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GERB. DARBININKO 
SKAITYTOJŲ DĖME

SIUI!

Dėl Darbo Dienos šven
tės (rugsėjo 6 d.) antra-j 
dienio “Darbininkas” ne
išeis. Kitas numeris bus 
tik • penktadienį, rugsėjo 
10 d. š. m.

DARBO DIENA

Šių metų Darbo Dieną: 
galime švęsti kiek gėrės-1 
nioje nuotaikoje. Nedar
bas sumažėjo. Darbininkų 
kova už gerbūvį kiek na- 
lengvėjo. Dėkokime Aukš
čiausiajam už teikiamas' 
malones. Bet darbininkai Į 
negali ir neturi sėdėti I 
rankas sudėję ir laukti, 
kad kas kitas padėtų iš
kovoti dar geresnę būklę. 
Kiekviena darbininko pa
reiga rūpintis ne tik savo, 
bet ir kitu gerove. Darbi
ninkai privalo dėtis i uni
jas, i organizacijas. Lietu
viai katalikai turime LDS 
(Lietuviu Darbininku Są
jungą). Padarykime pasi
ryžimą prie jos prisidėti 
ir kitus paraginti. Platin
kime ios organą “Darbi
ninką”.

Taigi Darbo Dienos pro
ga kviečiame visus darbi
ninkus bei darbininkes į 
katalikiška , lietuvi š k ą. 
darbininkiška darbai Lin
kime visiems laimingų ir 
naudingų švenčių.

MOKSLO METAI
Praėjus Darbo Šventei, 

prasideda mokslo metai. 
Studentai ir moksleiviai 
grįžta į mokyklas. Mes 
lietuviai turime savo ne
mažai pradinių mokyklų 
ir keletą aukštesniu. Iš 
aukštesniųjų mokyklų y- 
ra pažymėtinos šios: Ma- 
rianapo 1 i o Kolegija 
(Thomphson, Conn.), šv. 
Kazimiero Akad e m i j a 
(Chicago, III.), Šv, Pran
ciškaus Akademija (Pitt- 
sburgh, Pa.), Šv. Kazimie
ro Akademija (Newtown, 
Pa.) ir Marijonu Semina
rija (Hinsdale, III.).

Marianapolio Kolegija 
skiriama berniukams. Jo
je yra du skyrių: aukš
tesnės mokyklos skyrius 
ir kolegijos keturių metii 
kursas.

Marianaoolio Kolegija 
yra pripažinta Connecti- 
cut valstvbės švietimo de- 
nartmento ir juridiniai 
stovi lygiai su kitomis 
kolegijomis, o mokslu au
kščiau, nes Marianapolio 
Kolegijoje ir lietuviu kal
ba Drivaioma studentams 
kurie ją lanko.

Kitos mūsų aukštesnės 
mokyklos skiriamos vien 
mergaitėms, kurios taip 
pat yra pripažintos vals
tybių.

Taigi turėdami tiek sa
vų mokyklų privalome jas 
nuoširdžiai remti aukomis 
ir i jas siųsti savo vaikus 
mokytis.

Patariame visiems jau 
dabar registruotis. Katali
kai tesiregistruoia savose 
katalikiškose mokyklose.

Anglu kalboje leidžia
mas žurnalas “Travel” 
rugniūčio mėnesio laidoje 
įsidėjo straipsni apie Lie
tuvą. kur tarp kitko para
šė, kad Vienas Anglijos
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EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

J. E. VYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS, 
praleidęs apie tris mėnesius atostogų mūsų išeivi
joje, rugsėjo 1 d., iš New Yorko išvyko į Lietuvą. Jo 
Ekscelencija savo atostogas sunaudojo kilniam kata
likybės ir lietuvybės darbui. Kiekvieną dieną, kiek
vieną valandą buvo užimtas pamaldomis, pamokslais, 
paskaitomis, prakalbomis. Dalyvavo visuose mūsų 
centralinių organizacijų seimuose. Atsisveikinę su 
Garbinguoju Ganytoju vyskupu M. Reiniu, prašyki
me Aukščiausiojo jam sveikatos ir ilgiausių metų! 
Mes gi išeiviai, nuoširdžiai paraginti Jo Ekscelencijos, 
pasižadėkime dar uoliau dirbti katalikybės ir lietuvy
bės darbe.

Kinijoj'Eina Smarkus Mūšiai
Shanghai, Kinija — Ja

ponijos kariuomenė susis- 
tiprinus Yangtze upės pa
kraščiuose smarkiai susi
kirto su kiniečių kariuo
mene. Daug žuvo abejose 
pusėse. Japonija pasiruo
šus pulti Kinijos aerodro
mus ir visas kitas milita- 
res stovyklas.

KINIJOJ SIAUTĖ SMAR
KUS VIESULAS

300 Žmonių žuvo

Hongk-ong, Kinija — Čia 
siautė smarkus viesulas, 
kuris pridarė labai daug 
nuostolių: nuskandino 20 
laivų, suardė daug namų 
ir užmušė apie 300 žmo
nių. Be to, 18 didesnių 
laivų nunešė toliau nuo 
kranto. Viesulas taip pat 
pagavo keletą laivų, ku
riais važiavo pasažieriai, 
bet jie buvo išgelbėti.

Taipgi Kinijoj, prasidė
jus karui, kilo cholera nuo 

ekonomistas Lietuvą pris
kiria prie trijų geriausia 
stovinčių finansiniai pa
saulio valstybių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO 
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Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teiste va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

kurios jau mirė 219 žmo
nių tik per vieną savaitę.

RIAUŠĖSE UŽMUŠTA 
5 ŽMONĖS

Mexico City, Rūgs. 2 — 
Meksikos nacional i s t ų 
vangardas, anti - komu
nistinė organizacija turė
jo susirinkimą. Gauja 
raudonųjų puolėsi susirin
kimą suardyti. Kilo riau
šės. Sužeista 5 žmonės. 
Riaušės įvyko tik porą 
valandų po Meksikos Kon
greso atidarymo, kur pre
zidentas Cardenas pasakė 
grasinančią kalba prieš 
tuos, kurie priešinasi io 
raudonajam režimui. Jis 
pareiškęs, kad jis tęsiąs 
“socialę programą, nepai
sant protestų ir nepasi
tenkinimų”.

Tokios taktikos laikosi 
visi diktatoriai, tuo labiau 
radikalai, komunistai ir 
socialistai.

SOVIETU KOMISARAS 
NUSIŽUDĖ

Maskva, Rusija — Rug
sėjo 2, — Paneš Lubchen- 
ko. sovietų komisaras Uk
rainai, nusižudė patekęs į 
sovietu šnipų pinkles. Jis 
buvo įtartas sabotažavi- 
me ir šnipinėiime Japoni
jos ir kitų šalių naudai. 
Lubchenko buvo atleistas 
iš pareigų ir sekamas. Jo 
vieton paskirtas 30 metų 
amžiaus buvęs paprastas 
dirbtuvės darbininkas.

Taipgi pranešama, kad 
sovietų komisarų budeliai 
sušaudė 10 Leningrado 
telephono ir telegrapho į- 
staigos viršininkų, kalti
namų “sabotažavime”.

800,000 VOKIEČIŲ KA
TALIKU PAMALDOSE V
Amsterdam, Rūgs. 2, — 

I Aix-la-Chapęlle, Vokie
tiją, susirinko virš 800.000 
katalikų pagarbinti Vieš
paties Jėzaus relikvijas. 
Vyskupai pareiškė džiau
gsmą katalikų skaiflin- 

I p-am dalvvavime ir ragino 
visus laikytis , savo tiky
bos principų šiame nuola
tiniame persekiojime.

! Katalikai, pamatę vys
kupus sukėlė didžiausias 
ovacijas ir pareiškė, kad 

! naciu nersekiojimas iii 
nuo Bažnvčios neatitrauk
siąs. Ji sudarė ilga eisena 
gatvėmis, kuri buvo labai 
isnūdina-a. To miesto žmo- 

■ nės ir kiti sako, iie nieka- 
. d a nėra matę tokio gilaus 
tikėjimo išreiškimo.

KUNIGAS SUTAIKĖ 
DARBDAVIUS IR DAR

BININKUS

Brooklyn. N. Y. —Rūgs. 
2. — Darbdaviai ir darbi
ninkai gyrė kunigą Dr. 
John Boland, už io darbą 
iu sutaikinime. Darbinin
kai buvo išėję į streiką. 
Streikas gręsė Buffalo 
miestui netekti maisto, 
nes tai buvo maisto pris
tatytojų streikas. Kuni
gas suvedęs darbininkus 
su darbdaviais suteikė 
geru nurodvmų ir patari
mu ir streiką*“ buvo už
baigtas darbininkų laimė
jimu.
SEKMADIENI STATY

BOS DARBAS UŽ
DRAUSTAS

Varšuva, Lenkija —
Rūgs. 2, — Lenkijos karo 
ministeri ja išleido įstaty
mą uždraudžianti staty
bos arkitektams sekma
dieniais ir šventadieniais 
daryti kokį nors statybos 
darbą.

KUMELIU PIENAS SO
VIETAMS PATINKA

Maskva, Rūgs. 2 — Ru
sų sovietai alkoholinių gė
rimų išdirbystėse vartoja 
kumelių pieną. Tai ar ste
bėtina, kad komisarai vot- 
kos prisigėrę spardo dar
bininkus?

LENKAI ATLEIDO 14 
LIETUVIŲ MOKYTOJŲ

Vilnius — Vokiečių tele
gramų agentūros praneši
mu, Vilniaus mokyklų ku- 
ratorija atleido 14 lietu
vių mokytojų, kurie iki 
šiol mokytojavo tose pra
džios mokyklose Vilniaus 
krašte, kur mok omą 
dviem kalbomis — lietu
vių ir lenkų.

VIENUOLĖS NEAPLEI
DŽIA KARO VIETOS

Shanghai, Rūgs. 2, — 
Nors jos pagelbėjo ki
tiems pabėgti ar iškeliauti 
iš karo miesto, jos’pačios 
atsisako miestą apleisti. 
Tai vienuolės Pranciškie- 
tės, kurios Shanghai mies
te užlaikę ligoninę.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA S CENTAI

Popiežius Reikalauja 
Parapijinių Mokyklų

RUSIJOJ SUŠAUDĖ
7 VIRŠININKUS

Maskva, Rusija, —Rūgs. 
2 d. — Pranešama, kad 
Tiflise sovietų budeliai 
sušaudė 7 žymius sovietų 
įstaigų viršininkus. Jie 
buvo apkaltinti “šnipinė
jime ir sabotažavime”. Du 
kiti viršininkai nuteisti po 
10 metų kalėjimo, o kiti 
du po 8 metus. Tifliso ka
lėjime sėdi keliolika kalti
namų asmenų, kurių lau
kia toks pat galas. Sovie
tų spauda skelbia, kad jie 
buvę ne tik sabotažninkai, 
bet ir sąmokslininkai 
prieš Staliną.

DOVANA Už TĖVO 
IŠDAVIMĄ

Maskva, Rūgs. 2, — Vi- 
talikas Abratianas, 14 
metų berniukas, gavo iš 
sovietų valdžios pagirimą 
ir dovaną. Jis bolševikų 
slaptajai policijai pranešė, 
kad jo tėvas esąs kontra- 
revoliucijonierius. Laik
raštis “Pravda” tuo įvy
kiu didžiuojasi ir kartoja 
vaiko žodžius: “Aš jau
čiau, kad tai mano, kaip 
jaunojo Leninisto, parei
ga tai padaryti”.

Už tokį valdžiai 
darbavimą” vaikas gavo 
vasarnamyje atostogas.

“pasi-

LIETUVOJ DRAUDŽIA 
STREIKUS

Kaunas, Lietuva — As- 
sociated Press korespon
dentas praneša, kad Lie
tuvos valdžia uždraudė 
dekretu darbinin k a m s 
streikuoti. Streiku kurs- 
tvtojai arba dalyviai bus 
išsiunčiami į koncentraci
jos stovyklas. Visi nesusi
pratimai darbininku su 
darbdaviai turi būti įteik
ti Darbo inspektoriui. Vi
daus Reikalų Ministeri-• • JO1.

Gerai jei Darbo Inspek
torius yra kompetentin
gas spręsti darbininkų 
reikalus, bet jei toks, ko
kiu pasireiškė spaudos 
cenzorius Lietuvoje, tai 
reikia užjausti darbinin
kams, nes iiems atimtas 
ginklas prieš išnaudoto
ms, kurių nemažai yra ir 
Lietuvoje.

i
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STALINAS PRADĖJO 
VALYMĄ SAVO TĖVIŠ

KĖJE

Maskva, Rusija — Kru
vinasis diktatorius Stali
nas įsakė padaryti “valy
mą” komunistų partijoj ir 
Juodųjų jurų pakraščiuo
se. Azovo apygardoje šio
mis dienomis suimta 13 
veterinarijos gydytojų.

Gruzijoje, Stalino tėviš
kėje taip pat eina smar
kus “valymas”. Kada bus rugsėjo 4 d. WCOP stotyj, Boston, Mass. Prašome vi- 
galas? Sovietai apsivalė sų, Gerb. Radio programų mėgėjų šeštadienį, 2 vai. 
nuo “buržujų”, dabar va- po pietų pasukti savo radio ant 1120 kilocycles ir 
losi nuo komunistų. I klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos ir kalbų.

LIURDE STEBUKLIN
GAI IŠGIJO

• v

Paryžius, Prancūzija,— 
Rūgs. 2, — Gydytojų Biu
ras po ilgų tyrinėjimų pri
pažino, kad prancūzės mo
teries išgijimas Liurde 
buvo tikrai stebuklingas.

Ta moteris yra vardu 
Pouxvielle, iš Landės. Ge
gužės 29, 1936 m. ji nuvež
ta į Liurdą prisilietė šalti
nio vandens. Ji sirgo neiš
gydoma vidurių liga. De
šimtį dienų vėliau ji ap
leido ligoninę, sugrįžo į 
namus ir nuo to laiko yra 
geriausioje sveikatoje.

BELGIJOS VIEŠBUČIŲ 
SAVININKAI PROTES

TUOJA

y, •

Brussels, Belgija, — 
Rūgs. 2, — Belgi jos jūros 
pakrančio viešbučių, ku
rių yra virš 200, savinin
kai nepriima žmonių, ku
rie vaikšto nepadoriai au- 
sirengę. Jie reikalauja, 
kad žmonės, išėję iš mau
dynių. užsidėtų padorius 
drabužius, tinkamus gat
vėje vaikščioti. Tikrai gir
tinas darbas.

I

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SMARKIAI SUSIKIRTO 
SU RADIKALAIS PRIE 

SARAGOSSA

Hendaye, Prancūzijos - 
Ispanijos rubežius — Is
panijos sukilėliams užė
mus miestą Santander. 
prasidėjo smarkūs mūšiai 
Saragossa apylinkėje. Ra
dikalų valdžia sako, kad 
jos kariuomenei pavyko 
užimti miestą Belchite, 20 
mvlių nuo Saragossa.

Ispanijos sukilėliai pra
neša, kad jiems oavvkę 
sulaužyti radikalu kariuo
menės linija prie Saragos- 
są, paimti daug nelaisvėn 
ir pridaryti kitokių radi
kalams nuostoliu.

Radikalų nusėie nera
mu. Jie skundžiasi “troc- 
kistais”.

I
I

SUBMARINU NUSKAN
DINO DAR VIENA 
ANGLIJOS LAIVĄ

Londonas, Anglija — 
Mediterranean vandenyne 
nežinomos valstvbės sub- 
marinas nuskandino dar 
vieną Anglijos laivą. Lai
vui skęstant užmuštas 
vienas jūreivis ir 6 sužeis
ti. Laivas nuskandintas 
ties Ispanijos uostu. An- 
aliia įtaria Italija. Laivas 
Woodford buvo 6987 tonų 
itsInos. Jis plaukė iš Bar
celonos į Valenciia.

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

Darbininkų Radio programa įvyks šeštadienį,

v •

Castel Gondolfo, Italija, 
Rūgs. 2, — Jo Šventenybė 
Popiežius kalbėdamas į 
maldininkų būrį pareiškė 
būtiną reikalą kiekvieno
je parapijoje — nors ir 
mažoje, turėti mokyklą.

“Bažnyčios reikalingu
mas yra visiems gerai ži
nomas”, kalbėjo Popie
žius, “bet taip pat turėtų 
būti aišku, kad Popiežius 
tokią pat svarbą duoda 
bažnyčiai kaiu ir parapiji
nei mokyklai”.

Šv. Tėvas sakė, kad jei
gu jam reikėtų pasirinkti 
bažnyčią ar mokyklą — 
suprantama katalikiš k ą 
mokyklą — jis turėtų pa
sirinkime abejonių.

Iš dalies reikėtų sakyti, 
kad bažnyčia eina pirma, 
tačiau apsvarsčius kitus 
dalykus jį verstų pasirin
kti mokyklą, nes mokykla 
rodo kelią į bažnyčią ir 
pasako, kas yra Bažnyčia.

BOMBARDAVO ARKI
VYSKUPO NAMĄ

Manila, Pilipinų Salos, 
Rūgs. 2, — Manilos arki
vyskupo Mvkolo O’Doher- 
ty namas buvo bombar
duotas ir padaryta nema
žai nuostolių, nors niekas 
iš ten buvusių nebuvo su
žeistas.

Tik neseniai prieš ta į- 
vyki arkivyskupas kelius 
kartus kalbėdamas pa
smerkė komunizmą. Poli
cija ieško piktadarių.

DU SUŠAUDĖ UŽ PASA
KŲ SAKYMĄ

Maskva. Rūgs. 2 — Lai
kraštis Sovietu Kirghizia 
praneša, kad Darzhansky- 
je Kirghizioj teismas nu
teisė sušaudymui mokyto
ja ir vieną mahometoną 
už sakymą vaikams pasa
kų anie dvasias ir velnius.

Sako, mokytoja susita
rus su mahometonu, pa
kvietė vaikus eitu i jos 
namus mokvtis teatro, bet 
kada vaikai atėjo ji juos 
išgąsdinus sakydama pa
sakas apie velnius ir viso
kias dvasias.

STTRAŠINĖS BEDAR
BIUS AMERIKOJE

IVashington, D. C. — 
šiomis dienomis prez. 
Roosevelt pasirašė įstaty
mą. kuriuo einant bus su- 
rašvnėiami bedarbiai, kad 
būtu galima sužinoti tik
ra bedarbių skaičių Jung. 
Valstybėse.
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KELIONEI Į LIETUVĄ
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LIETUVIŲ NAŠLAITY- kramentų prieš pradės 
NO NAUDAI Iš VAŽI A- mokslo metą. Ragino ir 

tėvus pasimelsti vaikų in
tencijai ir juos kreipti į 
katalikiškas mokyklas.
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Rugp. 29 d., So. Bostono 
lietuvių bažnyčioje kuni
gai skelbė, kad Cambrid- 
ge’o parapija rengia lietu
vių našiai tyno naudai, 
E.lmhurst, Pa., pikniką, 
Kęstučio parke, E. De
dham, rūgs. 5 d., 1937. Ir 
prašė southbostoniečių 
piknike dalyvauti, padir
bėti ir jam aukuoti.

