tarnavęs rusu 
kariuomenėje. Kai minė
toje vietoje jų divizija bu
vo prancūzų apsupta, tai 
rusai skersai kelia iškasė 
griovį, i jį įvilko iš Nevė
žio duotą, į kurį supilė iš 
piniginės dėžės pinigus, 
vėliavą ir kt., užkasė ir 
sulvgino su žeme. Per mū
ši iš divizijos liko tik jis 
ir dar du kareiviai. Jam 
pavyko perplaukti Nevė
ži ir nakriaušv. Įsikabinus 
i krūmus, išbūti tris die
nas. nes visa laiką pro šąli 
vieškeliu ėjo prancūzai. 
Po tri jų dienu jis vos gv- 
vas nušliaužė nas eiguli, 
kur dvieju savaičių laiko-, 
tarpvie atsigavo ir rei-j 
kiamai sustiprėjo. Išėjęs 
iš eigulio jis ilgokai klajo
jo, kol Pskove surado ru
su kariuomenę. Atitarna
vęs pateko pas viena ku
nigaikštį generolą ir kaip 
emeritas neblogai gyveno.

Minėtas Tiburca jau yra 
miręs, o tą vietą labai ma
žai kas žino. Tos vietos li
gi šiol dar niekas nėra 
kasinėjęs. Tsb

• v •

V •

LIETUVIAI DARBI
NINKAI PAVYZDIN

GIAUSI

Kaunas — Žemės Ban
kas paskelbė, kad rugsėjo 
22 d. iš antrųjų varžyty
nių parduoda 19 ūkių ir 

š^žinin^imą“daugiau kaip 31 Qk! » pirmųjų varžyti- 
metus laiko. “General Mo- nnl- 
tors Argentina” fabrike 
darbas eina amerikoniška 
sistema. Atlyginimas mo
kamas neblogas. 
(Apsakymėliai-

GEN. NAGEVIČIAUS
KOLONIZACIJOS

NAS
PLA-

Kaunas — Gen. Nagevi
čius, lankęsis Pietų Ame
rikoj, jau išplaukė atgal į 
Lietuvą. Gen. Nagevičius 
grįžęs į Kauną parengs 
platų kolonizacijos planą.

Šiemet per pirmąjį pus
metį į Klaipėdos uostą į- 
plaukė viso 616 jūros pre
kinių laivų. Tik per vieną 
birželio mėnesį įplaukė 
145 laivai. Tuo tarpu į 
Liepojos (Latvijos) uos
tą per pirmąjį šių metų 
ketvirtį įplaukė tik 
laivai, taigi vos ne 
pat, kiek į Klaipėdos 
tą per vieną mėnesį.

155 
tiek 
uos-

Dabar daugiausia atve
žama cemento, geležies ir 
kitų panašių prekių.

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

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

f ---- -----------are Corox surface
units vithout a 
single crack or 
crevice to hide 
dirt. Even the 
oven has rounded 
corners to make 
cleaning simple.

Ci^NLINESS hus 
kosomy Of orounoM

Learn WHY the 
Westinghou»e Range 
is the biggest “bar- 
gain buy” in years. 
Come in. We ^11 also 
gladly tell you how 
easy our budget buy- 
ing plan has made it 
for countless homes 
to enjoy economical 
electric cooking.

*

Švara ir Parankumas
Turėti Westinghouse elektrikinį pečių yra be 

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

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

----------------------- i

Argentinos didžiausia-|\į

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

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas.
Telefonas Uberty 2337

u
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Vytauto D. bažnyčioje kun. Juozo Tumo-Vaiž
ganto antkapio lenta, kuri buvo įmūryta šiemet.
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DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ 

IDEALISTŲ ŽODŽIAI

“Yra parašyta: “Būkite 
šventi, nes ir aš esu šven
tas”. Ir jei jūs kaip į tėvą 
šaukiatės į tą, kuris ne
žiūrėdamas asmenų, teisia 
kiekvieną pagal jo dar
bus, elkitės su baime jūsų 
keleivystės metu žinoda
mi, kad jūs esate atpirk
ti... ne gendančiu auksu 
ar sidabru, bet brangiu 
krauju Kristaus.

Nuvalykite savo sielas 
meilės klusnumu brolišką
ją! meilei; tikra širdimi 
karštai mylėkite viens ki
tą. Kiekvienas kūnas yra 
kaip žolė, ir visa jo garbė 
kaip žolės žiedas: sudžiū
vo žolė, ir jos žiedas nu
krinta; bet Viešpaties žo
dis pasilieka per amžius.

I Petro laišk. 1, 16-24.

levo kalbą apie rinkimus, 
vedamajam str. pažymi, 
kad

SSSR jokia kita partija 
negali būti toleruojama, 
kaip tik viena Stalino— 
Lenino partija, o rinki
mai turį atrinkti tik ge
riausius kovotojus už 

socializmą.
Taigi, de f acto per rinki
mus kokių ypatingų staig
menų laukti netektų.

♦ ♦

Toliau šitų rinkimo nuo
statų negalima būtų lai
kyti tik paprastu maniev- 
ru vidaus minioms ir už
sieniui paimponuoti šitais 
Rusiioj dabar labai ne
jaukiais laikais.

Jie rodo pirmiausia SS 
SR vadu norą ir tų ko
votoju dėl socializmo ei
les įtraukti daugiau 
žmonių, norą atidaryti 
ligi šiol labai sandariai 
uždarytas politinio vei
kimo duris, anapus ku
rių velke tik vieni ko
munistu partijos nariai, 
ir Įleisti platesnius sluo- 
snius. Įleisti pirmiausia 
nepartinius žmones, an
tra, ypačiai jaunimą.
Įsileisti nepartinius, nes 

partijos žmonėms stipriai 
nusivilta. Jakovlevas, re
feruodamas rinkimų nuo
status, pabaigoje griežtai 
nusiskundė ligšiolinia i s 
kaimų ir miestų sovie
tais. Daugelyje vietų iie 
pavirtę biurokratais. Jie 
moką tik blankus žemes
nėms įstaigoms pasiųsti, 
tik pabaudas dėti, tik “iš
kilmingus” posėdžius da
ryti. kuriuose niekai esą 
tauškiami: kitur net visu 
posėdžių didesnė dalis vis 
esą “iškilmingi”.

“Kai kur sovietų vado
vai didžiuojasi tuo laimė-. 
jimu, kad jų skyrių visi 
vedėjai ar jų pavaduoto
jai yra komunistų parti
jos nariai... Ar reikia iš
rodinėti, kad daugely ūkio 
ir liaudies švietimo orga
nų, pavyzdžiui, geriau bū
tų turėti dorus ir įgudu
sius nepartinius, negu da
bar sėdinčius tam tikrose 
vietose žmones, kurių daž
nai vienintelis nuopelnas 
yra tas, kad jie turi parti
jos bilietą” (Pravda 186. 
nr.).

Vadinas, aiškiai pajus
ta, kad į partiją sulenda 
visoki karjeristai, ku
riems pats darbas yra 
svetimas ar neišmanomas. 
Norima dėl to įtraukti 
daugiau sveiko elemento, 
kuris paprastai lieka a- 
napus partijos ribų. Tokiu 
būdu į politinę akcija ir 
visą valstybės gyvenimą 
turėtų įeiti, kad ir komu
nistai, bet jau žymi dalis 
mitinguotų komuni s t ų, 
kuriems ligi šiol partijoj 
nebuvo vietos.

Norima įtraukti į politi
nį veikimą ir jaunimą. 
Viena, kad jaunimas iš vi
so parodo daugiau entu
ziazmo. O antra, jaunoji 
karta yra išaugusi jau so
vietiškoje atmosferoje. Ji 
nebeprisimena tų laikų, 
kada buvo keliama revo
liucija.
Ji negales palyginti, kaip 
dabartinė Rusija yra nu 
tolusi nuo anos revoliu
cinės Rusijos, kiek ji y-l 
ra pažengusi buržuazinės 
ir kapitalistinės santvar

kos linkme.
Nepaslaptis, kad dabar 
vis labiau ' įsigali ir savo
tiškas nacionalizmas Ru
sijoje. Vis dažniau kalba
ma apie tėvynę, tėviškę. 
Nesvetimos rusifikacijos

Be to, reikia vengti ir 
kito kraštutinumo — ne
reikia būti perdėtai kuk
liu. Daugelis patekę tarp 
žmonių lenda į kampus, 
gūžiasi kitiems už nuga
ros ir išrodo, kad jie dvi- 
linki susiries ir smuks į 
kokį plyšį, kad tik jų kas 
nepamatytų. Tokiu atve
ju kiti turi pamanyti, kad 
gal pastebėjai esąs kur 
nors nesusitvarkęs — esi 
kur susitepęs, apsižiūrė
jai, kad kur nors drabu
žiai nesutvarkyti ar pana
šiai; gal kam nors esan
čių esi kokį nemalonumą 
padaręs ir dabar nori iš
vengti su juo susitikti ar
ba kad esi vaikiškas, ne
subrendęs ir naivus. Tai 
ir pačiam, ir kitiems su
daro didelio nemalonumo.

Visuomet reikia laiky
tis ramiai, laisvai ir su 
savygar b a. Vyresnie
siems . reiksk pagarbą, 
sau lygiems draugišką 
palankumą, mažesnie
siems bičiulišką geru
mą, o visiems kartu — 
nuoširdų dėmesį ir de
ramą jų padėties ir uži
mamos vietos vertini- 

mą.
Reikia taip pat atsimin

ti, kad ne visur ir ne vi
suomet tinka tas pats lai
kymasis. Kas kita yra 
vestuvės, kas kita laidotu
vės, kitaip reikia laikytis 
savo draugų būrely, ki
taip pas aukštesnius žmo
nes, svečiuose ir taip to
liau. Be to, isidėmėtina, 
kad labai gadina įspūdi, 
jei vienas iš visų išsiski
ria savo nuotaika — kur 
visi yra linksmi sėdėda
mas paniuręs, rimtoje 
draugijoje išsišokdamas 
triukšmingumu, liūdinčių 
tarpe juokus darydamas 
ir t. t.

Visuomet reikia atsi
minti kur esi ir pride
rinti prie bendros nuo
taikos. Užsimirši mas 
kur esi ir neprisiderini- 
mas prie bendros nuo
taikos ne tik daro ki
tiems blogą įspūdį, bet 
kartais ir didelių nema
lonumų.
Taip pat nemalonu įspū

dį daro, kai kaikurie ima 
rodyti perdėtą ir nenuo
širdu mandagumą. Nuola
tinis linkčiojimas, tūpčio- 
jimas aplink, meilikavi
mas, perdėtas švelnumas 
ir gerumas, ypatingai jei 
dar tai neina iš širdies, y- 
ra atstumiantis ir nema- 

i lonus. Tai, kaip žmonės 
sako, lapės elgesys. O Ir 
apskritai perdėtas man
dagumas ir paslaugumas 
žmonėms įkyri. Su savo 
gerumu, prielankumu nie
kad nereikia kitiems žmo- 

.T??.” T”’"? nėms užsimesti.neissiauklejimą ir nai- vieš™. vio* —
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PRENUMERATOS KATNA:
Amerikoje metams ...........  $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams .......................... $5.00
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Nauja Arkivyskupija
į
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Detroito Vyskupui M. J. Gallagher’iui mirus, A- 
paštališkas Sostas paskyrė naują Vyskupą Edwardą 
Mooney, drauge paaukštindamas Detroito vyskupiją 
į arkivyskupijas. Prie tos progos įkurta nauja Lan- 
singo, Mich., diecezija, kurios ganytoju paskirtas 
Vyskupas Juozapas H. Albers. Tuo būdu Detroitas 
bus katalikybės centras pačioj šiauriausioj Amerikos 
daly.

