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100 Gydytoju Pas Popiežių 
Piju XI

Katalikas, kurs neremia 
katalikižkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680
Mons. E. Ruffini, popie

žiaus seminarijų ir univer
sitetų sekretorius neseniai 
suruošė kursus, kuriuose 
dalyvavo daugiau kaip 100 
katalikų gydytojų, kurių 
tarpe buvo daug universi
tetų ir ligoninių vedėjų.

Pasibaigus kursams, visi 
gydytojai atsilankė pas 
Popiežių Pijų XI, kuris 
kreipės į gydytojus ir ma
loniai pastebėjo, kad gydy
tojai turi rūpintis ne tik 
ligonio kūnu, bet ir siela.

866,992 Gauna Pašalpą 
108 Didesniuose Miestuose

CIO Vadas Įspėja 
Darbininkus

Washington, D. C., rugp. 
15 — Sočiai Security tary
ba sako, kar raportai iš 108 
didesniųjų miestų paduo
da, 866,992 asmenys gauna 
valstybės ir lokalę pašalpą. 
Birželio mėnesį pašalpga- 
vių skaičius sumažėjęs 
vienu nuošimčiu.

VVashington, D. C., rugp. 
15 — John Brophy, CIO 
centro direktorius, įspėja 
dviejų didžiųjų telegraphų 
darbininkus, kad jie būtų 
pasiruošę kovai prie kom
panijų pasiryžimą nukapo
ti algas, kada kompanijos 
bus priverstos įvesti 44 va-j 
landų darbą savaitėje.' 
Kompanijos planuoja išei
tį, kad įvedus 44 vai. darbo 
savaitę nereikėtų išmokėti 
daugiau darbininkams,' 
būtent, nori sumažinti al
gas 8.3 nuošimčiu.

Darbininkų vadas ragi
na darbininkus priešintis 
tokiam kompanijų pasiry
žimui.

Raudonųjų Veikla 
Hollywoode

Pasaulinė Paroda Ir Lietuva
New York, N. Y., rugpiū

čio 4 dieną, Lietuva per 
Generalinį Konsulą įteikė 
prieš liepos 1 dieną savo 
skyriaus planus. Šį planą— 
projektą paruošė Kaune 
inžinierius - architektas A. 
Šalkauskas. Projektas Pa
saulinės Parodos Statybos 
Skyriui labai patiko ir 
rugp. 4 dieną grąžintas 
Gen. Konsulatui, patvirtin
tas be pataisų. • ‘

Penki Užmušta Traukinių 
Katastrofoje

Queretaro, Meksika, rug
piūčio 15 — Du traukiniu 
“Sunshine”, važiuojančiu 
vienas į šiaurę, o kitas į 
pietus susimušė. Penki 
žmonės užmušta ir 8 su
žeista toje nelaimėje.

iI

partija de- 
Amerikos 
sako Ed-

Lakūnas Šaltenis Atskrido Į 
Kauną

Kaunas, rugpiūčio 12 die
ną, Amerikos lietuvis lakū
nas Šaltenis, sumontavęs 
ir sutvarkęs savo lėktuvą 
Klaipėdoje, atskrido į Kau
na, kame lėktuvas buvo iš
kilmingai įteiktas Šaulių 
Sąjungai.

Iškilmingai Išlydėti Vilnijos 
Sportininkai

Kaunas, rugpiūčio 8 die
ną iškilmingai išlydėti Vil
niaus lietuvių sportininkai.

VVashington, D. C., rugp. 
15, — Kongreso komisija,; 
kuri studijuoja komuniz-1 
mo veiklą Jung. Valstybė
se, praneša, kad radikalų ir 
komunistų veikimas esą 
gyvas Hollywoodo studijo
se. Yra nemažai artistų, 
kurie radikalų ir komunis
tų veikimui priešinasi, bet 
jie negali to veikimo sulai
kyti, nes stambieji Holly- 
woodo kontrolieriai remia 
komunizmą.

“Komunistų 
dasi šalininkė 
demokratijos”,
wardas Sullivan, tyrinėto
jas komunizmo veiklos, “ir 
garsiai pasiskelbia prez. 
Roosevelto rėmėjais, ko, 
suprantama, niekas nerei 
kalavo ir neprašė”.

Sullivan sako, kad Darbo 
Departmento kažkurie vir
šininkai gelbėjo komunis
tui Harry Bridges išsisukti 
nuo deportavimo įvairiais 
patarimais.

Tyrinėtojas Sullivan pa
sakoja apie komunistų te
rorą Los Angeles, San 
Francisco, Portland ir Sea- 
ttle. Jis sako, kad įvairios 
komunistų grupės veikia 
darbininkų unijose ir de
moralizuoja jų veikimą. 
Komunistai apšaukia visus 
tuos, kurie jiems neprita
ria “trockistais”, “fašis
tais” ir kitokiais vardais.