RAGINO PRIE SAKRA
MENTŲ

KUN. AUKŠTIKALNIS

Tėvas Pranciškų? Aukš
tikalnis S. J., pagelbėjo 
bažnyčioje vietiniams ku
nigams darbuotis rugp. 
29 d., ir dar pagelbės rūgs. 
4 d. ir 5 d.

Labor Day, Rugsejo-Sept. 6,1937
Marianapolio Parke, Thompspn, Conn.

Ryte 10:30 valandą (vasaros laiku) kolegijos koplyčioje bus laiko-
' ............................ ' ' — Permos Šv. Mišios, kuriose atvykusieji į pikniką galės dalyvauti, 

garsintuvą bus pasakyta keletą kalb ‘ų. Kalbėtojų tarpe yra kun. Kazi
mieras Krušnaūskas, pereitą savaitę atvykęs iš Lietuvos, naujas Maria
napolio kolegijos mokytojai, kuris plačiai papasakos apie Lietuvą.

!

Ru^p. 29 d., kunigai
prašė vaikų ir jaunimą 
pasimelsti ir eiti prie sa-

‘NIEKAD NEBUVO
NUTARĘS...’

->

A.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L KAPOČIUS
W. Broadway, So. Boston
valandos nuo 9 Iki 12, nuo 

Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.

251
Ofiso
1:.«)
Sere<iomis nuo 9 Iki 12 v. dienų.
Sukatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 Iki 12 vai. dienų.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M, D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

Nepaprastame Stepono 
Dariaus Posto No. 317 su
sirinkime rugp. 31, 1937, 
buvo pakeltas klausimas 
Posto dalyvavimo Bendro 
Fronto draugijų išvažia
vime, Maynard, Mass. Nu
tarta prąnešti spaudai, 
kad Postas niekad nebuvo 
nutaręs tame išvažiavime 
oficialiai dalyvauti. Tame 
pačiame susirinkime nu
tarta oficialiai dalyvauti 
Brocktone fėrų atidaryme 
ir lietuvių bakūžės pa
šventinime, rūgs. 12, 1937.

Postas nutarė dalyvauti 
Bostone, rūgs. 17, 1937, 
paminėjime 150 metų su
kaktuvių nuo Jungtinių 
Valstybių Konstitucijos 
paruošimo.

John J. Roman, 
Adjutantas.
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LIET U V I S

OPTOM ET R ĮSTABI
Išegzaminuoju akis 
priskiriu

_ kreivas
sinu ir 

koše (aklose) akyse 
šviesų tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. |
447 Broadway, South Boston i 

lt <•><< 11 < 11 < I' 1111 ><■> t > I ■ 11 >> I <><>><>>> I f •*>> t <■<>>■< f II I << I...... £|

akinius 
akis atitie- 
amblijoniS- 

sugrąMnu

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė) 

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

534 Broadway 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS R. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus 
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GR1GALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS

Lietuviai, legionieriai, 
kaip jums patinka šitoks 
So. Bostono bendro fronto 
(komunistų ir socialistų) 
pareiškimas: “Santykiai 
tarp mūs (suprask ben- 
drafrontininkų) ir Da
riaus posto yra tikrai 
broliški ir mes tikimės, 
kad jie tokie bus visuo
met. Vienas profanas (tuo 
profanu bendrafrontinin- 
kai vadina p. Andy Yuga, 
lietuvį legionierių) mūs 
nesukiršins”. Amerik o s 
Legiono konstitucijoj yra 
aiškiai pažymėta: “For 
God and Country”. o ben- 
drafrontininkai eina visu 
smarkumų prieš Dievą ir 
Tėvynę. Reikia Salemono, 
kad išaiškintų kaip gali
ma pateisinti Amerikos 
Lietuvių Legiono Dariaus 
Posto nutarimą dalyvauti 
bendrafrontininkų komu
nistų ir socialistų pikni
ke? Andy Yuga, legionie
rius sako, kad tokio nu
tarimo nebuvo. Bet Da
riaus Posto valdyba, ko- 
mandierius, pare i s k i a, 
kad toks nutarimas buvo 
padarytas liepos 8 d. š. m. 
Kame dalykas? Nesinorė
tų tikėti, kad posto valdy
ba norėtų suardyti postą, 
sukiršinti pačius legionie
rius, kurie taip gražiai iki 
šiol veikė So. Bostone ir į- 
sigyjo visuomenės simpa
tiją. Ex-frontininkas.

VIEŠĖJO KLERIKAI 
JĖZUITAI

598 East Broadwąy

Residence:
16 Thomas Pk., TeL g. B. 104fi

SO. BOSTON, MASS.
Room 3Tel. 1761

ii

Praeitą sekmadienį, rug
piūčio 29, parvažiavo iš 
Weston College, vienai 
dienai atostogų klerikas 
Vladas Jeskevičius, S. J. 
pas savo tėvelius, kurie 
gyvena Dorchestery. Su 
Juom fcliepikąs Pranas Ja- 
:inąayiČijjs, S. 4- Juos Pa* 

gerbti p.p. Jeskevičiai iš
kėlėšaunius pietus. Daly
vavo kup. Urbonavičius, 
kun. Virmauskis, kun.
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BALTASIS SVEDŲW—W 
AIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KI AIPĖDA
(Per Gothenburgg, Švediją) 

Laivų išplaukimai iš New Yorko
KUNGSIIOLM ...... Rugsėjo
DROTTNINGHOLM .... Rugsėjo
GRIPSHOLM .... Rugsėjo

KUNGSHOLM ........... Spalių

Sutaupysi
laivokortę ten ir atgal

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

Swedish Ąmerican Line
154 Boylston St., Boston, Mass.
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pinigą pirkdamas

BŲ PAPRASTŲ KIEKVIENAME PIKNIKE MALONUMŲ — SKA
NIŲ VALGIŲ — ŠALTŲ GĖRYMŲ TAIPGI BUS GERA MUZIKA. 

VISUS KVIEČIA RENGĖJAI.

o

PIRMOJI “MAISTO” BY
LA DAR BUS SPREN

DŽIAMA

Vyriausiajam tribunolui 
pirmosios “Maisto” bylos 
Apeliacinių rūmų sprendi
mą panaikinus, Rūmai tą 
bylą spręs iš esmės antru- 
kart (bus nepersvarstoma 
antrukart byla tik toje 
dalyje, kurioje Vyr. tribu
nolas Rūmų sprendimo 
nepanaikino). Bet dabar 
vienam tos bylos dalyviui 
— Jonui Lapėnui mirus, 
kai kas taria, kad dėl mi
rusiojo bylos dalyvio byla 
bus nutraukta. Bet kadan
gi šioje byloje kaltinamie
siems yra patiektas ‘Mai
sto’ b-vės civil. ieškinys ir 
civil. ieškinys siejamas su 
nusikalstamaisiais veiks
mais, tai, pagal Baudž. 
proceso įstatymą, byla ne
nutraukiama, bet 
džiama, kaip dėl 
faktų nustatymo, 
dėl civil. ieškinio.
Apel. rūmai vis tiek dar 
spręs klausimą, ar Jonas 
Lapenas kaltas šioje bylo
je, ir jeigu pripažintų kal
tu, tai bausmės klausimas 

/ e

atpuola, bet civil. ieškinio 
didumas turėtų būti nu
statytas ir atiteistas iš jo 
turtų paveldėtojų. Taip 
neseniai buvo ir Prek. ir 
Pramonės (M. Yčo ir kt.) 
byloje, kur mirusiojo tos 
bylos dalyvio. J. Dobkevi
čiaus Įpėdiniai stojo teis
man.

RASTAS MIŠKE NEGY
VAS ŽMOGUS

i I

i

SIMNAS

Sudegė Dvaro Rūmai
Šiomis dienomis sudegė 

Randziškės dvaro gražūs 
ponų gyv. namasš Nuosto
liai dideli. Turtas apdrau
stas.

ĮVAIRŪS skelbimai
r ; i) . k f *

Nutrenkė 5 Žmones
Ligi šiam laikui vien tik 

netolimoj Simno apylinkėj 
žaibas nutrenkė 5 žmones, 
keletą gyvulių ir keliolika 
trobesių sudegino. Pernai 
bei užpernai tik po vieną 
žmogų nutrenkė, o šiemet 
net 5.

spren- 
kaltės 

taip ir
Taigi,

Aukštikalnis, S. J. ir Dea- 
konas Baltrušiūnas ir 
skaitlingas būrys giminių, 
pažįstamų ir draugų. Pp. 
Jeskevičiai visus malonai 
pavaišino. Klierikai gavo 
daug linkėjimų ir dovanų. 
Vakarui prisiartinus vėl 
linksmi išvyko į Weston.

Buvau ir aš.

Trečiadienį, rugsėjo 1 
d. So. Bostone lankėsi 
Brooklyno tautininkų - li
beralų laikraščio “Vieny
bė” redaktorius p. Tyslia- 
va, nacionalinio fronto 
reikalu. Lankėsi ir “Dar
bininko” redakcijoj.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

KI

LSt. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA. DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195LST.. SO. BOSTON, MASS.

didelę žaizdą. Tekorius 
pagriebė nuo galvos kren
tantį kirvį ir sviedė tai
kindamas į Ęleinauską, 
bet nepataikė. Tuo mo
mentu Tekorius, apsipylęs 
krauju, krito žemėn, šauk
damas pagalbos. Subėgę 
kaimynai suteikė pagalbą 
ir tuoj išvežė į Tauragės 

i apskrities ligoninę, kur 
! daktarai nustatė sunkaus 
kūno sužalojimą. Tekorius 
visai silpnas ir maža vi!

! ties jam pagyti, nes gal
voje didelė ir gili žaizda.

I

Luokė. Ne taip seniai J.| 
Misidlauskas, per 70 m. j 
amž., gyv. Plinikių km.,' ._Paiešk° 
Luokes vals., išėjo j arti- rašu. 
mą mišką uogauti. Tą die
ną iš uogų jis negrįžo, ir 
tuo visi susirūinę ėmė 
miške ieškoti. Po ilgo ieš
kojimo buvo rastas negy
vas — miręs, sukniubęs 
rie vieno medžio. Jo sau
jose buvo pilna uogų. Ma
tyt, būdamas silnos svei
katos, jis buvo nesveikos 
širdies ir vos tik paeida
vo, miške ‘beuogaudamas 
apsilpo ir mirė. , . -
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TELŠIAI

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti 
DODGE ir PLYMOUTII 
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORSINC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

SU KIRVIU Į KAKTA

1 
rius, 
(Laukuvos valse.) ėjo pas 
E. Bartkienę, gyv. Auše- 
liškės km. (Tverų valse.) 
atsiimti audeklus. Atėjęs t 
pataikė į šeimyninę aud-l 
rą — J. Kleinauskas ir E. 
Bartkienė (abu gyveno 
susidėję) mušėsi. Kleinau
skas, kaip stipresnis, 
smarkiai mušė Bartkienę. 
Tekoriui pagailo mušamos 
moters, ir jis užstojo. 
Tuo tarpu Kleinauskas 
griebė kirvį ir jį sviedė į 
Tekorių. Kirvio ašmenys 
pataikė galvon ir padarė

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
METINIS

PIKNIKAS 
įvyks LaJbor Day, 

September - Rūgs. 6, 1937
Oakland Ųrove-Kęstučio Parke, East Dedham

Tai bus vienas iš puikiausių parengimų su ge
ra sporto programą ir prizais laimėtojams. Gros 
gerą orkestrą. Bus skaniausių valgių ir gėrimų. 
Visi Bostono ir apylinkės lietuviai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti, nes Pil. D-jos namas yra vi
sų lietuvių centras, kurį visi tufim remti. Užtik- 
rinam smagiausi laiką. • ■ > RENGĖJAI.
BUŠAI eis 11:30 vai. nuq Lietuvių Svetaines E ir 
Silver ;St. Tikietas į abi puses ,40c.. ' ” L, ’ ‘ ‘ JįJ

VINCAS J. BURDULIS,
339 Broad St., 

Hartford, Conn. (3-10)
----------------------------------------------—;-----------------;----------------------------- ------ ‘

LIETUVIŲ RAJKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
i GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 W. Broadway, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4618

Daug Riešutų Ir Grybų
Šie metai yra ypač pa

lankūs riešutų ir grybų 
mėgėjams, nes visi miškai 
ir krūmokšniai pilni gry
bų ir riešutų. Ypač daug 
baravykų. Jų ir turgai už
versti. Telšių turguje už 
kapą baravykų prašoma 1 
litas, bet ir tai niekas ne
nori mokėti, nes kasdien 
jų vis daugiau pristato
ma j miestą.

$149

V
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-JY DIRECT FROM 
___ w OOT FACTORY 

WXITE FO« 200 OTHBt MSIGMJ SB*T*« 
MEMORIAL GRANITE CO.- ■■ JS» HANCOCK «T,. 

Oumcy, Mass.

GRABORIAI

TELŠIAI

Tverai. Rugpiūčio mėn. 
d. apie pietus V. Teko- 

gyv. Baubiu km.

1
I

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokiu išdirbysčig auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

tfOUTH BOSTON, MASS.
•/oe. Kapočiunas ir Peter Trečiokrui 

savininkai

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.

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti C um m ings Highway

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

Sugavo Profesionalą 
Elgetą

Žarėnų policija sugavo 
beelgetaujant ir pristatė Į 
Telšių kalėjimą pil. Z. 
Lečkų, 33 metii amž., be 
nuolatinės gyv. vietos, ki
lusį iš Grinkiškiu km., Pa
gyrių v., Ukmergės apskr. 
Sulaikytas už nuolatinį ir 
neliaunamą elgetavi m ą. 
Už tai yra įvairių Lietu
vos teismų baustas net 14 
kartų. Lečkus yra visai 
sveikas žmogus. Paklaus
tas, dėl ko taip daro, atsa
kė, kad jau jis tip papra
to, ir tas amatas jam la
bai tinkąs.

MIRĖ SENIAUSIAS 
BERNAS LIETUVOJE

1

Sintautų valse., Šakių 
apskr., Voverių kaime mi
rė Petras Paplauskas, 103 
m. amžiaus. Velionis iš 
pat jaunų dienų pradėjo 
tarnauti pas ūkininkus 
piemenuku, pusberniu, o 
iki pat mirties ištarnavo 
bernu. Taigi buvo seniau
sias bernas Lietuvoje.

i

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

I
 JOSEPH W, CASPER 1

(KASPERAS)

Lietuvis Graborius ir !i 
Balsamuotojas 
NOTARY PŪBLIC 
494 East Broadway 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį j:

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fųneral Home įr Res. 
564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS 
GRABORIUS - ŲNDERTAKER 

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

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

TeJ. Ęrockton 4110 
Montello, Mass.



DARBININKAS

I. J. Fox didžiausia kailinių, firma Amerikoje per Rugpiūti mėnesį skelbė AUGUST 
SALE, šiame išpardavime kailiniai parduodami su labai nupigintomis kainomis, šis DIDE
LIS AUGUST SALE IŠPARDAVIMAS baigs is ŠEŠTADIENĮ RUGSĖJO - SEPT. 4 d. Tai
gi, lietuvės, pasinaudokite šiuo išpardavimu, kurio gal taip greitai nesulauksite.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki te Bernardo Koraičio, kuris yra patyręs kai
linių. biznyje ir su dideliu malonumu lietuvė ms patarnaus. Jis yra pardavęs šimtams lietu
vaičių, kurios pirkusios per jį kailinius yra p ilniausiai patenkintos.

Ateinančią, savaitę p. B. Koraitis su dideliu kailinių pasirinkimu važinės 100 mylių 
Bostono apylinkėje. Kas norite pamatyti paskutinės mados kailinius parašykite jam laiš
ką ar atvirutę.

?. L*
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APSAKYMĖLIAI Naudokitės Dabar!

o*

klaupusį purvyne. Jis mel
dėsi ir prašė, kad Dievas

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios Į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.

š
. S ’

Vos Beliko Pora Dienų!
1' NEUŽILGO PRASIDĖS 

MOKYKLOS DIENOS

Rašo T.
KOMUNISTUI NEPA

TIKO
Buvo surengtos viešame! jo vežimą iškeltų iš pur- 

darže prakalbos. Žmonių vyno. Šv. Petras nudžiugo, 
susirinko daug. Visiems 
buvo idomu pasiklausyti 
komunistu vado kalbos, 
štai ir kalbėtojas atva
žiavo. tik ne gražiame au-l 
tomobiliuje. bet dviračiu. 
Jis dvirati pastatė prie' 
tvoros ir nerėies nėr mi
nint vidiiri. pasistoio ant 
aukštesnės kalbėtojui na
tai svtns vietos ir pradėjo 
kalbėti.

“Jei tavo šeima alkana”, 
jis šaukė, “eik į parduotu
vę ir pasiimk maisto, tu 
turi teise gyventi. Jei ta
vo žmonai reikia, nairin 
drabužiu, išsirink narduo- 
tuvėie geriausi, nenaisvk 
ke kiri sakys, ar kas tau 
už tai bus Reikia ivesti 
tokia tvarka, kad visiems 
vicja nriklausvtu”.

UŽ keliu yninnehi jis 
vo kalba užbaigė, 
neberadęs savo 
vėl suvrižo 
balsu šaukė: “Kas navno-o 
mano dvirati? Pašaukite 
policija, koks niekšas ma
no dvirati nuvažiavo”.

■Rot 
d^r^čin 

ir p-arsiausin

nės tikrai jautė, kad štai, 
žmogus gilaus tikėjimo ir 
Jėzus jam padės. Tačiau 
Jėzus tik pažiūrėjo į žmo
gų ir ėjo tolyn.

“Viešpatie”, vėl tarė 
Petras”, kodėl mes nepa- 
dėjome tam žmogui?”

“Petrai, iei jis pats ne
nori dirbti ir nepanaudoia 
savo jėgų, tai kam gi mū
sų pagalba jam reikalin
ga”.

Eina tolyn. Ir stebėtina 
pasakyti, kad jie pamatė 
trečią žmogų taip pat su 
vežimu įklimpusį. Priėję 

i artyn pamatė žmogų stu
miant vežimą ir prašant. 
Dievo pagalbos. Viešpats 
Jėzus ir Petras dar pridė
jo savo pečius prie vežimo 
ir bematant žmogus išva
žiavo iš purvyno. Ir Vieš
pats Jėzus tarė Petrui:

“Dievas padeda tiems, 
kurie dirba ir meldžiasi. 
Dirbk ir melskis, tada tu
rėsi pasisekimą gyveni- 
me.

