
j DABARTIES 
į BILDESIUOS

ATSUKITE LAIKRO
DŽIUS

šeštadienio naktį, rug
sėjo 25 į 26 d. užsibaigs 
Dienos Šviesos Taupymo 
laikas. Todėl visus laikro
džius reikia atsukti va
landą atgal. Sekmadienį, 
rugsėjo 26 d. bažnyčiose 
pamaldos bu# pastoviu 
(Eastern Standard Time) 
laiku.

Jau buvo rašyta, kad Is
panijos Valencijos radi
kalų valdžia paskelbė, kad 
ji “teikianti laisvę kuni
gams laikyti pamaldas”, 
bet ligšiol dar neatidarė 
nei vienos bažnyčios. Su
prantama, tai buvo pa
prastas komunistų burbu
las. Radikalai - komunis
tai neatidarė ir neatida
rys bažnyčių, nes daugu
mą jų sudegino, o likusias 
pavertė sandėliais. Bažny
čių šventenybes sunaiki
no.

GALI UŽSIDARYTI ČE- 
VERYKŲ DIRBTUVES

Kongresmonas Wiggles- 
worth pareiškė spaudai, 
kad Massachusetts valsty
bėje tprės užsidaryti če- 
verykų dirbtuvės dėl im
portavimo cementuotų če- 
verykų iš Čekoslovakijos, 
kur darbininku atlygini
mas yra labai žemas. Kon
gresmonas ragina valdžią 
sulaikyti masinį įvežimą 
čeverykų iš Čekoslovaki
jos pakeliant muitą. Iš Če
koslovakijos per metus į- 
vežama apie trys milijo
nai porų.

POPIEŽIAUS MEMO
RANDUMAS VOKIETI
JOS KATALIKŲ KLAU

SIMU ĮTEIKTAS MUS- 
SOLINIUI

Associated Press paduo
da žinią iš Castel Gandol- 
fo, kad Italijos diktato
rius Mussolini gal tarpi
ninkaus Vokietijoje, tam 
Hitlerio ir Katalikų Baž
nyčios vadų dėl katalikų 
persekiojimo toje šalyje. 
Memorandumą paruo š ė 
Kardinolas Pacelli, Vati
kano valstybės sekreto
rius ir tą memorandumą 
užgyrė Šv. Tėvas, sako A. 
P. korespondentas.

Kaip jau buvo rašyta, 
Italijos diktatorius Mus
solini vyksta į Vokietiją 
pasitarimui su Hitleriu 
svarbiais politiniais klau
simais ir taip pat pamaty
ti Vokietijos kariuomenės 
manievrų.
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Sviesto Eksportas
Kaunas. Rugsėjo 8 d. — 

Lietuva per aštuonis mė
nesius išvežė užsieniuose 
bemaž dešimts milijonų 
kilogramų sviesto.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

RtC APGAVI M A\
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DARBININKAS
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rūmai, žiūrint į juos is Ministferijos rūmų
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Katalikas, kurs neremia katali

kiškos spaudos, neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios Vaiku.

Vyskupas Ketteleris

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Jungtines Valstybes Pasiuntė
Griežtą Notą Japonijai

KATALIKŲ RADIO STO
TIS RIO DE JANIERO

KATALIKAI DARBI
NINKAI ORGANIZUO

JASI ANGLIJOJE

Ispanijos Radikalus Sumušė 20 Mylių Fronte
Per vieną dieną užmušė 

1000 radikalų kareivių i 
I

Cordoba, Rūgs. 23 d. — 
Ispanijos radikalų val
džios kariuomenė 20 my-! 
lių fronte nuo Penarroya 
iki Torre Hermosa, kuri 
buvo gerai pasiruošusi 
supliekti gen. Franco ka
riuomenę, gavo į kailį, 
kada ji puolė sukilėlius 
Aldea de Cuenca ir Torre 
Hermosa sekcijose. Tūks
tantis radikalų kareivių 
žuvo mūšiuose.

ĮŽYMIAUSIEJI MOKS
LININKAI PRIPAŽĮSTA 

DIEVO BUVIMĄ

ITALIJA SIŲSIANTI ISPANIJOS RADIKALAI 
DAUGIAU KAREIVIŲ Į

ISPANIJĄ
___________________ I

LAIMĖJĘ MŪŠĮ

Washington, D.
Jung. Valstybių 
pasiuntė naują, 
protesto notą Japonijai 
dėl jos karinių žygių Ki
nijoj. Notoje smerkia ja
ponus už puolimą ir bom-

S. — 
valdžia 
griežtą

Rio De Janiero, Pietų A- 
merika, Rūgs. 23, — Ka
talikų radio stotis “Ra-' 
dio Veracruz” jau įtaisy
ta ir iškilmingai atidary- gliją ir jau Liverpolio ar- bardavimą Nankingo, Ki
ta. Jo Eminencija Kardi- kidiecezijoje gavo arki- nijos sostinės, kur daug 
nolas Leme Silveira y Cin- vyskupo Downey užtvirti- nekaltų gyventojų žuvo 
tror Brazilijos primatas ir nimą organizuoti jaunuo- nuo japonų paleistų ori

nių bombų. Jung. Valsty
bių ambasadorius buvo 
priverstas iš Nankingo 
pabėgti, bet dabar jam į- 
sakyta grįžti. Ką Jung. 
Valstybės darys, 
Japonija ir toliau taip 
žvėriškai 
liais gyventojais Kinijoje 
dar nėra žinių, nes notoje 
reikalavo pasiaiškinimo, 
bet ligšiol negavo. Bet jau 
dabar aišku, kad Jung. 
Valstybės negalės išlaiky
ti neutralumo.

Japonijos karinis veiki
mas Kinijoj priešinasi 
tarptautiniams įstaty
mams ir žmoniškumo tei
sėms.

Londonas, Rūgs. 23, — 
Jaunųjų Katalikų darbi
ninkų sąjūdis pasiekė An- I

tror Brazilijos primatas ir nimą organizuoti jaunuo- 
Rio De Janiero arkivys- sius darbininkus. ‘ 
kūpąs radio stoties atida- j 
ryme kalbėjo ir gyrė ka
talikus už jų pastangas ir 
aukas platinimui oro ban
gomis Katalikų Bažnyčios 
mokslo.

Ta organizacija vadina
ma “Žosistų” turi tikslą 
suburti jaunuosius darbi
ninkus, vaikinus ir mergi
nas, ir taip visur įgyven
dinti katalikiškus princi-

-------------- pus. Žosistai neseniai tu- 
RUSIJOS KOMUNISTAI rėjo savo metinį kongresą 

Paryžiuje. Jų buvo ten 
suvažiavę virš 80,000.

•
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IŠLEIDO ĮSTATYMUS

elgsis su civi-

Ryga, Latvija, — Rūgs.
23, — Jaunųjų komunistų 
sąjungos, Novosibirse iš
leido savo nariams sekan
čius įstatymus:

1. Niekada neužmiršk, 
kad dvasiškija yra di- 
džiausis valstybės ir ko
munizmo priešas, 
versk savo draugus prie pektinai prieš religiją ir,

Neužmiršk, kad komunizmas nėra 
kuris davė aukštinamas. Sako, kad 

žmonėms naują vaįkų mokyklos knygose
-X 7/ -- \ nenurodoma reikalą ir ųe- oaug amonių ^egaieuaini

tak Rusijos, bet--viso pa- padrąsinama kovoti prieš : Pabėgti Sudegė Nankinge

RUSAI PYKSTA, KAD 
NEKOVOJAMĄ PRIEŠ 

RELIGIJĄ

Ispanijos radikalų val
džia skelbia žinias, kad 
tarp Cordoba ir Badajoz 
jos kariuomenei pavyko 
sumušti gen. Franco ka
riuomenę ir pasistumti 
pirmyn.

Madride vėl; atsinaujino 
mūšiai. Radikalų kariuo
menė įvairiais būdais 
bando išmušti sukilėlius 
iš University miesto tvir
tovių, bet nevyksta. Radi- 

_______________kalai mmonSirisprogdino 
Prieš Jį Opozicija Didėja Agrikultūros Inžinerijos 

_______ rumus, bet vistiek sukilė- 
~ lių pozicijos Madride ne-Wastagton D C - už Jobg. JSukilėliai tvirtai 

Pranešama, kad Auks- iajįosį 
čiausiojo Teismo naujas 
teisėjas Black, dėl kurio 
visoje šalyje kilo skanda
las, grįžta iš Europos. 
Kaikurie Senatoriai išėjo 
prieš teisėją Black, kaipo 
kukluksininką. Reikalauja 
padaryti tyrinėjimą ar 
Black priklauso prie Ku 
Klux Klan ar ne. Tos slan- 
tos bigotų organizacijos 
vadas Evans
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London, Anglija — Iš 
diplomatinių centrų pra
neša, kad Italijos diktato
rius Mussolini siunčiąs 
daugiau kareivių į Ispani
ją prieš radikalus, kad už
tikrintų gen. Francisco 
Franco laimėjimą.

i
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Maskva, Rūgs. 23, —So
vietų laikraštis Pravda 

■ smerkia švietimo komisa- 
rijatą, kad pradžios mo- 

2. At-. tykiose nekovojamą už-
v •

i i
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Nottingham, Anglija, — 

Rūgs. 23, — Britų Sąjun
gos suvažiavime, jėzuitų 
kunigas H. Gili, kalbėda
mas pasakė: “Kada šių 
dienų bemoksliai arba 
mažo mokslo žmonės pa
neigia Dievo buvimą, o 
studentai, kalbėtojai ir 
rašytojai pašiepianč i a i 
kalba apie Jį, mes mato
me, kad įžymiausieji pa
saulio mokslininkai, ku
rie visa savo gyvenimą 
buvo pašventę mokslui — 
kaip tai, Newtonas, Dar- 
winas, Mendel, Lord Kel- 
vin, Roentgen, Marconi ir 
kiti buvo tikintieji ir vie
šai pareiškė tikėjimą į 
Dievo buvimą”.

MILIJONAI ŽMONIŲ A- 
MERIKOS LEGIONO 

PARADOJE

New York — Šią savai
tę čia vyksta Amerikos 
Legijono 19-toji metinė 
konvencija. Dalyv a u j a 
šimtai tūkstančių legio
nierių. Milijonai žmonių 
buvo susirinkę pamatyti 
Legiono parados. Legio
nieriai pasisakė prieš ko
munizmą ir fašizmą Ame
rikoje.

GUB. HURLEY PAGEI
DAUJA LEGIONO SEI

MO BOSTONE 1940

New Yorko —Gub. Hur
ley pasakė ugningą kalbą 
Amerikos Legiono kon
vencijoje ir pageidavo, 
kad 1940 m. Amerikos Le
giono konvencija įvyktų 
Bostone.

TEISĖJAS BLACK GRĮŽTA 
Iš EUROPOS

komunizmo, 
kad Stalinas, 
Rusijos 
konstituciją yra vadas ne

JAPONAI BOMBOMIS
ŽUDO SERGANČIUS IK 

SENUS

Daug Žmonių Negalėdami

VOKIETIJA DIDINA 
KARIUOMENĘ

Berlynas, Rūgs. 23, —.... 
Nacių valdžia ragina jau
nuolius nuo 17 iki 25 metų 
amžiaus stoti į kariuome
nės tarnybą. Žydai ir ve
dusieji į kariuomenę ne- 

i. Jaunuo-užginčija, bus priimami, ua«uuv- 
ad Biack priklauso prie liams yra įkalbama, kad 

KKK, bet pats^ teisėjas kariuomenės tarnyba yra 
Black tyli, kaip žemę par- garbės tarnyba. 
davęs. J. V. prokuroras 
Cummings sako, kad tyri
nėjimas ar Black priklau
so ar ne būtų bergždžias 
darbas, ir jis kaltina Se
natorius už Black 
rimą.

Kai kas sako, kad
Roosevelt žinoięs, — ,v, .
Black esąs Ku Klux Kia- nel®“8_^Ųos .P"6888.’
nietis. Neabejojama, nes 
ir dabar prez. Roosevelt 
nenori apie tai kalbėti.

VĖL DVI KARO AVIA
CIJOS AUKOS

v •Rugpiūčio 21 d. Lietu
vos du lakūnai, vykdyda- 

7 mi uždavinį, prie Vaigu- 
kad vos mieste^0 (už Kelmės)

i ties nukritus lėktuvui, 
mirtinai užsimušė. Žuvo 

i žvalgas Įeit. Antanas Rin- 
butas - Oželis ir pilotas 

ITALIJA LAIMĖJO VI- įt“

KIETAVIMO KLAUSIME liuose
________ i Alb. Talskį kai 

Panevėžiečiai dar 
mena, nes jis mokėsi Pa
nevėžio v. gimnazijoje, iš 
kurios VIII kl. dėl lėšų 
stokos išstojo ir 1934 m. 
įstojo į Aviacijos puskar. 
mokyklą.

užgi-

v •

šaulio bedievių. 3. Atkal- religiją, 
bink savo draugus nuo ė- 
jimo į bažnyčias.

4. Dabok šnipus ir juos
— w v • _ • • V ~ ~ — - • — ■

. Toliau laikraštis 
sako, kad jei tų knygų au
toriai būtų persiėmę Mar- 

e kso - Lenino dvasia, tai ir kloti lavonais Kinijos so-
valdžiai išduok. 5. Platink j jų knygose tas pasirodv- stinę išpildė, visiškai

Nanking, Kinija — 
ponija savo grasinimą

Ja- 
nu-

• v

------------ ---------karo lak. vyr. pusk. Alb. dirba, 
DURŽEMIO JUROS PI- Talskys. Palaidoti šiau- visas

Roma, Italija — Kada 
Anglija ir Prancūzija pri
pažino Italijai lygybę Vi
duržemio jūros pikietavi- 
me, tai ji sutiko dalyvauti 
devynių valstybių derybo
se ir pasitarimuose dėl 
Nyon konferencijos nuta
rimu prieš piratus Vidur
žemio Jūroje. Tokiu lai
mėjimu Italija labai pa
tenkinta. Tuo pačiu Itali
ja nori atsilyerinti savo 
priešams sustiprindama 
gen. Franco kariuomenę 
naujais savanoriais.

kurie 
prisi-

bedieviškus raštus. 6. Įų švietimo komisarija- 
Kiekvienas jaunas komu- įas savo užduoties neat- 
nistas privalo būti kariau
jantis bedievis. Jis turi 
mokėti šauti ir žinoti ka
rišką drausmę. 7. Darbuo
kis, kad tavo kaimynai ne
būtų pakreipti prie tiky
bos.

8. Kiekvienas bedievis; 
turi būti čekistas. Daboti 
valstybės gerovę yra pa
reiga kiekvieno bedievio. 
9. Remk finansiniai be
dievių sąjūdį, kad jis būtų 
galima išplėsti kitose ša
lyse.

10. Jei tu neesi tikras 
bedievis, tai nebūsi geras 
komunistas nei sovietų 
valstybės ištikimas pilie
tis. Bedievybė yra surįšta 
su komunizmu ir tie idea
lai yra pamatas Sovietų 
galybės Rusijoje.

Tokių tai priemonių 
griebiasi komunistai prieš 
tikinčiuosius. Bet veltui 

nes tikėjimo nei 
pragaras nesu

griaus.
Katalikai turi įsitėmyti 

komunistų įstatymus ir 
kada komunistai sako, 
kad jie nekovoja prieš ti
kėjimą ir tikinčiuosius, 
tai jie meluoja ir apgau
dinėja.

liekąs tinkamai.
Išrodo, kad areštai ir 

šaudymai Rusijoje nieka
da nepasibaigs.

ŠEŠTAS EUCHARISTI
NIS KONGRESAS 

INDIJOJE
I

Madras, Indija, —Rūgs. 
23, — Indijos katalikai 
jau rengiasi prie šeštojo 

j tautinio Eucharist i n i o 
i kongreso, kuris įvyks 
gruodžio mėnesy. Indijoje 

• dabar yra 4,000,000 kata- 
; likų.

!

ne- 
siskaitydama su Ameri
kos, Britanijos, Prancūzi
jos ir Vokietijos notomis. 
Daug žmonių, sergančių 
ir senelių, sudegė miesto 
pakraščiuose.

Japonai bombarda v o 
miestą iš orlaivių.

Japonai tolimuose pie
tuose bombardavo Canto- 
ną. Žuvo apie 300 žmonių 
laike keturių užpuolimų.

SOVIETAI NUŽUDĖ 29 
DVASININKUS

PREZ. ROOSEVELT UŽ- 
GYRE $5,000,000 SURE- 
GISTRAVIMUI BEDAR

BIŲ

Ryga, Latvija, Rūgs. 23, 
i — E. I. B. Maskvos agen- 
; tūra praneša, kad į vieną 
savaitę sovietu valdžia Si
bire nužudė 29 dvasinin
kus už "priešvalstybinį 
veikimą”. Nužudytas ir 
vienas katalikų kunigas 
Andruška.

Washington, D. C. — -----------------
Prez. Roosevelt užgyrė Anglių Degimo Bendrove 
$5,000,000 bedarbių sure-’ Kaunas. Rugsėjo 8 d. — 
gistravimo išlaidoms. Be- šį rudenį Miškų Depart- 
darbių registravimas pa- mentas atidarys anglių 

degimo bendrovę Alytuje. 
Anglys bus vartojamos 
autovežimų kurui. 22 au- 
tovežimai jau varomi ang- 
lijnis. Mėginimai gerai pa
vyko.

vedamas pašto darbinin
kams. Taipgi bus samdo
ma ir daugiau darbininkų. 
Bedarbių registrav imą 
nori užbaigti prieš gruo
džio 1 d., šių metų.

Lietuvių Karių Suvažiavi
mas*

Kaunas. Rugsėjo 7 d. — 
Įvyko Lietuvių Karių Ru
sijoje 1917 metų sąjūdžio 
dalyvių suvažiavimas, ku
ris praėjo labai iškilmin
gai ir užtruko tris dienas.

"Elektros” Bendrovė
Kaunas. Rugsėjo 8 d. — 

Lietuvoje įsteigta Akcinė 
Bendrovė "Elektra”, kuri 
rūpinsis Lietuvos apšvie
timo reikalais. Turi šešių 
milijonų pagrindinio kapi
talo; visame krašte gyvai 
pasirašomos akcijos.

Darbininkų Radio Programa 
2:00 Valandą po Pietų

šeštadieni, rugsėjo 25 d. įvyks kaip paprastai 2 
po pietų Darbininkų Radio programa. Programą

išpildys’So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos ra
dio grupė.jnuzikui Rapolui Juškai vadovaujant. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražių dainų, muzikos ir kalbų iš WCOP 
stoties, Boston, Mass.