Dr. Čepuliui
lenkai liepė vadintis dr. 

ČEPUL. Užpultasis ieško 
dabar savo senolių metri
kų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per ____
' DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ ■
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Liepos 19 d. (trečiosios) Tautinės Olimpijados lengvosios atletikos varžybų akimirkos ir nugalėtojai: Viršuje iš kairės: Vietrinas 
(LGSF) atbėga pirmas 10,000 m. ovale — Vietrino galva; Amerikos lietuvė Bložytė laimi 80 m. su kliūtimis bėgimą, toliau matyti Šir- 
vydaitė (Šaulių Sąjunga) — trečia vietai; Amerikos lietuvis Bernotas, laimėjęs disko metimą; trišuolio akimirka. Apačioje iš kairės: 
400 m. kliūtinio vienas iš užbėgimų — Amerikos lįetuvis Propojas (kairėje) laimi prieš Barkauską (Šaulių Sąjunga); iškilnioji medalių 
įteikimo akimirka: pirmieji nugalėtojai 110 m. kliūtiniame bėgime— (iš kairės) Balčius (Šaulių Sąjunga) — trečia vieta, Šačkus 
(JSC) — pirma vieta, Sidabras (Amerikos Lietuvis) — antra vieta; D. Vitartaitė (JSO) —rutulio stūmimo nugalėtoja su nauju rekordu.

Tris Vokiečius Lakūnus L. Vyčių Seimas—Nauja
Areštavo Prancūzijoje

Metz, Prancūzija, rugp.

Valdyba

15 — Trys Vokietijos laku-' k^yirta-dienį, rugpiūčio 11 
nai perlėkė rubežių į Pran- ”""-1 T 
cūzijos pusę ir buvo pri
versti nusileisti. Policija 
juos areštavo. Jie aiškino
si, kad paklydo lėkdami į 
Stuttgart iš Cologne. Jie 
esą nacių civilių lakūnų 
korpuso nariai.

d. užsibaigė L. Vyčių orga
nizacijos metinis seimas. 
Padaryta gražių nutarimų. 
Pareikštas protestas prieš 
Lenkija dėl uždarymo Lie
tuvių Mokslo Draugijos ir 
lietuvių persekiojimo Vil
niaus krašte. Seime pasi
reiškė gyva lietuvybės dva
sia. Nutarta pagyvinti 
sportą Vyčiuose; užmegsti 
ryšius su kitų kraštų lietu
vių katalikų jaunimo orga
nizacijomis ir eilė kitų nu
tarimų. Garbės nariais iš
rinkti St. Šimulis (ir Za- 
romskis (chicagiečiai).

Valdybon išrinkti šie: — 
pirm. adv. Kazys Paulaus- 1 *V Tkv T- •__ _______ _______ ; pir- 

gi Wiley Post rekordą su- muoju vice-pirm. — Pra-

Vokietijos Lakūnai Sumušė 
Rekordą
—

Berlynas, Vokietija, rug-į 
piūčio 15, — Keturi vokie
čiai lakūnai didžiuliu oriaii čiai lakūnai didžiuliu orlai
viu Brandenburg sugrįžo
iš New Yorko be sustojimo pirra. aav. rvazys .rai 
per 19 vai. 55 minutes. Tai- kas iš Kearny, N. J.;

Amerikos Darbo Federa- Y81-.5? .mi.n- v?kie_ nas Gudelis iš Dayton, 6-
cija turėjo stipriai susi-“““JSJĮ1 Pa?hio; antruoju — Viktoras 

. • % • . ~ H oro rniind trin Izolmno 1 __ -kt____________ j ir____ .remti su komunistais San 
Francisco. Komunistai ve
dą smarkią agitaciją agri
kultūros sekcijose, Kali
fornijoj, ir jie gauną pini
gų iš judamųjų paveikslų 
industrijos.

“Komunistų veikla tarp 
jaunimo švietimo srityje 
Pacifiko pakraščiuose yra 
nrasiplėtus, ypač tarp vie
šai remiamų kolegijų”, sa-

darė “round trip” kelionę į Babilas iš Norwood, Mass.;
New Yorką ir iš New Yor
ko į Berlyną. prot. sekr. Bronė Rimkiū- 

tė iš Cicero; finansų sekr. 
— Irena Pakeltytė iš Chi-

16 Užmušta Čekoslovakijos cago; ižd. Monika Peters- 
Orlaivio Nelaimėje Petraitienė iš Chicago; iž

do globėjais — Kazys Ba- 
sin - Basanavičius iš Jersey 

Kehl, Vokietijaą rugp. 15 City, N. J. ir Anastazija 
— Čekoslovakijos pasažie- Varanytė iš Chicago; “Vy- 
rinis orlaivis, _ kuris lėkė į čio” spaustuvės direkto- 
Paryžių trenkė į kalno vir- rium trejiems metams iš-sai remiamų Kolegijų . sa- f ,. J —Z iuum uc.iieuio mcuuuo w-

ko Sullivan. Komunistai ®Vnę?r ekspliodavo. Sesio-i rinktas Pranas Palonis iš
sabotažuoją ir aviacijos žmonių užmušta, tarp Chicago.