I

VERONIKOS SKEPETA

Bernardas Koraitis 411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

bus galima netolimoje a- 
teityje surengti ekskursi
ją į Lietuvą.

j
Materims Užtikrina Didesnį Atlyginimą

-------------------------- . II 
Tas įstatymas liečia

10 industrijų, kuriose nuo 
spalių 1 d. moterys ir jau- 
namečiai privalo gauti di
desnį atlyginimą. Dėl aiš
kumo, industrijas išvar-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Boston, Mass. — Rūgs.
2, — Massachusetts vals
tybė išleido įstatymą, ku
riuo moterims ir jauna- 
mečiams užtikrinama di
desnis atlyginimas. Įsta
tymas įsako darbdaviams
nuo spalių 1 d. 1937 m. i 
mokėti moterims nema
žiau kai $13.00 ar $14.50 cleaning, electric equip- kvoje suimta visa eilė e- 

.................. ' " ' konomistų, kurie kaltina-

I

DIRBK IR MELSKIS

Senas apsakymas sako, 
kad svkį Viešpats Jėzus ir 
Šv. Petras ėio vienu keliu 
Beeidami jie pamatę į- 
klimpusi purvyne vežimą 
Taip giliai ratai buvo t- 
klimnę, kad asilai jokiu 
būdu negalėjo jo ištrauk
ti.

Šv. Petras pamanė sau 
vienas: Viešpats Jėzus
tam žmogui padės. Priėję 
artvn, jie mato žmogų va
rant asila ir visokiais žo
džiais keikiant gyvuli.

“Viešpatie. padėkime 
jam išstumti vežimą”.

“Petrai . jis kalbasi su 
piktomis dvasiomis, mūsų 
pagalbos jam nereikia”. Ir 
jie nuėio tolvn.

Už kiek laiko beeidami 
jie pamatė kita žmogų to
kiame pat padėjime. Priė
ję pamatė žmogų atsi-

MINSKE SUŠAUDYTI 6 
ŽMONES

Jie Nuodijo Raudonar
miečius

“Minskij Rabočij” rašo, 
kad Minske sušaudyti še
ši žmonės, kurie tarnau- 

dinsiu angliškai: Women’s darni raudonoje armijoje 
clothing, corsets, retail nuodijo kareivius, 
stores, laundry and dry “Matin” rašo, kad Mas-

Ciesorius Tiberius mir
tinai sirgo raupsų liga. 
Jis žino savo nelaiminga 
nadėtį, žino, kad niekas 
jam negali padėti, niekas 
negali jį išgydyti. Jo išti
kima tarnaitė pasiryžta 
padaryti didį pasišventi
mą; ii eina i Palestinos 
žemę, ieškoti Jėzaus Kris
taus, kad jos poną išgydy
tų.

Ji atėio į Jeruzalę tuo 
metu, kai Kristus nešė 
miesto gatve sunku kry
žių i Kalvarijos kalną. Ji 
mato Jėzų sumušta ir su
kruvintą, mato Jo šventą 
veidą sudaužytą, ansniau- 
dvta, kraujais ir ašaro
mis aptekėjusį. Jai pagai
lo Kristaus: ji nusiėmė 
nuo savo kaklo baltą ske
petą ir priėjus padavė Jė
zui. Jis paėmė skepetą ir 
su ja nušluostė savo’vei-

į savaitę, sulig darbinin- ment and supplies, boot, konomistų, kurie kaltina- 
kių prityrimo, amžiaus ir and shoe and cut findings, I mi trockizmu. Tam suim- ■... . • . . - -- - _ . . • ---5 j-------i-------- :valstybės dalies, kurioje men’s clothing and rain- 
dirba. , coats, candy, men’s furni-

Valstybės minimum at- shinss and brushes. Taigi 
ivmnimo komisija turi moterys dirbą tose įndus- 
teisę darbdavius pašaukti , trijose gali pareikalauti is 
į teismą už nepildymą i- da'‘“avl° ”emaa111 kaip 
statymo ir teismas ęaii $13.00 savaitę, negavę,
juos nubausti iki $200.00 pranešti valstybės komisi- 
arba 90 dienų kalėjimo. jai, kuri darbdavį privers 

tai padaryti.

tuju esą ir daug ekonomi
nio instituto profesorių.

SOVIETE RUSIJOJ SU
ŠAUDĖ DVI MOTERĮ

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS 

PERKINS SQ.
CASH MARKET

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

f

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parenfirimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

SV. JONO EV. BL. PAlALPINe 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Švagždys,
601 6th St. So. Boston. Maso. 

Vlce-Pirm. Albinas Nevieni,
16 IVInfield St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. Rafit. Aleksandras IvaAka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tuleikis,
109 Bowen St.. Po. Boston, Masu. 

Maršalka Jonas Zaikls.
7 Wlnfield 8t, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
fl, uedMdlenl kiekvieno mAneslo
2 vai. po plenj. Parapijos salėj. 49? 

E. 7th St. So. Boston, Mase.

7 JO vai vakare, pnbažnytlnflj avė 
tsinCJ 

visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu ražUnlnk*.

dą. Paėmus skepetą mer
gaitė mato ant jos Jėzaus 
veido paveikslą. Ji sku
biai grįžta atgal pas savo 
poną, grįžta su brangiu 
tutru, Kristaus paveikslu.

Kada Ciesorius pamatė 
Kristaus veido paveikslą 
jis pradėjo taip kalbėti:

“Ar Jis žmogus? Kodėl 
tu leidai Jį vesti ant mir
ties? Jis būtų mane išgy
dęs”.

Ir liepia ciesorius tar
nams jį padėti ant žemės. 
Jis atsiklaupė prieš Kris
taus atvaizdą ir kalbėjo: 
“Tu esi Žmogus. Tu esi 
toks, kokio aš nesitikėjau 
matyti”.

Paskui rodydamas į sa
vo ligos sunaikintą kūną 
tarė: “Aš, ir mes visi, e- 
same gyvuliai ir žvėrys, 
bet Tu esi Žmogus. Pasi
gailėk manęs. Tavo vienas 
pažiūrėjimas būtų mane 
išgydęs”.

Ilgai ciesorius klūpojo, 
verkė ir meldėsi. Kristus 
išklausė jo maldą, nes cie
sorius stebuklingai ryto
jaus dieną buvo sveikas.

I 30% BRAZILIJOS KA
VOS DERLIAUS TYČIA 

SUNAIKINTA

Londonas — “Daily Te- 
legraph” žiniomis, buvę 
nutarta sunaikinti 30% 
šių metų Brazilijos kavos 
derliaus. Tuo būdu nori
ma palaikyti kavos kai
nas. Jau esą sudeginta 
48.500.000 maišų pigesnių 
kavos rūšių.

Maskva, Rusija — Le
ningrade sovietų budeliai 
sušaudė dvi moteri, ku
rios buvo pasmerktos su
šaudymui neva už sąmo
ningą vaikų nuodijimą 
vaikų prieglaudoje, Sosno- 
vajos Polianos kaime, 
Krasnoselsko apygardoje.

Leningrado apygardoje 
taip nat areštuota kelioli
ka žymių valdininkų ir 
tarnautoju. Jie kaltinami 
sabotažavime ir šnipinėji- 
me. Suimtieji kaltinami 
kaipo “trockininkai”.

PASIBAIGĖ KURSAI 
UŽSIENIO LIETUVIAMS

LIETUVIAI PERSIJOJE

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV6.

PirmlnlnkS — Eva Markslen®,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vlce-plrm. — Ona Jankienč.

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Brone Cunlenį, 

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

Fln. RaSt — Marijona MarkonlntS, 
4115 M’ashinjrfon St., Roslfndale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Iždininke — Ona Stantallute,

106 We«t «tb St, So. Boston. Mass.
Tvarkdarį — Ona Mlsairdiene, 

1512 Columbia RA. So. Boston, Mana
Kasos GloMja — Ona Šiauriame,

44S E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija tavo susirinkimus laiko kaa 

antra atarnlnk* nrfnaala.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

Telefonas: Plasa 1860.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

DULR per Dr. Krumskį 
pavyko sužinoti, kad Ira
ne lietuvių gyvenama 
šiuose miestuose: Tabry- 
že — 9 žmonės, Bendere - 
Pehlevi — 3, Kažvinse — 
2, Kermaušache — 3, Me- 
šede — 6, Ispahane — 4, 
Rešte — 2, Bušyre — 3, 
Teherane — 15. Visi šie 
lietuviai verčiasi įvairiais 
amatais. DULR, gavusi 
tu lietuvių adresus, pra
dėjo koresponduoti, siun
čia knvgų ir gal pavyks į- 
kurti Irano lietuvių susi
vienijimo draugi ją, šie vi
si lietuviai išeiviai jau 
daugiau kaip 20 metų gy
vena Persijoje. Dalis ju 
čia liko iš Didžiojo karo 
laiku ir labai maža nusi
vokia dabartiniame Lietu
vos gyvenime. Kiti iu pa
siturimai gyvena ir turi 
sukūrę lietuviškos šeimos 
židinius, kalba lietuviš
kai. bet tarp savęs iki šiol 
jokių ryšių neturėjo.

Mūsų tautiečiams pra
dėjus ten organizuotis, 
^avvks arčiau juos supa
žindinti su Lietuva ir gal

Kaip buvo pranešta, šie
met Lietuvoj, Palangos 
kurorto, Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti bu
vo surengusi užsienyje 
gyvenantiems lietuviams 
mokytojams lituanistikos 
kursus, šiuos kursus lan
kė 11 lietuviu mokytojų iš 
J. A. Valstybių, 7 iš Ško
tijos, 1 iš Kanados ir po 
keletą lietuvių mokytojų 
iš kitų valstybių. Dabar 
šie kursai jau pasibaigė.

Pabaigtuvių proga kur
santams buvo surengta 5 
dienu ekskursija po Že
maičius. Šiai ekskursijai 
vadovavo insp. Z. Kuzmic
kis, prof. Kolupaila, prof. 
Ig. Končius, istorikas Dr. 
I. Avižonis, Dr. A. Salys 
ir kiti, kurie aiškino kur

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS?

1000 Vashinrton St
NORW()O|» MASS 
TEL Nonrood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St
TEL Brockton 2005

santams įdomesnes istori
nes ir geografines Žemai
čių vietas. Ekskursantai 
kelionėje visur vietos gy
ventojų buvo nuoširdžiai 
priimti. Ypač juos gra
žiai priėmė Tauragės, 
Laukuvos ir kitų vietų vi
suomenė. Tauragėje eks
kursantus sutiko su or
kestru, o Laukuvoje eks
kursantų garbei net var
tai buvo papuošti. Visur 
ekskursantai buvo pavai
šinti, suteikta visiems 
nakvynė. Tų vaišių metu 
buvo pasakyta daug nuo
širdžiu ir gražių kalbų. 
Plungės kariuomenės įgu
los vadovybė ekskursan
tams nakvoti užleido savo 
kareivines. Visi ekskur
santai iš šios 5 dienu au
tobusu kelionės grižo i 
Palangą kupini gražių į- 
spūdžių.

Lituanistikos kursus už
darant buvo suruošta ben
dra kursantų ir lektorių 
vakarienė, kurios metu 
pasidalinta įspūdžiais ir 
pasakyta keletas kalbu.| 
Gražią atsisveikinimo kal
bą pasakė kursu vedėjas 
Z. Kuzmickis ir Draugijos 
Užsienio Lietuviams Rem
ti atstovas. Kursantu var
du Draugijai Užsienio 
Lietuviams Remti buvo į- 
teiktas gražiai parašvtas 
adresas. Tsb.

Dr. John L. IJice 
New Yorko Miesto

Sveikatos Komisijonierius
Atostogų dienos baigia

si ir už kelių savaičių Jo
nukas ir Mariutė vėl pra
dės mokyklos metą. Ju 
drabužiai, čeverykai ir 

1 viskas turi būti tvarkoj, 
jie turi susiieškoti paiše- 

| liūs, ponierą ir kitus kla- 
sai reikalingus daigtus, 
bet kas yra svarbiaus tai 
jie turi pradėti naujus 
mokyklos metus su gera 
sveikata, jeigu nori pasek
mingai išlaikyti lekcijas. 
Ar ju dantukai, akutės ir 
auselės gerame padėjime. 
Jeigu tikrai nežinai, tai į 
laiką apie tai sužinok.

Yra faktas, kad kiek
viena motina privalo ži
noti, kad jos vaikai turi 
būti sveikas, būti links
mas, jis turi būti sveikas 
jeigu nori dalyvauti viso
se žaismėse, jis turi būti 
sveikas jeigu nori laimėti 
augštą vietą klasoje. Ir 

j geriausias, saugiausias ir 
pigiausias būdas gauti pil
ną inventorių tavo vaiko 
sveikatos, tai yra nuvesti 
ji nas savo šeimynišką 
gvdvtoia pilnam fiziškam 
neržiūrėiimui. Du kart i 
metus nėr per daug imti 
toki inventorių, vnatingai 
kuomet vaikas auga.

Gvdvtoias tau gali pa
sakyti vaiko sveikatos tei
singą stovį, jeigu jis ras 
trūkumu, tai natars ką 
darvti. Jeigu vaikas neda- 
penėtas, jis paduos tinka
mą kursą atitaisymui to. 
jis tau parodys kelią į 
sveikatą.

“Mano vaikas sveikas”, 
gražiai skamba. Bet ar iš- 
tikro tą žinai? 
nuvedus

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

Sužinok 
pas gydytoją. 

Daug vėlesnio gyvenimo 
kronišku ligų paeina nuo 
mažų kūdikystės trūku
mų. Susekimas ligų pat 
pradžioje pagelbsti jas iš
naikinti. . ’ t'

Lai sveikata eina ranka 
rankon su tavo vaiku i 
mokyklą ir vėliaus neriV- 
gosi. FLIS;

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmOr 
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

Spinoza

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

Paragavę BRO- 
jo visuomet reikalausite.

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4336

t»HONE
So. Boston
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Religinis Rusų
Atsigimimas

vis daugiau ir daugiau gaunama žinių, kad Ru
sijoj dabar plinta religinis atsigimimas. Tas atrody
tų keista, nes ten varoma smarki bedieviška propa
ganda, į kurią jau įkinkyta ir raudonoji armija, ir tai 
taip griežtai, kad kiekvienas kareivis turi prisiekti 
kovosiąs ne tik už komunizmą, bet ir būsiąs karštu, 
karingu bedieviu. Tačiau, nežiūrint smarkios valsty
binės bedievybės, susidomėjimas religija sovietijoje 
vis stiprėja. Jau dalykai taip virto, kad būti tikinčiu 
yra madoje. Mat, bet kokia valstybinė prievarta su
kelia reakciją bei pasipriešinimą. Tai jau tokia žmo
gaus prigimtis. Šiandie bedievybė Rusijoje virto ne
pakenčiama kazenščina, kuriai priešintis jaučiasi į- 
pareiguotas kiekvienas save gerbiąs pilietis. Kaip tai 
laikai kinta. Kadaise prie caro bedievybė buvo mado
je, dabar kaip tik priešingai, bedievybe pradeda bodė
tis net jaunimas, karštagalviai komsomolcai, kuriems 
kaip tik ir pavesta varyti kosmarkiausią bedievybės 
propagandą. *

Viena jauna rusė studentė štai kaip pasisakė:
“Mums visados kalbama apie laisvą meilę, kuri 

esanti pažangiosios žmonijos išradimu ir marksisti
nio materializmo laimėjimu prieš Įsisenėjusius prie
tarus. Tačiau daugelis mano draugų, kuomet vedasi, 
prisiekia absoliučią ir amžiną ištikimybę Kartais pa
sirengę apsivesti jaunieji keletą dienų eina pekšti, 
ieškodami kunigo. Jei negali jo surasti, tai bent sten
giasi pasirūpinti keletą tikinčiųjų liudininkų, kad jų 
vėlybas palaimintų. Žinau keletą draugų, kurie sva
joje būtinai apsivesti kokioj kuklioj medinėj bažny
tėlėje”.

‘Visos cerkvės, kurioms dar leista laikyti pamal
das yra žmonių prigrūstos. Kur tokių cerkvių nėra, 
ten žmonės patys slaptai atlaiko pamaldas. Nežiūrint 
žiauraus persekiojimo, atsiranda daug savanorių to
kioms pamaldoms vesti. Jie vadinami “biegūny” — 
bėgūnai, nes bėga iš vietos į vietą. Ir turi bėgti, nes 
jei pakliūva j komunistų nagus, tai būna sušaudomi 
be tardymo ir teismo.

Komisarai jau nebežino, kaip su tuo gaivalingu 
sąjūdžiu bekovoti. Griausmingieji bedievių vado Ja- 
roslavskio įsakymai vėjais nueina. Varu varoma be
dievybė smukte smunka. Komunistai mato, kad vieno 
dalyko tai tikrai nebegali sukontroliuoti — religinės 
žmonių sąvokos. Ji kur kas galingesnė už nublukusią 
jau komunizmo idėją. K.

nuolatinės kariuomenės. 
Rezerve Sovietų Rusiją 
turinti apie 19 mil. 490 
tūkst. gerai apmokytų ka- 

i reivių. Tokiu būdu Rusija, 
kilus karui, turėtų per 20 
mil. gerai išmokytų, ka
riškai išlavintų kareivių.

Toliau daugiausiai nuo
latinės kariuomenės ląikp 
šios valstybės: Prąncūzi- 
ją, Vokietija, Britų Impe
rija, Italija, Japonija, 
Lenkija, Rumunija.

Jungtinės Amer i k q s 
Valstybės, palyginti, gy
ventojų skaičiumj, žymiai 
pralenkia daugelį Europos 
valstybių nuolatinės ka
riuomenės teląiko gana 
mažai. Mat, Amerikoj nė
ra priverstinos karo tar
nybos, o nuolatinė kariuo
menė yra samdoma. Da
bar ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės pradeda su
sirūpinti padidinti 
nuolatinės 
skaičių, 
nuolatinės 
skaičius būsiąs padidintas 
iki 165 tūkstančių vyrų. 
Tuomet Jungtinės Ameri
kos Valstybės savo nuo
latinės kariuomenės skai
čium užimtų 10-tą vietą 
pasaulio valstybių tarpe.

Mažiausia nuolatinės ka
riuomenės laiko Šveicari
ja ir Kosta Rika (Ameri- 

Šveicarija teturi 4 
309 kareivius, o 

Rika — 730 karei-

.j savo 
kariuomenės 

Manoma, kad 
kariuomen ė s

Jei Nori Taikos, 
Ruoškis Karui?!

55 milijonai išlavintų 
kareivių

Šiuo metu, kaip žinome, 
kariaujama Ispanijoj, Ki
nijoj, Indijoj ir Turkijoj. 
Šie visi karai žiaurūs, bet 
jie dar neprilygsta tiems, 
kurie ruošiami ir apie ku
riuos kalbama bei rašoma. 
Didysis karas (1914 — 
1918 m.) buvo apėmęs į 
daug valstybių, apie atei-j 
ties karą kalbama taip 
pat, kad jisai apimsiąs vi
są Europą ir kitus žemy
nus. Žinųma, gali susida
ryti tokios aplinkybės

masi ir valstybės tiems 
dalykams skiria nepapra
stai daug pinigų.