Detroito arkivyskupija yra viena stambesniųjų. 
Ji turi 500,000 katalikų, 700 kunigų ir apie 100,000 
vaikų ir studentų, lankančių katalikiškas mokyklas. 
Katalikiško švietimo atžvilgiu ji užima ar tik ne pir
mąją vietą Amerikoje. Detroitas tai be galo sparčiai 
augąs miestas, moderniškas, švarus, turįs jau arti 
2,000,000 gyventojų. Jame susispietė automobilių in
dustrija, kurios dirbtuvių priskaitoma į 54. Kadangi 
automobilių industrija yra viena stambiausiųjų Ame
rikoje ir auga karštligingu greitumu, tai ir darbo bei 
darbininkų klausimas Detroite yra pats aktualiau
sias. To klausimo rišime neatsilieka ir katalikai. Jų 
akcija Detroite daug veiklesnė negu bet kokiame ei
liniame darbo centre. Ten yra ir socialinio teisingu
mo centras, kun. Coughlino žinioje.

Katalikiškoji veikla Detroite pasiekė aukščiau
sio laipsnio prie a. a. Vyskupo M. J. Gallagher. Tas 
šviesus europinio kalibro Vyskupas buvo viens veik
liausiųjų katalikiškų darbuotojų šioj šaly. Naujasai 
Arkivyskupas Mooney savo instaliacijos kalboje taip 
apibūdino Vyskupo Gallagher’io asmenybę:

“Kalbant apie milžinišką šios vyskupijos augimą, 
tenka pastatyti tinkamoj šviesoj garbingą Vyskupo 
Gallagher’io asmenį, kurio vardas neatskiriamai su
jungtas su įkūrimu 105 parapijų ir pastatydinimu 150 
parapijinių mokyklų, neskaitant aukštesniųjų moky
klų ir labdarybės įstaigų. Neilstama energija, su ku
ria jis rišo šio dinamiško, milžiniškai augančio, mies
to problemas, įrašė jo gyveniman tokį rekordą, su 
kuriuo vargu kas susilygins”.

Naujasai Detroito Arkivyskupas esąs pilnas uo
lumo, sumanumo ir energijos. Jis dar nesenas žmogus 
— 55 metų — ir pačiame įsibujojime veiklaus savo 
gyvenimo. Atrodo, kad jis bus geras katalikų vadas, 
ypač socialinio teisingumo klausime. Kovotojų mes 
turime begales, bet kaip mažai vadų su bent kiek pa
kenčiama sveika orientacija! Jei stambesniuose in
dustrijos centruose atsirastų nors po vieną sumanų 
katalikų vadą ir jei tarp tų vadų būtų išlaikoma vie
noda linija, tai katalikų darbininkija pajustų tvirtą 
pamatą po savo kojomis. K.
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Pagrindiniai Gražaus Elgesio 
Dėsniai

Daugelis turi silpnybę 
jaustis esą nepaprasti 
žmonės — jiems vis išro
do, kad jie ypatingai ge
rai išrodo, kad jie dau
giau už kitus išmano, ge
riau viską moka negu ki
ti ir 1.1., todėl jie į kitus 
žiūri iš anksto, kalba la-

____
niekad nevaidink nepa
prastas žmogus esąs ir 
nemanyk, kad kiti už 
tave prastesni, mažiau ? 
išmano, nieko tinkamai 
nemoka, nes tuo tik pa
rodysi savo tuštybę,

vumą.
bai autoritetingai ir aps- Tai t daugelis mano I

'kad mandagus elgesys tu-' 
’ri būt prašmatnus, ypa

tingas, krintąs į akį. To- 
į dėl jie stengiasi labai į-i 
mantriai laikytis, jų jude- ■ 
šiai ir mostai labai savo-

žmogų, stengiasi visur pa
brėžti, kad jie ne bet J 
koks šapas ir kitiems da
ryti įspūdžio. Ir jiems iš
rodo, kad tai labai gražu.
■Hio tarpu toks žmogus tiSki kalba visai 
dažniausia išrodo lyg i dami keisdami baIsą. var. 
peštynes einąs gaidys, ku- todami nepaprastUB žo- 
ris eina išsižergęs, papC- dži veidą... . “3“ ,. uzaus, veiuą visaip ibai ai-tęs gurklį, kratydamas »-! pydami ir vartydami akl3. 
rauduką skiauturę, aki- B faliw žiūrint išr0.

v? d<> kaž koks priklos teat- 
rališkumas, lyg tas žmo
gus scenoje vaidintų jam 
netinkamą vaidmenį.

Mandagus elgesys turi 
būti paprastas, kuklus 
ir natūralūs. Visoks te
atrališkas vaidinimas y- 
ra skonio ir 
mo trūkumo že

galąsdamas snapą. Ki
tiems tai yra užgaulu, ne
pakenčiamu , ir, juokingą, 
nes iš tokio elgesio veržte; 
veržiasi pasipūtimas, kitų 
niekinimas ir neišsiauk-i 
Įėjimas. Todėl pirmutinis 
pagrindinis gero elgesio; 
dėsnis —

v •

Demokratiški Gestai
Kremliuje

VYRIAUSIOSIOS TA
RYBOS RINKIMO 

NUOSTATAI

sa- 
7 d. 
Vy- 
aki-

Visur ir visuomet buk 
mandagus, bet manda
gumo neperdėk ir neį
kyrėk. Tai kitus apsun
kina ir varžo, o jei dar 
tame jaučiamas nenuo
širdumas — atstumia ir 
sudaro blogą apie tave 
nuomonę.
Galų gale, reikia paste

bėti, kad yra ir tokių, ku
rie iš mandagumo nori 
sau pelną pasidaryti. Jie 
lankstosi, pataikauja, vi
sur rodo paslaugumą, at
sidavimą, turėdami tikslo 
už tai būti vienu ar kitu 
būdu atlyginti. Toks suk
tumas ir šunuodegiavimas 
yra žemas dalykas ir ki
tiems labai priklus.

Iš mandagumo niekad 
nereikia daryti .sau 

ji- priemonės ką nors iš ki
tą gauti. Stengtis man-

Baltojoj Kremliaus 
lėj Maskvoje liepos 
buvo didelės iškilmės, 
riausybės ir Stalino 
vaizdoje buvo atidaryta
Centrinio Vykdomojo Ko
miteto ketvirta sesija. 
Dar pereitais metais 
gruodžio mėn. buvo priim
ta vadinamoji Stalino 
konstitucija. Tas aštuntas 
Sovietų Visuotinis Suva
žiavimas, kuris priėmė 
konstituciją, buvo pave
dęs C. V. Komitetui išdir
bti nuostatus rinkimams į 
Vyriausiąją,Sovietų Tary
bą, kitaip sakant, parla
mentą. Dabar ir buvo su
sirinkęs CVK, kad išklau
sytų jo prezidiumo pa
ruošti projekto.

Rinkimu nuostatai, kaip 
jie paskelbti “Le journal 
de Moscou,. turi 112 str. 
Svarbiausi tie, kurie nu
sako, a) kas gali rinkti ir 
būti renkamas, b) kas ta
ri teisę kandidatas siūly
ti, c) kaip atliekami patys 
rinkimai.

Pačiu, pirmuoju str. sa
koma, kad rinkimai yra 
visuotiniai, lygūs, tiesio
giniai ir slapti.

Rinkti gali visi SSSR pi
liečiai, sulaukę 18 metų, 
be skirtumo rases, tauty
bės, tikėjimo, išsilavini
mo, gyvenamosios vietos, 
socialinės padėties, jeigu 
tik jiems teismas nėra a- 
tėmęs tų teisių. Jie turi 
pasyvią ir aktyvią rinki
mų teisę, t. y. gali rinkti 
ir būti renkami. (2 str.). 
Tą teisę turi ir raudono
sios armijos kariai.

Kandidatus gali statyti 
komunistų partijos orga
nizacijos, profesinės są
jungos, koperatyvai, jau
nimo org-jos, kultūrinės 
befidruomenės ir kitos or
ganizacijos, įregistruotos 
įstatymų numatyta tvar
ka” (56 str.). O 57 str. 
dar pažymi, kad kandida
tus statyti gali ir sociali
nių organizacijų bei dar

bininkų sąjungų centri
niai organai, respublikų, 
tam tikrų teritorijų ats
tovybės, ūkininkų ar dar
bininkų susirinkimai kol
chozuose ar sovehozuose.

Teritorija padalinama 
apylinkėmis, kuri o m i s 
vienodas gyventojų skai
čius nustatomas po 300. 
000 tiek kaimui, tiek mie
stui.

Kadangi renkama sykiu 
ir Vyriausioji Taryba ir 
Tautybių Taryba, tai šiai 
pastarajai nustatyta to
kia proporcija: kiekvienai 
sąjunginei respublika 25 
apylinkės, autonomin e i 
respublikai 11 ap., auto
nominei sričiai — 5 ap 
kiekvienai tautinei grupei 
po 1 ap.

Balsavimas slaptas, bal
sų skaitymas viešas.

* *

SSSR spauda šituose 
rinkimų nuostatuose 
ypačiai akcentuoja di
delį demokratiškumą, 

kokio nėra nė Prancūzi
jos, Belgijos, Šveicarijos 
ar Amerikos demokrati
nėse valstybėse. Tuo tar
pu “Volkischer Beobach- 
ter” ir kai kurie lenkų lai
kraščiai paskelbė, kad 
rinkimuose tegalėsian t i 
dalyvauti tik viena ko
munistų partija.

Visai suprantamas SSSR 
pyktis dėl vokiečių ir len
kų tokių išvadų. Joms 
patys nuostatai d e i u r e 
neduoda jokio pagrindo. 
Demokratiškiau sudary
tas rinkimų įstatymas 
vargiai ar begalėtų būti. 
Greičiau galima būtų a- 
bejoti tik tokio demokra
tiškumo racionalumu.

Taip de iure. Bet de fac- 
to gali ir kitaip būti. Šian
dien žiūrima ne tiek įsta
tymo, kiek jėgos, kuri ga
li įstatymą paremti ar ki
taip interpretuoti. Įstaty
mas dėl to daros labai re
liatyvus dalykas. Jo geru
mas praktikoje pareis nuo 
to, kaip jis bus vykdomas. 
‘O staliniškoji konstituci
ja, kuria remiami šitie 
rinkimų nuostatai, garan
tuoja žodžio, spaudos, su
sirinkimų, mitingų, mani
festacijų laisvę (125 str.), 
bet tik tiek kiek jomis 
siekiama “sustiprinti so
cialistinę tvarką SSSR” 
(125 str.). Taigi sunku tį* 
keti, kad kitokios nuomo
nės žmonės būtų toleruo
jami, kaip tik komunistai. 
Ir pati "Pravda” tame nr.,

• v

dagumu ką nors jjriver- 
sti mums ką dovanoti 
arba apskritai mums už 
mandagumą apmokėti 
tuo ar kitu būdu yra la
bai negražus ir tiesiog 
nepadorus elgesys. 
Mandagumas visuomet 

turi būti ne kas kita, kaip 
mūsų gero ir nuoširdaus 
nusistatymo kitų žmonių 
atžvilgiu išreiškimas gra
žiomis formomis. “V. Ž.” kuriame spausdina Jakov

Mylėkite vienas kitą 
brolių meile. Pagerbimu 
vienas kitą pralenkite. 
Džiaukitės viltyje; būkite 
kantrūs suspaudime, iš
tvermingi maldoje. Lai
minkite tuos, kurie jus 
persekioja, laiminkite ir 
nekeikite.