Penktadienis, Rugsėjo 24, 1937
■■ i * -1.
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VIETINES ŽINIOS I
r*

DARBININKO BALIAUS minėjimo laikraščio Dar- 
KOMISUŲ SUSIRINKI- *

MAS

įvyks pirmadienį, rug
sėjo 27 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Petro lietuviu par. 
svetainėje, 492 E. Seventh 
St., So. Bostone. Kviečia
me visus išrinktus komi
sijų pirmininkus ir pirmi
ninkes ir jų pakviestuo
sius į komisijas narius 
šiame susirinkime daly
vauti ir savo sumanymus! 
ir nutarimus pranešti su
sirinkimui. Taipgi kvie
čiame ir visus kitus, kurie 
pirmame susirinkime ne-' 
dalyvavo, bet norėtų pri
sidėti prie to gražaus pa-

• v

DAKTARAI
Tel. Sp. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiij" valandos nuo 5) Iki 12, nno 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. v.
Rereiiomls nno 9 iki 12 v. diena. 
Suimtomis nuo 9 Iki 6 vąl. vąkare.
Nedėliuinįs nuo 9 iki 12 vąl. diena, 

(pagal nutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—S

273 Ęąrvąr^ Street, 
kamp. Inman artį Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

T

bininke 22 metų gyvavimo 
ir J. V. 15Q m. koastitucir 
jos sukaktuvių.

Pirm, Ą. R. Kneižys, 
Sek?. J. Kuippa.

IŠVAŽIAVO SEMINARI- 
JON

Rūgs. 23 d., grįžo Šv. 
i Jono geminarijpn, Brigh- 
‘ ton, Mass., soųthfepstopie- 
čiaį diąlĮopąs Anįąnas 
Baltrušiūnas, klieri kas 
Jonas Daupis ir klierikas 
jonas žųromskis. Diako
nas ĘąįtFųšiŪpas bųą 
šventinamus į kųnigųp 
birželio mėnesy, j.938, p 
Jopąs Daųnįs taps sųfedlą- 

( konu. Metus vėliau taps 
' subdiakonu klierikas Ab- 
račinskas iš Montello, Jų 
ketvirtas seka klierikas 
j. ?ųrqmskis- šie visi mik
sų diecezijos klierikai ge
rai mokosi, yrą darbštūs 
ir lietuviškos dvasios. Mū
sų apylinkės lietuviai 
greit susilauks gerų dar
buotojų.

v •
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z.MITINĄS JAPONIJOJ

pardavė už 8,2 milijonus 
pesų ginklų.

KINŲ PLĖŠIKAI PA-
GROBĖ 24 DVASININ

KUS

Reikalaują y2 mlb dol- 
vaduotpinigių

Reuterio 
iš. Šanchajaus, 

kurie

Londonas 
žiniomis 
kinai plėšikai, kūne iš 
vienos Peipingo mokyklos 
pagrobė aštuonis prancū
zų kunigus, tris vengrų 
kunigus, vieną ispaną ir 
12 kinų kunigų, dabar pa
reikalavo pusės milijono 
dolerių vaduopinigių.

GALUTINAI LIKVIDUO
TAS KROKUVOS INCI

DENTAS

I

ŽINUTĖS

Rųgs. 26 d-, ŠV-

CAMBRIDGE, MASS.
TęĮeąpprąs gnptįpąs, gy

venęs 103 W. 6th St., ra
dio operatorius ant laivo, 
rako savo draugams iš Ja
ponijos. Skundžiasi, kad 
neleidžia tep paveikslų 
nuimti. Iš čia plauks Indi
jon.

JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. BroaJvvąy 
So. Boston, Mass.

--------------- :---------, j i__ ų," f
Tel. S. B. 28Š^fir5T

LIETUVIS

OPTOMETRISTASi
ISegzaminuoju akis 
priskiriu akiniu* 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

kose (aklose) akyse sugrąžinu 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, South Boston
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Petro 
bažnyčioje, įvyks Pranciš
konų Tretininkų bendra 
mėnesinė Šv. Komunija. 
Jų susirinkimas bus rųgs. 
29 d. O jų metines reko
lekcijos įvyksta rūgs. 30 
d-, 7:30 vai. yak-

Spalių 3 d., 2 vai- p, p., 
MunicipaI salėje, įvyksta 
spalių 9-tos minėjimas- 
Kun. K. Jenkus kalbės a? 
pie Vilnių; kun. K. Urbo
navičius kalbės ąpie Lie
tuvos Krikšto Jųfeįlįejų. 
Trečias, Dr. p. Jakimavi
čius, kalbės apie Ameri
kos konstitucijos Jubilie- 
jų-

Spalių 4 d., 7:30 vai. va
kare, prasidės metinės Šv. 
Petro parapijos misijos.

TELEGRAMA' KUN, 
VENGRUI

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems bankieto rengėjams, 
dalyviams ir aukotojams, 
kurie mano 20 m. kuniga
vimo ir Cambridge lietu
vių parapijoj darbuotės 
proga, rugsėjo 19 d. š. m. 
parodėte gražias širdis. 
Kleb- kun. P. J. Juškąitis.

roję. Toliau tas pats ko
respondentas rašo, kad iš 
pareigų atleistas RSFSR 
sovchozų komisaras Rožė. 
Jo vietoje paskirtas Bene
diktas.

KIEK MEKSIKA PAR
DAVĖ ISPANIJOS KAI

RIESIEMS GINKLŲ

MIRĖ:

DR. J. LANDŽIUS
SEYMOUR

Lietuvis Gydytojas 
(Ligoninė)

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

584 Broaduay 
So. Boston, Mass. 

Tel. 2712.

ADVOKATAI
Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

■ 1 i" 1 . i- 1 j r—

JOHN J. GRIGALUS 
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MAsą. 
Tel. 1761 Room 3

Residenee:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 104fi

Rūgs. 22 d., mirė, miesto 
ligoninėje, Vilius Paražine 
skas, 65 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kropiu parapi
jos. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Jo laidojimas, 
kuriuo rūpinasi Juozapas- 
Paulina Juškai, įvyko 
rūgs. 24 d., iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Bene
dikto kapuose. Velionis 
buvo pašarvotas pąs gra- 
borių D. Zaletską.

GRĮŽO Iš LIETUVOS

RųgS. gi d., kųp. Kazi
miero Vengro priimtuvių 
kimisiją pasiuntė jam į 
Kauna telegrama, kad jh 
parvažiuotų, jei gali, spa
lių Į? d, Tą dieną &>uth 
Ępstonieciai rengtų jam 
primicijų ir priimtuvių 
vakarienę.

Tą pačią diena komisi
ja išrašė kun- Vengrui įąį- 
ška paaiškinantį, kad ki
tos spalių mėnesio dienos 
yra nepatogios primicijų 
hąnkietui rengti, ir pra
šantį pranešimo.

Iš Cambridge’iaus per 
“Darbininkę” laivakorčių 
agentūrą buvo išvykusios 
aplankyti Lietuvą pp. 
Meldonienė ir Malinaūs-: 
kiepė. Vyko į Lietuvą Cu? 
nard Linijos laivu “Be- 
rengaria’S o grįžo pereitą 
antradienį laivu “Aųuita- 
nia”. Kelione labai paten
kintos, nes sako, laive pa
tarnavimas ir valgis buvo 
pirmos kliasos. Taipgi tuo 
pačiu laivu grįžęs ir išpačiu laivu grįžęs 
Worcesterio LDS Į08 kp, 
rąšt. p. Gląvlckąp su žipo- 

J na.
PrHią Meldonienė padėjo 

atvykti į “Darbininką” ir 
plačiau papasakoti savo 
kelionės įspūdžius.

>».. J.

Rūgs. 26 d., reikią at
statyti laikrodžius vieną 
vąlandą vėliau. Atmaino-

VAIKŲ MOKYKM

Jau kelintį metai kaip 
Seserys Jėaąųs Nukry
žiuoto atvažmėją ii Qam- 
byįdge į South Ęosįoną ir 
moko čia bernaičius ir 
mergaites lietuviškai skai
tytį bei rašyti įr kąteki?- 
mą. šeštadieniais nuo 9 
vai. ryte iki vaiku
čiai yrą ffiokppu tikėji
mo; mm 10:36 vai, iki Į3- 
tai jie yra mokomi liete*- 
viškų mokslų, parapijos 
sąlėje, 402 Ę. 7th St. įšek- 
madianiąi? nuo l?30 ihi 
2:30 vąl. P?P- Seserys mą- 
ko vaikučius vien tikybos 
bažnytinėje sąlėje, W- 5th 
st. Vąįkąms nesilankant, 
Seserys einą i namus 
ir tariasi su jų tėveliais.

PAVOGS W-
TĖS KAILINIŲ

-k—j i—j

Pįepos metų, rugsėjo 32 
d., iš Schiller & Pofląek, 
Ipę., 600 Wąshįųgtnn įšt. 
krautuvės vągys pąvpgė 
daug brangių Z ~ 
vertės .7.
ką4 piktądąrįai tai pada.- 
rę į pusę .valandos laiko |r 
tai dienos metu.

Rangių kailinių
$25,000. Sakoma,

PARAPIJOS METINIS 
RALIUS

Meksikos M. E. - 
cialiomis žiniomis, 
jųsiais metais Meksika is
panų vyriausybininkams

v •
Ofį- 

praė-

Varšuva — Oficialiomis 
žiniomis, šiomis dienomis 
tarp Apaštališkojo nunci
jaus ir Lenkijos užsienių 
reikalų ministerio Becko 
buvo pasikeista notomis 
ryšium su maršalo Pilsud
skio palaikų perkėlimu. 
Katedros kriptos ir ypač 
maršalo Pilsudskio sarko
fagas yra nuo šiolei laiko
mi nepaliečiami. Sarkofa
go perkėlimas gali būti 
leistas tik ypatingomis 
aplinkybėmis, prieš tai 
pąsitarus su Lenkijos vy
riausybės galva. Ryšium 
su tuo lenkų spauda reiš
kia didelį pasitenkinimą 
ir laiko incidentą baigtu.

LSt. LIQŲORSTORE 
Parduodam geriausius įvai
riu rūšių TONIKA DEG

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

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

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ 

195 LST., SO. BOSTON, MASS.

Kaip kasmet Cąmb. pa
rapijiečiai turi progos at
naujinti savo pažintis bei! 
užmegsti naujas pažintis, i 
taip ir šįmet Columbus 
dienoje, spalių 12 d., Eikš 
Ęallroom svetainėje galės 
tą pat padaryti.

Parapijos ir parapijinės 
mokyklos naudai šaunų į 
balių rengia visų smarku-; 
mu parapijiečiai Eikš' 
Ballroom erdvioje svetai
nėje. Tep apart pasilinks
minimo bus skanių val
gių ir užmušančių trošku
lį gėrimų. Į tą svetainę ir< 
iš kitur suvažiavę svečiai ! 
iF viešnios sutilps. Taigi 
yisi, o visi kviečiami į 
Cambridge parapijos me- • 
tinį balių! Kvieslys.

i t 
l 
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DIDELIS SKAIČIUS ŽMONIŲ 
ŽŪSTA AUTOMOBILIU 

NELAIMĖSE

Apdraudos kompanijų surink
tomis žiniomis Jung. Valstybėse 1 
kasmet automobiliu pelaipjėso 
žūsta virš 39,600 žmonių. Auto
mobilių įvairiose nelaimėse 1935 
metais buvo sužeista 982,080 as
menų, kurių daugelis liko invali
dais} - paliegėliais.

Didžiausias nuošimtis su auto
mobiliais įvyksta dėl greito ir 
npątsargaus važiavimo.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI LIETU VOS ŽI N10 S

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir FLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER i VE., 
SO. BOSTON. "MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER
Automobiliu ir Troku 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo lp demonstrn vi- 
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

60ŲTH BOSTON, MASS.
■loc. Kapoftiuna* ir Peter Trcčioįcaį 

savininkai

LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KRAUTUVĖ

BALDUS
PERKRAUS-

TOME
Visur

PIGIAI
GREITAI
SAUGIAI

LITHUANIAN FVRNITVRE CO. 
326-328 W. Broadvay, So. Boston 

Tel. SOUth Boston 4$ 18

NEBŪK ŽILAS
IŠRŪDYK M> METŲ JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Panai
kina žilimą, Plaukų slinkimą ir piai- 
skanas. šias gyduoles privalėtų tu
rėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba plelskanuųja plaukai. Jos ati
taiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas gn-

pažindinimui pasiūlome didelj J2.00

‘‘Lęningradskąja Prav- 
dą” rašo, kad Lenįngrado 
karo kolegiją pasmerkė 
mirti dvi moteris vaikų 
kploųijos tarnautojas Iva
novą ir Georgiejevską, j 
kurios “kontpevoliuciniais 
Sumetimais” nunuodijo 12 
vąįfcų nuo 8 ligi JI metų 

Jį. amžiąųs. Abi moterys su
šaudytos.

...HAŠ matau pąsąųlyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymu paniekti grąžiu
sią idealą, kękį fijt įųih 
gąųą protąs galį nuvokti, 
bet, iš kįtos pyąęs, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pą- 
vys4Ku, kaip tik dabar

RADEKAS JAU GYVE
NA KURORTE

mas laikas . kaip ir buvęs! matome žmonių gyveni* 
va *me” (Kettleris).pavasarį.

T

Pabėgo J “Ispaniją
Naktį apie 12 vai. slap

tai išsikraustęs iš buto 
dingo iš Telšių padangės 
čia ilgą laiką gyvenęs 
šaltkalvis, vokietis Alber- 
nas Pecgoldas. Seniau jis 
dirbo Telšių vidurinėje a- 
matų mokykloje ir Miesto 
Savivaldybės elektros sto
tyje, bet turėjo iš ten pa
sitraukti.

Savo draugams pasako
jo, kad išvyksta į Ispani
ją į generolo Franko ka
riuomenę. Apie įvykį bu
vo pranešta policijai, kuri 
jo ieškojo Telšiuose ir 
Šiauliuose, bet iki šiol dar 
jo nerado.

Spėjama, kad jis bus pa
bėgęs į Latviją, o jau iš 
ten gal bus nuvykęs į Is
paniją.

• v

TELŠIAI

$149 ~ GRANITE
>M*arW «*4 Er*c*«S ta

FOB 200 OTHER DESIGNS SENT««

MEM0R1AL GRANITE CO.
------------ KANCOCK ST. -------------

Ouincy* _

GRABORIAI

• v

V •

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

PASITRAUKIA URĖDAS 
MIČIULIS

Iš Žiežmarių praneša, 
jog nuo spalių 1 d. iš pa
reigų pasitraukia Trakų 
miškų urėdas p. Juozas 
Mičiulis. Savo pasitrauki
mo raštą Miškų D-tui jau 
pasiuntęs.

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

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

e | I S - ■ W | K . n n; 14'1
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KSDĄINIAI

Neišnyko Dūminės 
Pirkios

Peiksyų kaimo dar ne
išnyko dūminės pirkios, 
kuriose vargsta mažaže
miai ūkininkai. Nestato 
naujų su dūmtraukiais, 
nes laukią ĮšsįskĮrstant į 
Viensėdžius.

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

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

NOTARY PUBLIC

—
“Daily Express” Mas

kvos korespondentas tvir- re“toJ? s.ior 8^,.UL>’^ i j j i •* i- i- Pailndinimai pąsiolome d|deij ?2.00 tina, kad Radekas 1S kale- pakeli už $1.00. Užsisakyk Šiandien 
jimo jau paleistas ir da- ,r sutaupyk doleri Jeigu nebusite p«- 
bar atostogauja kurorte J m'
netoli Maskvos. Nors jis VAIZHtTONE HEBĘ CO, 
ir laisvas, tačiau laikomas oepė ii"
nuolatinėje GPU priežiū-' Box 305, Clinton, Indiana.

P. J. AKUNEVICH IR SUKUS 
GRABORIUS - UNDERTAKER 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse. 
258 W. JBROADWAY, SO. KOSTON, MASS.

• Telefonas SOUth Boston 4486. 
BROCKTONO OFISAS; Tel. Brockton 411D | 
16-18 Intervale Street, Montello, Mass. !
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KRAŽIAI
Įspūdingos Iškilmės

Per šv. Roko atlaidus 
Kražiuose įvyko 550 metų 
jubiliejaus Lietuvos ap
krikštijimo minėjimas ir 
kat jaunimo kongresėlis.

Po pamaldų minėt, posė
dy dalyvavo vietos inteli
gentai, šauliai, kat. jauni
mas ir kat. Kražių visuo
menė. Atidarė minėjimą 
kun. Rimkus. Po jo žodį 
tarė klier. B. Ramanaus
kas. A. Valaitis ragino bū
ti garbingais Vytauto ai
niais! Kražiečiai turi būti 
pirmieji apaštalai, nes jie 
turi prieš akis savo sene
liu pavyzdžius.

Bažnyčioj buvo religinis 
koncertas, kuri atliko Tel
šių Katedros choras. Fut
bolo rungtynės su Užven
čiu kražiečiai laimėjo 6:0. 
Po visko bažnyčioj buvo 
perskaitvtas pasiryžimo 
aktas. Šventėn buvo už
sukęs ir žurnalistas iš Au
strijos, kuris prisirinko 
gražių įspūdžių. Taip pat 
buvo lietuvių iš Škotijos. 
Sveikinimai pasiusti Te1- 
šių Vyskupui, V. Reik. 
Ministeriui ir Kariuome
nės Vadui.

limo iš Gedos m-lio. Pats 
! tarnavo “Eksporte”, o jo 
žmona dirbo fabrike. Bu
vo taupus, turėjo santau
pų. 1936 m. mažeikietės 
Jonuškaitės, o dabar Kon
čienės sūnus Bronius, 19 
m. amž., mokamajam lai
ve tarnavo savanoriu, kur 
susipažino su Maželiene 
ir užmezgė “meilės” ry-i 
šius. Pereita pavasari Jo- 
nuškiui grižus i Mažei
kius, dažnai pas jį atvyk
davo Maželiene ir su Jo- 
nuškiu gyvendavo pas jo 
motiną — Končius. Rūgo.
8, jie parsikvietė ir Maže
li, kurie sykiu viešėjo i** 

mesti

Gražiai Dekoruojama 
Bažnyčia

Pajevonio bažnyčia sto
vi gražioje vietoje, ant 
aukšto kalno. Statyta dar 
prieš karą, todėl iš oro 
dar žymu jo pėdsakai. Bet 
vidus dabartiniu metu la
bai gražiai puošiamas 
dail. kun. Brazausko. Gra
žiomis freskomis ir šiaip 
pagražinimais baigiamas 
išpuošti visas bažnyčios 
vidus. Parapijiečiai džiau
giasi tokiu vikaru, kuris 
savo gabumais ir lėšomis 
stengiasi kiek galėdamas 
pagražinti Dievo Namus.

MAŽEIKIAI
Išaiškinti Žiaurūs žudikai

Krim. pol. didelėmis pa
stangomis nužud y t o j o 
rugp. 11, Mažeikių pušy
ne šaulio Izidor. Maželio 
visi žudikai ir žudymo ap
linkybės jau išaiškinta.