Tik po didžiojo karo vi- 
i šame pasaulyje buvo susi- 
' dariusi nepalanki karui 
nuotaika. Visi tuomet kal- 

■ bėjo apie taiką. Bet jau 
keleri metai pasaulis gy
vena kita nuotaika.

Neseniai amerikiečiai 
karo žinovai paskelbė, 
kad šiuo laiku pasaulis, 48 
valstybės turinčios 55 mi
lijonus išlavintų kareivių, 
kurie kiekvienu laiku gali 
būti pašaukti prie ginklo.

Daugeįjs valstybių laikų
— — — — — — — - t

vių po ginklų net taikos
ryti lobios apunKyoe&,t ~ ’i, •
kad to karo nebus, arba Į šimtus Rūkstančių karei- 
jisai bus tik tolimesnėje......
ateityje. Tačiau karams | 
labai ruošiasi visos vals
tybės. Ypač lenjctyniuoja-i 
si ginklų gamyboje, jų to
bulinime ir žmonių paruo-; 
šįme. Ęąi kurįe mąno, kad 
visoms valstybėms gerai 
apsiginklavus negalės bū
ti karo, nes visos bijos jį 
pradėti. Kaip bus taip 
bus, bet viena aišku, kad 
galvotrūkčiais ginkluoja-

Kreiseriai 9; orlaivių ba
zės 2, eiliniai karo laivai 
14, torpediniai laivai 60, 
povandeniniai laivai 72, 
Laivų tonažas 704.438 

Vokietijos jūrių laivy
nas:
Kreiseriai 6, eiliniai karo 
laivai 6, torpediniai laivai 
19, povąndeniniai laivai 
3Q, laiyų tonažas 239.415

Italijos jūrių laivynas: 
kreseriai 4, orlaivių bazės 
1, eiliniai karo laivai 23, 
torpeę|injai laivai 103, po-j 
vandeniniai laivai 62, lai
vų topazas 529.127.

Sov. Rusįjos jūrių lai
vynas: kreiseriai 4, eili
niai karo laivai 7, torpedi
niai laivai 35, povandeni
niai laivai 26, laivų tona
žas 198.148.

A. Jungt. Valst.: kreise
riai 15, orlaivių bazės 4, 

j eiliniai karo laivai 25, tor
pediniai laivai 215, povan
deniniai laivai 84, laivų 
tonažas 1.288.855.

jąponijos jūrių laivy
nai: kreiseliai ĮO, orlaivių 
bazės 4, eiliniai karo lai
vai 39, torpediniai laivai 
106, povandeniniai laivai 
62, laivų tonažas 892.626.

Oro lėktuvų skaičius: 
Anglija 1.500, Prancūzija 
1.847, Vokietija 1.500, Ita
lija 2.000, Sov. Rusija 
3.000. A. Jungt. Valst. 
1.000, Japonija 2.300.

Kova su oro laivynu
Kai oro laivynai įgyja 

didelės reikšmės, tai ieš
koma priemonių nuo jų 
apsisaugoti. Jau turima 
vadinamų zenitinių pa
trankų, kurios puikiai 
muša lėktuvus. Yra ir 
specialūs ginklai, pasaky
tum orlaiviams šaudyti 
kulkosvaidžiai, oerlikonąi, 
kurie labai pavojingi lėk
tuvams. Pagaliau orlai
viai su orlaiviais kovoja. 
Tačiau dar išgalvota dū
mų priedangos, per kurias 
priešo lėktuvai nieko ne
mato.

Paskutiniu laiku Angli-
• • « • V — • - a

I

k°j): 
tūkst. 
Kosta 
vių.

Čia paduodama lentelė, 
parodanti, kiek kokia val
stybė laiko nuolatinės ka
riuomenės: 
Prancūzija 
Vokietija 
Britų Imperija 
Lenkija 
Japonija 
Rumunija 
Ispanija 
Čekoslovakija 
Turkija 
Jugoslavija 
Belgija 
Graikija 
Brazilija 
Portugalija 
Meksika 
Vengrija 
Bulgarija 
Austrija 
Argentina 
Švedija 
Suomija 
Olandija 
Latvija 
Peru 
Kuba 
Kolumbija 
Čili 
Norvegija 
Estija 
Danija 
Urugvajus 
Ekvadoras 
Venecuela 
Guatemala 
Bolivija 
Paragvajus 
Salvadoras 
Dominikonų Resp.

Jūrų ir orę laivynai
Karo reikalam^ ypač dė 

męsio kreipiama į jūrų ir 
oro laivyną. Lėktuvai mo
derniame kare, kaip sąko 
specialistai, turės svar
biausią įr lemiamą reikš
mę. Dėl to didžiosios vals
tybės stato daug laįvų ir 
dar daugiau lėktuvų.. Pa

Į

658.777
650.000
384.780
332.427
282.000
222.000
199.546
164.000
133.000
131.508
91.441
79.796
66.072
60.690
57.376
43.813
43.700
38.000
36.902
34.179
30.337
24.320
21.320
15.273
15.042
14.748
14.652
14.200
11.122
11.000

8.514
7.535
6.000
5.980
5.000
5.000

nuotraukų. Uždavinį la
kūnai atliko, bet, kaip pa
sirodė, skaudžiai apsiri
ko. Jie iš tikrųjų bombo
mis apmėtė smėlėtus plo
tus, kurie buvo apie 35 
kilometrai nuo aerodro- 
mg. Ąpt tų plotų buvo už- 
leistąs spąfvptas rūkas, 
kuris juos ir suklaidino. 
Tai puikiai liudija apie 
naujo išradiinp sėkmingu
mą.

MĮrtips SpIp^Įiliai
Jąų senoką! kąlbama a- 

piį “piiftięs spindulius” ir 
jų pntąiįymą kąrp reika
lams. Per tyrinėjimus 
mokslĮpmkąį pądąpė išva
da, kad nors dąr nėra jie 
ištopuliptį, bet gąjimą jie 
persipąU palyginti dideliu 
atstumų ir jais sųkrikdin- 
ti centrinę organizmo ner
vų sistemą, sukeliant bai
mę ir nuslopinant pasiti- 

' kėiimą. Tačiau tuo pat 
laiku mokslininkai išrado 
ir būdą ąpsisaųgotį nuo 
šių spindulių veikimo.

Yra kita rūšis mirties 
spindulių, kurie per ban
dymus davė rezultatų, bet 
nuo ju irgi lengva apsigin
ti. Bedarydami bandvmus, 
mokslininkai tais spindu
liais nužudydavo skren
dančius spindulių “ąnkrė- 
sįpje” zonoje paukščius. 
Bet šie spinduliai negali
mą aukštą: pasiųsti, p nuo 
jų galima apsisaugoti pa
prastų stiklų, pro kurį jie 
neprasiskverbia.

Tąčiąų yrą dar vieni 
spinduliai, kurie ateities 
kąrą tikrai gali suvaidinti 
nemenką vaidmenį. Tąi 
radio bangos, kuriomis 
galima valdyti lėktuvus 
be lakūnu, laivus be jūri
ninkų. Jais jau ir dabar 
kai kurios valstybės nau
dojasi, daro bandymus 
manevruose ir tobulina jų 
pritaikymą karo reika
lams. Karo specialistai ži
no, kad viena valstybė tu
ri net povandenini laivą, 
kuris valdomas tiktai ra-

i

joje buvo išmėginta nau-■ di bangomis plaukioja 
ja rusis dūminių uždangų, t<_
kurias išradėjas yrą pava
dinęs “dirbtjnjų miražu”. j
Kaip jau pats Pėdini-— d i^ j j 
mas rodo, nauja uždanga v dar ^^^8. ta- 
skinasi nuo vlSų ligsipli- čiau specialistai> nor3 dar 
nių. Tas įdoąius išradi
mas dėl suprantamų prie
žasčių laikomas pąąjap- 
tyje. Tačiau iš šykščių ŽĮ-, 
nių, kurios yra prasi- ■*— 
skyp^husios į spąųdą, ga
lima susidaryti šiolcį tokį 
“dirbtinių miražų” supra- y 
timą. Uždangos leidžia- i J 
mos tam tikrais lėktuvuo
se įtaisytais fumatoriais.

jūrių gelmėse ir gali lai
dai torpedas į priešo lai
vus. Nors praktiška tokių

v v •

/ z

čiau specialistai, nors dar 
nedrąsiai, tvirtina, kad to
kiems laivams ateities jū
rų kare teks lemiamoji

Valdomų radio bango
mis lėktuvų anglai pernai 
pasistatydino visą eilę. 
Lie jau išmėginti manev
ruose ir parodė, kad tai 
tikrai vertas pasitikėjimo 
ginklas. Kare jie bus pa-. Durnai, kurie sudaro už- kaip ^ii£o

danP£ nėra vienos spąl- riem nė nuo p“iešo 1?k. 
vos, bet susideda js kelių . ■ f.
spalvų, kurių tarpe ima

5 (MM) raudonos, įjrgnzines, gel- bangomis lėktuvai an- 
3 700 lr Pįkos- šaudys iš kulkosvaidžių
3.TO0 leidžiama iš karto kehose ir palrankėliu ats-
3094 aukštumose. Bę tp kelio- kridJius “bombarduoti 

p pietose zemeje uždega- iego igktuviis.
ičdė-1 mos dųmines žvakes, ku-

tųvų, pastariesiems puo
lant miestus. Valdomi ra-

mos dųmiųės žvakės, ku
rios leidžią juodus dūmus Taip pat radio bandomis 

galimą sustabdyti vidaus
u

.. '• j -v- <’ tt* ‘•■’iraunui susiauuyu viuausilgoims druzeims. Visuma deeim0 varfklių vejkimą 
,s tuks ^nclU nietrųi (imtuvus, automobilius,
aukitumos sudaro fabri- }an([ > k w t su. 
kinio miesto iliuziją (ni- dar0 dide]i DavoiuHTėktu-

metu. Čia nėra įskaitomos dabar turimus duome- 
įvairips milicijos, karis- - ----- - •
kos prganizącjjos, ku- 
rioms taip pat priklauso 
šimtai tūkstančių vyrų.

nis didžiųjų pasaulio vals
tybių jūrų ir oro ląivynai 
taip atrodo:

Anglijos jūrių laivynas: 
Didžiausią nuolatinę ka- Kreiseriai 15, Orlaivių ba- 

riuomenę laiko Sovietų zės 6, Eiliniai karo „ laivai 
Rusija. Minėtieji Jungti- 48, Torpediniai laivai 163, 
nių Amerikos Valstybių Povandeniniai laivai 51, 
karo ekspertai apskaičia- Laivų tonažas 1.264.990. 
vo, kad Sovietų Rusija tu- Prancūzijos jūrių laivy- 
rinti per iy2 mil. žmonių, nas:

zdąs). Tas įspūdis pasie
kiamas vien tik varto
jant spalvuątus dūmus.; 
kurie, susiklostydami į 
dideles netaisyklingas dė
mes, sudaro namų, gatvių, | 
parkų ir ežerų įspūdį.

Naujų uždangų sėkmin
gumu įsitikino anglų la
kūnai per šios, vasaros 
manievrus. Pietinėje Lon
dono dalyje yra aerodro
mas. Lakūnai jį turėjo 
apmėtyti bombomis ir pa
daryti eilę fotografinių

4aro didelį pavojų lėktu
vams. Julę ore lėktuvas su 
sustabdytu motoru yra 
bejėgis.' Lakūnai belieka 
tiktai planĮrųojant nusi
leisti žemėn. Nors šioje 
srity radio bangų veiki
mas laikomas karine pa
slaptimi, tačiau pasauliui 
žinoma, kad čia vis dėlto 
pasiekta labai gerų rezul
tatų.

Yra dar vienas būdas 
paversti gatves ir ištisus 
laukus nepravažiuoja
mąją. Tbkioję vietoje že-

Tikėkite ar ne, bet Bos
tono lietuvių komunistų ir 
socialistų bendro fronto 
sekretorė, p. A. Barčienė 
sakosi esanti “praktikuo
janti katalikė”.

“Draugas” rašo, kad jei 
mes norime atsilaikyti 
“prieš daugeriopus savo 
priešininkus, tąi mums 
reikia to, kad būtume ne
mažiau veiklūs sava fron
te, negu mūsų priešinin
kai”. Katalikai turi ne tik 
atsilaikyti, bet jie privalo 
vadovauti. Todėl katali
kai turi būti kur kas veik
lesni už savo idėjos prie
šus, nes katalikų pusėje 
teisybė.

Brooklyno “Vienybės” 
redaktorius p. TYsUava 
lankosi lietuvių kolonijose 
organizuodamas bendrą 
frontą prieš komunizmą ir 
komunistus. Jis norėtu ir 
katalikus įtraukti. Bet 
katalikai jau seniai vie
ningai kovoja komunizmą. 
Dėtis į bendrą frontą su 
vienybiečiaįs, tai būtų sti
prinimas kito katalikybės 
priešo — fašizmo. Brook- 
lvpo “Vienybė” labai kar
štai užgiria Lietuvos val
džios režimą. Ypač džiau
giasi, kad Lietuvoje lais
vamaniai gali laisvai 
skleisti bedievybe. “Vie
nybė” užgiria Lietuvos 
laisvamanių sumanymą i- 
steigti “prietaringų palai
kų muziejų” (Tais “prie
taringais palaikais” “Vie
nybė” vadina katalikams 
šventas relikvijas. Red.) i 
ir džiaugiasi, kad “jau! 
kryžių muziejus įsteig
tas”. Na, ir tas bedievy
bės propaguotojas nori, 
kad katalikai eitų su jais 
į bendrą frontą prieš ko
munizmą ir komunistus. 
Komunizmas ir fašizmas 
eina ranka rankon prieš 
katalikybę. Katalikai ne
gali dėtis į bendra frontą 
nei su komunistais, nei su 
fašistais - nacionalistais.

nizacijomis”, nieks nevei
kė lietuviško kultūrinio 
darbo. Kaip tik priešingai. 
Katalikiškos organizaci
jos su savo jaunimu dau
giausiai veikė ir veikia 
lietuvių kultūrinį darbą ir 
tuo savo darbu gali pasi
didžiuoti. Tautinės (lais
vamanių) ir socialistų or
ganizacijos veikia sulyg 
savo plano. Jie veikia tik 
tam, kad savo armiją pa
didinus.

Gaila, kad katalikišku 
mokyklų išauklėti asme
nys nepasitenkina katali- 

: kiškomis organizacijomis 
ir sava spauda, bet eina 
bendradarbiauti laisvųjų 

i laikraščiams ir organizuo
ja jiems armija.

Parapijų klebonai ir ka
talikišku draugijų vadai 
savo jaunimui turėtų pri
minti. kad negalima sėdė
ti ant dvieju kėdžių. Ku
rie nieko blogo nemato 
tame. tik vadovaujasi 
“vieningo lietuvišku kul
tūrišku darbu” natvs kly
sta ir kitus klaidina.

“Keleivis” rašo, kad 
“kunigas Lloyd Pusey su
imtas dėl savo žmonos 
nužudymo”. Visi kultūrin
gi žmonės supranta žodį 
kunigas kaipo kataliku 
kunigą. Bet “Keleivis” 
kiekvieną apsi metelį, 
kiek vieną protestantų 

i pryčerį vadina kunigu, 
tuo norėdamas suklaidin
ti savo skaitytojus ir su
kelti juose pasipiktinimą 
prieš kunigus. Bet “Kelei
vis” jau daug kartų buvo 
sugautas taip meluojant 
ir šmeižiant. Sekant “Ke
leivį” kiekvienas šunad- 
vokatas yra advokatu, 
kiekvienas šundaktaris y- 
ra daktaru.

KLAUSIMAI IU ATSAKY
MAI

ATEIVIO - JŪREIVIO 
STOVIS

NEKLYSKITE PATYS IR 
KITįJ NEMINK!

Muz. N. Kulys, “Muzi
kos Žinių” redaktorius ra
šo. “Drauge”:— —

Š. m. rugp. 27 d. Ieva 
Lukošiūtė rašo “Ameriko
je”, kad susiorganizavo 
pas ją “Liet. Jaunimo or
ganizacija”. Sako susior
ganizavo tam, “kad galėtų 
benartyviškai veikti lietu
višką kultūrini darba”. Iš
rodo taip, kad lig šiol, bū
nant “partyvinėmis orga- 

mėję pakasamos lygiagre- 
ta dvi linijos vamzdžiu, 
kuriais pratiesiamos vari
nės vielos ir joms palei
džiamą 100.000 voltų elek
tros srovė. Šitokia instali- 
zacija sudaro tokį stiprų 
magneto lauka, kuriuo 
negali pravažiuoti nei 
joks šarvuotis, nei joks 
tankas.

Taigi, kaip matome, kol 
kas “mirties spinduliai” 
dar nėra joks rimtas karo 
įrankis. Tačiau iš to nega
lima daryti išvados, kad 
ir ateity nepavyks jų su
koncentruoti toki kiekiai, 
kurie galėtų būti tikrai 
pavojingas ginklas. Tech
nikos pažanga nepripažįs
tą jpkiu ribų. Jai kliūtis 
tėra laikas.

“V. Z.”

Klausimas — Atvykau į 
Jung. Valst. jūreivis 1918 
m. Nors ir apleidau laivą 
kuriuo atvykau, bet vis
tiek radau darbą prie kitų 
amerikoniškų laivų šioje 
šalyje. Kaikurie tie laivai 
vyko į svetimus vandenis. 
Aš tuose amerikoniškuose 
laivuose dirbau iki 1922 
m. Po tam dirbau, kurie 
tik čia pakrančiais plau
kė. Jau nuo 1924 m. gyve
nu mieste. Mano klausi
mas yra tokis — Ar aš 
galiu prašyti rezidencijos 
legalizavimo nuo mano 
pirmo atvažiavimo 1918 
m., ar turiu pranešti apie 
paskutinį atvažiavimą iš 
svetimo uosto 1922 m. kad 
nors aš niekad neaplei
dau laivo?

Atsakymas — Padaro 
didelį skirtumą, kuris įva
žiavimo laiką tamsta var
tosi kaipo paskutinį atva
žiavimą, nes jeigu paduosi 
savo paskutinį atvažiavi
mą — jis įvyko po birželio 
3 d., 1921 m., — tai nega
lėsi legalizuoti savo buvi
mą po dabartinių įstaty
mu. Turi užrašyti savo 
aplikacijoje form 659), 
kad atvykai į Jung. Vals
tybes 1918 m. bet irgi tu
rėsi pranešti apie išvyki
mus į svetimus uostus. 
Galimas daiktas, kad pa
vėlins tau legalizuoti bu
vimą. t
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550 Metų Lietuvos Krikšto Sukaktis
(Tęsinys.)