Džiaukitės su linksmai
siais, verkite su verkian
čiais. Niekam piktumu už 
piktą neatsimok ė k i t e. 
Taigi jei tavo neprietelis 
alksta, papenėk jį; jei jis 
trokšta, duok jam atsiger
ti. Nes tai darydamas tu 
krausi žarijas ant jo gal
vos. Nesiduok nugalėti 
savęs piktumui, bet nuga
lėk piktą gerumu.

Šv. Povilo laiškas. 
Rom., 112, 9-21.

pastangos kitų tautybių 
gyventojams ir griežtos 
prieš jas represijos. Prisi
minkim tik suomiškosios 
Kalerijos likimą!

Nepaslaptis, kad pasku
tiniu laiku ir kitataučiai 
vadovybėse nelabai mė
giami, o visai eilei kita
taučių buvo sudarytos 
sąlygos visai išsikraustyti 
iš Rusijos. Parkilo gi jų 
kai kurie ir į Lietuvą pas
kutinėmis savaitėmis. Ka
žin ar ilgai ten šils ir ko
munizmą ypačiai pamėgę 
žydų tautybės žmonės?

Visas šitas nukrypimas 
nuo revoliucijos laikų ko
munizmo Rusijoje senie
siems kovotojams yra 
sunkiai pergyvena m a s. 
Jiems nelengva atsižadėti 
griežtojo komunizmo ide
alų. Jie dėl to nėra tinka
mi šitam jau, taip sakant, 
kapitalistėjančiam ir na
cionaliste jančiam režimui. 
Jaunimas yra patogiau
sias elementas naujesnei 
Sovietų Rusijai kurti. 
Tam jis ir norima įtrauk
ti dabartiniais rinkimų 
nuostatais.

Tarp didelių tik didžia
jai Rusijai pakeliamų su
krėtimų, tarp didelių iš 
kitos pusės arktikos ar 
kitokių laimėjimų, šitie 
rinkimai bus viena iš ap
raiškų nuolatinės Sovietų 
Rusijos evoliucijos, kuri 
yra labai sunku, bet ir la
bai įdomu sekti. J. A.

• (XX Ant)
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...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris). 4-...~..... .
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Didžiojo Federacijos 
Kongreso Belaukiant

f

Kongrese dalyvaus J. E.
Vysk. M. Reinys. Refera
tus skaitys: kun. K. Urbo
navičius, dr. A. Rakaus

kas ir kun. P. Juras

v •
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mūsų tautiečių medžiagi
niai dėl buvusios ir dali
nai dar tebesančios depre
sijos kenčia. Daug yra pa
vojų netekti tautybės ir 
net tikėjimo. Turime gel
bėtis. Tam reikalinga vie
nybė. Prie vienybės mus 
šaukia Bažnyčia, šaukia 
ir tauta. Šventasis Tėvas 
jau daug kartų ragino ti
kinčiuosius susiorganizuo
ti ir dirbti išganingą apa-

mo, jis netenka darbo, ir* meškerėm, jie už savo 
tuo pačiu pasmerkiamas darbą gauna tokį menką 
mirti, nes ne jam šimtus atlyginimą, kad tik var- 
kilometrų vykti į tirščiau gaiš negalais gali ąprū- 

■ apgyventas vietas. pinti save ir savo šeimas
Darbininkai gyvena var- pragyvenimo šaltiniais iš- 

ganose trobelėse, kur vė- tisus metus. Ir tas kalėii- 
jas pučia per sienas, kada mas laive, 
tik panori. Darbininkai mėnesius 
minta prastu maistu, ku-(žmonių, kaip laivo įgula,; 
rio vos pakanka išlaikyti , taip Įgrista, kad neretai,.

goms. Kraštai, kuriuose j jūrą.- Dažnai išplaukda- 
kun. K. jie gyvena; gerai sutvarkę * " ----- •

“Laiminu A. L. R. K. 
Federacijos kongresą” — 
iš anksto parašė Jo Emi
nencija Bostono Kardino
las. “Kongrese tikrai bū
siu” — pasakė garbinga
sis svečias iš Lietuvos J.
E. Vysk. M. Reinys. “Visi štalavimo darbą, 
kongreso atstovai ir visi Amerikos Lietuvių Ka- 
svečiai maloniai mūsų ko- talikų Federacija — tai 
lonijoj bus pasitikti ir pa-' mūsų vienybės organiza- 
vaišinti” — sako kun. Pr.jcija, tai mūsų katalikiško 
Juras, Šv. Pranciškaus veikimo centras. Ji jau 
parapijos, Lawrence, Mas- veikia nuo 1906 metų. Ka- 
sachusetts, klebonas ir.ro metais ji įsteigė Tau- 
žymus mūsų visuomenės, tos Fondą ir Amerikos 
veikėjas, pas kurį įvyks Lietuvių Tarybą. Šios or- 
kongresas. ‘Kongreso pro- ganizacijos surinko šim- 
grama bus turininga ir į-'x-:" 
domi’ — pabrėžė dr. Ra-’ 
kauskas, Federacijos cen
tro pirmininkas. “Uoliai! 
ruošiamės, kad šeiminiai j 
parengimai svetelius pa- ■ 
tenkintų” — taip praneša „ „ .
K. Vencius, Federacijos tuvių katalikų vienuoli- 
skyriaus Lawrence pirmi- jas ir jų vedamas mokyk-: 
ninkas.

Šie žymių asmenų parei-j

• y?

drąsiai ir autoritfetingai.
Suvažiuokime į Federa

cijos kongresą gausingai, 
kad tą daug nusipelniusįjį

| veikimo centrą dar labiau 
sustiprinti ir jo veikimą

' praplėsti visur, kur tik y- 
ra apsigyvenęs didesnis 
lietuvių būrelis. Kad pa
lengvinti svarstyti aktua
lieji šių , dienų reikalai, , __ r__ _____ ___
kongrese bus skaitomi šie darbui reikalingoms jė-' netekę kantrybės, nušoka 
referatai: “Ką davė Lie-i 
tuvai krikštas” — f—
Urbonavičius; “Popiežių 
enciklikos ir šių dienų so
cialinės aktualijos” — dr.
A. Rakauskas; “Mūsų vei
kimo trūkumai” — kun. 
Pr.

!

tais tūkstančių dolerių 
aukų Lietuvos reikalams, 
Lietuvos vardą plačiai pa
saulyje garsino, dėl jos 
nepriklausomybės kovojo. 
Remdama parapijas, ka
talikiškas draugijas, lie-

las, palaikydama visa lie
tuviu kataliku religinį 

škimai garantuoja, kad veikimą, kam čia, Amen- 
šių metu Federacijos komi koj. taip ir Lietuvoj, Re
gresas tikrai bus svarbus : gracija ir _ Bažnyčia! 
ir įdomus. Jo reikšmę žy- daug nusipelne. 
miai pakelia tas faktas,' Tai praeities darbai, 
kad kongrese bus iškil- Bet Federacija yra susi- 
mingas Lietuvos krikšto rūpinusi ir savo tautos a- 
550 metų sukaktuvių pa- teitimi ir šiame krašte gy- 
minėjimas ir kad tame venanČių lietuvių religine 
paminėjime dalyvaus J. ir tautine gerove. Dėl to 
E. Vyskupas Reinys. Gar- ji ir toliau veikia, mus 
bingasis Ganytojas ponti- vienija, kelia mumyse ti~ 
fikuos iškilmingas kon- kybinę ir tautinę sąmonę, 
greso atidarymo šv. mi- Federacija savo darbais 
šias, pasakys pamokslą ir įsigijo mūsų tautiečiu tar- 
bus su mumis posėdžiuo- pe pagarbos ir pasitikėji

mą. Bet ja ir aukštoji A- 
merikos dvasiškija užgy- 
rė. Jos konstituciją užgy- 
rė kardinolai, arkivysku
pai ir vyskupai. Federaci
ja priklauso prie Ameri
kos Katalikų Gerovės 

. Konferencijos (National

Federacijos kon-

v •

kur jie šešius 
nemato kitų

į

Juras.
Leonardas šimutis, 

ALRKF Sekretorius

KAIP VARGSTA ŠIAURĖS 
KRAŠTU DARBO ŽMONĖS v

1, 1 
jis pradėjo pastaruoju 
laiku vesti aštrią kam-< 
paniją prieš Maskvą. !

Pagaliau Kremlius ėjo 2 
kompromisą ir jam buvot 
paskyręs 200.000 frankų 
metinę rentą. Tačiau pas-* 
taruoju laiku jam Maskva: 
buvo vėl pasiūliusi grįžti J 
Sovietų Rusiją ir čia duo-«

Paryžiuje sukėlė didelę 
sensaciją Munzenbe r g o 
galutinis atsisakymas grį
žti į Maskvą.

Munzenbergas buvo ži- ti atskaitomybę, bet jis 
nomas kominterno vei- grįžti griežtai atsisakė. 
kėjas, Dimitrovo deši- Tuo pat laiku jis nutraukė 
nioji ranka ir artimas visus santykius su Pran- 

Stalino draugas.
Į SSSR jis emigravo iš 
Vokietijos, ten įsigalėjus i 
nacionalsocialistams, ir v.
kominterno sluoksniuose ciau -los. . __ ,
vaidino labai svarbų vaid., nepasisekimu Munzenber- 
menį. Pastaruoju laiku jis 
buvo vyriausias kominter- . . ,
no ir tarptautinės raudo- riame Pasisa ’o

mi jie atsisveikiną, išsi- 
bučiuoja su namiškiais, 
nes niekas * nėra tikras, 
kad jis grįš iš žūklės, kad 
audros jį nenuskandins.

darbininkų gyvenimo są
lygas, bet pasirūpinti ši
tais žmonėmis nėra kaip: 
jie per toli bet kokių kon
trolės punktų. Ir skursta 
tie žmonės, žiemą kirsda- 

: mi ir vasarą plukdydami 
‘ miškus, daugindamiesi ir 
' savo vaikus palikdami 
tam sunkiam likimui.

Žvejybos darbininkai 
gyvena kiek įpiečiau. Jie 
visą pusę metų kenčia ne
darbą, kad su pirmu pa
vasariu išplauktų į jūrą, 

i kur linguojančiam kalėji
me — laive tenka išbūti 
po 6 mėnesius. Jie gaudo 
žuvis dideliais tinklais iri---------------------------------

I cūzijos komunistų partija. 
-Jau nuo liepos pradžios 

Maskvos įgalioti atstovai 
su juo vedė derybas, ta- 

baigėsi visiškuŠiaurės darbininkai yra 
labai aukštos dorovės. 
Vagystė melas, neteisu
mas — dalykai jiems sve
timi. Jie turtus ras ir ne
pasisavins nei vieno cen- 
timo. Jie tylūs, ramūs, už
darūs, nešnekūs, ir labai 
reta pasitaiko, kad jie 
mokėtų skaityti ir rašyti. 
Ir gal tai tik vienintelė 
priežastis to, kad pasaulis 
neišgirsta iš jų lūpų skun- į bankuose 
dus. ' ’

gas parašė šiomis dieno
mis Dimitrovui laišką, ku

žinąs, kas jo laukia, jei 
grįš: sušaudymas.

nosios pagalbos iždinin
kas. 1937 m. sausio mėne
sį jis buvo komandiruo- Paryžiaus politi n i a m s 
tas į Prancūziją ir kitas[ sluoksniams jis pareiškė 
Vakarų Europos valsty- emigruosiąs į Ameriką, 
bes sureguliuoti įvairiuose Kartu jis išsivešiąs ir vi- 

atskaitomybę. sas pas jį pasilikusias ko- 
D.” Atvykęs į Vakarų Euro- minterno sumas.