Mažeikietis Maž e 1 i s, 
prieš 10 metu nuvykęs 
Klaipėdon, vedė žmoną 
Domicėlę Liaubonaitę, ki

4 
kelti teisme bylą, tai jis 
kreipėsi Vilniuje į keletą 
advokatu prašydamas iš- ~ 
kelti jo bylą teisme, o jis 
laimėjęs duos jiems po ke- 
lioliką dešimtinių savo že
mių. Tą savo pažada no- 
tarialiai patvirtino, dėl ko 
atsirado advokatų, kurie 

darbo ir 
ir doku-

Bernardas Koraitis

Pasinaudokite Dideliu 
KAILINIŲ NUPIGINIMU!

įkalbinėjo Maželį 
tarnyba, pasiimti sutau
pąs 1500 ar 2000 
kurių Mažeikiuose 
ryti restoraną, 
grižo Klaipėdon, 
Mažeikius nehesiskubino. 
Rug. 10, Maželiene net te
lefonu skatino savo vyrą rui išvertė kišenes, 
greičiau su pinigais par-

Lt. iš 
atida- 

Maželis 
tačiau į

NEATIDĖLIOKITE! 
Ateikite tuojau!

Lietuvaitės, atėju
sios i krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.411 \VASHINGTON street 

BOSTON, MASS.

Kaip žinote, I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, pereitą mėnesį skelbė “AU
GU ST SALE” — Didelį Išpardavimą, kuriame buvo labai nupigintos kailinių kainos. 
Lietuvės moterys ir merginos, kurios neturėjo progos tuo išpardavimu pasinaudoti, Ber
nardas Koraitis, šios firmos atstovas gavo leidimą vykti su dideliu kailinių pasirinkimu į 
lietuvių kolonijas 100 mylių Bostono apylinkėn ir parduoti kailinius tokia pat nupiginta 
kaina, kaip AUGUST SALE. Taigi, moterys i r merginos, parašykite B. Koraičiui laišką ar 
atvirutę, kad jis atvyktų su naujausios mados kailiniais į Jūsų namus ir pažiūrėti, kaip pi
giai galite kailinius nupirkti. Jo atvykimas nesudarys jokių Jums išlaidų, nežiūrint ar 
Tamstos kailinius pirksite ar ne. Tik parašyk ite atvirutę, o jis su malonumu pas Jumis at-

buvo užpuolę nepažįstami 
plėšikai. Primuštajam vy- 

iš pi
niginės paėmė pinigus ir

vykti į Mažeikius. Gavusi kt-, o bilietą ir dokumen- 
vyro atsaką, kad rugp. 11, tus paliko, Jonuškis. be- 
vakare 8 vai. parvyksta, 
Maželiene pranešė savo, 
meilužiui, kurie abu suda
rė vyru nusikratimo pla
ną.

i Jonuškis pasisamdė sa-I 
vo kaimyną Permina, Jo
ną, 37 m. amž., ir Zūbiną. 
29 m. amž., kurie tardomi 
pasisakė, kad rugp. 11, 
prieš traukiniui pareinant, 
nuėjo restoranan išgėrė ir 
atėję pušynan laukti Ma
želių. 8 vai. vak.. Maželiui 
narvykus traukiniu, io 
žmona dar visą valanda 
vilkino laiką, kad tik vė
liau eitų pas Končius nak- j 
vvnėn. Apie puse po de
šimtos vai. Maželiams ei-į 
^ant per pušvną pas Kon
čius nakvynėn, per 80 
mtr. nuo pastarųjų žudi
kai užpuolė Maželi. Zūbi- 
ras kumščiu smūgiais Ma
želiui užmušė abi akis, o j 
Jonuškis su kantėtu paga
liu galvoje padarė keletą 
mirtinų žaizdų, nuo kurių 
Maželis nebegalėjo šauk
tis pagalbos. Jonuškis su
muštąjį mindžiojęs kojo
mis ir t.t. Užtat buvo su
triuškinti ranku kaulai, 
išlaužyti ir išsukinėti pir
štai. Kad atrodytu ‘nekal
ti’, žmona — Maželiene 
padariusi, kad, esą, tai

maudamas auksinį vestu
vinį žiedą, sumuštajam iš
suko 2 pirštus.

Tai padarę, žiaurieji žu
dikai Jonuškis, Perminąs 
ir Zūbinas nuėję dar iš
gerti. o žmona nuėjusi pas 
Končius pranešusi, kad 
jiems beeinant pušyne už
puolę nepažįstami plėši
kai, kurie smarkiai sumu
šę jos vvrą, ir, atėmę pini
gus, pabėgę. Tuo tarpu 
sugrižo ir Jonuškis, kuris 
su Končium sumuštąjį nu
gabenę ligoninėn.

Policijai buvo sunku su
sekti žudikų pėdsakus. 
Tačiau dideliu' rūpestingu
mu ir padėtomis pastan
gomis visi 4 žudikai buvo 
išaiškinti; tardomi viską 
nupasakojo ir patys prisi
pažino nužudę Maželį. Da
bar visi 4 uždaryti kalė.ji- 
man ir laukia bausmės. 
Perminąs yra našlys ir 
turi 4 mažamečius vaikus, 
o Zūbinas turi žmoną ir 3 
mažamečius vaikus. Visi 
vienos baldų dirbtuvės 
darbininkai.

Kaip aplinkybės rodo, 
šio žiauraus nužudymo 
didž. kaltininkas ar 
nebus moteris?

grąfavo prie statomosios naujos 
klebonijos. Statyba eina sparčiai. 
Pirmas aukštas jau baigtas, da
bar jau pradėjo antrą aukštą. 
Klebonas ragina meistrus, kad 
greičiaus dirbtų, nes prieš žiemą 
nori Įeiti j naują kleboniją, 
bar gyvena mokykloje.

Da-

VARPAI
Klebonas rūpinasi ir naujus 

varpus Įtaisyti. Tam tikslui yra 
daromas vajus - rinkliava. Au
kos gausiai plaukia. Kiekvieną 
sekmadienj vis naujų aukotojų 
klebonas pagarsina; keletos yra 
ir stambiii aukotojų, kiti po 
mažiaus. Jeigu taip eisis, tai 
greitu laiku turėsime naujus 
varpus. Ex-Amerikietis.

VĖL PRASIDEDA LIE
TUVOS SEIMO POSĖ

DŽIAI

tik

Okupuotoje Lietuvoje
SKANDALAS VILNIUJE

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Tekphone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Flrmlnlnkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

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

1428 Columbia Rd., S. Boston. Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cunieng,

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

Vtn. RaSt. — MarUona Markontntė.
4115 Washinjrton St., Roslindale, Mass.

TeL Parkway 0fi»W
Iždininkė — Ona Staniulfatė,

106 West 6tb St., So. Boston. Mass.
Taarkdarė — Ona Mizgi rdlenė.

iV. JONO EV. BL. P Aš ALPINE 
DRAUGIJOS VALDYBA

PVrmlnlnkaa Juozu ftvagždya, 
001 Oth St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. Albinas Nevieni, 
16 Winfield St, So. Boston, Mass.

P rot. RaSt. Jonas Glineckia, 
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.

Fin. RaSt Aleksandras TvaSka, 
1514 Columbia Rd.. S. Boston. Mass

Ttdininkas Pranas Tulei kis, 
I 100 Bowen St, ?o. Boston. Mass.
Maršalka Jonas Zalkis.

7 IVInfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko snairlnklmns kas tre 

i flg nedMdlenj kiekvieno mėnesio 
__ ___________ __________ i 2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass E- "th St, So. Boston, Mass.
Kasas Globėja — Ona Sianrlenė, 

448 E. 7th St., Sa Boston, Masą
Draugija savo auslrlnkimna laiko kai 

antrg atarnlnką mentalą.

7:80 vai. vakare, pobein.vtlnėj tve 
mtn«j '

Vlaals drangljoe reikalais kreipkite 
pas protokolų raiUnlaky.

BIJUTIŠKIS

Pirmoji Komunija
Bijutišky, sekmadienj, rugpiū

čio 29 d. buvo vaikučių Pirmoji 
Komunija. 9 vai. ryte šventoriu
je prie bažnyčios durų išsirikia
vo dvi ilgos eilės, kurias sudarė 
gi mergaitė ir 72 berniuku, vi- 

• so 123. Klebonas kun. J. Zabulio
nis prie bažnyčias pasitiko su 
kryžiumi ir dviem vėliavom ir 
pašlakstęs švęstu vandeniu pro
cesijoje įvedė j bažnyčią. Prieš 
Komuniją pasakė pamokslą, o 
po Komunijos sykiu su vaiku
čiais atkalbėjo maldą. Po to vi
si vaikučiai ėjo iš bažnyčios už
kąsti.

Per sumą pasakė kitą Pirmos 
Komunijos iškilmei pritaikytą 
pamokslą. Po mišparų visi vaiku
čiai buvo Įrašyti Į škaplierius ir 
rąžančių. Vaikučius mokė ir prie 
Komunijos prirengė pats klebo
nas. Už tai tėveliai reikšdami sa
vo dėkingumą, po visam sudėjo 
pagal išgalės aukii ir prašė at- j 
laikyti šv. mišias vaikučių inten
cijai.

Po to fotografas p. J. Vitkus 
nufotografavo vaikučius atmin
čiai Pirmos Komunijos, atskyrai 
mergaites ir berniukus, nes visos 
grupės 123 negalėjo nufotogra
fuoti. Paskui dar nusifotografo- 
vo parap. choras, po to klebonas 
vaikučius apdovanojo saldainė- 
mis.

I
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Lietuvos seimas turi dvi 
sesijas per metus po tris 
mėnesius. Vadinasi Lietu
vos seimas posėdžiauja 
šešis mėnesius metuose. 
Likusius šešis mėnesius 
“tautos” atstovai yra nuo 
posėdžių laisvi; tą laiką 
jie susipažista su reikalin
gais išleisti įstatymais, su 
valstybiniu bei visuomeni
niu gyvenimu, kad ju dar
bas seime būtų našesnis ir 
tikslesnis.

Rudeninei sesijai Lietu
vos seimas susirenka rug
sėjo mėn. 7 diena. Pir
miausia seimas ims svars
tyti Universiteto statybos 
projektą, žyminio mokes
čio ir kitus jau paruoštus 
įstatymų projektus. Tsb.

KAUNE 15 RADIO 
STOČIŲ

i

I

t 
—

Kaip Netvarkingai šeimi
ninkauja Lenkai Paverg

toje Lietuvoje
Užgrobę trečdalį Lietu

vos su sostine Vilniumi, 
lenkai ėmė visais būdais 
engti lietuvius. Tuo ir pa
sireiškia visas okupantų 
šeimininkavimas mūsų se
nojoj sostinėj. ' 
jie nieko neįstengia pada
ryti. Miestai apleisti, ne- 
tvargomi juridiniai reika
lai. Pavyzdžiui Vilniaus 
miesto savivaldybė (ma
gistratas) ligi šiol nesu
tvarkė savo nuosavybės 
dokumentų, ir dėl to da
bar Vilniuje kilo skanda
las, kuris nežinia kuo pa
sibaigs.

Štai vieną dieną Vil
niaus spauda sušuko, jog

rimtai imasi šio 
renka medžiagą 
mentus.

Kiek girdėti, 
miesto magistratas arti- 

į miausiame posėdyje šį ku
nigaikščio skunda svars
tys ir, žinoma, iš anksto 
galima drąsiai tvirtinti — 
atmes, nes tų turtų ir 
trečdalio miesto žemių 
gražinimas staiga atsira
dusiam jų įpėdiniui — vi
sai negalimas.

Kur buvo ankščiau šis 
kunigaikštis ir kodėl jis 
iki šiol tų turtų neieško
jo?

, Pasirodo, kad jis iki šiol 
ivairių Tiškevičių giminiu 
buvęs laikomas nepilno 
nrotn ir buvo uždarytas 
nam’sėlių namuose. Jis 
pasakoja, jog būdamas 
sveikas jis keletą metų 
kankinęsis uždarytas įvai
riose vietose bepročių na
muose. Buvęs pabėgęs i 
Rygą, o iš ten vėl grįžęs į 
Lydą. Čia vėl jis bus nori
ma suimti. Tačiau jam pa
vyko įrodyti, jog jis esąs • 
sveiko proto žmogus.

Kaip dabar bus su taip 
jo paveldimais turtais — 
sunku pasakyti. Tsb.

Vilniaus

«

trečdaliui Vilniaus gresia 
pavojus, nes... atsirado jo 
savininkas.

Pasirodo, jog istorija 
tokia. Kažkoks nusigyve
nęs žmogus, kunigaikštis 
Jodko - Narkevičius, sū
nus Igno ir Kazimieros 
Tiškevičių (Tado Tiškevi-

i čiaus kilmės), padavė Vil
niaus magistratui pareiš
kimą, kad jam. kaipo Tiš- 

- -- ■ 1 grą
žintų visus Tiškevičiaus 
turtus, kuriuos miestas 
dabar valdo. O tie turtai 
tai yra visas Vilniaus 
miesto trečdalis su Tiške- 

I vičiu rūmais, (dabar bib
lioteka), ištisi miesto 
kvartalai su didžiąja mie
sto sale. Tie turtai siekia 
keletos milijonų litų.

Maža to,

Daugiau kevičiaus įpėdiniui

I

I

LIETUVIO IŠRADIMAS
Didžiojoj Britanijoj gy

venąs lietuvis inž. Alfre
das F. Vasiliauskas pada
rė įdomų ir svarbu išradi
mą aviacijos inžinerijos 
srityje. Išradimą panau
dojus, būsią galima padi
dinti maksimalus aeropla
nu greitis. Išradimas ypa
tingai esąs naudingas sun
kaus tino aeroplanams bei 
dirižabliams. Išradėjas ti
ki, kad jo išradimą bus 
galima panaudoti ir jūsų 
inžinerijoje. Išradimas 
bus užpatentuotas, grei
čiausia, visų pirma Lietu
voje.

Tai nėra pirmas šio ty
rinėtojo išradimas. Dar 
bebūdamas Vytauto Di
džiojo universitete, jis jau 
pasižvmėięs i va iriais 
smulkesniais išradimais.

Iki šiol, be valstybinės 
radio stoties, Kaune vei
kia dar 15 mažųjų radio 
siųstuvu, su kurių pagelba 
jų savininkai susikalba 
net su tolimiausiais kraš-_________
tais.

Trumpuių radio siustu-
vų savininkai labai dažnai j ŠYMAS 1940 METAIS 
kalbasi su Jungtiniu Ame- Centralinis Statistikos 
rikos Valstybių radio mė- į Biuras, per savo kores- 
gėjais. Esą. Amerikoje ■ pondentus ir kitais būdaistėjais.
gana daug lietuviu turi 
nuosavus radio siųstuvus. 
Nuolat su Kaunu susisie
kia ir lietuviškai kalba a- 
pie 15 Amerikos lietuvių.

Be to, esą susisiekiama 
su Kinija, Afrika ir ki
tais tolimiausiais kraš
tais, bet nė vienam mūsų 
radio mėgėjui lietuviškai 
kalbančių radio mėgėjų 
tolimuose kraštuose, iš
skyrus Ameriką, neteko 
užtikti. Anksčiau dažnai 
buvo kalbama ir su Ispa- 

.. nija, bet dabar visos uri-

I

kasmet surenka žinias a- 
pie atskiras Lietuvos ūkio 
šakas. Šitos žinios nėra 
visai pilnos ir tikslios, to
dėl neduoda tikro Lietu
vos ūkio vaizdo. Tiksles
nius ūkio surašymus nusi
statyta daryti kas penki 
metai. Dalinis toksai ū- 
kio surašymas buvo 1935 
metais. Visuotinis ir Lie
tuvos ūkio surašymas bus 
įvykdytas 1940 metais. 
Tais pačiais metais Tarp
tautinis Žemės ūkio Insti
tutas Romoje organizuoja

Taipgi klebonas su architektu- vačios radio stotys konfis- įr viso pasaulio žemės ū-
— Tsb. kio surašymą. T_‘_.meistru A. Tijūnaičiu nusifoto- kUOtOS. Tsb.

KEISTAS LENKU 
REIKALAVIMAS 

Lenkų K. O. P. Seinų ba
taliono 4 kuoDos vadas 
Čerkauskas, tikrindamas : 
administracijos liniją, pa
sikvietė du Lietuvos ev- ’

• ventojus ir jiems pareiš- j 
nusigyvenęs kė, kad jie, ligi pasibaigs 

kunigaikštis Varšuv oje lauko darbams leidimai, 
kreipėsi į atitinkamas į- iškirstų savo alksnyną, 
staigas, reikalaudamas, I per 200 m. nuo adminis- 
kad jam būtų grąžinta, 
kaip įpėdiniui visi Baltvė- 
žos miškų plotai ir dauge
lis dvaru, dabar įvairių 
dvarininku valdomu, viso 
apie 130.000 dešimtinių.

Nors šia žinią Vilniaus 
gyventojai sutiko su link
smu juoku, tačiau patsai 
Jodko - Narkevičius pasi
ryžęs eiti tuo atveju net į 
teismą, jei jam gražiuoju šiemet esąs tik apsunkin- 
turtai nebus grąžinti.