Papa Urbonas VI, gavęs džiaugsmingą žinią a- 
pie Lietuvos krikštą, įgaliojo Poznaniaus vysku
pą Dobrogostą įsteigti Vilniaus vyskupiją, kuriai 
Jogaila dovanojo keletą namų Vilniuje ir daug 
žemės kitur. Tas dovanas Vytautas paskui padi
dino. Katalikų tikėjimą Jogaila pripažino viešpa
taujančiu. Tikėjimui sustiprinti ir apdrausti nuo 
pravoslavų įtakos, Jogaila uždraudė lietuviams 
katalikams suseiti į moterystę su rusais stačia
tikiais, jei jie nepriima katalikų tikėjimo.

Visai tautai urmu priimant tikėjimą, ypač dar 
be tinkamo prisirengimo, tas priėmimas daugu
mai dažniausiai esti paviršutinis, nes nėra gali
mybės visą tautą skubotai supažindinti su naujo 
tikėjimo mokslu. Taip ir Lietuvoje. Tiktai paskui, 
per ilgesnį laiką, krikščioniškas mokslas buvo pa
laipsniui suprastas ir tikėjimas pilnai prigijo. 
Bet ir čia atsirado sunkių kliūčių dėl trūkumo 
lietuviškai kalbančiųjų kunigų. Tam trūkumui 
pašalinti karalienė Jadvyga įsteigė Pragos uni
versitete lietuvių kalbos skyrių dvasiškiams stu
dentams prie apaštalavimo Lietuvoje prisirengti. 
Tokį pat lietuvių kalbos skyrių įsteigė ir Jagėla 
Krokavos universitete 1410 m.

Lietuvai apsikrikštyjus, sugriauta stabmel
džių šventvietės ir jų vietoje pastatydinta kata
likų bažnyčios. Vilniuje keletas jų buvo pastaty
ta. Kitose vietose Jogaila pastatydino šias bažny
čias: Bistricoje, Medininkuose, Merkinėje, Ašme
noje, Krėvėje, Lydoje, Nemenčine, Maišogaloje, 
Ukmergėje. Vytautas pastatydino: Kernavoje, 
Kauno parapijinę ir pranciškonų, Dubingiuose, 
Perlojuje, Punioje, Švenčionyse, Eišiškyje, Volko- 
viske, Breste. Lietuvos didikų Vytauto laikais 
pastatydintos bažnyčios: Giedraičiuose, Višnavo- 
je, Trobose, Didžiuose Šakininkuose, Gardine. 
Kaip matome, didieji kunigaikščiai krikščioniš- 
kajp uolumo turėjo pakankamai. Iš to tenka pa
daryti išvada, kad jų atsivertimas buvo tikras ir 
nuoširdus.

Žemaičių krikštas įvyko keliolika metų vė
liau. Tam priežastis buvo ta, kad Lietuvos krikš
to metu žemaičiai buvo pakliuvę po vokiečių val
džia. Kryžuočiai visai nesirūpino žemaičius pa
krikštyti, nes tuo būdu būtų netekę progos kovo
ti prieš stabmeldžius. Kryžuočiams buvo daug 
parankiau ko ilgiausiai palaikyti žemaičiuose 
stabmeldystę ir juos žudyti ir plėšti, žemaičiai 
dejavo po vokiečių jungu.. Jų desperatiški atsi
šaukimai ir prašymai pagalbos draskė Vytauto 
širdį, bet jis kol kas nieko negalėjo padaryti. Tik 
sutriuškinęs kryžuočius ties Žalgiriu, Vytautas 
atgavo žemaičių kraštą ir tuojau pradėjo rūpin
tis jų krikštu. Jau 1411 m., vadinasi, tuojau po 
Žalgirio mūšio, Vytautas pradėjo prikalbinėti že
maičius mesti stabmeldystę ir tapti krikščioniais. 
Tačiau žemaičiai buvo labai prisirišę prie savo 
tėvų tikėjimo, ir vos per keletą meti) (1413— 
1415) Vytautui pavyko juos apkrikštyti. Su jų 
krikštu paskutiniai stambeldystės likučiai buvo 
Lietuvoje likviduoti.

Kaip Kryžuočių Ordinas žiūrėjo į Lietuvos 
krikštą? Jiems privalėjo džiaugtis, paduoti lietu-
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Paulius Jurkus

Džiaugsmo Vasara
Tai buvo patys mano’ šypsojo, parodė savo bal- 

bernystės metai, kai dar- tučius dančiukus ir net su į 
bas kaip sniego gniūžtė 
tirpo rankose, kai nuo 
mano žodžio skaudėjo vi
siems pašonės iš juoko, o 
nuo dainų raudo mergai
tės, tampęs savo bliūzeles 
ir man dailinosi. Ot, brač, 
buvo gyvenimas, kaip 
sviestu teptas, kai mielė
mis augintas, kaip vynu 
laistytas. C 
kartais primesdavo vieną 
kitą litą viršiau, šeiminin
kė plonesni rankšluostėlį, 
o mergės pabrukdavo gar
desnį kąsnelį. Pavasarį 
paskui plūgą, vasarą su 
dalgiu glėby, rudenį talko- ____ ____________
se pradąinavau ištisą me- fiams sudrošiu.’ Per pietus 
tų virtinę. Ir, rodos, tąip 
turėjo bėgti metai, susi
lieti į vieną dainą, kurioje 
tiek dąug darbo, o tame 
darbe ir malonių valandų. į

Tada parvažiavęs nusi- 
kyenkščįaų, nusipurčiau 
dulkės kaip iš paprastos 
kelionės. Ak. ką Čia par
vežiau, dykaduonę, balta- 
ranbę, šeįpąinįnkp dukterį 
gimpazistę, jau miesčion- 
ką, plonapirštę. Visą kelią1 
buvąu jai šaltas, ne dau- Į gus ir vyreliui pragydus, 
giau kąip vežikas. esti kąi kas naujp, džiugi-
— Dėkui, Petrai, T

i

. !. 1111 —————
Nuo tada kartu bridom 

daržus, laukus. Kai vaka
rais grįždąvom pavargę 
nua darbo, ji mus juokin
davo^ džiugindavo. Vėl pa- i 
jusdavom savy jėgos, jau
ną kraują, vėl skambėda
vo ugningos mūsų dainos, ; 
o lovoj būdavo saldus ir 
gilus miegas.

Kai senos bobulės ieško
jo vaistažolių, o jaunos 
merginos svajojo apie pa
parčio žiedą; kai kalnuo
se degė joninių ugnys ir 
kai plėšės armonika, Elzė 
prašoki su manimi visą 
vakarą. Aš? Aš tą vakarą 
buvau bene laimingiausias 
iš visų, galėdamas su ja 
nors ir kaimiškai pastrek- 
sėti.

O per petrinės ji paren
gė gražiau stalą, pasveiki
no mane. Tada ji įėjo į 
mano kamarą. Ant stalo 
buvo vaišės mano drau
gams, buvo ir išgerti. Aš 
sumišau, nuraudau, nors 
buvau jau su ja apsipra
tęs.
— Aš žinau, tu esi geras 

žmogus, Petrai, — ji man 
įsegė gvaizdiką į švarko 
atlapą, pažiūrėjo į stalą, 
nusišypsojo ir maloniaf 
ištarė: — Juk tu negersi?

Paąkųi. sode dar patry- 
pėm polkelę, apsisukom 
valsą. Tai buvo linksmiau
sios mano vardinės.

O kai laukuose žvangėjo 
dalgiai ir žolė verkė nuo 
plienadančių,. ji vėl su 
grėbliu švaistėsi, bėgiojo 
per pradalges, dūko. O 
nusvirus prinokusioms 
varpoms, ji kartu išėjo į 
rugių laukus. Ir kokia bu
vo mano laimė ir nustebi
mas, kai atsisukęs pama-, 
čiąu, kad ji renka manąją 
pradalgę. *

— Na, Petrai, opa, opa, 
ar neužimsiu ant užkul
nių, — ji juokės man. O 
man to ir tereikėjo. Tuoj 
žingsniai sutvirtėjo, ran
kos kiečiau susispaudė, 
ir aš variau už visus pla
čiausią pradalgę. Tik juo
kas, linksmumas mum da
vė jėgos visą dieną išsuk
ti pradalges ir su daina 
grįžti namo.

O kai galėjo jau obuo
lius pagraužti, Elzė pas 
mus rečiau beateidavo. 
Dažnai matydavau jos 
saulės nudegintą veidą, 
pasilenkusį prie knygų, į- 
bestas žalsvas akis j rai
des. Tada ji mum buvo 
dar brangesnė, dar lau- 
kiamesnė.

Ir vieną dieną šnekėjo 
visas nąmas, skubėjo, tai-] 
sėsi, o aš gavau isakymą 
parengti ratus. Rytojaus 
dieną vežiau ią vėl į mies
tą. Ji atsisveikino su vi
som mergėm, jas išbučia
vo, ismylavo kaip savo 
seseris. Linksma apibėgo 
dar laukus, kur nuaidėjo 
tiek daug tyraus mūsų 
juoko, kur buvo tiek svei
katos. tiek jaunystės, kur 
buvo tokia džiaugsminga 
vasara. Vežiau su sopan
čią širdim, kad nebebus 
mum daugiau geros se
sers. linksmos saulės. 
Tvirtai atsisveikindamas 
spaudžiau jos ranką, lin
kėjau. kad ji pasiektu 
mokslo aukštybės ir kad 
neužmirštu musu žemųjų, 
kurie ten kaime kaip pele
lės vargstame.

— Ne, Petrai, neužmir
šiu, ji šypsojos kaip 
minėtieji bažnyčios ange
lai, —nes aš .esu jūsų žino-
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gus. ’
Paskui, nors sodai buyo 

pačiame savo prinokime 
žemė pačiame derliuje, aš 
vis jaučiau, kaip tvinsta

viams draugišką ranką ir užmegzti su jais priete- 
lingus santykius. Išėjo kaip tik priešingai. Kry
žuočiai negalėjo tverti piktumu. Kada Jogaila pra 
nešė didžiajam mistrui, kad jis ir visa Lietuva 
priima krikštą ir prašė jį į krikšto tėvus, tai 
kryžuočių vadas atsakė jam šmeižtais. Jįs skelbė 
pasauliui, kad tas viskas tai tik veidmaininga 
komedija, kad Jogaila, Vytautas ir visa lietuvių 
tauta atsimes nuo krikšpįonygėš prie pirmos pa
togios progos ir bus kaip buvę žiaurūs, krauge- 
ringi stabmeldžiai. Tačiau vokiečių balsas prą- 
skambėjo be pasekmių ir neužilgo jie atsiėmė 
kruviną ųžmokesnį už savo darbus Žalgirio lau
kuose.

Trumpai peržvelgę istorinę Lietuvos krikšto 
eigą, kokias išvadas mes galėtume padaryti? Vi
są pirma mums tenka pasidžiaugti, kąd Lietuvos 
krikštas, kad ir vėlai, bet vis dėlto įvyko. Stab- į 
meldystė kliudė tautos civilizaciją ir pažangą. 
Jei toji proga būtų praleista, lietuviai galėjo pa
kliūti rusų pravoslavų įtakai —.tai buvo ne tik 
galimybė, bet beveik jau besįvystąs faktas. Al- 
girdiečiai labai jau buvo susibičiuliavę ir susigi
miniavę su rusais, ir reikėję tik kokio palankaus 
jiems smarkesnio sukrėtimo, ir politiška bei tiky
binė su rusais sąjunga būtų įvykusi. Tais laikais 
sunku buvo numatyti susibičiuliavimo su rusais 
pasekmes, bet dabar mes matome, kąd jei su len
kais buvo nejaimė susidėti, tąi sų rusais būtų bu
vę dar blogiau. Nuo lenkų vargais negąlaiš atsi- 
kratėme, gi su rusais būtume pražuvę. • Tiesa, 
krikštas buvo pirktas brangia kaina, bet krikštas 
yra krikštas ir didžiausia kaina jam ne perdidelė.

Toliau bežiūrint, tenka staptelti ir pagalvoti: 
ar apsikrikštyję 550 metų atgal, mes pilnąi nau
dojamės katalikybės malonėmis ir nesmunkame 
atgal į stabmeldiją? Čia kalbama apie* lietuvių 
tautą apskritai. Kaip tenka nugirsti, kai kurie 
lietuviai, ne tik inteligentai ir pusinteligenčiai, 
bet ir kaimiečiai, kriksčonybe jau pradedą bodė
tis. Tiksliau kalbant, jie bodisi katalikybe^ gi 
krikščionybę tai supranta kaipo kokią svajingą 
žmoniškumo idėją, kuria maišo tai su demokra
tija, tai su laisvamanybė, tai net su kažkokiu 
skystu panteizmu. Viskas jiems tinka, tik neno
ri prisiimti aiškaus Kristaus mokslo, dėlto, kad ■ 
Bažnyčia jį dėsto sulig Kristaus valia ir paliki- į 
mu. Čia mes galime sučiupti tą pačią ydą, kuri 
vyravo 550 metų atgal, vadinasi, kaip tada, taip 
ir dabar dauguma lietuvių nepažino tikėjimo da
lykų. Tiesą, tais laikais jie nęturėjfr * galimybės! 
krikščionišką mokslą pažinti, nes nebuvo kas jį 
aiškiai išdėsto, bet dabar tokio pasiteisinimo ne
gali būti. Dabar, ačiū Dievui tikėjimo mokslas y- 
ra skelbiamas ir būtų netikslu nusiskusti, kad jo 
negirdima. Tik, deja, skelbimo pasėkos mažos, 
gal dėlto, kad ir patiems skelbėjams trūksta uo
lumo.

Tad metę akimi į tolimąją praeitį, džiaugda
miesi dėl įgytojo tokia brangia kainą krikšto, vis 
dėlto apsižiūrėkime, kad turime be galo brangi) 
daiktą ir kad jo neprarastume. Tauta jau atsi- 
lietuvino, reikia jai atsikątalikinti.

Pabaiga
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manim atsisveikino. Ašį 
apstulbau. Taip nuošir
džiai, su bernu, bet paskui 
vistiek nusispioviau ir nu-1 
ėjau į tvartus. Taip išmo
kus, pamaniau.

Rytojaus dieną dardu 
gardininkuose ratuose per 
kięmą. Žiūriu ir vėl aps- 

. tulbstu. Ji eina su dide-į 
Gaspadorius liais nėšiais į kiauliniu- balselis.

kus. Aš susverdėjų, stip-j g ~ •
riau surėžiu arkliams.
— Ei, laba diena, Petrai,

— ji mane šaukia kaip ir 
visą šeimyną. Aš keliu ne
įprastą kilnoti kepurę, šy-: 
psaus. bet vistįk dar ark-
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girdėjau, mergės tampė 
jos vardą: £0t panelė Elz
bieta tai angelas, neišdidi, 
nei nieko, nors tokius mo
kslus eina’.

Visi jau buvom už stalo 
sugūžėję, kai tarpdury ji 
pasirodė su garuojančiu 
kopūstų dubeniu. Ji sėdos 
kartu su mumis, paėmė tą 
pat j medinį šaukštą ir net 
persižegnojo. Kaip pava-1 
sarj, pumpurams išspro-

i

čirškia ant pamato, o se
niams aukščiau kojos ke
liasi. Taip ir tada kažkas 
buvo nauja, buvo šilčiau. 
Ji, kuri mokslus eina, ku
ri paveldės didelius pini-, 
gus, dabar šnekasi su. 
samdiniais, iš vieno du
bens valgo. Argi ir mes e- 
same žmonės, su kuriais 
gali apsiskaitę ir išsilavi
nę draugauti? Prie stalo 
virė linksmos kalbos.
— Klausyk, Petrai, da

bar man padėsi darželį 
sutvarkyti, — kąip Vely
kų varpas skambą jos

Jos švelnutės, į- 
gudusios knygas vartyti, 
rankos nusileidžia ant 
mano storų marškinių. Aš 
nuraudau, kad jie tokie 
stori ir kiek nešvarūs. Ji 
mane supurtė, patekšnojo 
per petį ir juokdamasi iš
ėjo. Aš slapta įslinkau į 
kamarą. Marškinius gi
liai grūdąus už skrynios, 
susiieškojęs plonesnius ir 
baltęsniųs išdūmiau į dar
želį. Ji įsmeigė akis į pia
no marškinius. Nusišypso
jo. Aš vėl nuraudau, sumi
šau. Ji buvo visai papras
tai apsirengusi, su tarnai
čių priejuoste.
— Ok, Petras už sniegą 

baltesnis,? na, žiūrėk, kad 
nesusiteptumi. Prie darbo 
paprastesni rūbai tinka.

Aš vėl raudau, paskui
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— Dėkui, Petrai, kad; nančio. Visų veidai prasi- nešiau iš darželio akme- 
mane parvežei, — ji nusi-i blaivo; vaikai kaip žiogai nis. Mačiau, kaip jos plo-

nučiai pirštai rausėsi po 
žemes apie radastų ir nas- 
torcįjų kerus.
— Panelė Elzbieta, leisk 

aš pątręšiu gėles, čia ma
no rankos labiau tikusios 
— jaudindamasis vos pa
sakiau. Ji vėl nusišypsojo. 
(Taip temoka šypsotis 
angelai, kurie nupiešti 
mano parapijos bažnyčios 
lubose).
— Pirmiausia, Petrai, 

manęs nevadink pąnelę, ir 
dar Ezbieta, o stačiai El
ze, nes aš ne panelė, o tik 
mokinė. Paskui, — dar
bas rankų nenuplėš ir jų 
nepagadins.

Aš vėl tvystelėjau visas 
rausvas ir, kad nematytų 
mano sumišimo, dūmiau 
nešti velėnų darželio lys
vėms.
— Aš žinau, tu linksmas 

esi, Petrai, sudainuosim 
šį vakarą, — ji čiauškia, 
pabaigus darbą. Staiga ji 
pagriebė mano ranką, 
šūktelėjo “na”, ir nė juš-i 
te nepasijutom, kaip atsi
dūrėm abu antroje pusėj 
neaukštos lipynės.

Vakare visam kaimui 
skambėjo mūsų dainos. 
Mūsų kaimiškuose balsuo
se pynėsi jos šilkinis bal
selis. Ir>jau nebeb0vo'čia 
panelės Elzbietos.1 iš kai
mo kilusios ir jo bijančios 
mergaitės, bet buvo Elzė, 
kuri moka mr kaimu juok
tis, dainuoti ir dirbti.

I
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Lietuvoje yra daug 
nuostabiai gražių rietu, 
kuriomis gėrisi ne tik vie
tos gyventojai, bet ir už
sieniečiai turistai. Kas
met į Lietuvą vis daugiau 
ir daugiau atsilanko tu
ristų. Nei vienas iš jų ne- 
išvyksta iš Lietuvos, ne
aplankęs nuostabaus gro
žio Zarasų krašto, su šįm-l rūmai buvo sunaikinti, o 
tais ežerų, kalnų, su ža
vingais miškais.