Tik stebėtis galime šiau
rės kraštų darbininkų i 
kantrybe, žinodami, ko- j 
kiose sąlygose jie gyvena 
ir dirba. Kada visame pa
saulyje šiandien paskubo
mis sprendžiami painūs 
socialiniai klausimai, ka
da pasaulyje nėra užkam
pio, kur darbo žmonės 
būtų patenkinti savo pra
gyvenimo galimu m a i s. 

Į šiauriečiai darbininkai nė 
vienu žodžiu nepareiškia 
pasauliui, kad jie gyvena 
blogose sąlygose, kurias 
reikia būtinai gerinti.

Čia turima galvoj šiau
rinės Skandinavijos, šiau
rinės Suomijos, Grenlan- 

i dijos pakraščiu ir didžių
jų šiaurės salų gyvento
jus. Darbo žmones šiau

rėje galima suskirstyti į 
dvi stambiąsias: šiaurės 
miškų ir žvejybos darbi
ninku grupes, kurios api
ma didžiausį šiaurės dar
bininkų skaičių. Kitos 
grupės mažesnės, ir apie 
jų gyvenimą turima labai 
nedaug kokių nors žinių: 
nebent tiek, kad vargas 
jų lūšnose neišpasakytas.

Miškų darbininkų gyve
namos zonos prasideda 
keletą šimtų kilometru į- 
piečiau nuo šiaurės sneig- 
račio ir tęsiasi tiek Euro
poj, tiek Kanadoj daug 
šimtų mylių šiaurėn. kai 
kur visai priartėdamos 
prie Šiaurės Ledjūrio. Čia 
pašėliškas šaltis, ir devv- 
nius mėnesius metuose iš
būna žiema. Saulė užteka 
ir neišnyksta iš dangaus 
skliauto tik vasaros mė
nesiais, kada prasikala 
tik žibuoklės ir šiaurės 
augalai, Atšiaurio naktys 
šviesios, ir speigai tokie 
dideli, kad tik retas žmo
gus gali jiems atsispirti. 
Ir tie mišku darbininkai 
kerta medžius, gabena 
juos prie upių, kad vasarą 
vandens srovė tuos me
džius išgabentų į pietus. 
Darbininkai ten nežino, 
kas vra naktis, jie dirba 
naktimis ir dirba kartais 
po 14 — 15 vai. per parą. 
Mat, ne jiems orientuotis, 
kuri valanda, kada vieno
da prieblanda ištisus 5—8 
mėnesius metuose. Ne 
jiems ir galvoti apie atly
ginimo riormų sutvarky
mą, apie darbo sąlygų su- 
normavimą. nes darbda
viai, gyvendami už šimtų 
kilometrų miestuose, visa
da gali pasirūpinti, kad 
ber darbą ir nuovargį tie 
darbininkai pamirštų, jog 
jie yra skriaudžiami, ne
turėtu kada apie tai ir ne
galvoti. O jei pasitaiko 
vienas kitas, kuris parei
kalauja geresnio atlygini-

t 
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Rev. Patrick J. Healy
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Didysis Amerikos lietu

vių katalikų veikimo cen
tro 
gresas, kaip jau buvo ke
liais atvejais skelbta, bus 
rugpiūčio 24, 25 ir 26 die
nomis.

Į šį Federacijos Ijongre- Catholic Welfare Confe- 
są dar kartą nuoširdžiai rance). Tai daug reiškia, 
kviečiame atvykti gerbia- Tuo būdu pasidaro atda- 
muosius mūsų kunigus, ros durys garsinti lietuvių 
profesionalus, visuomenės tautos vardą spaudoje ir 
veikėjus, organizacijų va- per galingąsias Amerikos 
dus, apskričių, draugi jų katalikų organizaci j a s. 
bei skyrių įgaliotinius. ' Tas padaro Federaciją,

Gyvename ypatingais kaipo katalikišką organi- 
laikais, kuriuose yra daug zaciją, pilnai legalizuota, 
ir visokių pavojų. Daug Tuo būdu galime veikti

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

, ,. 60 Kltevortb Si 
Worcester, Mass.

BROCKERT’S ALE

Telefonas
Worcėster, 5-4335

. PHONE
So. Boston • 

2271

Popiežius Pijus Vienuoliktasis
♦ - ___ ___ *
! biau ryžosi išskirti svetimšalius ir svetimas įtakas, o 
■imperialistinės valstybės užsispyrusiai ryžosi savo 
j pasiuntinybes paversti politinėmis agentūromis arba 
' pramonės interesų atstovybėmis.

DARBAS MISIJOMS
Tame Popiežius Pijus XI tvirtai stovėjo ir galin

gai pareiškė: “Bažnyčia niekada neleido savo misi
joms tapti bent kurios žemiškosios galybės politi
niais įrankiais”. Jis paskelbė aiškius nurodymus mi- 
sijonieriams, juos persergėdamas, kad neįsipainiotų 
pasauliniais siekiniais, ir jų maldavo, kad atsiduotų 

į savo šventojo pašaukimo dvasiniems uždaviniams, 
j Kad galingesniai plėsti misijų darbą, ir kad praša- 
ilinti kliūtis, kurias sudarė nacijonalistai ir imperia
listai, jis naudojo tautinę kunigiją. Progos turėti sa- 

|vo kunigus, gautus iš tarp tų žmonių, tarp kurių jie 
darbuojasi, buvo žinomos nuo apaštalų dienų. Popie- 

i žius Pijus XI, kur tik galima, Bažnyčios darbo visą 
atsakomybę pavedė vietiniems kunigams. Birželio 

! mėnesį, 1926 metais, jis pats konsekravo šešius kinie
čius vyskupus, japonietį vyskupą 1928 metais, ir tris 
kiniečius, vieną anamitą, ir rytų indėną 1933 metais. 

| Jo nurodymais seminarijos buvo įkurtos vietinių ku
nigų edukacijai, kurios seminarijos dabar išleidžia 
šimtais misijonierių kas metai; vienuoliniai ordinai 
ir kongregacijos buvo įsteigtos vyrams ir moterims 
ir išaugo į dideles vienuolijas. Skaitlingose vietose 
misijinės bažnyčios dabar iš kitur nebereikalauja pa
šalinės paramos.

Popiežius Pijus XI pats užsiinteresavo misijomis 
labai praktišku būdu. Jis centralizavo misijų darbą 
Romoje. Jis organizavo fondų kolektas ir jų išdalini
mą; jis seminarijose ir universitetuose įkūrė mokslo 
kursus misijiniais uždaviniais; jis 1923 metais orga
nizavo misijų milžinišką parodlį Vatikane; jis įsteigė 
misijų muziejų Laterane; ir jis kreipėsi į mokslinin
kus, jų prašydamas misijonieriams suteikti etnolo
giškų ir etnografiškų žinių. Jo rūpestis dėl rytinės 
krikščionybės atsiskyrusių bažnyčių, dėl ortodoksų 
rusų bažnyčios narių, ir pačioje tikrumoje, dėl baž
nyčių ir žmonių gerovės, ir pasekmė buvo ta, kad vi
sur įsisteigė mokyklos, kolegijos, seminarijos ir inš- 
titutai, ir visa sumanyta krikščionybės tiesų išplati
nimui. Jo uolumas misijoms jau išdavė gausų vaisių 
kaip viduje taip ir Azijoje, Afrikoje ir Pacifiko sa
lose. x

Popiežius Pijus XI savo energiją ir genijų įžymė
jo bažnytinio gyvenimo visuose skyriuose. Jis geriau
siai bus minimas, gal, dėl jo darbų, susijusių, ir žino
mų. kaip “Socialinis Klausimas”. Ta problema, neats
kiriama nuo bent kurios civilizuotos draugovės for
mos, tapo skaudi XIX-ktame amžiuje, kaip industri
nės revoliucijos paseka. Ilgais laikais tai buvo iš di
desnės dalies spekuliacijos dalykas, bet kapitalizmo 
ir imperializmo išnaudojimai tą klausimą išstūmėjo 
iš teorijos akyračio ir nuo XIX-ktojo viduramžio ir 
ligi šiai dienai padarė svarbiausia problema. Tas so
cialinis klausimas dabar yra vyriausiai verčiantis 
reikalas iš visų problemų. Jis liečia pasaulį meno, 
proto ir mokslo, jis spalvuoja vidujines politikas ir 
tarptautinius santykius. Industrinė revoliucija dar 
yis pažanguojd, ir kiekviena permaina industrinėje 
teknikoje deda naują kliūtį soicalinės/, reformos ge
lyje ir įtempia socialinį nepatenkinirpą. Ginčų ir ko
vos visoje istorijoje du vardai įžymiausiai stovi vir
šum visų kitų, būtent: Karlo Markso ir Popiežiaus 
Leono XIIT-ktojo vardai.

'' Vertė Kun. A. T. (Samata) 
J (Bus Daugiau)

ar- 
ku- 
su-

I

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

KONKORDATŲ SĄLYGOS
Sąlygos, kuriomis tie konkordatai aptariami, 

timai susi ja su tradicijonale Gelazianine Teorija, 
ri liečia Bažnyčios ir Valstybės santykius tame
pratime, kaip išdėstė Popiežius Leonas XIII. Ta teori
ja arba aptarimas Bažnyčiai reikalauja savo draugo
vėje visiškos nepriklausomybės arba laisvės nuo Val
stybės įsimaišymo ar kenkimo. Sąlygų pagrindiniai 
punktai, kuriais susitariama, yra pripažįstami korpo- 
ratyvio pobūdžio atsakomingų valstybių ir Bažnyčios 
juridikalinių asmenų. Į konkordatų sąlygas įeina: 
vyskupų ir arkivyskupų paskyrimas; dvasiški jos oo
litinis nustatymas; katalikiškoji edukacija: kataliku 
moterystė: religiški arba vienuoliški ordinai; ir Baž
nyčios savastis. Kiekvienas iš tų punktų įima daugy
bę kitų priedeliu ir sujungtu punktų smulkmenose ir 
svarbiausiuose dalykuose. Yra dvi ypatybės, kurias 
reikia pabriežti. Pirma, liečianti vyskupų naskvrimą; 
Naujo Kanono prierašai niekada neatmetami iš akių 
ir pasarga Italijos konkordate yra skaitoma kaip pa
vyzdys. “Arkivyskupu ir vyskupų paskyrimas pri
klauso nuo Apaštalų Sosto. Prieš eisiant prie nomina- 
vimo arkivyskupo, vyskupo ar vyskupo padėjėjo su 
vyskupo sosto paveldėjimo teise. Apaštalu Sostas pa
rinkto asmens vardą suteiks Italijos valdžiai, kad bū
ti tikram, jog pastaroji nepripriešina iš politiškojo 
atžvilgio”. Kitas punktas, kurio laikomasi, būtent, tų 
konkordatų priėmimas iš atsakomingos valdžios pu
sės, yra Apaštalu Sosto internacijonaljnio pobūdžio 
pripažinimas ir Kanonų Įstatymo ryšančios galybės 
pripažinimas.