Kadangi patsai kuni
gaikštis yra labai nusku
ręs, neturi iš ko gyventi ir 
taip pat neturi pinigų iš-

v •

v •

v •

tracijos linijos esantį len
kų pusėje. Jei jie to nepa
darysią, tai lenkai patys 
iškirsią ir medžius nusa
vinsią valstybės naudai. 
Be to, pareiškė, kad jie 
pasiskubintų dar šiemet 
susikeisti žemėmis, esan
čiomis kitoje pusėje adm. 
linijos su lenkų pusėje gy
venančiais ūkininkais, nes

tas tokių žemių apdirbi
mas, o ateityje visai nebū
sią leista laisvosios Lietu
vos gyventojams vykti į 
aną pusę.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
f

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
c

Cremo Brewing Co.
• I v ’ '

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN,
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday escept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indenendence Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provlded for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestię yearly .......................
Foreign yearly ...........................
Domestic once per week yearly 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00
$2.00

PRENUMERATOS KATNĄ;
Amerikoje metams ................... ;
Užsieny 1 kart savaitėj metams
Vieną kart savaitėje metams
Užsieny metams ........................... :

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Musų Spaudos Vargai

Pašto Netvarka
“Draugas” daro pastabą, kad žmonės nusiskun

džia dėl netvarkos, kuri kartais pasireiškia Lietuvos 
pašto departmente. Dalykas toks, kad Amerikos lie
tuvių laiškai, siunčiami į Lietuvą, nevisados pasiekia 
savo tikslą. Įtariama, kad kai kurie pašto valdinin
kai nenugali neleistinos pagundos pameškerioti laiš
kuose doleriukų. Pagunda tiek stipri, kad laiškus iš
drįstama atplėšti, ir tai padarius, tenka imtis prie
monių tai nuodėmei užglostyti. Kadangi perdažnai 
negalima dėti antraštės “laiškas atrastas netvarko
je”, tai kai kuriuos atplėštus laiškus metama tiesiog 

jį krosnį. Suprantama dėlko: jei laiške nebuvo pinigų, 
į tai jau vis vien negerai, kad jis atplėštas, o jei buvo, 
tai dar blogiau — adresatas iš laiško sužinos, kad ja
me būta pinigų, ir tuomet nusikaltusiam valdininkui 
bus padarytas tardymas. Tiesa, tardymas nevisuomet 

j kaltę įrodys. Nusikaltėlis gali teisintis, kad čia klas
ta, kad laiško rašė jas tyčia pamelavo, kad ten yra pi
nigų ir tt. Tačiau, kad ir tardymas nieko neįrodys, 
bet kalbamajam valdininkui vis dėlto padarys daug

1

Lietuvoje nusiskundžiama, kad spaudos reikalai
stovi silpnai. Laikraščiu ir žurnalų, tiesa, yra daug, ---------------j— ------------- ------------  r----- ---------o
bet tiražas (skaitytoji! skaičius) yra, palyginti, ma- į nemalonumų, nes kiekvienas tardymas, kad ir nepa- 
žas. I ""
kaimynų — latvių ir estų — laikraščių tiražas siekia geriausia išeitis — atplėštą laišką mesti į krosnį.
30—40 tūkstančių skaitytojų, gi lietuviškieji laikraš-

Spaudai' tenka skursti. Net mažesniųjų'Lietuvos vykęs, vis sudaro įtarimą. Taigi, visa tai apsvarsčius,
v •30—40 tūkstančių skaitytojų, gi lietuviškieji laikraš- Taip elgdamiesi, nesąžiningi valdininkai daro ža- 

čiai, išskyrus gal kokį vieną, nė puse to negali pasi- los Lietuvos pašto geram vardui. Sykį visuomenė nu- 
girti. Nusiskundžiama taip pat ant prasto susisieki- 1 stoja pasitikėjimo pašto nepaliečiamybėje, tai kad ir 
mo, dėliai kurio labai nukenčia dienraščių pristaty-! nusižengimų būtų pats mažiausias skaičius, vis dėlto 
mas. Net Klaipėdoje Kauno dienraščiai gaunami tik pašto garbė labai daug nukenčia. Tada daugeliui A- 
ant rytojaus, o tuo tarpu vokiečių dienraščiai atvyks- Į merikos darbininkų sumažėja noras siųsti Lietuvon 
ta tą pačią dieną. Pasirodo, kad Lietuvos paštas vis ; pinigus. Darbininkas čekiais ne operuoja, einamosios 
dar nepasiekia reikiamojo paslankumo.

Jeigu Lietuvoje su spauda vargas, tai pas mus 
dar bėdžiau. Tenai bent tiek džiugu, kad spaudos rei
kalai palaipsniui gerėja, nes auga skaičius savų lietu
viškų inteligentų, kurie be spaudos apseiti negali. Gi i 
pas mus skaitančioji visuomenė mažėja. Busimieji ir 
esamieji inteUgentai — jaunimas ir profesionalai — j Ta?gi tols'pašto “vagišlavimas' llbai“ ke'nkia Lietuvos 
įssiaukleję anglų kultūros įtakoje, lietuviškajai spau-; gerbūviui. Rodos nereikia nė raginti, kad Lietuvos 
dai paramos nesudaro. Jie be spaudos, žinoma, neap- 'vyriausybė visu griežtumu tą blogybę pašalintų. K. 
seina. Jie skaito, ar bent peržiūri istisus pundus ang- Į 
liškųjų laikraščių, bet pritraukti juos prie lietuvių . 
spaudos yra tiek sunku, kiek priversti technologijos 
studentą mokytis grekų kalbos. Tai liūdnas, bet, de-| 
ja, teisingas faktas. Taip pat neima laikraščių į ran- ; 
kas ne sakyčiau didžiuma, bet labai stambus skai- Pennsylvanijos 
čius senųjų ateivių, kurie senai iš Lietuvos atvykę, 
neturėjo progos pramokti skaityti, ir Amerikoje, iš
syk stoję į dirbtuves, nepasirūpino nėkiek apsišviesti. 
Kas tada sudaro pas mus skaitančiąją visuomenę? Di
džiumoje tie patys darbininkai ir būrelis atvykusiųjų 
iš Lietuvos inteligentų. Būrys pažangesniųjų darbi
ninkų nėra taip jau skaitlingas, o skaičius lietuviškai 
nusiteikusiųjų inteligentų dar mažesnis — taigi ne
stebėtina, kad mūsų išeivijos spauda taip skursta. 
Tiesiog nėra pakankamo skaičiaus skaitytojų. Taip 
pat mūsų spaudai prikišama, kad ji pasižymi griežtu 
partyvumu, vadinasi, kiekviena srovė perdaug yra 
apdraudusi savo liniją ir nesueina į bendrą bet kokią 
sutartį. Tas tiesa. Gyvenimo kova taip mūsų lietuvius 
suskirstė. Tačiau nieko čia nepadarysi. Kol oponentų 
spaudoje neišnyks nekultūringi griežtumai, tol mes 
katalikai negalėsime surasti bendro su jais susitari
mo punkto. Mums reikia savęs žiūrėti. Ir jei visi ka
talikai sutartinai palaikytų savąją spaudą, tai jai ne
reikėtų tiek skursti. K.

sąskaitos (checking account) beveik nėjoks darbo 
žmogus banke neturi. Su perlaidomis (money orders) 
taip pat jam daug bėdos; geriausias būdas — siųsti 
pinigus laiškuose. O čia jis kaip tik susiduria su 

i “meškeriotojais’’. Sužinojęs iš giminių Lietuvoje, kad 
jokių pinigų negavo, siuntėjas natūraliai labai su
pyksta ir jau nebežino, kuriuo būdu juos besiųsti.

• v
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Iš Angliakasių Lauko
Nedarbas bei depresija 

kietųjų 
anglių kasyklose sudarė 
labai keistą padėtį. Kasy
klų savininkai uždarė 
daugelį mažai pelno ne
šančių kasyklų. Tūkstan- | 
čiai darbininkų liko be 
darbo. Kad gintis'nuo ba
do, darbininkai patys išė-; 
jo į kalnus, pradėjo anglis 
kasti ir iš žemės urvų su 
maišais ant pečių nešti, ir 
kūjais suskaldę į mažus jos pralaimėdavo, 
šmotelius, tinkamus ku
rui, pradėjo pardavinėti, 
daug pigesne kaina negu, 
kad kompanijos pardavi
nėjo. Toks anglių kasimas 
ir pardavinėjimas atsi
žvelgiant į įstatymus ir 
nuosavybės teisę yra ne
teisėtas. Todėl šie anglia-

Gyvenimo nei nemylėkim, nei neapkęskim, bet ką gy- kasiai tapo pavadinti 
venam gyvenkim gerai: kol, ilgai ar trumpai, leidžia dan-, “butlegeriais”. 
gus. Milton.1 Kompanijų samdyta po-

lėjo uždirbti po kelioliką 
dolerių į dieną. Vienok 
reikia žinoti, kad tas dar
bas buvo nelengvas, net ir 
labai sunkus ir pavojin
gas. Bet gintis nuo bado 
reikia.

Neužteko anglis vien tik 
iškasti, bet juos reikėjo 
sudaužyti į mažus šmote
lius, kad jie būtų galima bėjo į laivų prieplauką, aš ir niekada nesužinosiu 
naudoti kurui. Su kūju -----1 T:~ ’-IJ--------- -----
rankoje tuos anglis dau
žyti, o paskui dar ranko
mis perrinkti bei išsijoti 
ir suskirstyti į tam tikro 
didumo šmotelius buvo tai 
darbas ilgas ir sunkus. 
Todėl sumaningesni pasi
statė anglių trinimo, sijo
jimo ir suskirstymo dirb-! davo, sakyti: 
tuvėles — ‘

APSAKYMĖLIAI
Rašo T.

AČIŪ TAU, DIEVE į “Aš nežinau”-, jis atsa- 
Vienas jaunikaitis sku-! kė, “bet Dievas žino. Kad - — — - - - - _ | _ y .• • _ i JI _ V • •

1 
kad suspėtų įeiti į laivą,: kodėl Jis leido man šią ne- 
kuris jį parveš iš Prancū- j laimę, bet žinau, kad toki 
zijos į Angliją. yra Jo valia. Man to už-

Iš mažens jis motinos tenka. Tegul bus šventas 
buvo išmokytas visuose Jo vardas”, 
dalykuose ir atsitikimuo-' 
se matyti Dievo valią. Ir 
jis buvo įpratęs, kaip jam 
kas gero ar blogo atsitik-

* ’: “Ačiū, Tau
“brokerius”.1 Dieve, tas bus man ant 

Savininkai perdirbimo, si- naudos”, 
jojimo ir suskirstymo an
glių dirbtuvėlių daugiau- . 
šia uždirbdavo. Jie nuo 
angliakasių anglis nesus
kirstytas pigiai pirkdavo/ 
perleisdavo per mašinas, 
su skaldydavo, suskirsty- 
davo, išsijodavo ir dvigu
bai brangiau, negu kad 
jiems kainavo parduoda
vo. Tokių privačių “broke
rių” priaugo, kaip grybų 
po lietaus pilni pakeliai, 
ypač Reading kompanijos 
kasyklų apylinkėse, k. t. 
Shamokin, Mt. Carmel, 
Girardville, Shenandoah, 
New Philadelphia, ir Mi- 
nersville.

KAS KALTAS,
kad anglių butlegeriavi- 

mas išsivystė į didelį biz
nį? Didžiausiu kaltininku 
yra Reading kompanija. 
Ji su savo darbininkais 
pasielgė nesąžin ingai. 
Darbo nepadalino kaip ki
tos kompanijos padarė. 
Bet dirbo tik tos kasyklos, 
kurios kompanijai nešė 
didelį pelną, o mažai pel
ningas uždarė. Pasekmė 
to buvo ta, kad tūkstan
čiai darbininkų liko be 
darbo, ir kas bedarbiams 
liko veikti, kad gintis nuo 
bado: kasti anglis ir par
davinėti arba badauti. 
Kitų kompanijų, Wilkes- 
Barre, Hazelton, Scran- 
ton, Coaldale apylinkėse 
dirbo visos kasyklos, kad 
ir mažai pelningos po die
ną, dvi arba tris savaitė
je. Darbas buvo lygiai pa
dalintas, kad visi tos 

; kompanijos darbininkai 
nors po mažai galėtų pra
gyvenimui užsidirbti. Kur 
anglių kasyklų savininkai 
darbą padalino, ten nėra 
butlegeriavimo.
VALDŽIA SUSIRŪPINO

Neteisėtu būdu anglių 
kasimas ir pardavinėji
mas tapo labai rimtu 
klausimu net ir valstybės 
administracijai. Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Ge
orge Earle paskyrė taip 
vadinamą anglių komisi- j 
ją, kad neteisėtą anglių 
kasimą ir pardavinėjimą 
ištirtų, išstudijuotų ir pa-i 
darytų administracijai re
komendacijas ką reikia 
daryti to klausimo išriši
mui. Pats gubernatorius 
išvyko Europon. Vienas iš 
jo važiavimo tikslų buvo 
tas, kad susipažinti su 
Europos anglių kasyklų 
operavimu, kad suradus ir 
pritaikius Pennsylvanijos 
anglių industrijai geres
nius operavimo būdus, ku
rie būtų naudingesni ir 
darbininkams ir kasyklų 
savininkams.

ANGLIŲ KOMISIJOS 
RAPORTAS

Pereitą savaitę guber
natoriaus skirtoji komisi
ja paskelbė savo raportą.

i
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Ii ei ja bandė drausti, bet 
nepajėgė. Žmonės kovojo 
dėl kąsnio duonos gyvy
bei palaikyti. Bandė areš
tuoti, bet atsirado anglia
kasių užtarėjų, net ir iš 
advokatų tarpo, kurie dy
kai stojo ginti angliaka
sius teisme. Ginant, advo
katai aiškino, kad žmo
gaus gyvybės teisė yra 
aukštesnė ūž nuosavybės 
teisę. Teismuose kompani- 

o pra
laimėdavo dar ir dėl to, 
kad taip vadinamo j i 
“džiurė”, kuri susidaryda
vo iš tų pačių angliakasių 
bylas išmesdavo ir kaštus 
ant kompanijų uždėdavo, 

j Tokiu būdu neteisėtas an- 
• glių kasimas ir pardavinė- 
j jimas įsigalėjo ir išaugo į 
didelį biznį. Angliakasiai, 
kurie užtiko anglies gys
las nepergiliai žemėje ga-

Kun. St. P. Kneižis
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Krikščionybe ir Darbininkai
Tiršti, tamsūs dūmai kamuoliais verčiasi iš 

fabrikų kaminų. Pasigirsta ir aštrus švilpimas, 
pertraukiąs rytmečio iškilmingą tylą. Išgirdę tai, 
milijonai ir milijonai darbininkų skuba į fabri
kus. Mašinos pradeda ūžti ir trenkti, milžiniški 
katilai užverda, keltuvai girgžda ir braška; visur 
judėjimas, visur eina darbas. Ir tikrai pildosi 
Šventojo Rašto žodžiai, “žmogus sutvertas dirbti, 
kaip paukštelis skrajoti”. (Jobo 5, 7.) e

Darbininkai užima labai svarbią vietą gyveni
me. Ir reikalinga tat žinoti ką Krikščionybe turi 
pasakyti darbininkų reikalais. Krikščionybės 
mokslas darbininkų klausime yra nuoseklus ir 
platus. Kad pilnai ir aiškiai jį išdėstyti reikėtų 
parašyti keletą storų knygų. Aš gi čia galiu tik 
bendrais bruožais paliesti vieną kitą klausimą.

KRISTUS IR DARBININKAI
Jėzaus Kristaus žodžiai: “Aš atėjau ne panai

kinti, bet išpildyti”, (Mat. 5, 7) ryškiai nusako 
Jo pažiūras j darbą. Visas Senasis Testamentas 
yra garbės giesmė darbui. Jis prasideda aprašy
mu Dievo pasaulio sutvėrimu. Kristus tą darbo 
garbę tęsia Savo žodžiu ir veiksmu. Jis išaukšti
na ir pašvenčia darbą. Darbui Jis priduoda reikš
mę ir sielą. Prieš Jo atėjimą į darbą žiūrima su 
panieka ir pažeminimu. Graikai ir Romėnai dar
bininkus vergais laikydavo. Net ir tas garsusis 
Graikų išminčius Platonas pasakė, kad visokis 
darbas žmogų žemina ir jis privalo būti atliktas 
vergų, o uždraustas šalies piliečiams.

Kristus atėjo. Būdamas amžinasis Dievo Sū-

I

pyko, kada Jo priešai pažeminančiai sakė: “Ar 
Jis ne dailydės Sūnus?” (Mat. 13, 55.) Savo jau
nystės dienas Jis praleido Nazarete prie dailydės 
darbų. Ir Jis sakė: “Dievo Sūnus atėjo, ne kad 
Jam tarnautų, bet kad Jis pats tarnautų kitiems”. 
(Mat. 20, 28). Apaštalus Jis pasirinko iš darbi
ninkų žmonių. Ir tas Apaštalų išrinkimas yra 
garbės vainikas darbininkų žmonių luomui. Kris
tus, Dieviškasis Darbininkas taip išaukštino dar
bą, kad vėliau net karališkos kilmės Krikščionys 
ėjo mokytis įvairių rankų amatų.

Pasauly pirm Kristaus darbas buvo nelaimė; 
Kristus parodė, kad darbas nėra pažeminimas ar 
Dievo bausmė, bet žmogaus prigimties įstatymas, 
ir tai garbingas įstatymas. Ir jei Kristus, Dievo 
Sūnus, nevengė darbo, tai ar žmogus turėtų nuo 
jo šalintis? Kristaus stebuklingas įvairių ligonių 
išgydymas ar nebuvo daromas, kad tie žmonės, 
atgavę kūniškas jėgas, galėtų dirbti savo luomo 
darbus? Ar ne darbininkus Jis kvietė prie Savęs, 
sakydamas: “Ateikite prie Manęs visi, kurie dir
bate ir esate apsunkinti ir Aš jus paguosiu?” 
(Mat. 11, 28). Ir kada Kristus kviečia darbinin
kus ateiti prie Jo ir apturėti Jo palaiminimą, Jis 
tai daro kaipo vyriausias Darbininkas pasaulio 
istorijoje. Jis yra Dieviškasis Darbininkas, bet 
tikrai darbininkas, nes Jis dirbo sunkų rankų 
darbą. Ir Savo darbu Jis taip išaukštino darbą, 
kad Krikščionys darbininkai tikrai yra Jo dieviš- į 
kos gyvybes dalininkai ir tikri Kristaus Darbi
ninko broliai.

(Rus Daugiau J

Žmonės tai girdėdami 
vieni juokėsi iš jo, kiti 
buvo didžiai sujaudinti jo 
gražiu tikėjimu. Tuo tar
pu laivas išplaukė, o jis 
buvo nuvežtas į ligoninę. 
Tą pačią naktį užėjo baisi 
audra. Rytojaus laikraš
čiai pranešė, kad laivas, 
kuriuo tas jaunikaitis tu
rėjo važiuoti, audros me
tu. susidūrė su kitu laivu 
ir beveik visi žmonės pri
gėrė.

Jaunikaitis apie tai iš
girdęs sakė: “Ar matote 
kaip mano nelaimė išėjo 

Jei bū- 
da- 

bar būčiau jūros dugne. 
Dievas žino kas mums yra 
geriausia. Tegul bus Jo 
vardas garbinamas”.

Jis žinojo, kad laivas už 
j minučių išplauks.

Jis skubėjo, bėgo, ir be
bėgdamas paslydo į gat
vėje išmuštą duobę ir nu
silaužė koją.

Subėgo žmonės ir girdi 
jį sakant: “Ačiū Tau, Die
ve, tas bus man ant nau
dos?!

Žmonės, kurie matė jo man ant naudos.
į nelaimę, stebėjosi jo kai- čiau suspėjęs į laivą, 
ba ir vienas jų tarė: ‘Kaip 
ši nelaimė, kuri pakenkė 
tavo kelionei gali būti tau 
ant naudos?”

Raportas yra gana įdo
mus ne tiek išvadomis, 
kiek daviniais. Sekanti y-j 
ra svarbiausi faktai.

AŠTUNTAS KALAVIJAS

Vienas jaunikaitis turė- 
1936 metais neteisėtu -į° didi pamaldumą į Šven- 

būdu tapo iškasta ir par- čiausią Panelę Mariją.
- • --- ■’— į

melsdavosi 
prie Dievo Motinos alto
riaus.