Zarasų kraštas neveltui 
yra vadinamas Lietuvos 
Šveicarija. Jau ne kal
bant, kad pačios Zarasų 
apylinkės yra labai gra
žios, dar ir už Zarasų mie
sto ribų daug yra vertų 
susidomėjimo vietų, ku
rias, kaip sakėme, gausiai 
lanko turistai ir ekskursi
jos. Stelmužės apylinkės 
lietuviams yra tas pats, 
kas amerikiečiams Valke- 
rio Gurdino farma su savo 
nuostabiuoju “Rotorack- 
torium”.

Ypač Stelmužė yra iš
garsėjusi tuo, kad joje au
ga storiausias Europoje 
ąžuolas. Bet nemažiau į- 
domi ir šiaip Stelmužės 
praeitis. Stelmužėje buvo 
seniau didelis ir gražus 
dvaras. kuriame. nuo 
XVIII šimtm. pradžios i- 
ki XIX šimtm. pabaigos 
viešpatavo Baltijos baro
nai, rusų caro rūmų dva
riškiai. grafai Foelker- 
sammai - Valuievai ir vė
liau baronai Hahnai.

Vienas iš tų garsiųjų 
didikų, Petras Valujevas, 
Rusijos carų Nikalojaus L 

■ ir Aleksandro II laikais) 
buvo vidaus reikalų mi- 
nisteriu, o vėliau valsty
bės turtu ministeriu. šis 
ministeris buvo garsus; 
kaip josefizmo šalininkas.: 
Jis Stelmužėje ir palaido
tas.

Kaip ir visuose dvaruo-i 
se, taip ir Stelmužėje, 
baudžiavos jungas buvo 
sunkus. Visų baudžiaunin-, 
kų paguoda — tai malda 
bažnyčioje, laimės ilgesys 
pomirtiniame gyveni m e 
arba žydo karčiamoje. 
Stelmužiečiai nepaprastai 
atkakliai kovojo su bau
džiavos jungu. Kyšių pa
galba jiems pavyko įeiti į 
caro rūmus, papirkti kai 
kuriuos karininkus ir ki
tus caro artimuosius. Kai 
prašymas tokiu keliu pa
teko į paties caro rankas,

tai jis jame įrašė šiuos 
žodžius: “Keliaukite na
mo, ir baudžiavos ten ne
berasite”. Ir iš tikrųjų, 
kai kitose vietose bau
džiavos letena sunkiai 
spaudė gyventojus, stel- 
įpužiškįai tos baudžiavos 
lyg ir nejuto.

Po Didžiojo karo dvaro
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žemė išparceliuota. Pačia
me dvaro centre ant griu
vėsių apsigyveno naujasis 
dvaro savininkas lietuvis, 

- Šiandien kiekvienam ap
silankiusiam Stelmužėje 
yra įdomu pamatyti Ver
gų bokštą, kur dvarinin
kai prasikaltusį baudžiau- 

! ninką kalindavo. Tai ne 
koks bokštas, bet stačiai 
karceris, kuriame ne vie
nas lietuvis prarado save 
sveikata. įdomus yra ne 
tik tas bokštas bet ir baž
nytėlė statyta dar “krivic 
laikais”, kada apie pjūklą 
niekas neturėjo suprati
mo. Bažnytėlėje yra apie 
50 gražių, meniškai išdro
žinėtų statulų, kuriomis 
kiekvienas atsilankęs gė
risi. Apačioje bažnyčios 
vra rūsys, kuriame be jo
kios tvarkos palaidoti bu
vusių grafų ir bajorų kū
nai.

Taip pat įdomus ir Foel 
kerša mbu mauzolie jus 
kuriame ilsisi garsūs rūsį 
didikai bei caro rūmi 
dvariškiai. Taip pat yra ii 
didelis akmuo. Tai antra
sis Puntukas, turįs 5J 
metro ilgio ir 3,5 metre 
pločio.

Bet įdomiausias yra ą 
žuolas. Tik ąžuolas ir iš 
garsino Stelmužę. Kiel 
sprendžiama, ąžuolas tur 
apie 2000 metų senumo 
Seotvni vyrai ji vos gal 
apkabinti. Tai yra sto 
riausias ąžuolas Europo
je. Kai kilo dėl to ąžuole 
ginčas tarp Foelkersam.be 
ir vieno anglų lordo, pasi 
rodė, kael vis dėlto sto 
riausias ąžuolas yra n< 
Anglijoje, bet Lietuvoje, 
t. y. Stelmužės dvare.

Stelmužė dar turi ir ki 
tu įdomybių, kuriomi: 
kiekvienas čia atsilankęs 
gėrisi. Tai iš tikrųjų yr; 
tikra ąžuolu karalija, ku: 
kiekvieno ąžuolo lapas ty 
liai primena didingą Lie
tuvos praeitį ir jos kova: 
dėl savo buities bei teisių 
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Detroito Žinios
ŠV. PETRO PARAPIJA

Chicagoj einantis laik
raštukas “Jaunimas” įsi
dėjo aprašymą apie sve
čius iš Lietuvos ir paci
tavo p. adv. Brenzos kal
bą apie vienybę. Vienybė 
vienybei nelygi. Reikia 
žiūrėti kaip ir kas apie tą 
vienybę kalba. Adv. Jonas 
Brenza sako, kad didžiau
si vienybės neprieteliai y- 
rą tai “patys pasiskelbią 
vadai, kurie skaldą lietu
vių vienybę ir veda juos 
prie neapykantos vienų 
prieš kitus”. P-nas Jonas 
Ęrenza, Metropolitan Sta
tė bankos prezidentas, ro-:

many naujos jėgos, kad 
galėčiau taip dirbti, kad 
jai būtų malonus tas gim
tasis kaimas, ^^šur lau
kuose, naktigonei, darže, 
kieme mačiau išmėtytas

|
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darbo dieneles, jaunystes 
jyoką, mačiau džiaugsmo 
vasarą. “ž. P.”

dos, yra rimtas žmogus 
Jis galėjo pasakyti ka: 
tie “patys pasiskelbią va 
dai”. Vienybė yra svar 
bus dalykas ir kas ją arde 
reikia išvardinti. Bet tuš 
čiai pasakyti, tai reiški; 
vieną iš dviejų: kad laik 
raščiai ir asmenys, kurk 
taip skelbia nori paslėpti 
tikruosius vienybės ardy
tojus arba tie laikraščiai 
ir asmenys yra patys vie 
nvbės ardytojai. O gal ta: 
laikraštukas nori vest 
ten, kur nei vienas pro 
tinkas žmogus nenori eiti 
Kalbant apie svarbų daly 
ką reikia aiškiai pasisa 
kyti. Gyvename laisvoj< 
šalyje. Už teisybės žod 
nenukentėsime. Dviem po 
nam negalima tarnauti 
GaKn. Brenza arba “Jau
nimo”/redakcija pasakyti 
kas tie “self appointet 
leaders”, kurie ardą lietu
vių vienybę?,

Foelkersam.be


KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

š

CHICAGO, ILL.
Praėjusį sekmadi e n į 

Dambrausko sode įvyko 
trijų apskričių: Susivieni
jimo, Moterų Sąjungos ir 
Federacijos piknikas. At
silankė daug žmonių. Kal
bėjo Marijonų provincijo
las kun. J. J. Jakaitis apie

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

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norsvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 WAI,NUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

WILLIAM J. CHISHOLM
GRABORIUS

‘ASVE.V/SA' IS PATARIA \ IMAS'

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephotie:
Ofiso: Dester 1952

Namu: PI. 6286

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trombui! St.

Worcester, Mass.

Tel. 2-3381 Domestic and
Delivery Importe,! Branda

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
gėrimus — Degtinę, Vyną ir Alą.

278 Millbury Street 
VVorcester, Mass..

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

j Kada Jums reikalingi aki
niai. leiskite mums išegzami
nuoti akis ir pritaikinti aki
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6 1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass 

CREMO ALEi ~į Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose. ;•

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

šių organizacijų reikalin
gumą ir jų svarbą. Naujų 
žinių iš Fed. kongreso 
pranešė “Draugo” redak
torius p. L. Šimutis.

Rugsėjo 29 d. 7 vai. ryte 
Stasiui ir Onai Piežams 
“garnys’^ atnešė gražią 
dukrelė. St. Pieža yra vie
no angliško laikraščio re
porteris, kuri dažnai apra
šo apie Lietuvą ir lietuvių 
veikimą Amerikoje.

Liet. Vyčių 36 kp. Brigh
ton Park kolonijoj rengia 
jubiliejinį bankietą spalių 
10 d. su gražia programa.

WORCESTER, MASS.
ŠEIMYNIŠKA VAKA

RIENĖ
Šv. Kazimiero parapijos 

metinė šeimyniška vaka
rienė ir klebono kun. A. 
Petraičio sutiktuvės įvyks 
rugsėjo (Sentember) 9 d.. 
7:30 vai. vak.. Šv. Kazi
miero nar. salėje.

Todėl visiems Šv. Kazi
miero parapijonams ir pa
šaliečiams viršmineta va
karienė vra begalo svar
bus įvykis. Pirma, viens 
su kitu pasimatymas ir 
draugišk a s pasikalbėji
mas; antra, kad visas me
tines vakarienės pelnas 
skiriamas parapijai: tre
čia. tai klebonas kun. A. 
Petraičio sutiktuvės.

Kun. A. Petraitis praei
tą gegužės mėnesyj išvy
ko atlankyti savo tėvynės 
Lietuvos. Rugsėjo 6 dieną 
iau bus parvažiavęs. Ka
dangi su musu klebonu 
kun. A. Petraičiu į Lietu
va kartu išvvko ir kun. J. 
Rakšvs iš Rocbester. N. 
V. ir kun. K. Jenkus iš So. 
Bostono, tai visi ir narva- 
žinoia į "VVorcester ir da
lyvaus vakarienėje. Todėl 
kiekvienas turės progos 
išo-irsti vėliausiu žinių iš 
Lietuvos. Kun. J. Bakšvs 
buvo ir lenku okupuota- A
mp Vilniuje. Kain mūsų 
klebonas, tain ir jojo ben- 
di’oVpleiviai dalinsis isr>ū- 
džiais iš Lietuvos. Wor- 
cesterio lietuviai pirmuti
niai išgirs ir dalinsis šiais 
įspūdžiais laukiamojo j e 

<

i

<

vakarienėje.
Dabar klebono einąs pa

reigas kun. J. J. Bakanas, 
visi šios parapijos parapi- 
jonys ir parapijos šeimi
ninkės prie šios nepapras
tos vakarienės ruošiasi vi
su smarkumu. Dalyvau
kime visi. D-s.

Sekmadienį, rugsėjo 5 ir 
pirmadienį, rugsėjo 6 d. į- 
vyks Lietuvių Labdarybės 
draugijos metinis pikni
kas, Maironio par k e, 
Shrewsbury, Mass. prie 
gražaus ežero. Maironio 
parke yra svetainė šo
kiams. Lietuvių Labdary
bės draugija šelpia našlai
čius ir biednas šeimynas. 
Pikniko pelnas, jeigu jo 
bus. bus sunaudotas Mai
ronio parko gražesniam i- 
rengimui. Valdyba ir di
rektoriai nori įrengti žais- 
mavietes jaunimui.

Taigi sekmadienį ir pir
madienį praleiskime Wor- 
cestery Lietuvių Labda- 
rvbės draugijos dviejų 
dienu piknike. Programa 
bus labai įdomi ir įvairi. 
Bus žaidimų: pasižymė
jusiems bus duodamos do
vanos.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujant mu
zikui J. K. Žemaičiui, bu- 
vusiams Lietuvių Dienos 
pirmininkui, dainuos šia
me piknike. Taipgi dai- 
nus solistės ir solistai. 
Dalyvaus ir Aušros Vartų 
parapijos choras ir vado
vaujant muzikui Jonui 
Čižauskui, sudainuos ke
letą dainų. Gros Worces- 
terio lietuvių benas.

Sporto programoje bus 
ir kumštynės už čamniio- 
nata. Kumštynėms vado
vauti yra Pakviestas mū
sų tautietis Jack Shar- 
kev (Žukauskas).

Pakviestas Massachu- 
setts valstybės gubernato
rius Charles F. Hurley, 
miesto mavoras Sullivan, 
kleb. kun. K. Vasvs. kun. 
Lukauskas. kun. J. Baka
nas. teisėjai . advokatai, 
gydytojai ir biznieriai.

Gros Frank Nevis or
kestras.

Bus įvairių užkandžių ir 
gėrimų.

Visus nuoširdžiai kvie
čia dalyvauti Lietuvių 
Labdarybės draugijos pi
knike sekmadienį ir pir
madienį.
Draugijos Valdyba ir

Pikniko Rengimo 
Komisija.

MONTELLO, MASS.
Rugpiūčio 22 d. 11 vai. 

ryte, Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje kun. J. 
Vaičiūnas iš Cicero, III. 
suteikė Moterystės Sakra
mentą jaunai porelei pp. 
B. Jezukevičiui ir M. Pui- 
dokaitei. Jungtuvės įvvko 
laike šv. mišių. Kun. Vai
čiūnas yra giminaitis p. 
M. Puidokaitės. Liudinin
kais buvo jaunosios sesu
tė Florencija Puidokaitė 
ir jaunojo brolis Albertas 
Jezukevičius. Palydovais 
arba pamergėmis ir pa
broliais buvo pp. Sophie 
Dūke, Anelė Klaminskai- 
tė, Ieva Dubosiutė, Julė 
Powell ir Kazys Vaičiū
nas, Albertas Akstinas, 
Adolphas Krušas ir Vin
cas Kvaraciejus.

Jungtuvės bažnyčioje 
buvo su asista. Po jungtu
vių įvyko bankietas Lie
tuvių svetainėje. Dalyva
vo svečių iš Bostono, Wor- 
cesterio, New Britam, 
Waterbury, New York,

Amsterdam, Cicero, III., 
Cambridge, Lawrence, Lo- 
well ir kitur.

Jaunavedžiai praleidę 
“honeymoon” apsigyvena 
Montelloj, 218 Ames St.

Rap.

PROVIDENCE, R. I.
VISI Į ŠOKIUS!

Šį šeštadienį, vakare, 
rugsėjo 4 d. svetainėje į- 
vyks parapijos “shower” 
dėl ateinančio bazaro. Per 
šį ypatingą vakarą bus 
renkama jaunasis ir jau
noji — mūsų parapijos. 
Suneštos dovanos bus 
vartojamos bazare. Visi 
aukotojai gaus bilietėlius 
už kuriuos gaus valgyt ir 
gert. Bus gera muzika, tai 
visiems bus proga pašok
ti. Be to bus dainų, juokų 
ir kitų pamarginimų.

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. 
Klaipėdoje bus paskutinis 
šių metų parapijos pikni
kas. Bus gėrimų ir valgių. 
Virvę trauks vedusieji ir 
nevedusieji. Laimėtoj a i 
gaus dovanas. Taigi ma
žasis choras padainuos 
kelias dainas ir bus ben
dras publikos dainavimas. 
Trokai veš kaip paprastai 
iš Olnevillio ir Providen- 
co. Iki pasimatymo pikni
ke.

Mažojo choro piknikas 
pereitą sekmadienį kopui- 
kiausiai pavyko. Žmonių 
buvo iš visų kraštų ir 
miestų. Laimėtojai pūslių 
pūtimo buvo sekantieji: 
ponia Čiurlionienė, p-lė M. 
Virbickaitė ir p-nia B. 
Balkonienė. Iš vaikų lai
mėjo: R. Špokaitė ir vie
nas berniukas. O moterų 
bėgimo lenktynes laimėjo 
ponia Čiurlionienė, antrą 
dovaną laimėjo šeiminin
kė. Paskui buvo virvės 
traukimas tarp jaunų ve
dusių ir “seniu”. Trauki
mas buvo toks stiprus, 
kad penkių virvių sumeg- 
sta virvė pusiau trūko su 
didesniu galu jauniems 
vedusiems. Seniai pralai
mėtojai ketina šį sekma
dienį per parapijos pikni-, 
ką “jauniems” parodyti 
kaip virvę traukti.

Jaunieji A. Akulevičiai 
grįžo iš savo ‘Honeymoon’ 
pereitą trečiadienį ir ap
sigyveno šalia bažnyčios. 
Sekmadienio ryte jaunoji 
porelė taip puikiai shore 
giedojo, kad visi žinojo, 
jog Vladas jau grįžo. Lin
kime jiems pasisekimo.

Trūbininkas.

HOLUS, N. H.
Rugpiūčio 31 d. Nashua 

Šv. Kazimiero lietuvių pa-! 
rapijos choras pagerbė 
savo narę, p. Aleną Grau- 
slytę, jos gimimo dienos 
proga. Pagerbimo bankie
tas įvyko pas pp. Molius, j 
Dalyvavo Nashua parapi
jos choristai, kleb. kun. 
dr. A. Bružas, kun. Buce- 
vičius, p. J. Tamulionis. 
p. Grauslytės giminės iš 
So. Bostono, Dorchester, 
Cambridge ir pp. Vizba
rai iš New York. Visi lin- i 
kėjo p. Alenai Grauslytei 
ilgiausių metų. Choras ir 
giminės įteikė p. Grausly
tei dovanas. Dainininkas 
p. J. Tamulionis padaina
vo keletą dainelių.

P-lė Alena Grauslytė ke
letą kartų dalyvavo su 
Nashua Radio grupe Dar
bininkų Radio programoje 
ir akompanavo daininin
kams. Ten Buvusi.

NAUJOS ANGLIJOS 
VYČIAMS!

Naujos Anglijos L. Vy
čių apskričio pusmetinis 
suvažiavimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 26-tą, 
1937 m., 1:00 vai. po pie
tų.

Sesijos bus laikomos 
taip vadinamoje Lithua- 
nian hall, Jonės St., Athol, 
Mass.

Kuopos yra raginamos 
iš anksto ruoštis nrie šio 
reikalo ir prisiųsti skai
čių dalyvautojų kuogrei- 
Čiausiai rengėjų komisijos 
pirmininkei Marijonai Ta
mošiūnaitei, 4 Charles 
Place, Athol, Mass.

Bus įvairių ir įdomių 
svarstymų ir nutarimų. 
Taigi stengtis reikia vi
soms kuopoms dalyvauti.

Kviečiame visus dvasiš
kius, profesionalus ir 
tuos, kurie atjaučiat Vy
čių reikalus, dalyvauti 
šiame susirinkime.