Viršui minėti konkordatai ir jau egzistuojanti 
konkordatai reikalauja specialių agentūrų savo palai
kymui ir įsigalėjimui. Tos agentūros, kaip visų su- 
verėniškų valstybių nuotykiuose, yra diplomatinės 
misijos arba pasiuitnybės, kurios pilnai patikėtos val
stybių arba valdžių galvoms. Popiežiaus Pijaus Ni
kio jo popiežiavimo metu, Vatikano diplomatiniai 
santykiai buvo praplėsti ir sutvirtinti iki niekada ne
turėjusio sau panašaus vyriausio laipsnio. Nūdieniai 
užrubežių valdžios yra reprezentuojamos Vatikane 
vienuolikos ambasadorių ir dvidešimties pilnateisių 
ministerių, kuomet Apaštalų Sostą užrubežyje repre
zentuoja trys dešimt nuncijų ir skaitlingi apaštališki 
delegatai.

Atrodo stebėtina, kad netrukus sukaks du tūks
tančiai metų, kaip Bažnyčia ir Popiežiai darbuojasi 
misijonieriavimo dirvoje, o tik vienas Popiežius yra 
pavadintas kaip “Misijų Popiežius”. Kaip gi Popiežius 
Pijus XI laimėjo tokį garbingą titulą, reikėtų išskai
tyti jo visus nuveikimus. Jo visi žodžiai ir visa, ką jis 
nuveikė, turėjo ką nors tiesioginio ar netiesioginio 
misijų reikalais. Tada misijos .buvo gerame padėjime, 
ir misijonierių uolumo nebuvo stoka, kuomet jis ta
po Popiežium. Priežastį dėl jo viršenybės, gal, galima 
būtų rasti tikrumoje, kad jo planai visur reikalavo 
Kristaus vietininko kur tik sielos turėjo būti išgany
tos, ir visiškame atsidavime, su kuriuo jis aukojosi 
misijų darbui; realizuoti savo plaMftns. J išbuvo susi5 
dūręs Su ypatingomis sunkenybėmis, kurios kilo iš tų 
pačių versmių, iš kurių vitur drumstė pasaulio ramy
bę. kaip nacijonalizmas ir imperializmas. Nacijona- 
liistinės valstybės vis galingiau tvirtėdavo savo tau
tinėmis ypatybėmis ir dažniau išsiskirdavo, ir juo la*
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

jų dalių: Bažnytinės ir 
Tautinės.i —

Šv. Petro lietuvių parap. Federacijos Kongreso 
So. Boston, Mass. vai- šokių komisija, kuriai pir- 
kučiai turėjo savo pikniką mininkauja p. J. Blazevi- 
Palangoje rugpiūčio 11 čius, iš kailio neriasi. Jis 
dieną. Didelis pulkas jau- tikisi, kad jaunimo priva- 
nuolių linksmai praleido žiuos rugpiūčio 26 dieną 

iš Boston, 
Brockton, 
No r w o o d, 

Lovvell, 
verhill, Nashua ir tt.

—
Tėvų Marijonų semina

rijos rektorius, kun. J. 
Vaitkevičius, MIC., D.D., 
iš Hinsdale, Illinois lan
kėsi pas mus Lawrence 
su tėveliu Juškaičiu rug
pjūčio 10 dieną. Teko su
žinoti jog kartu su kun. 
J. Jančiu, MIC.. kuris 
sekmadienį, šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčio
je, rugpiūčio 8 diena, lai
kė šv. mišias ir pasakė pa
mokslą, išsiskubino na
mon.

visą dieną, kuri pasitaikė Lawrencan 
nepaprastai graži. Jaučia Worcester, 
didelį dėkingumą savo Cambridge, 
klebonui, kun. Virmaus- Providence 
kiui.

Ha-

SKAUSMUS - DŽIAUGS 
MAS

Sodalietės turėjo pamal
das ir susirinkimą rugpiū
čio 11 dieną. Laukia suva
žiuojant į Federacijos 
Kongresą, kuris įvyks 
rugpiūčio 24, 25. 26 dieno
se, labai daug Sodaliečių. 
Todėl nutarė papuošti sa
vo vasarnamį. Palangoje. 
Ten galės- turėti ramias 
nakvynes dykai. Tikrai 
jos turės “a good time”, 
nes yra gražus ežeras a- 
paugęs aukštomis pušelė
mis. Nuvažiuoti i Palangą 

: galima mašinomis ir bu-
Šv. Pranciškaus parapi- s’ais, nuo lietuviu bažny- 

jos choras, vadovaujant čios, tiktai penkios 
muz. Povilui Sakui, sun- 
kiai dirba, prakaituoja. 
Katalikų Federacijos kon
gresas čia pat. Tikimasi,

Mažas - balčiausias kar
stas — toks mažas, gali 
kas pamanyti, kad koki 
žemčiūgų laikomoji dėžė. 
Tyliai atidarome viršų — 
ir pamatome kūdikį jame' 
gulintį. Jo akutės pusiau 
užmerktos, tartum kas ža
dina iš miego; lūputės 
šypsančios, tartum sap-

V. Kaupinienei ir Janu- 
kuonienei. Sveiksta.

lios.
my

Šv. Elzbietos draugija, 
rugpiūčio 9 dieną, nus- 

i turėti vėlybame 
koloni- rudeny vakarienę draugi- 

i—u.. s naudai.
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kad atstovų ir svečių su- : prendė 
važiuos iš įvairių k*1—: 
jų. Drąsiai galiu sakyti,; 
kad bankietas ir koncer-į 
tas tikrai bus nepaprasti.: 
Koncertas susidės iš dvie- i padaryta operacijos pp.

Sąjungietė veikėja, p. 
L. Venčienė. išvažiavo 
Chicagon į Moterų Sąjun
gos Seimą, kuris įvyksta 
rugpiūčio 16—19. Tiki
mės, kad grįš specialiu 
bus’u su dideliu pulku są
jungiečių* atstovių i Fede
racijos kongresą.

Clover Hill ligoninėje

Ponia E. Švenčionienė, 
Federacijos Kong r e s o 
puošimo komisijos pirmi
ninkė, su savo pagelbinin- 
kėmis jau dabina, puošia 
svetainęs.

SEE THIS SENSATIONAL RADIO 
VALUE TODAY!
• Never such a 1ow price for true 
"Teledial” Automatic tuning.
• Tunes lOstationsin lO seconds; 
station buttons can be changed at 
will!
• Gets American, foreign, police, 
amateur and aviation broadeasts.
• New Banjo-type cabinet design
i n rich, beautifully matehed, plain 
and fancy grain walnut.
• Five powerful tubes.
• Three position tone control.
Grunnu thnrl wave antenna J 5 addi- 
lianai.

EASY TERMS 
plenty of time 

to PAY!

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

šį radio galite tuniti 10 stočių į 10 sekundų. 
Jis turi penkias labai galingas tūbas.

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

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

SAfMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337

nuo ja apie Angelus; ran
kutės gražiai sudėtos. Kū
dikis skaisčiu drabužiu 
aprengtas. Pasižiūrom ir, 
rodos, mažasis alsuoja — 
bet ne —tos rankutės, ku
rios kartą buvo taip veik
lios, karstely dabargi šal
tos — ilstančios.

Kūnas šaltas — jame 
nėra gyvybės, nes siela 
atsiskyrė. Taip, atsiskyrė 
— ir grįžo pas Sutvėrėją. 
Dievas ją pasišaukė, kad 
nuodėmė nesuterštų jos

APYLINKĖS DĖMESIUI

UNIVERSAL
Ice-cycle System

krikšto gražumą — skais
tumą. Jeigu Dievas būtų 
leidęs tam kūdikiui pa
saulyj desėtką metų pagy
venti — kasgi galėtų atsi
tikti? Ar tos ausytės ne
klausytų nuodėmingų kal
bų ir apšmeižimų? Ar tos 
gražios akutės visuomet 
matytų vien šviesą? Ka
žin ar toji širdelė mylėtų 
vien kas gražu — kas do
ra? Vienas Sutvėrėjas ži
no — ir gal Jis iš pasi
gailėjimo tą sielą dabar 
pasišaukė.

Randasi motina — tuš
čiomis rankomis, plyštan
čia širdimi, verkianti to 
kurs neseniai buvo — o 
jau nėra. Reiks padėti 
tuščią lopšelį — ir sukne
les ašaromis aplaistytas.

“Motin — neverki! Liū
desys didelis — širdis ply
šta. Neverki! — tas kūdi
kėlis laimingesnis pas Su
tvėrėją — jam nebuvo 
skirta šioj ašarų pakalnė
je verkti, vargti ir kentė
ti. Neverki — jis gi never
kia — laukia tavęs ir jūsų 
visu. Dėkoki Dievui, kad 
suteikė tokią malonę. Nu
stoki — tik netikintiems 
pridera vaitoti. Tiktai 
džiauekis — šiandien dan
guj džiaugsmas”.

Kapinėse matyt atkasta 
maža duobė — šalia mink
šta žemė. Taigi, duobė 
laukia pasisavinti mažą— 
baltą karstelį — pasisa
vinti tą mažytį kūną — 
nekaltąjį — ir šventąjį.

Rodos, kad per giliai 
bus nuleistas — ar tik tai 
ne žiauri vieta! Neverki, 
Motin — tokių kūdikių y- 
ra dangaus karalystė!

Vertė — D. Ž.
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Rugpiūčio 29-tą dieną 
baigsis ‘Merchandise Par
ties’ kurios buvo laikomos 
kiekvieną Sekmadienį Ma- 
ryville Parke, Elmhurste, 
trečią vai. po piet. Visi y- 
ra kviečiami dalyvauti 
paskutinėje “Partv”, nes 
tik buvusieji turės progą 
įsigyti didelę dovaną.

THE BASKADOR another 
UNIVERSAL Feature, pro- 
vides new conveniences 
and extra storage space. 
Keeps staple ftems in neat 
order and with£n easy 
reach. The UNIVERSAL 
Refrigerator has more 
beauty, more value, more 
economy and more con
veniences than ever bef ore. 
“It’sthe Tops.”

The rolling action of th« 
UNIVERSAL ice-cycle syatam 
performa with troubla-frae 
service and greater effidency 
over a longer period of time— 
it savęs you money.
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Už Jūsų seną šaldytuvą, neatsižvelgiant ar 

jis būtų elektrikinis ar gesinis, kokio dydžio jis 
nebūtų, perkant naują 1937 Universal Electric 
refregeratorių. ši nuolaida bus kaipo pirmutinis 
įmokėjimas. Duodama 3 metai išsimokėjimui. Šis 
pasiųlijimas yra trumpam laikui. Taigi, pasinau
dokite proga.

Lietuvos General i n i s 
Konsulatas praneša, kad 
jis š. m. rugpiūčio mėn. 
20 d. persikelia į naują 
butą. Adresas bus toks: 
Consulate General of 
Lithuania.
16 West 75th Street, 
New Yorko, N. Y.