Virš to altoriaus buvo 
didelis Septynių Sopulių 
Panelės Švenčiausios pa
veikslas. Jame buvo at- 

i vaizduota Marijos širdis, 
perdurta septyniais kala- 

urvuose dirba vi jais. Jaunikaitis į jį 
žiūrėdamas apsiverkdavo 
apmąstęs kiek daug Mari
ja turėjo kentėti.

Vieną sykį tas jaunikai
tis neatsilaikė prieš piktą 
pagundą ir papildė sunkią 
mirtiną nuodėmę. Kitą 
dieną jis vėl nuėjo į baž
nyčią melstis. Dabar jis 
nedrįso pažiūrėti į Mari
jos paveikslą, nes papil
dytos nuodėmės negalėjo 
užmiršti. Tačiau, kada 
kiek pasimeldęs pakėlė a- 
kis aukštyn, jis didžiai 
nustebo pamatęs Marijos 
širdyje ne sentynius kala
vijas, bet aštuonias. Ji ~ 
visa tuojau suprato ir 
verkdamas kalbėjo: “Tai 
mano nuodėmė įsmeigė tą 
aštrų kalaviją į mano ge
riausios Motinos širdį”. Ir 
palikęs bažnyčia ėjo ieš
koti kunigo, kad atlikus 
gerą išpažintį.

duota 2,400,000 tonų ang- Kasdieną jis užeidavo į 
lių. Tai reiškia 5% to bažnyčią ir 
kiek visoj Pennsylvanijoj 
kietųjų anglių 1936 m. bu
vo iškasta. Už neteisėtai 
iškastus ir parduotus an
glis pernai žmonės užmo
kėjo $16,000,000. Komisi
ja savo raporte pareiškia, 
kad neteisėtuose anglių 
kasyklų i_____  L_’__
7000 darbininkų. 2000 dar
bininkų renka anglis nuo 

i paviršiaus prie kompani
jų kasyklų, kur kartu su 
akmenimis yra išmesta ir 
anglių. Išmatų kalnai ran
dasi prie visų kasyklų. 
1300 dirba prie taip vadi
namu “butleg brakers”— 
neteisėtų anglių skirsty
mo dirbtuvių. Apie 2700 
dirba prie išvežiojimo an
glių pirkėjams. Kartu su
ėmus, reiškia, prie netei
sėto anglių kasimo ir par
davinėjimo dirba 13,000 
darbininkų. Nuo jų už
darbio priklauso pragyve
nimas 45,000 žmonių, 

j Anglių industrija Penn- 
[ sylvanijoje yra viena iš 
j svarbiausių Pennsylvani- 
i jos industrijų. Anglių ka
syklų klausimas Pennsyl- 
vanijai šiandien pasidarė 

| labai svarbiu klausimu, 
kuris reikalauja skubaus 
išrišimo ir sutvarkymo.

I šiuo klausimu labai rim
tai yra susirūpinęs šios 
valstybės gubernatorius 
Earle. Pereitą savaitę jis 

Į sušaukė konferenciją iš 
darbininkų, darbdavių, 
biznierių, inžinierių, laik
raštininkų, kurie su ang
lių kasyklomis yra susi
pažinę, kad aptarti anglių 
kasimo klausimą ir pada
rytų pasiūlymą Pennsyl- 
vanijos legislatūrai, kad 
tą klausimą išspręstų į- 
statymu. Yra ruošiami į- 
statymų projektai, kurie 
bus svarstomi artimiau
sioje legistlatūros sesijo
je?. Rimtai • kalbama apie 
anglių industrijos suvals- 
tybinimą arba paėmimą 
griežton valstybės kon- 

j trolėn. JAK.
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PATAIKAVO ŠEIMI
NINKUI

Sykį vienas žmogus atė
jo pas savo draugą pasi
šnekėti. Buvo šilta ir šei
mininkas jį išsivedė į so
dą. Juodu susėdo po me
džiu ir kalbasi. Svečias 
parūkęs papirosą, numetė 
ant žolės. Šeimininkas tuo 
buvo nepatenkintas ir ta
rė: “Nereikėjo mesti papi
roso galo ant žolės, suga
dina visa sodo išvaizdą”.

Svečias paėmė papiroso 
galą, įsidėjo į kišenę ir 
nuėjo. Už keletos minučių 
jis vėl sugrįžo. Šeiminin
kas jo klausė : “Kur tu 
buvai pradingęs?’*

Buvau nuėjęs į upę nu
sispjauti”, atsakė svečias.
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Vyrų Šv. Vardo Draugijos Iškilmes Philadelphijoj
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■ Jo Em. Philadelphijos 
Kardinolo Dougherty įsa
kymu rugsėjo 12 d. Vyrų

* Šv. Vardo dr. visoj Arki- 
j vyskupijoj iškilmingai ap- 
i vaikščiojo savo šventę, 
jungiant ją drauge su J. 
A. V. 150 m. konstitucijos 

j paskelbimo jubiliejaus pa
gerbimu.

Pamaldos tą dieną buvo 
numatyta Municipal Sta
diume, lauke, kur gali su
sėsti 100,000 žmonių, taigi 
į paskirtą vietą jau pra
dėjo rinktis net nuo 7 vai. 
ryto. Iškilmingas pamal- 
mas Municipal Stadiume 
(prie Broad gatvės) 12 
vai. laikė pats Kardinolas 
Dougherty. Šventėje daly
vavo su viršum 100,000 ti
kinčiųjų, kad net pritrū
ko sėdinčių vietų. Dalyva
vo apie 8—9 šimtai dvasi
škių. Be Kardinolo, daly
vavo dar 3 vyskupai: Har- 
risburg, Pa., J. E. Vysk. 
J. Leech, Savainas, Ge. J. 
E. Vysk. G. O’Hara ir Phi
ladelphijos sufraganas J. 
E. Vysk. L. Lamb ir 8 
monsigniorai. Dalyvavo ir 
miesto Majoras p. Wilson 
(protestantas) ir daugelis 
aukštesnių valdininkų. Iš
kilmių tvarkytoju ir Ra
dio pranešėju buvo mons. 
J. M. Corr. Dalyvavo 300 
vyrų šv. Vardo dr. kuopų 
visų tautų, 100 benų ir 
6.000 vaikų iš katalikiškų 
mokyklų. Tai bent para
das! Gražiausią įspūdi tai 
darė iškilminga ir tvar
kinga eisena Vyrų šv. 
Vardo dr. miesto gatvė
mis su savo,; .orkestrais, 
benais ir procesijomis. O 
jau tų benų uniformų Į- 
vairumas ir gražumas! 
Tik žiūrėk ir gerėkis! 
Taip, buvo kuom pasige
rėti !

Procesijos vis ėjo ir ėjo 
ligi 11 vai. Joms buvo pa
skirta vieta prie altoriaus, 
visas Stadiumo pryšakis, 
taigi vien tik organizuotų 
vyrų prisirinko su vir
šum 30.000. Visos vėlia
vos,’ kaip bažnytinės, šv. 
Tėvo, taip ir tautinės bu
vo sustatytos aukščiau 
vyrų, taigi jų čia pasidarė 
visas miškas, vienos už 

i kitas gražesnės ir įvaires
nės. Altorius buvo aukštai 

i paruoštas gale Stadiumo. 
Kaip jis didingai ir ma
jestotingai atrodė! Jis tu
rėjo Šv. Petro Bazilikos
Romoje altoriaus išvaiz- pildė, kad rodos besiklau- 
dą, ant keturių koliumnų 
Kaip koliumnos, taip ir al
toriaus viršus buvo apsu-, 
kti raudonu pliušu. Pui-; 
kiaušiais kilimais buvo iš- į
klota visa didžiulė pres^Vysk. J. Leech pasakė 
byterija ir didžiuliai laip-! gražų pamokslą apie kon- 
tai. O jau gėlių, palmių į-j stitucijos reikšmę, jos ti- 
vairumas, kurios puošė ai- j kybinę laisvę ir demokra- 
torių ir gražų Kardinolo; tiškumą, šioje šalyje pa- 
sostą! Šalę altoriaus ple-..................... ..
vėsaVo šv. Tėvo vėliavos, 
gi prespyterijos gale prie 
laiptų — tautinės. Čia bu
vo sutraukta šimtai polici
ninkų: pėsčių, raitų ir 
motociklistų, užtat ir 
tvarka buvo pavyzdinga. 
11:30 vai. atvyko miesto 
Majoras p. Wilson, aukš
tųjų valdininkų lydimas. 
Tūkstantinės minios sukė
lė jam gražių ovacijų, pa
sitikdamos * jį gausingais 
delnų plojimais, gi orkes
tras sugrojo pasitikime 
maršą. Kaip Majorui, taip 
ir auktiesiems valdinin
kams buvo rezervuotos 
garbės vietos presbyteri- 
joje. Neužilgo atvyko 
Kardinolas ir Vyskupai

I
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Jų automobilius lydėjo ir 
kelią tvarkė du policinin
kai — motosiklistai prieš 
ir du paskui. Juos pasiti
ko Am. Vyčių kuopa or
kestro maršu ir minios di
džiausiomis ovacijomis.

11:45 vai. iškilmių vedė
jas pranešė garsiakalbiu, 
kad tuoj prasidės pamal
dos, kad nuo dabar ligi 
pamaldų pabaigos drau
džiama Stadiume rūkyti, 
kad reik nusiimti skrybė
lės, na ir ramiai užsilai
kyti ir, kad tuoj prasidės 
iškilminga procesija ir' 
Kardinolo lydėjimas į pa
maldas. Tuoj suskambėjo 
varpai (tam tyčia įtaisyti j 
gražiame “troke” ir atvež
ti netoli altoriaus), duo
dami ženklą, kad jau žy
giuoją procesija. Ir tuoj 
pasirodė iš Vyčių salės 
tarp dviejų žibintų gražus 
kryžius, kurį nešė semina
rijos klierikas. Už jo ėjo 
poromis seminarijos stu
dentai, (su viršum 300) ir 
vienuoliai: krikščio n i ų
Broliai (su viršum 100). 
Augusti jonai, Norberti- 
nai, Dominikonai, Re- 
demptoristai ir vyskupai 
vis taip dviejų kunigų ir, 
galop celebrantas — kar
dinolas tarp gražiai uni
formuotų, garbės sargy
bos, 6 vyčių vadų ir asis- 
tos. Nuo Vyčių salės ligi 
presbyterijos laiptų buvo 
išsirikiavę špaleriu polic- 
monai ir Vysiu kuopa. Or
kestras visą laiką grojo 
bažnytinį maršą. Minios, 
pagerbdamos procesi j ą, 
sustojo. Tai gražus ir į- 
spūdingas buvo momen
tas! Gaudžia varpai, or
kestras galingai traukia 
maršą, o čia pamažu žy
giuoja Kristaus karžygiai, 
— graži procesija tarp iš-, 
sirikiavusių ir gražiai u- 
niformuotų Vyčių ir galop 
jų Vadus purpuriniuose 
rūbuose, 
užpakaly 
siaustą) 
tarnautojas. Toks viešas 
tikybinis paradas tikrai 
tvirtina tikinčiųjų tikėji
mą.

Prasideda Mišios. Ty
la užviešpatauja visame 
Stadiume, tik galingas 
klierikų choras užtraukia 
gregorijoniškai “Kyrie e- 
leison”. Choras gregorijo
niškai giedojo per visas 
Mišias, bet taip gražiai iš-

jas pranešė, kad konstitu
cijos pagerbimui bus su
giedota tautos himnas ir 
kad visi jį giedotų. Orkes
tras tuoj ir pradėjo him
ną, o kaip šimtatūkstanti
nė minia sustojus jį 
traukė, tai rodos žemė 
drebėjo.

Sugiedojus himną 
tokioje pat tvarkoje pro
cesija ir grįžo į Vyčių sa
lę, tik Kardinolas dabar 
ėjo Mišių rūbuose. Minios 
jam kėlė didžiausias ova
cijas, plodami ir šaukda
mi: valio!

Tuom ir baigėsi šios 
gražios ir įspūdingos iš
kilmės. Bijūnas.

liausko. Tad, ponų Bilevi* 
čių, ponų Vasiliauskų šei« 
moms reiškiu viešą užuo
jautą. Puodžiūnų Mare,

vUž 
su

vėl
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PHILADELPH1A, PA.

Lietūkio
kuris

kurio išsitiesusį 
“paliniu” (ap
neša altoriaus

sytum... Viršum Stadiumo 
visą laiką skraidė orlai
viai.

Po Evangelijos Harris- 
burgo Vyskupas J. E.

SUTUKTUVĖS
Mūsų viengentis, Česlo

vas Kleinotas ir p-lė Silvi
ja Gontytė, graži ukrai
nietė šeštadienį, 26 rugsė
jo priims Moterystės Sa
kramentą Šv. Adelbertc 
bažnyčioje. Laimingo gy
venimo jaunavedžiams!

M.P.

Rugsėjo 19 — 21 d. Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje 
buvo 40 vai. atlaidai. 
Kiekvieną vakarą bažny
čia labai gausiai buvo 
žmonių lankoma. Dauge
lis atliko išpažintį ir pri
ėmė Šv. Komunija. Bažny
čia buvo gražiai išpuošta. 
Daug buvo svečių kunigų.

Lankėsi Vyskupas — 
Rugp. 29 d. visas tris pa
rapijas lankė vyskupas 
Reinys. Atsilankymo pro
ga pasakė pamokslus apie 
gerbimą kryžiaus kaipo 
išganymo ženklą. Dalyva
vo daug žmonių.

Šiomis dienomis vienas 
šios kolonijos veikėjų ga
vo laišką iš Lietuvos nuo 
savo giminaičio p. Vinco 
Bilevičiaus,
skyriaus vedėjo, 
tarp kitko rašo:

“Šio mėnesio tarp 10 ir 
12 d. išvažiuoja į Ameri- 

■ ką mūsų klebonas. Deka
nas, kunigas Feliksas Ka
počius, jis bus ir Phila- 
delphijoje. Tikisi, jei tik 
suspės, užeiti ir pas Jus, 
kaip mūsų atstovas, Jus 
asmeniai pasveikinti”.

“Kunigas Kapočius yra 
mūsų ne tik kad geras 
klebonas, bet ir labiausia 
geras bičiulis - draugas. 
Jam pas Jus atsilankius, 
prašome su Juo elgtis 
tain, kaip kad su mumis, 
kad elgtumėtės.

“Jis važiuoja Amerikon 
su misija, kad ir Ameri
koje gyveną lietuviai o-ri- .. 
sidėtu prie akto pasiau
kuoti Viešpaties Jėzaus 
širdžiai — kaipo padėką 
už Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimą.

“Be to reikia pasakyti 
dar ir tą, kad kunigas 
Kapočius vra 
Lietuvos Nepriklausom 
bes Paminklinės bažn 
čios komiteto pirmininkas 
ir tos bažnyčios būsimas 
rektorius”.

(Kun. F. Kapočius jau 632 pusi, plonos popieros. 
atvyko į Jung. Valstybes *r'~ 
ir lanko lietuvių koloni-

! jas. Red.)
Kaip matyt iš p. Bilevi

čiaus laiško, kun. F. Ka
počius Lietuvoje yra my
limas ir gerbiamas vadas. 
Prisikėlimo Paminklinės 
bažnyčios komiteto sąsta
te, kurio pirmininku yra 
kun. F. Kapočius, yra ir 
Arkivyskupas Skvireckas 
ir kiti žymūs asmenys.

Užuojauta: — O savo 
asmeniniais reikalais po
nas Vincas Bilevičius ta
me pat laiške, tarp kitko 
ve ką rašo:

“Iš mūsų šeimyninio gy
venimo, tai liūdna naujie
na yra ta, kad rugsėjo 
mėnesio 4-tą dieną, 2 va
landą iš ryto mirė mūsų 
mylima močiutė, kartu su 
mumis gyvenusi Zosvtės 
mamytė. — Gaila ir liūd
na. bet ką bepadarysi. O 
antrą, tai liepos mėnesyje 
mirė sesutės Marytės Va
siliauskienės mergaitė.

“Taip, kad ši vasara 
mums ne labai maloni”.

Toji močiutė—Zosytes siųsdamį atitinkamą su 
mą sekančiu antrašu: 

“Darbininkas”,
366 West Broaduay, ▼ 

So. Boston, Mass.

W. Phila. Nelaimė. — 
P-nia Valauskienė lipda
ma trepais paslydo ir iš
silaužė šonkaulį.

Ponią Karbauskienę, o- 
peruojant drabužių skal
bimo mašiną, patiko nelai
mė — įkišo ranką į maši
ną ir pusėtinai ją sužeidė.

P-nas Lazdauskas. griū
damas išsilaužė ranką. 
Labai apgailestaujame ne
laimių ištiktuosius. P. K.

IŠ LIETUVOS 
MALDAKNYGĖS

■*> o

statomos
X *

“Darbininko” adminis
tracija ką tik gavo iš Lie
tuvos gražių ir nebrangių 
maldaknygių — “Dievas 
Mūsu Gelbėtojas ir Tvir
tybė”, “Naujas Aukso Al
torius” ir ‘šventas Dieve*.

Specialė vyrams malda
knygė — “Dievas Mūsų 
Gelbėtojas ir Tvirtybė” 
juodais apdarais, gražiau
sios parinktos maldos,

žymint jos 150 metų su
kaktuves;

Artinasi pakylėjimas, 
svarbiausia Mišių dalis. 
Suskamba varpas. Minios 
klaupia ir lenkiasi prieš 
Galybių Viešpatį, Kurį 
Kardinolas pakelia aukš
tyn duonos ir vyno pavi
dale.

Pavyzdingas buvo mi
nių užsilaikymas per vi
sas Mišias. Tyla ir ramu
mas visur viešpatavo, tik 
karts nuo praeidavo tai 
vienur, tai kitur Raud. 
kryžiaus sanitarai ir 
slaugės, tėmydami ar ne
reiks kam pagelbos, ar 
nėra nusilpusių. Atsiras
davo ir tokių.

Po mišių iškilmių vedė-

Mišparai lietuvių ir lotinų 
kalbose. Knygos dydis: 
5x3 coliai, storys apie pu
sė colio. Kaina tik $1.30.

Didelėms raidėms mal
daknygė — “Šventas Die
ve”. Iš šios maldaknygės 
galima melstis be akinių, 
nes tokios didelės raidės, 
kad galima skaityti ir 
prietamsyje. Joje yra 9 li
tanijos ir įvairiausių mal
dų. Knygos formatas: 
5x31/£ colių, storumo apie 
pusantro colio. Juodais 
apdarais, raudonais arba 
geltonais kraštais. Kaina 
tik $1.95. (Kitur parduo
dama po $2.50).

Tinkama maldaknygė 
visiems — “Naujas Aukso 
Altorius” šioje maldakny
gėje yra didelis maldų pa
sirinkimas. Formatas: 
11z2x3 colių. Storumas a- 
pie pusė colio. Juodi apda
rai, geltoni kraštai. Kaina 
tik $1.25. (Kitur parduo
da po $1.75).