V. Kereišis, ‘
Pirmininkas.

ROCKFORD, ILL.
Šv. Petro ir Povilo para

pijos piknikas įvvko 22 d. 
rugniūčio, parapijos dar
že. Pasekmės buvo labai 
greros. Pelno liko su virš 
$300.00. Kleb. ir parapijie
čiai labai džiaugiasi tokio
mis pasekmėmis. Žmonių 
buvo gausiai, kain tai, iš 
Chicago. Beloit, Wis. ir ki
tų kolonijų. Buvo atvažia
vę penki kunigai Augusti- 
nijonai, vienas iš Detroit, 
Mich. vienas ik Washing- 
ton, D. C., o kiti iš Massa- 
chusetts valstybės ir visi 
dalyvavo parapijos pikni
ke. Darbininkai visi gerai 
darbavosi, na ir kleb. K. 
Juozaitis saldaines parda
vinėjo. Darbininkams pri
klauso didelis dzūkiškas 
AČIŪ!

Teko girdėti, kad ir gar
niai nemiega, parneša vis 
daugiau nauju parapijie
čiu. Piršliai irgi nesnau
džia, savo makabilius i- 
spektina. kad kelionėje 
nebūtų jokio sutrukdymo, 
ir viskas būtų tvarkoje. 
Taigi neužilgo įvyks ke
liolika vestuvių.

Išvažiavo atostogų p. 
Anelė Margareta Bagdo
naitė į Michigan Valsty
bę. Pažiūrėsime kokius į- 
spūdžius jos parsiveš.

Mūsų kleb. kun. Juozai
tis, kaip jau “Darbininke” 
buvo minėta užsibriežė 
daug darbo. Visų pirmiau
sia atnaujino Sesučių Ka- 
zimieriečiu namą iš vi
daus ir iš lauko, atrodo 
kain naujas. Sesutės par
važiavusios labai džiau
giasi, kad tain gražiai na
mas atrodo. Labai daug 
darbo pridėjo klebonas ir 
parapijiečiai. Ponia Na
vickienė savo lėšomis da
vė pietus ir vakarienes 
darbininkams, kurie dir
bo prie namo. Visiems a- 
čiū! Manėme, kad pabai
gę Sesučių namą pasilsė
sime, bet kur tau. Tuojaus 
kleb. ir parapijiečiai pra
dėjo bažnyčios visą “wood 
work” maliavoti. Darbas 
eina visu smarkumu. Baž
nyčios ir parapijinės mo
kyklos grindys atnaujin
tos. Klebonas labai pagei
dauja. kad kodaugiausia 
vaikučių lankytųsi moky
klon. Laikas būtų susi

prasti, vaikučius siųsti 
katalikiškon mokyklon.

Klebonas ir parapijie
čiai užbaigę darbą prie 
bažnyčios, rankų nenulei- 
sią, bet statysę naują sve
tainę, senoji jau permaža. 
Klebonas, kaip girdėjau 
jau geroką sumą pinigų 
turi surinkęs dėl naujos 
svetainės; dar vis važinė
ja po kolonijas ir renka 
dėl naujos svetainės, ir 
kartu dėl bazaro.

Kabiališkis.

RENGIA ORLAIVIU 
SKRAIDYMO DIENA v

LANSING FORD AERO
DROME, RUGSĖJO 12 d.

Lietuvių Nacionalis Or- 
laivininkystės Aero klu
bas rengia nepaprastą or
laivių skraidymo dieną. 
Pamatysime kaip mūsų 
lietuviai lakūnai, Antano 
Kielos išmokyti, gali pa
rodyti savo gabumus — 
skrajodami su orlaiviais 
padangėse.

Mes lietuviai nenorime 
atsilikti nuo kitu kultū
ringų tautų. Orlaivinin- 
kvstės progrese žengiame 
pirmyn — nuo pirmutiniu 
Dariaus - Girėno laikų. 
Tik reikia paramos Lietu
vių gerbiamos visuome
nės. Todėl Aero Naciona
lis klubas atsišaukia į jus 
mūsų brangūs viengen
čiai lietuviai atsilankyti i 
minėtos dienos parengi
mą.

Atsilankydami į ši mū
sų parengima. suteiksite 
mums energijos ir toliaus 
darbuotis ir progresuoti. 
Mes lietuviai lakūnai, va
dovystėje lakūno Antano 
Kielos, svajojame atida
ryti orlaivių dirbtuvę. 
Lietuviu rankomis padirb
tu orlaiviu pasirodyti 
jums lietuviai, ne dėlto, 
kad daugelis iš mūsų čia 
gimusių lietuvių išmoko
me skraidyti orlaiviais, 
bet mes svajojame pasi
dirbę orlaivį, perlėkti At- 
lantiko okeana ir nulėkę 
į mūsų tėvų gimtinį kraš

OLD GOLD’O NAUJAS $250,000.00 PIEŠINIU 
KONTESTAS JAU PRASI DĖJO

Dėl pilnų detališkumų 
skaitykite 8-tą puslapį. 
Tai gali padaryti jus tur
tingu visam amžiui.

Nedaro skirtumo kaip užimti 
jūs esate, visgi jūs turėtumėte 
stoti i ši naują, didesnį, nepa
prastą Old Gold Cigaretų Kon
testą, kuris yra garsinamas šia
me laikraštyje šiandien. Skaity
kite detalus ant puslapio 8-to. 
Nedaro skirtumo biednas ar ba- 
gotas, jaunas ar senas, vyras ar 
moteris, bi vienas gali įstoti į šį 
kontestą ir laimėti ateitį pini
gais — $100.000.00 yra Pirmas 
Prizas.

Vėl kiekvienas turi progą ban
dyti, kiekvienas turi progą lai
mėti vieną iš 1.000 piniginių pri
zų. Apart to fakto, kad jūs gali
te laimėti prizą įstoją į šį kontes
tą, dar ir dėlto, jogs jis yra la
bai žingeidus ir padės jums pa
sitrinti protavimą, šis naujas 
Old Gold Kontestas yra labiau
sia interesuojantis kontestas, ne
gu bi kada yra buvę suteikiama 
Amerikos publikai su prizais, su
darančiais ketvirtadalį milijono 
dolerių.

Pirmas prizas $100,000.00 pini
ginis turtas laimėtoją padarys 
begotu visam amžiui. Jūs galite 
laimėti sau ateitį darbštaus pro
tinio pasirįžimo. Nė aukšto moks
lo, nei specialio talento visai ne
reikalinga. šis naujas kontestas 
bus vedamas lygiai kaip pirmes
nis Old Gold kontestas, su tokia 
pat ištikima atyda iki kiekvienos 
smulkmenos, kuri saugotų kiek
vieno individualo susidomėjimą 
kon t ėst u. Tokių piniginių prizų 
kontestui dar nėra buvę patiek
to jokiame laikraštyje. Jūs da

tą, Lietuvą, pasirodyti ką 
galime Amerikoje gyve
nanti lietuviai padaryti. 
Apart lietuvių lakūnų bus 
Amerikos valdžios kariš
ki orlaiviai ir lakūnai, pa
rodys karišką manievrą. 
Taipgi bus muzika, dai
nos, ristynės. Įžanga dy
kai visiems. Šokimas su 
parašiutais iš orlaivių į- 
vyks kas valandą. Tą at
liks lietuviai — merginos 
ir vaikinai. Programa 
prasidės 2:30 valandą po 
pietų.

Rengimo Komitetas.

NASHUA, N. H.
Rugpiūčio 29 d. ivyko 

Šv. Kazimiero lietuviu pa
rapijos piknikas, Brick 
House parke, prie Derry 
Road, Hudson, N. H. Da
lyvavo daug žmonių. Pa
rapijos jaunimas, kleb, 
kun. dr. A. Bružo vadovy
bėje. labai nuoširdžiai 
darbavosi. Rap.

NUOŠIRDI PADĖKA

Kaip nustebau, kada 
mane nuvežė pas no. Mo
lius į Hollis. N. H., kur 
mane pagerbti buvo su
ruoštas šaunus bankietas. 
Dalyvavo daug mylimų 
svečių ir viešnių. To nie
kad nesitikėjau. Dėkoju 
pp. Moliam už vaišes, 
Ferb. kunigam Dr. A 
Bružui ir J. Bueevičiui už 
atsilankvma. dainininkui 
J. Tamulioniui už dainas, 
mano giminaitei ir Har- 
vest Bakerv savininkei n. 
Onai Navickie nei už 
‘Birthdav Cake’. šv. Kaz’- 
miero parapijos chorui už 
nuikias dovanas ir linkė- 
ū'mus. mano tėveliams už 
išauklėiima. ir išmokini- 
ma mvlėti lietuviu muzika 
ir dainas. Pasižadu ir atei
tyje dirbti lietuviu tarpe. 
Laikraštis “Darbininkas” 
vra mūsų labai gerbia
mas svečias. Dar kartą 
visiems dėkoju.

Alena Grauslytė,
Nashua, N. H.

bar turite progą pralobti visam 
amžiui, jei jūs įstosite Į šj kon
testą ir laimėsite.

Jūs laimėsite suteikdami pra
leistas kalbas tuščiajam baliūnui 
grupėje 45 interesingų piešinių, 
kurie apima šj kontestą. Nurody
mui jums kaip rašyti praleistą
sias kalabs, jūs rasite sugestijas 
po kiekvienu piešiniu.

Prie pirmojo Prizo $100,000.00 
dar yra 999 kitų prizu, sudaran
čių $150,000. Jūs galite laimėti 
$50.000 ar $25.000 ar $250 ar 
$100 ir $50 arba $25. Skaitykite 
visus detališkumus ant puslapio 
8-to ir jūs išmoksite, ką jūs tu
rite daryti įstojimui į kontestą, 
kad laimėjus vieną iš dovanų.

Visa šeima gali įstoti į šį kon
testą — Tėvas, Motina, vaikai, 
giminės, draugai ir kaimynai. 
Kiekvienas be išimties. Nereika
lingas ekstra žinojimas. Vienati
nis dalykas reikalinga, tai yra 
jūsų nusisprendimas ir jūsų nu
sistatymas sekti taisykles ir de
tališkumus.

Susipažinkite su detališkumais 
ir taisyklėmis dabar ant puslapio 
8-to šios dienos “Darbininke”. 
Išpildvkite tuojau oficialę įstoji
mo blanką angliškai, ant posla
pio 8-to ir siųskite Old Gold 
Kontestui kartu su savo atsaky
mais ir tris Old Gold Cigaretų 
pakelio popieriukus. Tai tuojau 
jūs įstatys į kontestą.

Jūs turėsite nepaprastą progą 
pasiūlytą jums per Dvigubai- 
Švelnius Old Gold Cigaretus. Ne
praleiskite šiuom kartu. Pasa
kykite savo draugams apie Old 
Gold Kontestą! Budavokite atei
ties fundamentą — laimėjimą 
$100,000 — pirmą prizą, ar 
$50,000 — antrą prizą arba bi 
kurį iš kitų 998 prizų.



Antradienis, Rugsėjo 3 d., 193?

Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN,
PARAMA STUDENTUI

Rugpiūčio 26 d., Šv. An
driejaus parapijos salėj į- 
vyko vakarėlis, kurio pel
nas paskirtas paremti stu
dentą Praną Pranckevi- 
čių, kuris tęsia savo mok
slą Marianapolio Kolegi
joj, Thompson, Conn. Pra
nas sėkmingai užbaigė 4 
metų mokslą Marianapo
lio Kolegijoj pereitą pava
sarį. Kolegijos Rėmėjų 36 
skyrius, matydamas Pra
no Pranckevičiaus gabu
mus, teikia jam paramą, 
kad jis galėtų tęsti moks
lus.
Vakarėly j dalyvavo daug 

žmonių. Kun. P. Karlonas 
pasakė gražią kalbą apie 
katalikšką auklėjimą ir 
mokslą ir užgyrė gerašir
džių žmonių darbą. Stu
dentas Pranas visiems sa
vo geradariams dėkojo už 
paramą.

To vakaro rengėjos bu-

I

vo: O. Radzevičienė, M. 
Lukasevičienė ir B. Mičiu- 
nienė.

IŠVAŽIAVO REKOLEK
CIJOMS

Šią savaitę atlieka kuni
gų rekolekcijas kun. P. 
Karlonas. Pereitą savaitę 
atliko rekolekcijas kleb. 
kun. A. Vaškelis.

ĮSPŪDŽIAI Iš CHICA
GOS

Rugpiūčio 16, 17, 18 ir 
19 d.d. š. m. dalyvavau 
ALRK Moterų Sąjungos 
Seime, Chicago, III. Teko 
aplankyti daug lietuviškų 
įstaigų. Rugpiūčio 15 d. 
turėjau laimės lankytis 
Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno koplyčioje ir da-* 
lyvauti Seserų šventimų 
apeigose. Šventimus su
teikė J. E. vyskupas M. 
Reinys. Tas man padarė 
labai didelį įspūdį, kada 
aš pamačiau jaunas mer
gaites, priimančias pasi
šventimo ir pasiaukojimo

v •

v •

Take a tip on kitehen cleanliness from Westinghouse 
Eleetrie 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, eurtains, 
utensils, the range itself—all stay bright and new- 
looking so much longer.

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

china. And, there 
are Corox surface 
units without a 
single crack or 
crevice to hide 
dirt. Even the 
oven hąs rounded 

“ corners to make 
cleaning simple.

Plūs

X

PIRMA KOMUNIJA
Pereitą sekmadienį mū

sų bažnyčioje, per pusę po 
septynių šventas Mišias. 
29-nios mergaitės ir 54-ri

Įžadus. Laikę ceremonijų 
giedojo Seselės — “Mari
ja žengiu prie Tąvęs”. Tai 
buvo; > tikraį angeliškas 
balsas.

įmonių buvo pilna kop
lyčią- Po cerenąppįjų Ąk.ą- 
demijos puošnioj salėje i- 
vyko bęndri pietus. Sese
lių pąruoątus. kur ir mąn 
teko dalvvaųti. Apžiūrinė
dama Akademiją, Beste
bėjau labai gražia tvarką, 

nuopelnas mūsų 
Sesučių Kazimierie č i ų. 
Aplinkui Vienuolyną ir A- 
kademiją yra apsodinta 
gražių medelių ir erelių, o 
priekyje stovi a.a. kun. A. 
Štaniukynp, Vienuolyno j- 
steigėjo paminklas.

Sekmadięnį po pietų bu
vau nuvykus ppię Dariaus 
ir Girėno paminklo. Mane 
ten nuvežė Dr. Ą. Rakąųs- 
kas ir p. Rakauskienė sa
vo automobilių. Pamink- 
ląs randasi gražioje vie
toję. Kiek vėįiąu nuvvkau 
aplankyti a. ą. kun. Kuli
kausko kaną Š-y. Kazimie
ro lietuviu kapuose. Gaila, 
kad prie to didelio ir uo
laus darbininko kapo dar 
nėra nei mažiausio namin- 
klo. Kapinės dįdelios ir 
gražios- Yra daug; bran
giu gražiu paminklų.

Netoli kaninių randasi 
Vvtauto parkas. kur ka
taliku škos draugijos ren
gia įvairias prąmogąs. 
Parkas gražiąį įrengtas. 
Teko lankytis ir pas Tė
vus Marijonus ir pamaty
ti ju vedama ūki įr Semi
nariją. Tai ląh.ai tvarkiai 
vedamos įstaigos. Tėvai 
Marijonai sunkiai darbuo
jasi ir vargsta, užtat 
jiems reikalinga mūsų vi
sų parama. Kolegijos pali
jo koplyčia gana erdvi, di
dysis altorius grąžus; 
langaY spalvuoti. Kairėję, 
prie pąt altoriaus randasi 
a. a. Arkivyskupo J. Ma
tulevičiaus langas. Tąi 
auka kleb. kun. J. Valan- 
tiejaus, kuris aukojo sa
vo tėvelius atmintį.

Buvo labai malonų ap
lankyti Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Tai graži ir gerai į- 
rengta įstaigą. Vidų puo
šia moderniški rakandai 
ir įrengimai. Visur yrą 
šventųjų paveikslai. Sese
lės Kazimierietės vado
vauja ir aptarnauja.

Besilankydama lietuviš
kose įstaigose susidariau 
sau įspūdį, kąd aš esu 
kur nors Kaune, nes tik
rai Chicagoj yra net 12 
lietuvių parapijų bažny
čių. R M-

SHENANOOAH, PA. GRĮŽTA MOKYKLON '
Trečiadienio ryte, mūsų 

bažnyčioje susirinko visi 
mūsų parapijos studentai-* 
tės, jauni ir seni, ir iš-1 
klausė Šv. Mišių atlaikytų 
jųjų intencijai. Tai buvo 
įspūdingas reginys matyti

Tai vis

• v
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vaikai priėmė savo Pirmą tuos visus jaunus, ateities

:• ’’ • . f W Vį

Mv r
.į'

■ &
< ■’ j

F i /

V|b - ;■ > a

- V;.;!

Laimina. J. E. Mečislovas Reinys, D. D., Vilkaviš
kio vyskupijos koadjutorius, laimina žmones Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj per pontifikalines mišias 
rugp. 11 d. Šalę jo stovi prelatas M. Krušas. Kairėj 
klūpo kun. A. Linkus, o dešinėj — kun. J. Pąškaus- 
kas. Pontifikalines šv. mišias buvo laikomos Lietuvos 
krikšto 550 sukakčiai paminėti. (Klišė Chicago Ev- 
American, dėka S. Piežos).

• v •

Learn WHY the 
Westinghouse Range 
is the biggest “bar- 
gain buy” in years. 
Come in. We also 
gladly tell you how 
easy our budget buy- 
ing plan has made it 
for countlesa homea 
to enjoy economical 
eleetrie cooking.

—

-

-

ROGHESTER, N. Y.

Švara ir Parankumas
Turėti VVestinghouse elektrikinį pečių yra be 

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

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

UNION ELEGTRICAL SUPPLY CO. INC.
92 IJĮGH STREET, BOSTON, MASS

SAMUEŲ KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas, 
telefonas Liberty 2337

v •
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je katedroje atsibuvo rug
piūčio 18 d., tai konsekra
cija J. E. Walter A. Foe- 
ry, Syracuse vyskupo, ku
ris užėmė sostą rugsėjo 1 
d. savo naujoje diocezijęn 
je. Naujo Rochesterio vy
skupo J. E. James Ed- 
wąrd Kearney sugresas 
jau bus Švenčiausios Šir
dies bažnyčioje, kuri liko 
paskirta Pro-Katedra.

Ukrainiečių Katalikų 
Diena

Darbo dienos šventėje 
rugsėjo 6 d. įvyksta Ro
chesterio Ukrainiečių ka
talikų diena įJsurią kvie
čia ir lietuvius dalyvauti. 
Iškilmės prasidės 9:30 vai. 
iš ryto su paroda nuo Šv. 
Juozapato ukrain iečių 
bažnyčios ant Hudson A- 
ve.. į Schuefzen parką ant 
Ridge Rd., kur 10 vai. iš 
ryto bus iškilmingos pa
maldos atvirame ore; pas
kui bus programas su dai
nomis ir kalbomis. Kadan
gi ukrainiečiai labai daž
nai pagelbsti mums mūsų 
ap vaikščiojimuose, todėl 
patartina lietuviams skai
tlingai dalyvauti.