— V • *

Atostogos
Naujoji Anglija nasižv- 

mi nepaprastu grožiu ir i- 
vairumu. Juros pakraš
čiuose geriausios maudy
nės. Taigi paimk atosto
gas, susidaryk grupelę ir 
automobiliu atidundėk į į 
Federacijos Kone r e s ą, 
rugniūčio 24. 25. 26 dieno
se. Netoli nuo Lawrenco 
Baltieji Kalnai (White‘ 
Mountain’s). (_______ _
gerokai įvargino. .----- -------- -
nuvažiuosi į jūros šaltą Juozas Kvedaravičius— 
vandenėli pasimaudyti ar- Vice - pirm. 3 Charles T ž trijų ilgų — metelių

[Dievas paėmė ir savo dukrelę 
» vargšų 

[vargšelhj!
Dėdė Žareika

I
“ŽIBANČIOS AŠAROS”

Vincas Kereišis — Pir-
Gal šiluma mininkas, 71 Penn Ave- 

Kada nue. Worcester, Mass.

vandenėlj pasimaudyti ar- Vice - pirm, 
ba i Baltuosius Kalnus. Place, Athol. Mass. 
kur dažnai vasaros metu 
galima rasti sniego, tikrai 
atsivėdysite.

Aušrele.

v

V. V. S. Skyriaus išva
žiavimas įvykęs rugpiū- 
čio 1 d. visais atžvilgiais 
pavyko. Pelno gauta $73. [ 
18. kuris artimiausiu lai
ku bus persiustas Vii. ge
ležiniam fondui.

Ta proga reiškiame dė
kingumą asmenims, kurie 
nrisidėio darbu ir auko
mis: E. Glaveckienei. K. 
Zanėnienei. P. Valentuke- 
vičiui. S. Ulcickui. J. Gla
veckui. D. Valentukevi- 
čiui. Ag. Gaidienei, A. Ta- 
mulionienei, O. Nadzeikie- 
nei. M. Vitkauskienei ir V. 
Valentukevičiui, Jr.. M. 
Kupčiūnienei ir M. Ulcic- 
kienei.

Dėkojame ir tiems geros 
valios lietuviams, kurie 
atsilankė paremdami kil
nu Vii. Vadavimo darbą. 
Tai buvo pirmas tos rū
šies parengimas šiole ko
lonijoje ir linkime, kad ši 
graži pradžia išsivystytų 
į platų veikimą.

Rengėjai: 
A. Ulčičkas, 
F. Valentttkevičnis.

Oi skauda man — ne galvelę 
Bet tą jautrią, mažą širdelę. 
Nesvajojau—nežinojau, kad ateis 

[diena: 
Kad našlait’s tur kentėti vargt 

[gana. 
Mirė tėvas — ir dvi seselės.
Likom — Motina ir sūnelis.
Verkėm ir žinojom, kad ateis 

[dienelės
Kuomet i mūs akis žiūrės varge- 

[lis.

C. C. PETER
731 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS. /

(Just Above Copley Sąuare) *
TEL. KENMORE 7930—7931 £g 

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

Ona Vieličkaitė — Raš- Ir mane P*skaitė tarp 
tininkė, 71 Arlington Str., 
Lawrence, Mass.

Feliksas Puzaras — Iž
dininkas, 43 Mendon Str.,: 

• Woreester, Mass. , vajjŪOjn marių tolimųjų,
Kun. V. Puidokas, Dva-|X(,bematysi]1 MT0

S1OS Vadas, St. Casimer S p;eve, suteik jiems malonė savo 
Lith. R. C. Church, West- jr ]aj juos veda ranka Tavo.

Dėdė žareika

“PRAŠYMAS”

Dieve, suteik jiems malonė savo

field, Mass.
Alena Čibaitė, Kp. 10-os 

Rašt., 55 Fish Street, A- 
thol, Mass.

Felicija Grendelytė, Kp. 
17-tos Rašt., 366 West 
Broadway So. Boston, 
Mass.

Vincas Kereišis, Kp. 26- 
tos Pirm. 71 Penn Avenue 
Worcester, Mass.

Alena Jasionytė, Kp. 27- 
tos Rašt. 35 Sturtevant 
Avenue, Norwood, Mass.

Ona Vieličkaitė, Kp. 78- 
tos Rašt. 71 Arlington 
Str. Lawrence, Mass.

Juozapina Matuzaitė, 
Kp. 103-tos Rašt. 72 God- 
dart Street Providence, 
R. I.

Jurgis Dubickas, Kp. 
116-tos Rašt. 107 Sterling 
Street Worcester, Mass.

Antanas Kerdokas, Kp. 
127-tos Pirm. 27 Water 
Street Hudson, Mass.

Kun. V. Puidokas, Dva
sios Vadas, Kp. 30 St. Ca- 
simer’s Lith. R. C. Church 
Westfield, Mass.

TINKAMAS PIENAS
’*F Dr. John L. Rice 

New Yorko Miesto Svei
katos Komisijoįrierrus

reik jo vartoti vientik kai- viena iš retų kūdikystės 
po gėrimą; pieną galima ligų.
vartoti su kitu maistu. - ----
Pasteurizuotas pienas yra kvotą'pieno.

Jeigu vykstate kur nors 
kelioms dienoms arba net 
ilgesniam laikui, persitik
rinkite, kad vieta kur ke
tinate apsistoti turi paste- 
urizuotą pieną — tai vie
nintelis saugus pienas 
jauniems ir suagusiems. 
Jeigu tik vienai arba 
dviem dienom vykstate į 
kokią vietą arba “camp” 
save apsisaugokite pasi
imdami su savim gana pie
no į ‘vacuum’ bonką. Gali
me kaltinti gėrimą šviežio 
pieno arba užkrėsto van
denio už daugumą mūsų 
karštligės atsitikimų.

Pasteurizuotas pienas y- 
ra maistas ir gėrimas, ir 
liberališkas jo vartojimas 
yra ypatingai sveika. Ne-

Pradėkite šiandie gauti 
... ,, .. Persitikrin-sveikatos pagelba. | kite, kad pienas būtų pas.

Kūnas netik lengvai vi- teurizuotas. 
rina pieną ir jo produk-_________
tus, bet jis turi daug mi-_ ____ _
neralų ir vitaminų, kurie GYDYTOJAS UŽDRAU- 
labai reikalingi gerai svei- 
katai. Statistika parodo 
pieno svarbumą žmogaus 
maisto; ji parodo, kad 
žmonių rasės, kurios be
veik išimtinai vartoja pie
ną, sūrius ir kitus pieno 
produktus yra stipresni, 
sveikesni ir gyvena il
giau^ negu mėsą varto
janti žmonės.

Šiais metais — 1937 — 
minime sidabrines sukak
tuves priverstino pasteu- 
rizavimo pieno New Yor
ko mieste, kurią praktiką 
labai greitai sekė kiti di
deli miestai. 25 metai at
gal šitas saugus pienas 
pasirodė 
Vasarose prieš 1912 m. 
cholera kirto tūkstančius 
jaunų kūdikių per birže
lio, liepos ir rugpiūčio mė
nesius. Priežastimi buvo 
vartojimas šviežio, užkrė
sto pieno. Pasteurizavi- 
mas buvo įvestas ir su 
juom beveik visiškai iš
nyko šitas baisus užkrėti
mas. šiandien motinos 
jaunų kūdikių nesibijo 
kūdikio antros vasaros— 
nes vaikų cholera tapsta

I
— Vyrai, pakartoju: dar
bas pasaldina gyvenimą,
— sako kalbėtojas.
— Aš priešingas tam, — 
atsiliepė vienas iš publi
kos. — Daktaras man už
draudė valgyti saldumy
nus.

šiame mieste.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA8 

1000 WMhingtoo St 
NORWOOD, MASS. 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t.
TEL. Brockton 2005
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Dangaus Karalyste
ŽOLINE

Kristui mirus, tamsybė apdengė Kalvarijos kal
ną. Tamsu buvo ir Marijos širdyje, kurią ką tik bu
vo pervėręs skausmo kalavijas. Pro ašaras ji vėl matė 
jaunutėlį Jėzų tolimam Nazareto miestelyje, kuriame 
Jis praleido nekaltus jaunystės metus, ir kuriame Jė
zus, Juozapas ir ji ėjo ramybės ir laimės takais. Da
bar gi tie laimės keliai baigėsi prie kruvino kryžiaus, 
ant kurio kabojo Dievo Sūnus. Ir Marija labai nuliū
do, kaip kad gali liūsti tik toji motina, netekusi vie
natinio savo sūnaus.

Marija gyveno 15 metų po Kristaus mirimo, bet 
jai saulė ne taip jau maloniai švietė, kaip kad seniau. 
Netekusi Jėzaus, ji prarado visa kas tik yra gera ir 
malonu šiame pasauly.

Šv. Jonui paėmus ją savo globon, gyvenimas pa
sidarė kiek pakenčiamesnis, tačiau ji vis išsiilgo sa
vo mylimojo Sūnaus. Nors Kristus buvo pasislėpęs 
Švč. altoriaus Sakramente, vienok ji vis norėjo būti 
su Juo asmeniškai.

Kadangi ji gyveno 15 metų prieš Jam užgemant, 
ir dar 15 metų po Jo mirties, tai Marija buvo sulauku
si maždaug 63 metų kai atsisveikino su šiuo pasauliu. 
Stebėtinas dalykas, kad senatvės nagai jos nepalietė. 
Mirdama ji buvo tokia jauna ir graži, kaip kad atro
dė tą dieną, kuomet angelas jai pasakė, kad ji pagim
dys Dievo Sūnų. Pasendina žmogų tik nuodėmė, kuri 
suteršia žmoniją įvairiais būdais. Bet nekaltai pradė
ta Marija, skaisčiausias ir tobuliausias žmonių pader
mės žiedas, nekuomet nebuvo nuodėmės sutepta; to
dėl amžiaus ženklai jos veiduose niekad nepasirodė.

Padavimas sako, jog apaštalai, išsiskirstę po 
platųjį pasaulį, nežinomu nujautimu vedami, atvyko 
į Jeruzalę kai Marija pateko mirties patalan... Visi 
atėjo, išskyrus šv. Tarną. Palaidoję Išganytojo Moti
ną, Kristaus mokiniai sugrįžo į žydų sostinę.

Vos praslinkus trims dienoms, štai ir atvyksta 
Šv. Tarnas, prašydamas juos nuvesti jį pas Dievo Mo
tinos kapą, nes nori pagerbti tą kūną, iš kurio gimė 
pasaulio Atpirkėjas. Tat tik šv. Tarno dėka mums 
tenka sužinoti apie stebuklą, įvykusį prie Marijos ka
po. f

Apaštalai, atėję ir atvožę Marijos kapą, maloniai 
buvo nustebinti. Juk kapas buvo tuščias! Marijos kū
no ten nebūta. Kur jos kūnas gulėjo, ten dabar žydė
jo gražiausios gėlės, nuo kurių mirties kambarys pa
kvipo nežemišku kvapsniu.

Visiems aišku darėsi, kad jos kūnas buvo paim
tas tiesiog į dangų, kur gyveno jos mylimas Sūnus. 
Kadangi su Juo drauge gyveno ant šios žemės, todėl 
ir mirusiai nebuvo lemta su Juo atsiskirti. Juk Kris
tus, mylėdamas Savo Motiną begaline meile, neleido 
jos kūnui sutrūnyti, nes perdaug baisu būtų palikti 
kapo kirmėlėms tą šventą ir nekaltą šv. Dvasios in
dą. Taigi, Marija stebuklingai btiVo pradėta ir ste
buklingai buvo paimta į dangų, kur Visagalio garbė 
spindės kiekvienam, pildančiam Dievo valią.

Dabrščiausia Pasauly Tauta
“Dievas, tverdamas pa

saulį, užmiršo Olandiją”, 
sako sena olandų išmin
tis: “Olandija susitvėrėm 
mes pątys”.