Turime pastebėti, kad 
nedideli skaičių šių mal
daknygių gavome. Taigi, 
kurie norite jų įsigyti, tai 
tuojau užsisakvkite, pri-

mamytė, kiek žinau, buvo 
pono Vinco Bilevičiaus 
žmonos, motina. (Labai 
gaila, kad tos senelės var- > 
do, pavardės nežinau). O 
toji sesutė Marytė Vasi-.__ ~ ____ Patyrimas perdaug daž-
liauskienė, kaip žinau, y- - nai mus moko, kad žmo- 
ra pono Vinco Bilevičiaus j nėms sunkiausia suvaldy- 
tikra jauniausioji sesuo,į ti savo liežuvį.

{ištekėjus už pono Vaši-1/*. / . Soinoza
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KOLONIJOSE

CHICAGO, ILL. NASHUA, N. H
ART. M. RAKAUSKAI

TĖS KONCERTAS
Lietuvos Operos artistė 

Marijona Rakauskaitė ne-1 
senai atvyko pas savo tė- ' 
vėlius pasiviešėti. Atosto
gų laiku ji mano didesnė
se kolonijose : 
koncertus. Pirmutinis ar- ! 
tistės 
certas įvyks Chicagoje, Į 
spalių 
teatre, 418 So. Michigan nįnko redakcijoj lankėsi 
Blvd. Koncertui rengti y- į 
ra susidaręs platus komi
tetas, kuris jau energin
gai dirba. Manoma, kad 
koncertas pavyks 100%.

Puikios Vestuvės — 
Rugsėjo 18 d. Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje J. Mal. 
pral. M. L. Krušas suteikė 
moterystės sakramentą K. 
Piliponiui su p-le Ona Ku- 
nevičiute. Ceremonijų lai
ke giedojo p-lė M. Dulevi- 
Čiutė.

Rakauskaitės kon-’

LIŪDNA ŽINIA
Penktadienį, rugsėjo 

d., p. muzikas Jonas Ta- 
mulionis vėl pasiduos vi
durių operacijai. Tai jau 
bus antra operacija šiais 

~ metais. Prašykime Dievu- 
surengti Operacįja pavyktų
!ni« ar- Tamulionis išsveiktų.

RAP.

24

10 d.^ StudebakerĮ Šiomis dienomis Darbi-

, kun. dr. A. Bružas, Na
shua lietuvių

j klebonas.
Trečiadienį,

d. lankėsi pp.
nas ir Marijona Čižauskai 
iš Worcester ir adminis
tracijai paliko spaudos 
darbą.

parapijos

rugsėjo 22 
artistai Jo-

par. kapuose šalę savo 
motinėlės.

Orlaivio Nelaimė — 
Rūgs. 12 d. lakūnas Jonas 
Sabaliauskas, pasisamdęs 
iš Nashua aerodromo or
laivį atlėkė į šv. Onos 
pikniką, Atlėkęs darė vi
sokias varijacijas — mir
ties kilpas. Kadangi jis 
peržemai skraidė tai už
kliuvo už medžio ir orlai
vis pasikabino, bet lakū
nas liko nesužeistas. Or
laivio pataisymas kaina
vo $300.00.

Reikia pastebėti, kad 
jaunas lakūnas yra labai 
drąsus. Jis ką tik gavo 
leidimą skraidyti ir jau 
spėjo daryti visokius pa
dangėje “triksus”. Tik 
gaila, kad jis neapsižiūrė
jo, kad peržemai skraidė 
ir užtai patiko nelaimę.

Dzūkelis.

paskutinis parapijos pik
nikas puikiai pasisekė. 
Žmonių buvo daug ir pel
no dar daugiau. Visiems 
svečiams, darbininkams, 
aukotojams ir dalyviams 
klebonas kun. J: A. Vaite
kūnas taria širdingą ačiū, 
ir ketina prisimint visus 
savo maldose.

Teko sužinoti, kad mūsų 
gerb., varg. dain. A. Gied
raitis, lankė vasarinę mo
kyklą Bostone ir sėkmin
gai išlaikė kvotimus. Jis 
ketina tęsti mokslą ir sie
kti Bachelor of Arts laip
snio. Linkime jam pasise
kimo.
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KELIONEI Į LIETUVĄ

DAYTON, OHIO.
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spalių 1 d. Girdėjau Kle
boną pereitą sekmadienį

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

Washington St. 
Nonvood, Mass.

Tel. Norwood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 tVALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

a.

GRABORIUS .
‘ASMEVIUKAS PA TA KNA VI MAS

331 Smith St
PROVIDENCE, R.

Telephone:
Ofiso; Dester 1952

Namu:.PI. 6286

I. nuo katalikiškų 
Prie jos verta

• X

R C A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKTS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

Tel. 2-3381
Delivery

Domestic and
Imported Branda

EDWARD YANOVER’S
PACKAGE STORE

Užlaiko Visokius alkoholinius 
garimus — Degtinę, Vyną ir Alų.

278 Millbury Street 
Worcester, Mass.

1

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

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 Į

Piknikas — Rugsėjo 12 
d. Blois Grove įvyko Šv. 
Onos pašalp. dr-jos pikni
kas. Parengimas buvo 
sėkmingas.

Reikia pažymėti, kad ši 
draugija buvo suorgani
zuota kovo 20, 1921 m. 
Prie įsteigimo šios drau
gijos daug prisidėjo a.
kun. P. Daniūnas. Dr-ja 
dabar turi virš 100 narių, 
turto — apie 4,000. dole
rių. Šv. Onos dr-ja pasižy
mi savo duosnumu. Baž
nyčiai įtaisė langą už 
$300.00, stacijas — $50.00, 
altoriui uždangas — $50. 
00, Marianapolio Kolegi
jai — $50.00, Vilniaus 
pasų nupirko už $25.00. Ši 
draugija niekad neatsi
traukia 
principų,
kiekvienai priklausyti ar 
ji būtų moteris ar mergi
na.

Šios dr-jos valdybą su
daro: A. Gaidienė —pirm., 
K. Zapėnienė — rast., R. 
Elkevičienė — ižd., E. 
Glavickienė — prot. raš
tininkė.

Bazaras — Rugsėjo 23- 
24-25 d. įvyksta parapijos 
bazaras parapijos kieme. 
Yra įtaisyta šokiams spe- 
cialė platforma, kur šokių 
mėgėjai galės pasišokti.

Nelaimė ir Vestuvės — 
Jonas Pekorius važiuoda
mas automobiliu neteko 
kontrolės — drožė i medį 
ir smarkiai susižeidė. Su
žeistas nuvežtas i Peppe- 
rell ligoninę. Kadangi Jo
nas neužilgo manė vesti, 
tai nors ir sužeistas ligo
ninėje paėmė šliūbą su 
svetimtaute mergina.

Kita Nelaimė — Pir
miau gyvenęs Nashua, 
Juozas Jezukevičius, 22 
m. amžiaus žuvo trauki
nio nelaimėje rūgs. 4 d. 
Dabartiniu laiku jis gyve
no Bridgewater, Mass. 
Laidotuvės įvyko Šv. Ka
zimiero par. bažnyčioje, o 
po pamaldų palaidotas

v •
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BLAIVININKŲ 26-TAS SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas įvyks spalių 3 die

ną, šv. Panciškaus parapijoje, Athol, Mass.
Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis, 11 

valandą rytą. Šv. mišias atnašaus Pilnųjų Blaivinin
kų Centro pirmininkas kun. A. švedas.

Todėl visų Blaivininkų kuopų atstovai malonėsi
te atvykti ankščiaus ir dalyvauti pamaldose ir priim
ti bendrai Šv. Komuniją.

Seimo sesijos prasidės 1 valandą po pietų, šv. 
Pranciškaus parapijos salėje.

Kun. A. Švedas, Pirm. 
V. J. Blavackas, Rašt.

Šv. Kryžiaus parapijos 
metinis piknikas, kuris į- 
vyko rugp. 22 d. buvo la
bai sėkmingas. Buvo daug 
svečių iš Columbus, Ohio, 
Springfield ir Cincinnati. 
Mes esame dėkingi vi
siems rėmėjam.

Prasidėjo Novena prie; 
Šv. Antano antradienių 
vakarais pusę po septy
nių; taipgi Šventa Valan
da laikoma penktadienių 
vakarais.

40 Valandų atlaidai pra
sidės spalių 3 d. vakare ir 
baigsis antradienio vaka
rą. Visi kviečiami ateiti 
ir pasinaudoti Dievo Ma
lonėmis.

Katekizacijos mokykla 
vaikams prasidės sekma
dienį po pirmų mišių. Se
serys mokys. Parapijie
čiai raginami siųsti vai
kelius į katekizacijos mo
kyklą.

Šv. Kryžiaus par. rude
ninis bazaras įvyks šią! 
savaitę penktadienio, šeš-i 
tadienio ir sekmadienio 
vakarais. Pelnas skiria- į 
mas parapijos naujos mo
kyklos statybai. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Kaip kitais metais, taip 
ir šįmet įvyks “Eucheris” 
penktadienių vakarais po 
pamaldų, parapijos sve
tainėje, vadovystėje drau
gijų ir parapijos komisi
jos. Pelnas skiriamas nau
dingiems tikslams.

Korespondentė.

v •

PROVIDENCE, R. I.

Penktadienio vaka r e 
Mažasis choras pradėjo 
savo pratybas valandą ir 
pusę vėliau. Gerb. varg. 
dain. A. Giedraitis tai pa
darė, nes dalis choro lan
ko aukštesnę mokyklą, 
kurių mokslo valandos 
prasideda po piet ir tęsia
si iki vakaro. Užtat dabar 
Mažojo choro pratybos 
bus penktadieniais pusę 
po šešių, o kas pirmą pen
ktadienį mėnesio penkioli
ka iki šešių. Visi turi būti 
susirinkę pusę po penkių. 
Keletą naujų narių įstojo 
į chorą ir dar yra dvi sa
vaitės laiko naujiems įsto
ti, nes tik du kartu į me
tus tegali įstoti į Mažąjį 
arba Didįjį chorą.

Paminėjimui naujų na
riu įstojimor.ir valandų pa
keitimo, gerb. vargoninin
kas choristams surengė 
“party”, kuriame visi jau
nuoliai pasilinksmino ir 
pasirįžo daugiau veikti a- 
teityje.

Mūsų vyrai puikiai pasi
rodė pereitą sekmadienį 
Šv. Vardo draugijos para- 
doje. Nei lietus jų nesu
laikė. Mūsų gerb. vadai, 
kun. J. A. Vaitekūnas, p. 
V. čiočys, B. Balkonis, ir 
p. Okulevičius per didelį 
lietų žygiavo gatvėmis. 
Užtat ir nėra ko stebėtis, 
kad netik saviškiai (mote
rys ir mergaitės), bet ir 
svetimtaučiai ger ė j o si 
mūsiškių narsumu, pasi
šventimu ir geru susi
klausymu. Mūsų klebonas 
su šypsena ir džiaugsmu 
krūtinėje, dėkojo ne žo
džiu, bet malda.

Trūbininkas.

WORGESTER, MASS.

BROLIS BROLIUI 
PATARNAUJA

Sekmadienį, rugsėjo 19 prašant visų tą vakarą 
d. per šv. mišias 10 vai. 
ryte kun. Jonas Weisen- 
goff patarnavo savo bro
liui Leopoldui, priimda
mas jo ir p-lės Evelinos 
Laukaičiutės ištikimybės 
įžadus. Jaunojo kitas bro
lis Petras ir jaunosios se
sutė Alena buvo pirma 
liudytojų pora. Sanktua- 
rijoj klūpojo klebonas 
kun. Juozas Lietuvnikas, 
ir svečiai kunieai, kun. J. 
Valantiejus iš Waterburio 
ir kun. McAdams iš Wa- 
shingtono. Šv. mišių metu 
ypatingai pakviesti gies
mininkai giedojo šv. gies
mes. Abudu jaunieji yra 
gerai Baltimoriečiams pa
žįstami, kurie linki jiems 
kuogeriausios kloties jų 
naujam gyvenime.

paremti pasiunčiant dova
nėlę ir praplatinant bilie*- 
tus. Vakaro pelnas skiria
mas parapijos reikalams 
Bilietas žaidikams 35 c.

PRIE ŽIEMINĖS TVAR
KOS

Rugsėjo 26 d. grįžtama 
prie žieminės tvarkos. Su
ma 11 vai. bus giedota ir 
mišparai bus laikomi 4 
vai. po pietų. Tretininkių 
naujų narių įrašymas ir 
profesijos padarymas į- 
vyks pirmą spalių mėn. 
sekmadienį. Vėliai po va
sarinių atostogų viskas 
pradės judėti krutėti.

Žvalgas.

i
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I LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMASMALONĖS SVEČIAI

Buvo malonu matyti 
mūsų bažnyčioj pereitą 
sekmadienį kaip kun. J. 
Valantiejus iš Waterbu- 
rio taip jo brolį su savo welLMašs. 
žmoną pp. Valantiejus iš Kadangi šiais metais rudeniop 
Maspeth, L. I. Viešėdami į- žiemą yra nutarta turėti Aps- 
pora dienų jie aplankė ir kričio bendrai su Centru prakal- 
Washingtoną, kur gerėjo- bu bei debatų reikalais maršru- 
si Tėvų Pranciškonų vie- tas, todėl prašomos visos LDS 
nuolynu ir Katalikų Uni- kuopos savo susirinkimuose prieš 
versite&o statoma Nekalto vykdant į apskričio suvažiavimą 
Prasidėjimo P-lės L_. 
šventove. Apleido Balti
more pirmadienį po pietų.
Gaila, kad tik taip trum-j ___
pai mes tegalėjome juos būtu rezervuota toki ar trys 
vaisinti. | sekmadieniai. Jeigu pasitaikytų,

--------------  kad pageidavimai supultų kelių 
KUN. MENDELIS PAS kuopų tą pati sekmadienį, kad 

KUN. ZIMBLĮ j galima būtų išvengti keblumų ir
Kadangi šv. Jurgio pa- ten pat išspręsti.

rapijoj, Philadelphijoj, į- j Taipgi prašome visų kuopų iš
vyko 40 valandų adoraci- rinkti po daugiaus atstovų Į su-

ART. ČIŽAUSKŲ KON
CERTAS

Sekmadienį, spalių 3 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų lietuvių par. svetai
nėje įvyks pirmas art. Jo
no ir Marijonos Čižauskų 
koncertas. Muzikas Jonas 
Čižauskas, kuris šiais me
tais kun. K. Vasio pakvie
stas vargonininkauti, yra 
žinomas kaipo vienas iš 
geriausių muzikų ir daini
ninkų. Art. Marijona Či- 
žauskienė taip pat yra žy
mi dainininkė. Ji Baltimo
re lietuvių parapijoj su
organizavo ir vedė mote
rų chorą, kuris pasižymė
jo geru dainavimu.

Šis pirmas pp. Čižauskų 
koncertas bus turiningas, 
įdomus ir pilnas juokų, 
nes bus ir juokdariai, ku
rie prisidės prie išpildymo 
koncerto programos.

Taigi sekmadienį, spalių 
3 d. bus muzikų ir artistų 
Čižauskų pažinčių atnau
jinimo pramoga. Dalyvau
kime visi. Įžanga tik 45c.

Užpereitą sekmadienį RAP.

BAZARAS
šeštadienio vakare pra

sidėjo mūsų bazaras su 
skaniais šunukais, ratų 
birzgėjimu ir įvairiais ki
tokiais triksais. Jei dar 
kas atsimena savo bran
gią Lietuvą ir žydų turgų 
— tai mūsų jormarkas — 
Providenco bazarų, baza
ras. Nors vakaras buvo 
gan šaltokas, žmonių buvo 
daug, kurių tarpe buvo 
matyt ir svetimtaučių.

Bet nenusiminkite, tai 
nebuvo paskutinė diena 
bazaro, tai tik pradžia ir 
tęsis kas trečiadienį, pen
ktadienį ir šeštadienį iki 
spalių antrą dieną. Visi 
pasinaudokime ta proga 
ir dalyvaukime šiame is
toriniame bazare, kuris 
bus mūsų atmintyje ilgai. 
O jei lytų nors vieną iš tų 
dienų, turėsime mokyklos 
salėje bingo su dovano
mis. Iki pasimatymo ba
zare, tudelių, ų-ų.

i

Įvyks Sekmadieni, Spalią 31 i 
d., 2 vai. po pietą, šv. Juozapo 
Parapijos salėje, Rogers St., Lo- i

Kadangi šiais metais rudeniop

gg i nusitarti pageidavimą, kokią die
ną (suprantama sekmadieni) no
rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje 
Įvyktą panašios kalbos. Būtą ge
ra, kad kuopą susirinkimuose

jos atlaidai, tai kun. Men-i važiavimą, nes bus renkama ko- 
delis buvo išvykęs dvasiš- J*’ 
kon talkon. Grįžo trečia
dienį vakare.

KLEBONO KORTAVIMO 
VAKARAS

Pirmas sezono vakaras 
salėj įvyks penktadieni

N0RW00D, MASS.

misija dėl Apskričio parengimų, 
kurie Įvyks sulig nutarimo: vie
nas žiemą, o antras metinis pa
vasarį.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba.: 
Dvasios Vadas Kun. S. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Nadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.

Pereitą sekmadienį, rug
sėjo 19 d., Šv. Jurgio lie
tuvių par. svetainėje įvy
ko LDS 3 kp. ir šv. Cecili
jos choro susirinkimai.

Šv. Jurgio lietuvių par. 
vakarienė, 25 m. gyvavi
mo sukaktį paminėti į- 
vyks spalių 31 d. Vakarie
nės rengimo komisija ju
biliejaus proga žada išlei-j 
sti parapijos istoriją.

Rūgs. 19 d. p. Angelė 
Rukštelytė minėjo savo 
gimimo dieną. Jos draugė 
p. A. Pazniokaitė suruošė 
“surprise party”. p. Ange
lė Rukštelytė yra pasižy
mėjusi vaidinimuose. Lin
kime jai šviesios ateities.

P-nai Kašėtai, “Darbi
ninko” ilgamečiai skaity
tojai statosi dviejų šei
mynų namą, šioje koloni
joje labai mažai yra lietu- 
yių, kurie neturėtų savo 
namelio. Kaikurie turi ne 
tik modemiškus namus, 
bet ir didelius sodus ir 
daržus. Rap.