PARDUOTA KATEDRA
>

Laikinasis Vyskupijos 
reikalų vedėjas Msgr. 
Wm. H. Hart, pranešė per 
spaudą, kąd yra parduota 
Šv. Patriko katedra East- 
man Kodak kompanijai ir 
yra jau gautas pavėlina
mas iš Romos šio pardavi
mo reikąįų. Su katedra ei
ną ir diocęzijos kanceliari
jos ofisąį ir Šv. Andrie
jaus pradinė seminarija 
taipgi ir klebonija. Kaina 
yra jauta $350-000-00- 
Paskutinės šv. mįšįos šįo- 

! je istorinėje katedroje bus 
laikomus rugsėjo 12 d. ’ip 
pirkėjas perims tą nuosa
vybę segančią dieną rug
sėjo 13 d. Buvusieji ka- 

1 tedros parapijos patapijo- 
: nai bus paskirstyti pp ki-; 
j tas kainiynines parapijas 
1 taipgi įr mokyklos nįpki- 
| niairir visi kunigą!.

paskutinės iškilmės šio-

v . J J

MOKYKLOS ATIDARY
MAS

Antradienį, rugsėjo 7 d. 
Pfąsideda mokslo metai 
Šv. Jurgio lietuvių moky
kloje. Visi mokiniai nauji 
ir seni sueis į bažnyčią 8 
vai. kur bus atlaikytos šv. 
mišios jų intencijai ir pa
skui prasidės mokslo me
tų pradžia. Yra pas neku- 
riuos lietuvius labai blo
gas paprotys siųsti savo 
vaikučius i svetimų para
pijų mokyklas. ’Į’urįnt sa
vąją lietuvišką mokyklą, 
taį jau tas yra neatleisti
na ir parodo tėvų žemą 
stovį kultūroje. Reikia at
siminti. kad svetimtaučių 
mokyklas lankantieji vai
kai dažnai žūsta savo tau
tai, o kadangi mokslas 
pas mus nėra nei kiek 
prastesnis bet dar ir ge
resnis, kadangi paokiniai 
baįgįa mūsų Šy. .Jurgio 
mękykla su aukščiausiais 
pažvpiėjįmais, todėl jie 
petiktai apsileidžia ir nu
sideda prieš 
bet dardT s 
bažnyčiai, ’tĮktapi-
jįnę mnkykją UŽTąįkp visų 
naudai. Mūsų Sesute^ mo- 
kytojbs pranciškietės sa
vo pasiSVenyplu įr ąabu-

• j jrz* 
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tų pradžia 
lietu

savo tautą, 
irdavo

mu parodė, kad jos moka 
ir gali sėkmingai ir gar
bingai auklėti mūsų sūnus 
ir dukteris. Todėl naudo
kimės tąja proga. Mokyk
los namas yra naujai iš
dažytas kaip iš vidaus 
taip ir iš lauko ir tą darbą 
atliko parapijos darbuo
tojai. Labai ačiū jiems.

Šv. Komuniją. Tai labai 
gražios pamaldos; buvo 
pilna bažnyčia prisigrūdu
sių žmonių dalyvauti šio
se iškilmėse. Mūsų gerbia
mas klebonas atlaikė šv. 
Mišias laike kurių jis 
taipgi pasakė jauniems 
vaikeliams įspūdingą pa
mokslą.

Sekmadienio vakare visi 
vaikeliai vėl susirinkc 
mūsų bažnyčioje ir vien
balsiai atnaujino save 
krikšto apžadus. Po to vi
si pakėlė savo dešinę ran
ką, prisiekė negerti svaigi 
nančių gėrimų iki sulauks 
21-mų metų amžiaus. Ga
lutinai vaikeliai buvo įra
šyti į škaplierius ir prie 
Šv. Rožančiaus.

Šitie 83 vaikeliai sudarė 
jau antrą grupę tų, kurie 
šįmet buvo prie pirmos 
Komunijos. Keli mėnesiai 
atgal, 27-ni vaikeliai buvę 
priėmę. Tadgi iš viso šį
met net 110 vaikelių lai 
mingai priėmė Pirmą Šv 
Komuniją. Toks vaisius 
pasidarbavimo mūsų pa
rapijos Seselių ir kunigų, 
savaimi parodo Dievo pa
laiminimą Jųjų darbuose.

vadus, klūpojančius prieš 
išstatytą Švenčiausį Sa
kramentą. Nėra abejonės, 
kad jiems visiems moks
las klosis su Dievo padėji-- 
mu šiais ateinančiais mo
kslo metais.

MUSŲ SEMINARISTAI
-Trečiadienį, mūsų para

pijos seminaristai vėl grį
žo į Seminariją ateinan
tiems mokslo metams. Jų
jų tarpe naujų kandidatų 
neatsirado šįmet, tadgi 
randasi tiktai: Jonas Gi- 
bas; Antanas Šiupienius; 
Jeronimas Gatavynas; ir 
Tomas Šokaitis.

IR DAR ŠIS TAS 
Gimė

Duktė, pp. Juozui Tam- 
kevičiam; duktė, pp. Ste
ponui Pribišiam.

Mirė
Jonas Sanavaitis, Upper 

William Penn, Pa.
G. Bukas.

READING, PA.
LAUKIAME KLEBONO

Teko sužinoti, kad apie, 
rugsėjo 10 dieną grįžta 
mūsų klebonas kun. Jonas 
M. Bakšys, kuris per pas
taruosius keturis mėne
sius atostogavo lankyda
mas Lietuvą ir kitas šalis. 
Nors pavaduotojas kun. 
V. Černiauskas, MIC., ku
ris pavadavo kun. B. Vit
kų, MIC ir labai gražiai 
darbuojasi ir yra visų my
limas ypač jaunimo, bet 
visgi bus malonu pamaty
ti savo kleboną, kurio jau 
pasiilgome. Sulauktuvių 
proga yra rengiamas di
delis bankietas parapijos 
svetainėje rūgs. 12 d. Ban
kieto tikietai yra sėkmin
gai platinami ir yra kvie
čiami visi dalyvauti ir pa
sitikti savo kleboną ir už
girsti svarbių pranešimų 
iš Lietuvos. Taipgi bus su
rengta turininga progra- 
nja, kurioj dalyvaus 
choras po vadovyste muz. 
K. Ęazio ir mokyklos vai
kučių bus įdomi progra
ma. Todėl visi ligi vie
nam būkime ir dalyvau
kime tame bankiete ir ne
pamirškime dienos, sek
madienį, rugsėjo 12 d-, 6 
vai. vakare.

Vyturys.

KEARNĘY, N. J.
Rugpiūčio 28 d. įvyko 

Baltos Lelijos klubo cho
ro vakarienė ir šokiai, 
Mountain View, N. J. va
sarnamy. Programa susi
dėjo iš kalbų ir dainų. Va
karo vedėjų buvo p. M. 
Stanionis. Kalbėjo šie: p. 
G. Geraitė, J. Banienė, V. 
Mekonis. Visi linkėjo cho
rui ilgai gyvuoti. Duetą 
sudainavo pp. Z. ir T. Ba
nytės. Taipgi dainavo ir 
Baltos Lelijos choras, va- 
dovąujant’' p. P. Stanio- 
niui.

Ppogrąmąi pasibaigus 
prasidėjo šokiai.

Dalyvavo svečių įr vieš-

PRANCIŠKIETĖS MŪSŲ 
TARPE

Šią vasarą mūsų parapi
joje jau kelios Seselės, Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno, 
buvo parvažavusios trum
poms atostogoms pas sa
vo tėvelius. Sekantis sąra
šas parodo kur tos Sese
lės dabar darbuojasi:— 
Sesuo Benigna (Paulauc- 
kaitė), misijose; Sesuo 
Con r a d (Navitskiutė) 
Cleveland, Ohio; Sesuc 
Georgeanna (Utaraitė), 
Philadelphia, Pa.; Sesuc 
Raephel (Naudžiūnaitė) 
Rochester, N. Y.; Sesuc 
Carmelita (Dargytė) Det- 
roit, Mich.

nių iš Elizabeth, Brook
lyn, East Orange ir kitur.

Rengiant šią vakarienę 
daug pasidarbavo pp. 
Stanioniai, Tumai, A. 
Daunoras.

Korespondentas.

TIKRAS LIETUVIS 
JOSEPH D. GAYSON

L1CENSED OPT1C1AN 

Geriaasio stiliaus akiniai
721 Main St. Knom «»
Hartford, Conn. Phone 2-6848

LIETUVIŲ DIENA
Seniai rengiamas išva

žiavimas Readingo ir apy
linkės lietuviu įvyks rug
sėjo (Sept.) 12 d. Vieta, 
gražioji Saltvsik Park, 
vieną mylia iš Readingo 
miesto prie South 9th 
Street vieškelio.

Kviečiame visus lietu“ 
vius ir lietuvaites, senus 
ir jaunus atvykti, nes bus 
daug svečių iš tol i aus — ■ 
kaip iš mainų taip ir iš 
Philadelphijos miesto. Be 
to gros garsusis Radio ar
tistų Pennsylvanijos Corn 
Huskers orkestras. Jau 
penki metai kaip du kart 
i savaitę ši grupė muzi
kantų linksmina šios apy
linkės gyventojus visokio
mis tarptautiškomis prog
ramomis. Bus įtaisyti gar
siakalbiai po visą parką, 
taip, kad visi galės juos 
visur girdėti ir juoktis iš 
jųjų šposų. .

Žinoma, bus lietuviškų 
dainininkų ir dainininkių 
iš Mahanojaus ir Shenan- 
doriaus, kurie palinks
mins publika savo švel
niais ir žavejančiais bai- 
sėliais. O apie valgius ir ’ 
gėrimus tai nėr nei ką:, 
kalbėti, nes Readingo mo
terėlės jau seniai nemie
ga, rūpindamos kaip ska
niausiai pavaišinti sve
čius, kurie žada atvykti.

Važiuokime visi į
Readingo Lietuviu Diena. - 

VIETINIS.:

•

REIKALINGI ORGANIZATORIAI — SPAUDOS 
PLATINTOJAI

LDS organizacijai ir laikraščiui “Darbininkui” 
reikalingas organizatorius arba organizatoriai, kurie 
lietuvių kolonijose organizuotų LDS kuopas ir pla
tintų laikrašti “Darbininką”. Reikalingas generalis 
organizatorius, kuris važiuotu iš kolonijos į koloniją 
ir organizatoriai kolonijose. Darbas užtikrintas ir at- " 
lyginimas pagal susitarimą: savaitinė alga ir komi
sas. Atsišaukite tuojaus. Rašykite laišku pažymėda
mi amžių, gyvenimo vietą, kokį mokslą baigęs, kokį 
užsiėmimą turite, ar galite dirbti visą laiką ar tik 
laįsvą nuo darbo, ar galite gauti rekomendaciją nuo 
parapijos klebono ir t. t. :

Rašykite adresu: LDS Cent’as, 366 W.)Broad- 
way, So. Boston, Mass.

* i
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Piešiniai -3 DABAR LENGVA ĮSTOTI!
PIRMOS SAVAITĖS SERIJOS

Štai

that i

2-ras Prizas... $50,000.00
T bis conttst, in its entirety, copyriįbted, 1937, by P, Lorillard Co,, InC,

l

9
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FRESH!
yra tūli sugestuoti atsakymai:

fair lady! Try 
a FRESH Old Gold”

Stale smoke never won

Only the
Old Golds

Moteriške sako:

yra tūli sugestuoti atsakymai:

I likę to

Yes! Old Golds come from a fine old 
family.

There’s character in that firm. There’s 
character in Old Golds.”

^hev know tbeir business. Been at it
years.

ARtradieiis Rugsėjo S ii., 1937

PIRMĄ 
PRIZĄ

OLD GOLD’O NAUJAS PIEŠINIŲ KONTESTAS TIK DABAR STOJA Į KELIĄ! 
ŠTAI VISKAS, KAS TIK JUMS REIKALINGA ĮSTOJIMUI

Įrašykite praleistąsias kalbas kiekvienam piešiniui. Vartokite ne daugiau
12-kos žodžių kiekvienam atsakymui. Parašykite savo atsakymus

ant Įstojimo Blankos santikyj su šiuom pranešimu. NE
SIŲSKITE PIEŠINIŲ. Prisiųskite vien tik

PIEŠINYS No. 1

KĄ KITAS ŽMOGUS SAKYS?

Suteikite praleistą kalbą tam tuščiam baliūnui
. . (naudokite oficialę įstojimo blanką žemiau

paduotą)
Suteikite praleistą kalbą, kad tiktų tuščiajam ba

liūnui augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originalį atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.

Žmogus kairėj sako:
buy my cigarettes from 

old establishea firm.”
yra tūli sugestuoti atsakymai:

PIEŠINYS No. 3

Įstojimo Blankų.

PIEŠINYS No. 2

KĄ SAKYS JOS VAIKINAS?

Suteikite praleistą kalbą tuščiajam baliūnui 
(naudokite oficialę {stojimo blanką)

KĄ SAKYS ŠIS KRAUTUVNINKAS?

Suteikite praleistą kalbą tušciaiam baliimui . . .

ŠTAI KAIP JUS LAIMITE 
$100,000.00 1-mo PRIZĄ

(naudokite oficialę žemiau paduotą blanką)
Suteikite praleistą kalbą, kad tiktų tuščiajam ba-

liūnui augščiau paduotame piešinyje. Rašykite visiškai 
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra 
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.

A carton o f Old Golds, please. Tbey 
go trretty fast at our house.

They go fast everytvhere. lt’s 
Double-Mellouj taste.

They r e made o f highest yuality to- 
bacco and they*re aluays fresh.”

They go fast at my house, too! Every- 
body likęs ’em.”

Suteikite praleistą kalbą; kad tiktų tuščiajam ba
lionui augščiau paduotame piešinyje.-Rašykite visiškai
originali atsakymą anglų kalboj, vartodami ne dau
giau 12-kos žodžių. Žemiau paduotas pavyzdys yra.
vien tik patarimai ir yra tiktai jūsų įvedimui.

Ta jauna moteriškė išsitaria:

And so are my Old Golds! The extra 
Cellobhane jacket insures that.

Rašykite Savo Atsakymus Ant Įstojimo Blankos Žemutiniame Dešiniajame Kamputyje
Nesiųskite pačius pieiimus. Parašykite savo atsakymus vietose sulyg padavimų Įstojimo Blankoje ... Ir siųskite vien tik {stojimo Blankų

KETVIRTADALIS MILIŪNO DOLERIŲ PINIGAIS
1-mas Prizas... $100,000.00

3-čias Prizas . . $25.000.00
6-tas Prizas • • $5,000.00

IANDIEN, kada skaitote šiuos žodžius, nusispręskite laimėt 
$100,000.00—simtas tūkstančių dolerių pini

gais l-mas Prizas Old Golds naujame viliojančiam Piešiniu 
Konteste.

.1 ■

Lengvai galite suteikti sau šią progą. Šiandien yra ideališkas 
laikas.jsęojimui. Viskas, ko jums reikia įstojimui, telpa šiame pra
nešime. Prizai sudaro KETVIRTADALĮ MILIONO DOLERIŲ. 
,Šis yra tikrai „puikus kontestas, kuris duoda kiekvienam vyrui 
ir moteriai lygią progą. Visiškai nereikia nė au gilesnio mokslo 
nė specializuoto talento. Jūs laimite suteikdami praleistąsias 
kalbas tuštiems balionams grupėje 45 interesuojančių piešinių, 
kurie apima ŠĮ kontestą. Nurodymui jums rašyti tas praleistąsias 
kalbas, jūs rasite patarimus po kiekvienu piešiniu.

šis naujasis kontestas bus vedamas lygiai kaip Old Golds 
pirmasis kontestas — su tokia pat ištikima atyda prie kiekvie
nos smulkmenos, kuri saugoja interesą kiekvieno ir visų indi
vidualių kontestantų.

. Ten nėra nieko sunkiai suprantamo ir nieko komplikuoto 
prie šio kontesto. Sekite tuos 3 patarimus ir siekitės prie 
$100,000.00 1-mo prizo.
, 1-mas ... Perskaitykite taisykles. Studijuokite tuos 3 piešinius ant 

šio puslapio. Perskaitykite ištisai šj patarimų surašą po pie
šiniais. Tada rašykite originališką atsakymą ar pastabą ang
lų kalboje, savaip paduokite praleistąją kalbą ant kiekvieno 
piešinio. Atsakymui vartokite ne daugiau 12-kos žodžių 
piešiniui. Išrašykite savo atsakymą ant Įstojimo Blankos 
sulyg šio pranešimo tikslo. NESIŲSKITE PAČIUS PIEŠI- 
NUS. Siųskite tiktai Įstojimo blankas.

2- rat . . . Siųskite savo Įstojimą OLD GOLD CONTEST, P. O. Box 
9, Varick Screet Station, New York, N. Y. Išsiųskite savo 
Įstojimą bi kada nuo dabar iki vidurnakčio ateinančio šešta
dienio. Likusios serijos piešinių bus jums pasiųstos laikas 
nuo laiko, kaip tik išleidžiamos.

3- čias ... Šiame konteste kiekvienas savaitinis serijų siuntinys turi 
būt su priedu 3 OLD GOLD geltonom pakelio popieriukėm 
arba rankos parašais nuo pakelio. Taipgi kada siunčiate 
savo atsakymus pirmosios savaitės piešinių serijai, išspaus
dintų ant šio puslapio, įdėkite 3 OLD GOLD geltonas 
pakelio popieriukes arba rankos parašus nuo pakelio.

Atsiminkite! Atydžiai perskaitykite taisyklės. Tada išrašykite 
praleistas kalbas ant Įstojimo blankos pirmiesiems 3 piešiniams. 
Nusispręskite Įstoti ŠIANDIEN. Išsiųskite savo Įstojimą iki 
vidurnakčio sekančio šeštadienio.

3 Prizai $1,000.00 kiekvienas . . $3,000.00
50 Prizą $100.00 kiekvienas . . $5,000.00

4-ta s Prizas
7-tas Prizas
/

9-tas Prizas
10 Prizą $500.00
100 Prizą $50.00

. $10.000.00 

. $5.000.00

. $2.500.00
. $5,000.00

5-tas Prizas
8-tas Prizas

$5.000.00 
$2.500.00

STOKITE DABAR! 
IŠPILDYDAMI ŠIĄ {STOJIMO FORMĄ!

• •
kiekvienas
kiekvienas . . $5,000.00

28 Prizai $250.00 kiekvienas 

800 Prizą $25.00 kiekvienas
.. $7.000.00 
.. $20,000.00

RdrvkooUtft Savo Pavardę ir Antrašų Aiškiai