Ir tai tiesa. Žemės, ku
riose gyvena olandai, yra 
prie pat Vokiečių (šiau
rės) jūros, ir jų krantas 
išpiltas ir įtvirtintas di
džiausiais pylimais, nes 
lyguma su tūkstančiais 
kaimų ir miestelių, yra že
miau vandens lygio, ir jū
ra užpiltų visą kraštą, jei 
pylimai jo nesaugotų nuo 
jos bangų. Šitie pylimai— 
tai milžiniško darbo vai
sius,, darbo, kurį galėjo 
atlikti tik tokie darbštūs

v •

žmonės, kaip olandai. 
Kiekvienas, kuris aplanko 
tą kraštą, negali nesiste
bėti ta tvarka, kuri maty
ti kiekviename žingsnyje: 
visas kraštas išraižytas 
kanalais, kuriais nubėga 
vanduo. Keliai tiesūs, tro
besiai puikiai sužiūrėti, 
laukai gerai įdirbti, nie
kur nedirvotiuo.ia nė viena 
pėda. Miestuos tas pats, ir 
ten visur didelio ir kruop
štaus triūso ženklai. Olan
dijoj laikomas žmogaus 
darbštumas pačia geriau
sia atestacija, su kuria 
vartai visur atkelti.

Olandų tauta nuolat au
ga, bet kraštas — mažu-

I

Šiais laikais yra labai 
daug blogos valios žmo
nių, kurie silpnesniuosius 

Į įvairiais būdais išnaudos 
ja. Teko sužinoti, kad pa
staraisiais laikais Bosto
no apylinkės miesteliuose 
lankosi neaiškių unijų a- 
gentėliai ir karštai prašo 
darbininkų pasirašyti ap
likacijas. Pasitašusiems 
žada žemėje “rojų”. A- 
gentėliai sako: “Nebijoki
te streikų, Rusija turi ga
na pinigų”. Kas nesirašo, 
tiems grasina įvairiais 
būdais. Darbininkai turi 
būti atsargūs. Nesirašyti 
jokių aplikacijų, jeigu ne
žinote gerai ko verta ta 
ar kita unija ar organiza
cija.

Taipgi šiomis dienomis 
lankosi lietuvių kolonijo
se tūlas lietuvis “kuni
gas”. Visi turėtų žinoti, 
kad Katalikų kunigas be 
vyskupo ir klebono 'leidi
mo negali lankytis ir rink
ti aukų arba ka kitą dary
ti toje ar kitoje parapijo
je. Jeigu kas renka au
kas naranijoj ir neturi 

Į vietinio klebono igalioji- 
■ mo, tai būkite atsargūs, 
nes būsite prigauti. Yra 

1 labai daug apsimetėliu ir 
apsirėdžiusių kunigiškais 
rūbais, bet jie nėra kuni
gai, ir tokiems parodyki
te duris arba pašaukite 
policiją, kuri žinos kaip 
su tokiais apseiti.

Darbininkas.

i

j

I

tis, mažesnis už Lietuvą. ( Didi ršis Lietuvių Kalbas Žodynas
Ten apie 34.000 kv. kiti. | 1 '
išsitenka i 
gyventojų. Palikti saVo 
krdštą ir emigruoti į sd- 
vas kolonijas olandai ne

apie 7.OOO.OOO Netrukus fittš paruoštas 
—- spaudai, tat surinkta per 

mooe ltehrviškų žodžhį.

\ DĖMESIO! LIETUVIŲ DIENAI
Valioi valio! piknikas!

RtJGPIČČIO (AugttSt) 29 d., visi keliai ve- 
į da į Seserų Kazimieriečhj JUOZAPO MARUOS 
| Vilą, NewtoWn, Pa., kur jų gražiame sode bus 
į šaunus piknikas.

Čia bus progos įsigyti naują automobili “Ply- 
į riiotltH”.

Čia bus galima įsigyti gražių įvairiausių 
/. rankdarbių, žaislų ir Lt.

Čia bus galima pasiklausyti gražiai škant- 
z kančių lietuviškų dainų, gražaus orkestro; pasi- 
į šokti) pažaisti, pasportuoti ir t.t.

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

RENGĖJAI.

meUtl Kasmet prikuTa Pilil* lietuvii* kalbQSSdŲoj“.o§S^ d^.by™ JT 
nių, kurie reikia kur ndrs I™*1 P"“"* į*1'
sutalpinti,. Ir olandai Su-
manė prieš kelius metus 
dar išplėšti iš jūros ke
liasdešimt tūkstančių Ha 
žemes. Kad šitai susijį su 
dideliais sunkuthaiš, jie 
puikiai žinojo, bet nenuri
mo, kol po kėlių mėtų di
delio ir intėnsyvaus darbo 
300.000 ha jūros dugnas 
pavirto dirbamais lau
kais. Vadinasi, jie išplėšė 
iš jūros dkr gafctlą žčtriės, 
kuria praplėtė savo teti- 
toriją. Šitam tikslui kai 
kurias Ziuderzės salas te
ko sujungti bet iii 30 — 
40 metrų aukštumo pyli-

daryta žodyno Redakcija, 
kuri pradėjo dirbti ir ligi 
Šiol padarė tiek, kad žo
dynas yra jau pradėtas 
spausdinti.

Šiam didžiajam mūsų 
kalbos žodynui yra nau
dojama kaip pagrindas 
Būgos surinktoji medžia
ga. Nors Būga paliko su
rinkęs kelias dešimts tūk
stančių žodžių, bet pasi
rodė, kad tai nė visi mū
sų kalbos turtai. Žodyno

parašytas tik vienas žo
dis, o be to, dar pažymė
ta, kaip jis tariamas, ka 
reiškia ir kurioje vietoje 
vartojamas. Daugum a s 

: žodžių yra aiškūs savai- i me,- tačiau ne vienas su
kelia ir abejonių. Neaiš
kūs žodžiai yra išaiškina
mi, pasinaudojant visais 
čia pat turimais šalti
niais. Bet daugelio pras
mės nepavyksta susekti. 
Šiais atsitikimais yra 
kreipiamasi į tas vietas 
kur žodis vartojamas, 
žmones ir prašoma paaiš
kinimų. Tenka rašyti raš
tus mokytojams, kuni
gams, valsčių savivaldy
bėms. žodžius išaiškinus, 
jie būna grąžinami į dėžu
tės, kiekvienas į savo vie
tą, prisilaikant abėcėlės. 
Paskui surašius juos vi
sus ir eilės ir patikrinus, 
duodama į spaustuvę rin
kti.

Žodyną spausdinti buvo 
manyta pradėti jau šių 
metų pradžioje. Bet jis . 
nėra spausdinamas dar ir 
dabar. Medžiaga po tru
putį eina į spaustuvę, yra 
renkama, bet tai ir vis
kas. Lūkuriuojama tyčio
mis, nes kasdieną gauna
ma iš bendradarbių vis 
naujos medžiagos. Atida
vus į spaustuvę žodžius 
prasidedančius A raide, 

I atrodė, kad jų daugiau ne- 
beatsiras, bet ligi šiol pa
vyko surinkti dar 400. 
Jeigu žodynas būtų buvęs 
imtas spausdinti anks
čiau, šių žodžių nebūtų 
buvę galima įterpti ir jie 
būtų likę papildomam to
mui. Tačiau gausūs papil
dymai nėra patogus daly
kas ir žodyno redakcija 
yra nusistačiusi jų vengti.

Žodyno susidarys keturi 
dideli tomai, o gal ir dau
giau. Tai priklausys nuo 
to, kiek dar medžiagos pa
vyks surinkti. Pirmojo to
mo išeinant iš spaudos 
reikia laukti sekančių me
tų pradžioje. Tsb.

• SZ
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yra naudojami visi šalti
niai, nes žodynas turi išei
ti pilnas.

Kiekvienas gali supras
ti, kad rinkti medžiagai 
reikėjo ne vienos dienos 
ir ne vienerių metų laiko. 
Dėl to ir žodyno išleidi
mas taip ilgai trunka. Ta
čiau platus medžiagos rin
kimas nėra vienintelė 
gaišties priežastis. Daug 
daugiau laiko gaišina žo
džių patikrinimas ir žinių 
apie žodžių rinkimą tik
rumas. Žodynas bus prie
monė kalbos mokytis. Juo 
Visi remsis kaip nesu-

lui jis pradėjo rinkti me
džiagą dar prieš Didįjį 
karą ir šiirihko jos gana 
daug. Tkčiau Būgos ddrbą 
nutraukė mirtis 1924 m. 
Jo surinktą datbą paėmė 
švietifnb ministerija, n«s7- ---------------- ••—
žodynds tūrėjo būti vis redakcija ryžosi medžia- 
tik išleistas. Pilnus savo gos išteklius papildyti ir 
žod yrius turi visos kultu-i 
rihfoš tautos. Negalime ir 
mes tokio žodyiib neturė
ti. Po kuriu laikė thlvo su-
•■■■■> t ■■ 1 1 ■ 1

DUU" ; -.' x
Olandai yra kultūringi,

spaudą ir kultūrinimąsi. panaudoti ir dar dabar Kiekvienoje kortelėje yra

griaunamu argumentu. į- 
ėjus žodyno redakcijon 
pirmiausia į akis krinta 
keletas spintų, net sausai 
prikimštų dėžučių su kor
telėmis, kuriose surašyti 

esama 
200.000

surinkti visus mūsų kal
bos žodžius. Tuo tikslu 
pasikvietė talkon visą in
teligentiją. Be to, ji iš-' 
rausė visus mūsų rašyto-! 
jų raštus, žiūrėdama, kad 
nepraspruktų nė vienas žodžiai. Kortelių 
lietuviškas žodelis. Buvo daugiau kaip

I
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30 metų, aš atsiklaupiau 
kalbėti poterių. Šį rytą aš 
atlikau išpažintį ir priė- 

, miau šventą Komuniją.
Tai tavo poteriai prieš o- 

; peraciją man tai padarė”.

Rašo T. NENORĖJO MIRTI
MAŽAS KANKINYS 
“Sakyk; Nereikia Die

vo!”
“Pagarbintas Dievas! 

Tegyvuoja Kristus Kara
lius!” širdingai šaukė ma
žas berniukas, kurį Ispa
nijos bedieviai buvo nu
tvėrę.

Užimant Baenos mieste
lį, Ispanijos radikalai 
daug žmonių paėmė į ne
laisvę ir tarp tų mažą, a- 
pie 14 metų berniuką. Jo 
kišenyje jie rado rožan
čių, prie marškinėlių pri
segtus medalikėlius. Tuos 
jie nutraukė ir sumindžio
jo. Jie liepia jam sakyti, 
kad nereikia Dievo, o jis 
Dievą garbina.

Vienas kareivis peiliu 
nupiovė jam ausi ir liepė. augsi, tada aš tavęs nebe- 
jam sakyti: “Nereikia sugausiu”. 
Dievo!” O Jis atsakė;! 
“Tegul bus pagarbintas, 
Kristus Dievas!”

Kareiviai jam nupiovė 
kitą ausį, išlupo akis, su- i 
mušę ir prispardę. paliko ■ 
jį gatvėje pusgyvį.

Vėliau geri žmonės paė-| 
mė kankinį į savo namus. 
Dar prieš mirtį jis jiems 
galėjo visą atpasakoti.

Prieš tokią mirtį, 
lenkiame galvas.

Švenčiausį Sakramentą 
ant altoriaus, o žmonės 
suklaupę giedojo šventas 
giesmes ir garbino Dievą 
per visą dieną. Vėlai va
kare vaikutis su palydo
vais sugražino Jėzų kuni
gui į rankas.