E0W, V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GPABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 

1OOO Washington St. 
NORWOOD MASS 
TEL Nonrood 1503 
MontePo Office: 

10 Intervale St 
TEI. Rroeh-tnn 2005

BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS

Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK-KLAIPĖDA
(Per Gothenburzą, Švediją)

Laivą išplaukimai iš New Yorko
GRIPSHOLM ............ Rnssėio 30

KUNGSHOI.M ................ Spalių 23
GRIPSHOLM ................. Spalių 2*5
DROTTNINGHOI.M Lapkričio IS

Sutaupysi pinigą pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

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

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUGKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Pacu Street
BALTIMORE. MI)

MONARCH HOME 
BAKERY

Savininkas Jonas Gudelis
589 Hyde Park Avė.
Arti Cummings Highway

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

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

i_________________________ 1

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

JŪS GALITE LAIMĖTI DI
DELĮ TURT4, $100,000

Old Gold Naujas Kontes
tas Duoda Jums Neauko

tą Progą

Jūs galite laimėti vieną iš 1000 
c.tsh dovanų, siekiant $250,000 
kada Įstosite Į naują Old Gold 
piešinių Kontestą. Pirma dovana 
$100,000. Prie to yra 999 kitos 
dovanos. Kontestas susideda iš 
suteikimo praleistos kalbos tuš
čiuose baliunuose piešiniuose.

Nuvykite pas jūsų arčiausią 
cigaretų dealerj ir gaukite Old 
Gold Kontesto Buletiną DYKAI, 
sykiu su visais Įstatymais ir 
smulkmenomis kontesto. Nėra jo
kio apgavimo. Dvigubo Švelnu
mo Old- Gold pasiūlo jums di
džiausią progą gyvenime, dides
nę už paskutinę, su didesnėm 
dovanom, ir su kitokia mintim, 
irgi kontestą daugiau žavėtiną 
negu praėjusį. Tėmvkite šį laik
raštį dėl tolesnių skelbimų.

Sullivans Liąuors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
f

PRASPERTY WINNER 100 Proof 1 Met. Senumo
KVORTA — $1.25

FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo
KVORTA — $1.39

GIN kvorta   ........ 1........
RUM už pt. — 69c. — kyorta 

ALUS l
BAY STATĖ 3 kenai (

už 25c. s

........................99c. 

.......... ........... $1.25 
GARRISON
90 proof degtinės

Kvorta — $1.09
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SV. MATO MIAUKIMĄ*
Ne visi apaštalai buvo žvejai. Jų tarpe randas ir 

muitininkas. Pas romėnus mokesčių rinkėju galėjo 
būti tik visuomenės tūzai. MąĮ, tai bųyp §į|tą vieta, 
Vienpk žydai tokius skaitydavo nusicįėjėįiąis įp tau
tos i^dayikąis. Kąd išvarytų išdidžius romėnus y* pą- 
nąįkintų jų tarnus, tai yra, muitininįų.S, Jųdįęjpj at
sirado tam tikra organizacija. Bet Šv. Matas jokių 
grasinimų nepaisė.

Vieną dieną besėdėdamas mųįtmėje Ęąpąrpąų- 
mo mieste, jis pamatė Gainiojos štehųkįądUFi- Kądam 
gi tas miestas stovėjo kryžkelvj tarp rytų ir vakarų, 
todėl tuo kėliu eidavo turtingi pirkiai Ne bę pras
mės lankydavo Ęrįstųs tokį svarbų pįrklystęs peytrą, 
nes ten sueidavo visokių tautų žmonės, ka-S Pfttįkp Jo 
tikslui skelbti žmonijai ąpię Dįęvo kąrąlygtę. Tąįgi, 
šiuo kart Išganytojas, prįeįdąmąs prie jo stalo, ąnt 
kurio matėsi krūvos drakmų ir skatikų, švelniai tarė 
Matui: “Sek. Mane”.

Ir Matas,-jausdamas savyje Dievo malonę, įy RU: 
silenkdamas Jo valiai, “visa palikęs, atsikėlė įr Jį 
sekė”.

Tąi ne krūvą senų tinklų paliko tųrtipgįąųsiąs 
Kristaus apaštalas. Juk nesunku palikti visa, kąi 
žmogus beturtis. Anie sekėjai galėjo grįžti prįe žvę- 
jystes, jei vįskąs neitų, kaip reikiant, bet anaiptol su 
šy. Matu. Apleisdamas pinigais nuklotą stalą, jis at
sisveikino sų skaisčiausiomis ateities viltimis. Ji^ai 
išsižadėjo gražių svajonių apie gerai aprūpntą senat
vę, idant eiti pėdomis neturtingo Nazariečio, Kuris 
ligšiol jokios šviesios ateities nežadėjo. Bet žinom, 
kad Matas paliko pasaulio tuštybes dangaus laimei 
surasti.

Kristaus garbei Matas kėlė didelį ppkylį- Pakvie
tė savo draugus ir pažįstamus, nes tai turėjo būti jo 
išleistuvės — atsisveikinimo puotą, Jįs galėjo tai da
ryti, nes Matas buvo turtingas.

Laikui bėgant, jis paliko mums nesuskaitomą lo
byną žinių ir minčių apie Dievo Sūnų, parašydamas 
žinomų yisąm pasauliui evangeliją. Jįs buvo pirmuti
nis rašyti tikrą Kristaus istoriją. Motiną Bažnyčia, 
švęsdama jo šveptę rugsėjo 21 dieną, aukštai įverti
na tą dvasios didvyrį, kuris išgirdo Dievo balsą ir 
jam pasidavė, Kad taip paklusnūs būtumėm ir mes, 
kai sąžinėj išgirstam Dievo balsą!

PASU#
GĘRESNĮA1 _

SKINTAM REGĖJIMUI
Af Įiupte, kad tįgg mokyklų 10% 

yaikų ir 48% suaugusių, kuriė yra su
laukę 40 metų turi trūkumų regėji
me? Priežastis m taag, kad jie skal 
to prie netenkamos šviesos.

Bet šiandien japųųjų senųjų ą- 
kys to kentėti jau negali. JCiekvĮenas 
dabar gali įsigyti Geresnės 'Šviesos— 
Gpresnio Matymo Lempą. Jos yra 
moksliškai pądąrytgs į|‘pritaikintos 
akim#. Jos duoda švelninę švie^ ir 
UZt čktiiiai.

Ąkys pąsilsį prie draugiškos sma
gios “Petter Sigfct Lempos”. Mokyta, 
skaityti, supingu ir kitus darbus at
likti nereikalinga akims įsitempti'ir 
jos nepavargstu.

Be to. užtektinai šviesos ir ppį|§įp, 
o tas Jabaį nų^į kainuoja. Pakai
tyk smulkmenoj šio nepaprasto pgsių- 
lijiiųo. F ‘.

GERESNIO
i

istiklo ąv

\ švies*- _J

i- vutu8X' 

/nedaro

■=

Dr? Liudvikas Arnaldichas, Ispanas.

Kaip Ispaniją Valdė Liaudies Frontas
Ispanijoje užvieš

patavus liaudies frontui, 
krašte ir parlamente va
džios buvo atleistos. Ne
trukus po rinkimų Madri
de sudegino vieną bažny
čią ir katalikiško laikraš
čio leidyklą. Granadoj tik
tai vienos dienos laikotar
pyje j^u degė 11 pastatų. 
Žmonės ir jų nuosavybė 
atsidūrė didžiausiam pa
vojuj.

Parlamente irgi nebuvo 
geriau. Pačiam pralamen- 
te katalikams dažnai bū
davo revolveriais graso
ma. Gil Robles kalbėjo a- 
pie visoj Ispanijoj įsigy-

Į

I

i
i

venusią anarchiją. Po jo 
kalbos komunistų atsto
vas, kairiųjų pritariamas, 
pareiškė: “Nešinau, kada 
ir kaip Gil Robles nusi
baigs, bet manau, kad ne 
lovoj jam teks mirti”.

Po šešių liaudies fronto 
valdžios savaičių parla
mente buvo paskelbti per 
tą laiką įvykę šie smurto 
veiksmai:

Apiplėšimai ir įsiverži
mai:

į politinių org. butus 58
į privačius įr viešus ” 72
į asmeninį turtą 33
į bažnyčias 36

Padegimai:
politinių orianiz.

8 rūtas aū\' \ X

klajot-—'' 1

__________________  
pažiūri t JJį

» Puiki p^ii|tre1įtin^ū^''eSOS’ 
dąryta - užtektinai »

, Puikiai bronzų nudailinta-
» Sunkus pastoly s. .
* Vėliausio modelio, viršui, 

pas prijungimas.
* atsparus gražus

k ' , - .... nebrangus-I * Geras pirkiny ne

abaŽViras-
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REGĖJIMUI
1. Duok išegzaminuoti ašis ge
rinu specialistui.

2. Turėk gersj lempq, skaitant 
ar k<i kitQ darant.

3. Patikrink ar lempa yra už- 
girta I. E. S. Geresnio Maty
mo stiliaus.

4. Vartok mažiausiai 100 Watt 
stiklą arba dvi 60 ar 3 —10 
watų, skaitymui.

5. Išmainyk .seną abažiūrą j 
naują su šviesia spalva aba- 
žiūru.

įr visuomenei, pasidarba
vusiai išplatinimui knyga? 
lių per Lietuvių Dieną, 
rugpiūčio 15 d., Lakeside, 
Pa. •

Laimingas numeris bu? 
vo No. 76495 — sesers M. 
Kląrisos, 310 Titan St., 
Phįlądelphia, Pa. P-as Ja
blonskis, Seselės tėvelis, 
sąvo dukrelės vardų mė
gino laimę ir... pasisekė. 
Jis tapo laimėtoju! Džiau
giamės su Jablonskiu, 
sveikiname ir linkime, kad 
laimingai naudotųsi lai
mėtu “Plymouth”.

Ačiū visiems už Jūsų 
pasižymėjimą nepapras
tu duosnumu ir parėmimu 
šios dienos kilnaus darbo; 
nesigailėjote tam tikslui 
pašvęsti savo laiko, su
manumo, jėgų ir nemažą 
aukų. Visų raginimai pa
gelbėjo ir dėlto suvažiavi
mas pasisekė. Visa širdi
mi įvertinam visų paramą 
įr palaimą.

Melšime Augščiaųsiąjį, 
kad gausiai Jums atlygin
tų, kurie darbu , aukomis, 
arba atsilankymu prisi
dėjote šiose iškilmėse. 
Trūkumus steng s į m ė s 
maldomis atpildyti.

Šv. Kazimiero Seserys
(Viloje)).

SEIMO ATSTOVI! 
PADĖKA

AT YOUR

Edison Slinii

PHOME
So. Bojfon

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietųyps pąrvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restorąųųs pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcest«r, 5-4385

BOSTON BRANCH
1410 (fcfcmbia Rd., 

South Boston

komis, paraku ir dinami- 
x "7 l t butų 12 Per PUi^ilij karą buvo
privačžių ir viešų namų 45 ras^osi pas raudonuosius 
kitų namų 15 ’ A ’
bažnyčių 106
Įvairios kitos blągyfrės: 

visuotinių streikų 
maištų ir sukilimų 
nušautų žmonių 
užpuolimų 
užmuštų 
sužeistų

Tokiems dalykams vyk
stant, valdžia nereagavo. . 
Policininkai iš viršūnių 
gavo įsakymą deipons- 
trantams nekliudyti. Žmo
nės tad atsidūrė pavojuje, 
ypač dėl valdžios nerangu
mo. Madride, valdžios cen
tre, gatvėse bevelk kas
dien demonstravo-minios 
darbininku, iškėlųsįų kai- 
rį kamštį ir dąinųojan- talįkas CąlYO Soteįo, pąp- Į 
čių internacijonalą. Mad- lamente darė priekaištus 
ride dažnai skambėjo ‘Te- tokios ąnarcįįjop. Vy-- 
gyvuoja Rusija’, o labai riąųsybė tokį Žmogų, žino-’ 
retai, beveik niekad, “Te- ma, stengėsi pašalinti iš 
gyvuoja Ispanija!” Kiek- Iželio. Jau liepęs pradžioje 
vieną dieną iškildavo ųąų- Yidau.s minįsterįs Galarzą 
jų nesusipratimu dirbtu- viešai parlamente pareiš- 
vese, biuruose, parduotu- kė; “Joks užpuolimas ant 
Vėse ir gatvėse. Kiękvįe- Cąlyo Sotelo neskaitomas 
na šeima nuolatos rųošk nusikaltimu”- Tae pats 
konservų, daržovių, taipgi monarobistų partijos va- 
ir vapdeps rezervus. Kas das 41 4, liepos vėl prike-i-! dieRoe darbą.

11
1^0

39
8ū

346

|r paskelbtos instrukcijos, 
įrodančios buvusį planą į- 
vestį marksistinę diktatū
rą Ispanijoje. Tąi turėjo į- 
vykti gegužės mėnesį. Vė- 
Ifąų nugeltą į birželi, po 
tę dėl nežinomų moty yų į
liepos mėnesį, Ekstremis
tai patiekė vaidžiąi prog
ramą, kur komunistai ir 
soęįjąlmtaį reįkąląųjė kal
nų pramonės, bankų, dirb
tuvių ir žemės suvalstybi- 
nime, dvasiskįjos ir arįs- 
to kratų turtų konfiskavi
mo, kariuomenės Įr cįvi- 
lės gvardijos panaikinimo 
ir proletarų diktatūros į- 
vędįmo.

Tųoląikinis mopąrchistų 
partijos vadas tikintis ka-

įamonte darė prįękąištus

riąusybę tokį Žmogų, žino-

vakaras žmonės guldavo šioje vyriausybei įsivįeš-
nętikrį dėl rytojaus,, sųsį- 
jaųdįnę suųkiąį miegoda
vo bombų'isprogįmo ęrzį- 
nąmi. Tąi far pę viskąs. 
Vakarais apie Madridą 
kasdien buvo matyti ber
nioką! -15 — 24 metų dą- 
rąntieji įvąįrias prątybąs. 
Visur ekstremistai ruošė
si kovai Visi kairiųjų pą- 
sekėjai lavinosi su Šautu
vais, revolveriais, patran-

■ ** , ,t ‘ ' -J. . J

pątąvųsįą netvarką. Po jo 
kalbos atstovė fcpnnų|iątę 
La Pasionaria pareiškė: 
“šitas žmogus šiandien
paskutinį kartą kalbėjo”. 
Ir tikrai, 13 liepos, 2 vai. 
nakties 15 . policininkų, 
kapitono Moreno įsakyti, 
atvažiavo į Galve Sotelo 
namus saugumo departa
mente efieijaliu vežimų 
17 numeriu. Įsakė su jais 
. ’G. ii.’? .Vfdi

vykti. Be jokio pasiprieši
nimo Calvo Sotelo paklau
sė valdžios atstovų. Tą 
ryLų jau atrado monar- 
chistų vado lavoną kapuo
se. Tie patys policininkai 
aplankė ir Gil Robles ir 
Ąntonio Goicoechea bu
tus, bet, laimei,, ju nebuvo 
namuose.

Per visą liaudies fronto 
dvidešimt dviejų savaičių 
valdymo laikotarpį įvykovaldymo laikotarpį 
šie -ekscesai: 
generalinių streikų 
dalinių streikų 
namų padegimų 
bažnyčių padegimų

113
218
284
171

kat įstaigų padegimų 69 
laikr. leid. sugriovimų 10
nužudyta iš pasalų 3.300 
Žmonių.

Šios blogybės apvaini-

kuotos Calvo Sotelo nužu
dymu. Šitas nužudymas 
tai buvo ženklas dešinie
siems, kad reikia reaguo
ti. Antonio Goicoecheą, 
buvęs monarcrįstų vadas 
parlamente, prie C, Sotelo 
lavono pasakė šiuos žo
džius: “Aš nežadu už tave 
melstis. Aš tave prašau 
melstis už mus, Prieš Die
vą, kuris mus girdi, paža
du sekti tavo pavyzdį ir 
atkeršyti už tavo mirtį. 
Mūsų misija yra išgelbėti 
Ispaniją ir mes ją išgel- 
bėsime”. Ir Franco, kad 
išgelbėtų Ispaniją iš griu
vėsių, sukilo (kas ir ati
tinka ispanų daugumos 
norui); tėvynėje juk vieš
patauja anarchija ir žymi 
svetimųjų įtaka. XX.

KILNŪS DARBAI NUVEIK TI LIETUVIŲ DIENOJE ’

Belankydami Amerikos 
lietuvius, vienų giriami ki
tų barami, vis dėlto iš vi
sų Amerikos lietuvių pa
tyrėme labai daug širdin
gumo, svetingumo ir pa
lankumo. Mes gerai su
prantame, kad palanku
mas, kurį mes būdami A- 
merikoj visur jautėme, 
skirtas ne tiek mums, 
kiek mūsų tėvynei Lietu
vai, kurios mums teko di
delė garbė būti atstovais.

Laimingai pagrįžę į mū
sų tėvynę Lietuvą, kupini 
gražiausių įspūdžiu iš A- 
merikos ir negalėdami 
skyrium kiekvienam pa
dėkoti, mes siunčiame mū
sų širdingą padėką mus 
pakvietusiam Amerikos 
Lietuvių Sporto Komite
tui, mūsų darbą rėmusiai 
Amerikos lietuvių spau
dai, suteikusiems progos 
su Amerikos lietuviais 
bendrauti organizacijoms, 
Radio valandėlių
vams, Komitetams, paski
riems 
siems Amerikos geros va
lios lietuviams.

Taip pat mes labai dė-- 
kingi J. Amerikos Valsty
bių. oficialiems atstovams 
mums savo dėmesį teiku
siems ir Lietuvos išei- 
viąjųs žydams, surengy-: 
siems mums ątąkįnis pri-. 
ėmimus.

Patirtas širdingumas į- 
pareigoja mus rūpintis, 
kad tarp Lietuvos lietu
vių ir Amerikos lietuvių 
skirtumų Atlantas kas 
kartą siaurėtų, kad viso 
pasaulio lietuviai, kad ir 
kartais skirtingais keliais 
eidami, susieitų į vieną 
bendrą lietuvišką kelią. 
Lietuvos Seimo Atstovai:

A. Gįlvydis, 
M- Kviklys. 

1937 m. IX-2 d.
Kaunas.

vado-

Linksma buvo mums iš
girsti, kad tokia skaitlin
ga minia suvažiavo Lietu
vių Dienos iškilmėse kil
niam tikslui. Pasirodo a- 
merikįęčiąi lietuviai vie
ningai ’ dirba. “Kaįp nusL 
stato, taip ir padaro”. 
Grąžus pelnas įrodo tos

Reiškiame nuoširdų pa? 
dėkos žodį mūsų gerada
riams už atsilankymą į 
Lietuvių Dienos Pikniką 
ir už parėmimą Lietuvių 
įstaigos reikalų, ypatin
gai Vilos Juozapo Mari
jos. Labiausiai esame dė
kingos didžiai gerbiamai 
dvasiški  jai.

Brangieji mūsų gerada
riai ir gerbiami komisijos 
nariai, nuoširdžiai Jums

1 dėkojame už gausią auką. 
Priėmime $601.47. Didelė 
auka! Kilnių širdžių lietu
vių vaisiai! Esąme tikros, 
kad tokiam pasįdekinąui 
didelės jungtinės jėgos 
buvo įdėtos. Žinoma, Jūsų 
prisidėjimas daug reiškia 
mūsų įstaigos pažangai, 
kurį tąip reikalauja pa
gelbos. Be lietuvių visuo
menės paramos, sunku b* 
negalima - pasekmi n g ą i 
dirbti Bažnyčios, ir tėvy
nės labui.

Esame didžiai dėkingos 
pardavinėtojams ir par
davinėtojoms ir pirku- 
siems bilietukus HPly- 
moutho", ypatingai šir
dingai dėkojame didžiai 
gerb. kun. C. Klevinskui 
ir visai gerb. dvasiškijai 

• f ‘. t. • v
t * i

asmenims ir vi-

§io gyvenimo laimė ple
pia savy kančių bedugnę:: 
atkasei laimę, tuoj Išsiver
tė ir kančių šąltįpis.

Proferionalni. biznieriai, pramonin
kai, kurie akeiM#*! ^DarMnlake” tik
rai rarfl gtaitrytoji, pnramos.
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Rytinių Valstybių Žinios
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WATERBURY, CONN.
PRANEŠIMAS

LDS 5-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 
26 d. šio mėnesio, pirmą 
vai. po pietų, Šv. Juozapo 
par. senos mokyklos kam
bariuose. '

Atsilikę su duoklėmis 
nelaukite ilgiau, nes būsi
me priversti sulaikyti jū
sų laikraštį. Visi ateikite 
ir atsiteiskite savo skolas.

vo mokytis į Floridą. Šie 
du jaunuoliai yra pasižy
mėję footballio žaidime, 
vietinės aukštesnės moky
klos ratelyj pastaraisiais 
metais ir gavo pakvietimą 
į Floridos College. Lai
mingos kloties.

»

/S

*250,000.00 IOOO-TYJ PINIGINIŲ DOVANŲ

Pradėkit Šiandien OLD GOLD’O Naujam Lengvam Konteste!

Edvardas Šambarys, 12 
metų jaunikaitis, p. A. • 
Šambarių, LDS 5 kp.. na- • 
rių sūnelis, turėjo sunkią j 
appendicitis operaciią. Šv. i 
Marijos ligoninėje išgulė
jo 3 savaites. Dabar par-, 
vežtas į namus jaučiasi! 
geriau ir sveiksta.

Pp. Šambariai yra daug 
pasidarbavę katalikiškos 
spaudos platinimo darbe.! 
Anais metais, kada “Dar- 
bininkas” leido kalendo
rių, tai p. šambarienė su-i 
rinko nemažai skelbimų.! 
P-nas Šambarys ir dabar 
uoliai darbuojasi LDS 5 
kuopoje.

LDS. 5 kp. valdyba ir 
nariai linki pp. Šambarių 
sūneliui Edvardui išsveik- 
ti ir paūgėjus sekti tėve
liu pėdomis, būti geru ka
taliku ir lietuviu.

LIETUVAITĖ AIRIU 
PAR. VARGONININKE

Panelė Izabelė Jenkeliu- 
! naitė, mūsų gabi pianistė, I 
; šiomis dienomis užėmė 

Valdyba, vargonininkės vietą vieti- 
— nėję Šv. Jono airių para

pijoje. Sveikiname ir lin
kime laimingos darbuotės.

v —

I
i

LANKĖSJ VIEŠNIA
Pereitą savaitę lankėsi 

ponia P. Grigienė pas sa
vo geruosius bičiulius.
Jau du metai kaip apleido t 
New Britain ir apsigyve
no su savo šeima Rich- 
mond Hill, N. Y. Ponia P. 
Grigienė džiaugiasi Broo
klyn, N. Y. katalikišku 
veikimu, kur ji priklauso 
prie Apreiškimo parapi
jos.

I
i

I

PAVYZDINGAS PAMI
NĖJIMAS 25 METŲ 

VEDYBINIO GYVENI
MO

v •Pereitą savaitę šioje ko
lonijoje įvyko keletą ne
laimingų įvykių. Italas 
barberys pašovė italų de- 
tektyvą. Pastarasis dabar j, 
guli ligoninėje, o barbe
rys kalėjime. Kitas italas 
nušovė savo žmoną. Tai 
karštakraujų darbas.

Koresp.

NEW BRITAIN, CONN.

$IOO,000.00 lm FRIZU
Be Tyrinėjimo! Be Studijavimo! Be Galvasukio!
ŠTAI tas kontestas, kurio kiekvienas esatę laukę! Kurio JCS laukėte! Nereikia sklaidyti 

žodynus ar enciklopedijas! Nėra tyrinėjimų ar studijavimų ar galvasukio! Sis vė
liausias ir svarbiausias Old Gold draugų-laimėjmo kontestas yra idėjų žaislas — JŪSŲ 

idėjų. Idėjos, kurios bliksterėja jūsų mintyje, kuomet jūs pažvelgiate j kai kuriuos žingei- 
daujančius piešinius. Viskas kų jūs turite daryti, tai parašykite tas idėjas savo priprastoj 
kasdieninėj kalboj!

Tai yra paprasta! Tai yra lengva! Ir tai gali atnešti jums turtų $100,000.00 PINIGAIS!

ŠTAI KAIP JŪS LAIMITE I
Pavyzdinis piešinys, išspausdintas kairėje, duos jums supratimų apie šį kontestų. Jis pa
rodys jums, kų daryti laimėjimui.

Žiūrėkite į PAVYZDINĮ piešinį po kairei. Kaip ir visi oficialiai piešiniai, jis turi vie
nų pasikalbėjimo baliūnų paliktų tuščiu. (Baliūnas reiškia tų skritulį, į kurį kalba įrašoma.)

Jūs pastebėsite, kad mergina po kairei sako: "Say, Mary, I wonder what kind of cigarettes I should 
serve at my bridge party?” Tada jūs pastebėsite, jog antros merginos atsakymui baliūnas yra tuščias.

Šio kontesto tikslas yra, kad jūs suteiktumėte atsakymus ar pastabas kitais žodžiais, praleistą kalbą 
baliūnams, kurie yra tušti.

Bi kas gali sugalvoti tinkamą atsakymą, kurį galėtią Marytė padaryti. Jei jūs skaitysite paaiškinimą 
žemiau Pavyzdinio Piešinio, tai jūs rasite keletą skirtinga atsakymų.

PRISIŲSKITE SAVO ATSAKYMUS KIEKVIENĄ SAVAITĘ
Atsakymai šiame konteste reikia prisiųsti kas savaitė. Kiekviena savaitę per 15 savaičių jūs prisiunčiate praleistas 
kalbas dėl 3-jų piešinių. Išrašykite praleistas kalbas ant Atsakymo Formos. NESIŲSKITE PAČIUS PIEŠINIUS.

Tie 3 kiekvienos savaitės piešiniai yra žinomi kaipo serija. Prisiųskite savo Pirmosios Savaitės atsakymus bi 
kada nuo dabar iki vidurnakčio šios savaitės šeštadienio.

Tik atsiminkite prisiųsti savo atsakymus SAVAITINIAI šiame 
konteste. Siuntinėkite Atsakymų Blankas kiekviena savaitę ištisai 
per visa kontesta- Si procedūra yra tokia pat, kaip pirmesniame 
Old Goldo Konteste.

Nėra triksų! Nėra užčiuopimų! DAILINIMAS NESISKAITO 
ŠIAME KONTESTE! Pirm negu jūs įstosite į šį kontesta, skaity
kite taisykles ir sužinokite tikrai, ka jūs privalote atlikti. Tik 
kuomet jūs aiškiai suprasite taisykles, prisiųskite savo atsakymus 
santikyje su taisyklėm.

T bis contest, in its eruirety, cofyrlįhud, 19}7, by P. Lorillard Co., Ine.

Pereitą sekmadienį po
nai Andrius ir Ona Valin- 
čiai minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Sekmadienį, 8 vai., šv. 
Andriejaus par. bažnyčio- 

i je jų intencijai kun. P. P. 
Kartonas atnašavo šv. 
mišias. Ponai Valinčiai su 
savo dviem dukrelėm ėjo 
prie šv. Komunijos laike 
šv. mišių.

Kadangi p. A. Valinčius 
yra Šv. Cecilijos choro 
narys, tai laike mišių cho
ristai gražiai pagiedojo, 
vargonais grojant, varg. ( 
K. Žalnieraičiui.

Ponams A. ir O. Valin- 
čiam su jų dviem dukre
lėm linkėtina laimingų 
sėkmių gyvenime ir lai
mingai sulaukti auksinio 
jubiliejaus.

Ponai A. ir O. Valinčiai 
yra “Darbininko” skaitv- 
tojai ir katalikiško veiki
mo rėmėjai bei darbuoto
jai. Telaimina Visagalis 
jų darbus ir ateityje. T.M.

v •

PIRMAS PARENGIMAS 
RUDENIUI ATĖJUS
Rugsėjo 30 d., 8 vai. va

kare, Šv. Andriejaus para
pijos salėje, Church St. į- 
vyks parengimas, kurį 
rengia sąjungietės para
pijos naudai. Bus kortavi- 
mas ir pasižvmėjusieji 
gaus dovanas. Taipgi yra 
skirta graži dovana prie į- 
žangos. Įžanga tik 25c. Są
jungietės prikeps skanių 
tortų ir prigamins įvairių 
užkandžių ir gėrimų. Tad 

ruoškimės visi į šį pirmą 
rudenio sezono vakarėlį. 
Tuom paremsime Sąjun- j 
giečių darbuotę ir savo 
parapijos reikalus. Nepa
mirškite rūgs. 30 dieną.

BROOKLYN, N. Y.

I

i

i

i

PRADĖKITE DABAR! GAUKITE OFICIALI 
BULLETINĄ No. 1 VELTUI BILE CIGARETŲ KRAU
TUVĖJE AR DAUGELYJE VVESTERN UNION OFISŲ 

Jei ant Vietos Jie yra Išsibaigę, Pasiųskite 
Kuponų po Tiesei

lUaokials Užvalkalas 
ii 1 'Callopbana'* Atsidaro ii 
APAČIOS

Žiūrėkite!

\

Žiūrėkite!!
Apatiais Užvalkalasii "CellopbaM" 

Atsidaro ii 
VIRŠAUS 

t

ŠVIEŽOS! VISOKIAME Klimate
Jūs negalite nusipirkt nuvėsusį Old . Gold. Tas 
ekstra užvalkalas iš Cellophane suteikia jums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus geriausiose sąly
gose rūkymo.

LAIMĖKITE Bl VIENĄ 
IŠ ŠIŲ PRIZŲ

Prize 
Prize 
Prize 
Prize 
Prize 
Prize 
Prize

$25,000.00 
$10,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$5,000.00 
$2,500.00 
$2,500.00

lst PRIZE

*100,000.00
2nd PRIZE

550,000.00
3rd 
4th 
5th 
6th 
7th 
Sth 
9th
3 Prizes 51,000.00 ea. 53,000.00
10 Prizes s500.00 ea.
28 Prizes $250.00ea.
50 Prizes 5100.00 ea.
100 Prizes 550;00ea.
800 Prizes525.00 ea. 520,000.00

55,000.00
57,000.00
55,000.00 
55,000 jn

I

A GRANO TOTAL OF 

*250,000.00 
(Kartu su savo kiekvienos savaites atsaky-s

mais įdėkite 3 Old Gold pakelio popie- l 
riukes ar rankos paraius sulyg oficialiu į 

taisyklių reikalavimo. /

GAUKITE PIEŠINIUS VELTUI 
pas bi kurį cigaretę pardavėją ar bi 

kuriame VVestern Union Ofise
Jus galite gauti piešinius veltui iš bi kurio ei garėtų pardavėjo ar iš bi 
kurio pirmaeilio Western Union ofisų. Nuo 1-mos iki 4-tos savaičių serijos 
dabar yra aplankomos didžiumoje dgaretų krautuvių ir Western Union ofisuose, 
patraukiančio Bulletino formoje.

Kiekvienoje serijoje jūs rasite atatinkamu ATSAKYMAM BLANKĄ, įrašymui 
jūsų atsakymų. Visvien, bi kuri ATSAKYMU BLANKA, ar tai rastumėte 
laikraštyje ar žurnale, ar cirkuliare, yra taip lygiai priimtina, kaip ir 
bi kuri ATSAKYMU FORMA.

įdėkite 3 geltonas popieriukes nuo OLD GOLDS pakelio (ar 3 rankos 
parašo kopijas) su kiekvienu iš savo Savaitinių Serijų Atsakymų. Tai yra 
reikalinga sulyg kontesto taisyklių. Adresuokite savo atsakymus: Old Gold 
Contest, P. O. Bcx 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Jei dėl kokios priežasties jūs negalite gauti piešinių, 
prisiųskite žemiau paduotų kuponų.
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OLD GOLD CONTEST
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.

Prašau prisiųsti man veltui Old Gold Kontesto oficia
lius piešinius.

Vardas

Gatvė

Miestas

f

■
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Valstija.

MŪSŲ JAUNUOLIAI 
MOKSLUOSE

Rugsėjo 20 d. išlaikė 
kvotimus ir baigė milita- 
rę akademiją Viktoras 
Bakanas, kuris gauna 
jaunesniojo oficieriaus 
vietą Oakland Cal. Sveiki
name Viktorą.

Vincas Zdančiukas ir 
Juozas Janušonis išvažia-

■{ TIKRAS LIETUVIS
| JOSEPH D. GAYSON

L1CBH8ED OPT1C1AN

; Geriausio stiliaus akiniai 
5 721 Main Št. Room »

i Hartford. Conn. Pitone 2-4B48 j

Laidotuvės — Rugsėjo 
13 d. mirė Kazimiera Blo- 
žienė. Palaidota rugsėjo 
16 d. su bažnytinėmis a- 
peigomis. Iškilmingas mi
šias laikė kun. kleb. J. A- 
leksiūnas; prie šoniniu al
torių laikė — kun. J. Bal- 
kūnas ir kun. J. Laurinai
tis.

Velionė buvo pavvzdin- 
ga katalikė: išauklėjo pa
vyzdingą šeima. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą 
Mykolą, sūnų Joną, 4 anū
kes, broli Juozą Ameriko
je, seserį ir broli Lietuvo
je. A. a. Bložienė paėjo iš 
Augmenų kaimo, Baisio- 
galos vai., Kėdainių aps.

Kadangi a. a. Kazimiera 
buvo visų mylima ir ger
biama, tai jos giminės ir 
draugai aukojo jos inten
cijai daug dvasinių ir ge
liu bukietų.-

Reiškiame gilios užuo
jautos velionės šeimai ir 
giminėms. Nuliūdusi

ĮVAIRENYBES
6

IR JŪRA GALI IŠDŽIŪTI
Nori Kaspijos Jūrą Papil

dyti Vandeniu

' Tokį liūdną likimą mok
slininkai pranašauja Kas
pijos jūrai, esančiai Už
kaukazėj, Rusijoje. Kas
pijos jūra visai nesusisie
kia su kitomis jūromis nei 
su vandenynais. Tiktai 
daugelis upių maitina ją 
savo vandeniu. Ir jei tas
upes užtvenkti arba nu
kreipti kita kryptimi, per 
keliolika metu Kaspijos 
jūra visiškai išdžiūtų. Ir 
ankščiau Kaspijos jūra 
dažnai nusekdavo, bet vė
liau juos vanduo ir vėl pa
kildavę. Per paskutinį de
šimtmetį jos vanduo nu-

p: r i
— —

krito net 1 metrą ir 14 
centimetrų žemiau norma
laus lygio. Tuo pačiu ir 
jūros plotas sumažėjo 
19.000 ketv. kilometrų. 
Kur ankščiau buvo jūra, 
ten dabar sliūkso sausu
ma, smėlynai ir žvyrynai. 
Daugelyje vietų atsirado 
seklumos, salos, iškilo į

ti į Kaspijos jūrą Dono ir 
kitų didelių upių vagas. 
Tuo būdu Kaspijos jūra 
būtų apsaugota nuo iš
džiūvimo.

PLĖŠIKAS TAPO RAŠY
TOJU

! vo nenaudojami, dabar 
apsėjami javais arba apso 
dinamr medvilnės mede
liais. Kadangi tenai labai 
maža lietaus, tai žmonės 
užtvenkė daugelį upių ir 
jų vandenį panaudoja dir
voms drėkinti. Seniau, 
sniegui tirpstant, nuo ly
gumų visas vanduo lais-! Neseniai Lenkijos pre- 
vai nubėgdavo į upes, iš zidentas dovanojo bausmę 
jų į jūrą. Dabar vanduo garsiam plėšikui ir žmog- 
užsilaiko arimuose ir su- indžiui Piaseekiui 
sigeriaį žemę. Todėl Kas-, prįeš dvyliką mėtų Pia- 
pijos jūra vis mažiau gau- seckis užmušė vieną Var- 

x guvog pirklj įr apiplėšė jo
butą. Už tai jis buvo nu
teistas mirti, bet lenkų 
respublikos prezidentas, 
atsižvelgė į jo karinius 
nuopelnus, kovojant dėl 
Lenkijos nepriklausomy
bės, mirties bausmę pakei
tė penkiolikos metų sun
kiųjų darbų kalėjimu. Sė
dėdama^ kalėjime Piasec-

I

paviršių senoviškos Sal- 
chiro tvirtovės griuvėsiai, 
kurie seniau buvo po van- 
deniu. Jūroje žymiai su-

; mažėjo žuvies ir pasunkė
jo laivininkystė.

Tuo labai susirūpino 
mokslininkai, ilgai tyrinė
jo ir pagaliau surado prie
žastis, kodėl džiūsta Kas
pijos jūra. Užkaukazėje 
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gyventojų ir dideli žemės Į į šiaurią dykumą. Todėl kis skaiU* visas knygas, 
plotai, kurie anksčiau bu- dabar norima ir mikreip-l kokios tik jam pakliuvo

na vandens. Jei tu upių 
vanduo, kuris teka į Kas
pijos jūrą, kasmet bus vis 
daugiau sulaikomas, tai 
jūra dar labiau, nuseks, o 
tada gali išdžiūti Amu 
Darja, Sir Darja ir kitos 
upės, kurios teka iš Kas
pijos ir drėkina Kirgizijos 
laukų ir ganyklų plotus. 
Tada tas kraštas pavirstų

po ranka. Bet štai vieną 
dieną atėjo jam į galvą 
mintis pačiam parašyti 
knygą. Ir jis per 2 metus 
parašė puikų romaną iš 
savo pergyvenimų “Di
džiosios meškos mylima
sis”. Romanas turėjo ne
paprastą pasisekimą. Da
bar jis parašė antrą vei
kalą “Penktasis etapas”, 
kuris yra geresnis už pir
mąjį. Lenkijos rašytojai 
kreipėsi į prezidentą, pra
šydami Piaseckį paleisti 
iš kalėjimo, ir šis jų pra
šymo išklausė.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa- 

▼aisių vyną, 
t Knyga tari

rigaminti ii įvairių 
Jos kaina tik 81-00 
223 puslapius.