PAIMKITE JAUNUO
SIUS

Sykį vienas žmogus išė
jo žvejoti. Neilgai trukus, 
jis ištraukė mažą žuvytę. 
Ir ji jam tarė: “Paleisk 
mane, aš visai dar maža. 
Palauk kol aš užaugsiu, 

j tada galėsi mane parsi- 
! nešti namo 
| “Nė. ne, 
, “jei aš lauksiu kol tu už- • . V e 1

Vienas žmogelis išėjo 
sykį į mišką malkų pasi
rinkti. Jis prisirinko jų 
gana daug; ir virve jas su
rišęs, užsidėies ant pečių 

i nešė namo. Beeidamas iis 
labai nuvargo. Atsisėdo 
pailsėti. Paskiau nusimi
nęs tarė: “Nusibodo man 
toks vargingas gyveni
mas. Kad nors greičiau 
mirtis ateitu”. Staiga, pa
sirodė mirtis ir tarė: 
“Štai aš. Ką nori, kad aš 
tau padaryčiau”. Senelis 
greitai pašoko nuo žemės 
ir tarė: “Padėk man užsi
kelti malkas ant pečių”.

RCA VICTOR

” atsakė žvėjis. LIETUVOS DARBININKO 
LAIŠKAS J. ŠLIŪPUI

MAŽOJI LIGONE
I vieną ligoninę buvo at

vežta maža mergvtė. Ji 
sunkiai ir pavojingai sir
go. Gydytojai ištvre jos 
liga nusprendė, kad viena
tinis būdas išgelbėti josI

1 gyvybę, — tai operacija.
I Viskas prirengta. Ligo- 

mes 1 nė guli ant operacijos sta- 
Jo. Vienas gydytojas pri- 
ėio prie ligonės ir malo
niai jai tarė:

“Nebijok, mažyte, vis- 
’ kas bus gerai. Bet dabar

Vieno Meksikos miesto įu turi užmigti”, 
katalikai labai norėjo tu- i 
rėti Švenčiausį Sakramen
tą Dievo Kūno šventoje. 
Bet nėra kunigo. Valdžia 
neleidžia kunigams laiky
ti pamaldų, dalvti Sakra
mentų. O žmonės nori tu
rėti gyvą Jėzų savo tarpe. 
Ką jie padarė?

Dievo Kūno šventės ry
te jie susirinko į bažny
čią. Išrinko viena nekal
tą vaikutį, visa jį baltai 
aprėdę, keturi vyrai, apsi
ginklavę, paėmė jį i auto
mobilių ir parvažiavo į 
Jungtinių Valstybių pusę. 
Kunigas įdėjęs Švenčiau
sį Sakramentą į auksinį 
indelį padavė vaikučiui.

Sugrįžę į savo kraštą, 
jie rado bažnyčią prisi
grūdusią žmonių. Altorius 
buvo gražiai gėlėmis pa
puoštas. Vaikutis padėjo

TIKĖJIMO PAVYZDYS

v •

Mergvtė pažiūrėio į gv- 
dvtoią ir tarė: “Jei aš 
užmigsiu, tai aš pirma 
turiu savo poterius sukal
bėti. Aš visada sukalbu 
poterius pirm užmiegant”.

Ir štai bematant, slau
gėms padedant, ii atsi
klaupė ant operacijos sta
lo. narsiai persižegnoio ir 
sukalbėio poterius. Pas
kui tvkiai at^ionil^ ir gv- 
dvtoias ia užmigdė.

Rvt.oiaus diena gvdvtn- 
ias atėjės JicDnės ar*žiūm- 
ti tarė: “Ar tu žinai, ka tu 
man vakar operacijos 
kambary padarei?”

“Nežin a u. gydytau”, 
atsakė mergytė.

“Tu man vakar oneraci- 
ia padarei. Kada tu kal
bėjai poterius manvje į- 
vyko perversmas. Ir va
kar vakare, pirmą sykį į

Amerikos lietuviams ge
rai žinomas laisvamanių 
tėvas Dr. Jonas Šliūpas ir 
Lietuvoje pasižymėjo ka
talikų ir jų vadų — kuni
gų šmeižimu. Jo mėgia
miausias amatas pulti ti
kėjimą ir šmeižti kunigus. 
Dr. J. Šliūpo šmeižtai į- 
kirėjo visiems. Štai šio
mis dienomis ”XX Amžiu
je” tilpo vieno darbininko 
atviras laiškas Dr. Šliū
pui. Laiškas įdomus, tai jį 
ir persispausdiname ‘Dar
bininko’ skaitytojams. 
Atviras laiškas dr. Jonui

Šliūpui
1937—VI—25 “Lietuvos 

Žiniose” Nr 141 Tamsta. 
Daktare, strainsnyje ‘Kur 

; link sukame?’ prirašėte 
tokių nesąmonių, kad 
skaitant reikia net stebė
tis, kaip mokytas žmogus 
gali šitaip rašyti.

Straipsnio prad ž i o j 
džiaugiatės Lietuvos švie- 
tėjimu. Džiaugsmas vie- ♦*< 
toje. Bet toliau tuoj pra- 
dedat kliedėti. Iš Tamstos 
žodžių ir darbu atrodo, *♦* 
kad norite pašalinti kimi- *♦" 
gus ir pats atsisėsti ju Y 
vietoj. Saugokitės, p. J. 
Šliūpai, tokios utopijos, 
nes skaudžiai galite apsi- 
vilti. Ką esate padarę so
cialiniam teisingumui i- 
gyvendinti? Nieko, nič 
nieko. Nemažesnis esate 
šykštuolis už tuos, ku
riuos taip koliojate ir šyk
štuoliais vadinate. Atro
do, kad dar didesnis. Kad 
Tamstos avelės neduoda 
Tamstai to. ko nori, — 
būk apsukresnis. Nekal
tink kitų ir mesk tą seną 
bei nuvalkiotą šmeižtu 
metodą ir imkis rimtesnio 
darbo. Gal tada kiek pasi
taisys Tamstos reikalai. 
Kataliku dvasiškija jau 
persirikiuoja į naujas po
zicijas. o Tamsta toj sritv 
snaudi ir nepastebi, kain 
aveles vieną po kitos iš 
Tamstos bandos čiumpa... 
Dėl to Tamsta paskui jau
diniesi ir plūsti savo kon
kurentus. Nesu nusiteikęs 
būti tikinčiųjų gynėju ir 
net džiaugiuosiu, kai kas 
sveikas pastabas duoda 
kunigams, bet šitokio 
Tamstos nemandagu m o 
negaliu pakęsti. Nematuo
ju aš visus žmones vienu 
matu. Pripažįstu, kad iš 
laisvamanių tarpo yra ge
rų žmonių, kurie ne tik 
savo, bet ir kitų reikalais 
rūpinasi ir laikosi sociali
nio teisingumo. Tačiau 
Tamsta, Ponas Daktare,

• v

FIRST SHOWING
This vreek... 9:30 a. m.—5:30 p. m. daily 

Don’t miss it... No obliįation!
For you...radio’s latest and greatest development
— ELECTRIC TUNING! First truly automatic 
tuning... amazingi y simple and accurate! No dials 
to turn. Just push a button... there’s your station! 
Easy as lighiing a room!

Nevv Overseas Dial brings you the world’s 
greatest broadeast entertainment... Paris! London! 
South America!...50 times easier! Nevv Sonic- 
Arc Magic Voice elirninates distortion and “boom” 
...gives you amazingiy lifelike tone!

Other exclusive extra-value features including 
Magic Brain, Magic Eye, give you more stations
— greater povver—inereased seleetivity! See these 
stunning sets—at amazingiy lovv prices—NOW!

TRADE IN YOUR OLD RADIO!
8IG ALLOVVANCE * EASY TERMS ■ FREE HOME TRIAL ARRANGED

Kodėl 813K
$J.OO

— easily, accurately 
by pushing a button!

IMPORTANT NEVV FEATURES!

THERE’S EXTRA VALUE IN RG4 ALL THE WAY!

• Electric Tuning
• Armchair Control (optional)
• Sonic-Arc Magic Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Metai Tūbos
• Overseas Dial
• Beauty-Tone Cabinet
• Automatic Freųuency Control
• Other RCA Victor Features

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

Samuel Kaufmaiu Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

važinėji po Lietuvą ir už
sienį, renki aukas, krauji 
pinigus, bet tamstos bro
liai lietuviai vargą vargs
ta, kiti alkani ir nuplyšę, 
kad jų vaikai išblyškę ir 
nepanašūs į žmones 
nematai. Vadinasi, socia
linis teisingumas, vargin- 
gesniojo žmonių luomo 
skurdas Tamstai nerūpi; 
sielojies tik savo biznio 
reikalais. Dėl to nors 
daug kalbi ir pyškini il
giausius straipsnius, bet 
Tamstos nelabai kas klau
so ir žuvelės prie Tamstos 
meškerės nebekimba. Ki
tus visus bjaurioji, peizo- 
ji, o ant savęs nieko ne
matai. Kaip Pilotas nu
plauni rankas ir visas gy
venimo negeroves krauji 
ant kitų. Stovi priešaky 
savo avelių, skelbi joms 
savo idėjas, bet pats pa
gal jas negyveni, trempi 
po kojomis... Net savo o- 
balsio “Nedaryk kitam to,

kas tau nemalonu” — vi
siškai nesilaikai. Kaipo 
faktas ir argumentas gali 
būti, kad ir savo konku
rentų juodinimas. Anaip
tol negalima sakyti, kad 
visi dvasiškiai yra žmo
nės savo vietoje ir pašau
kime. Ir jų tarpe buvo, y- 
ra ir bus ne savo vietoje 
ir be pašaukimo. Kame y- 
ra veikimas, ten yra ir 
klaidų.

Tamsta atsivertęs isto
rijos lapus apgailestauji 
Bažnyčios skriaudžiamus 
nelaiminguosius, bet iš 
tos istorijos nesimokini. 
Ji Tamstai širdies nesu
minkština, kad vargstan
tiems ištiestumei pagal
bos ranką, kai tuo tarpu. 
Bažnyčia jau ištiesė.

Kas link nepriėmimo į Į 
darbą Tamstos minim* 
laisvamanio ir prieš jį va
romos agitacijos, to nesi
imu teisinti, negerai jie 
elgėsi. Bet yra faktų, kad

ir laisvamaniai ne man- 
driau elgiasi, jeigu jos į-j 
staigose atsiranda kitokių: 
pažiūrų žmonių. Kiek ank- į 
ščiau, šauliuose prie lais
vamanių kapų buvo pa
samdytas sargas. Vėliau 
laisvamaniai pamatė, kad 
jis nėra jų pažiūrų žmo
gus. Todėl atleido žmogų 
iš vietos ir net pėdas iš- 
smilkė. Žinoma, jo vieton 
pastatė laisvamanį. Tokių 
ir panašių faktų galima 
rasti ir daugiau.

Baigdamas noriu pri
minti, kad jau praėjo de
magogijos laikai, kada 
buvo galima gražiais pa
žadais piktnaudoti žmo
nių pasitikėjimą savo biz
nio reikalams, šiandien 
reikia produktyvaus dar
bo ir gero pavyzdžio.

Už faktus ir šiame laiš
ke išdėstytas mintis atsa
kau.

Jonas Janušauskas

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

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

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBUAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

♦28 S.' Paca Street 
BALTIMORE. MD.