kurių du amerikiečiai. Tik Šeiminės pramogos praė-fabrikuose.
Komunistai savo veiki

mą dangsto įvairiais ne-
vienas patarnautojas išliko 
gyvas. Susimušimo prie-

jo gražiausioje nuotaikoje.

ra “SįT” Ispanijos Nacionalistai Užėmė
Londonas, Anglija, rug-i-uiiuunao, XXIA g lijo., A u.£ 

piūčio 15 — Vokietijos mil
žiniškas prisiruošimas ka
riuomenės manievrams su
judino visą Europą. Angli
ja ir Prancūzija ruošiasi 
karui, nes mano, kad Vo
kietija netikėtai puls Če
koslovakiją. Vokietijos 
manevrai įvyks prie Pran
cūzijos ir Čekoslovakijos 
rubežių. Manevrai tęsis še
šias savaites.

Naciai rekvizavo visus 
automobilius, sunkveži
mius ir kitokią civilę nuo
savybę, taip, kaip karo me
tu.

Kaip tik dabar prasideda 
vokietininkų byla Čekoslo-j miestelio 
vakijoje. Prez. Cardenas pareiškęs,

Todėl Anglija ir Prancū- kad tai esą daroma visuo- 
zija susirūpino Vokietijos menės gerovei, 
manievrais, kad bemaniev- 
ruodami neužpultų Čeko
slovakijos.

Prez. Roosevelt Sugrįžo

Pietinė Kariuomenė Puola Ciudad 
Real Provinciją

Meksika Vėl Nusavino 
Amerikiečių Žemes

v •

Mexico City, rugp. 15 — 
Prez. Cardenas išleido de
kretą, kuriuo nusavinama 
5 tūkstančiai akerių žemės, 
kuri priklauso amerikiečių 
korporacijai. Šią nusavintą 
žemę išdalins 35 EI Penolo 

gyventojams.

Naujas Sovietų - Japonų 
Susikirtimas Pašalintas

•v

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, rugp. 15, 
— Ispanijos nacionalistų 
armija pasiekė Ciudad 
Real provincijos vartus, 
radikalų tvirtovę nuo pat 
pradžios civilio karo, ir 
briaunasi gilyn į turtingą 
kasyklų sritį. Dvi kolum- 
nos nacionalistų kareivių 
įėjo ir užėmė Almaden 
gyvsidabrio kasyklas. Ki
tos nacionalistų jėgos iš 
šiaurvakarų užėmė Valde- 
caballeros ir pasiekė Gua- 
diana upę.

Radikalai skubotai iš
kraustė gyventojus iš Ciu
dad Real provincijos ir sti
prinasi, kad atlaikyti na
cionalistų spaudimą. “Ra
dikalų kariuomenė smar-

kaltais vardais, veikia po zastimi buvo sunkios mig- 
priedanga įvairių nekomu- ^os- 
nistiniais vardais organi
zacijų, kurios tikrenybėje 
yra komunistinės.

Kanados Popiermalkių Tran
zitas Per Klaipėdą

Douglas Corrigan Gavo 
Co-Pilot Darbą

J. V. Deficitas Padidėjo 
5455,468,036

Washington, D. C., rugp. 
15, — Tik per vieną šių me
tų mėnesį Jung. Valstybių 
biudžeto defecitas pasiekė 
$455,468,036, kuris yra 
$150,635,039 didesnis negu

Vokiečiai yra užpirkę di
delius kiekius popiermal
kių Kanadoje Tilžės ir Ra
gainės celulozės fabrikams 
per visai trumpą laiką bu- 

l vo atvežta iš Kanados apie 
20,000 tonų popiermalkių.

Kanados laivai popier-
tuo pačiu laiku pereitais talkių atvežė į Klaipėdą, 
metais, pagal vėliausi iždo o ii čia jas baidokais išga- 
pranešimą. ! beno į Tilžę.beno į Tilžę.

Washington, D. C., rugp. 
15, — Lakūna Douglas Co
rrigan, kuris savo $900.00 
vertės orlaiviu per “klai
dą” nulėkė į Airiją, sugrį
žęs buvo iškilmingai su
tiktas ir gavo įvairių pa
siūlymų. Pereitą ketvirta
dienį. Douvlas Corrigan 
pareiškė, kad jis vieną iš tų 
pasiūlymų priėmęs, bū
tent, pastovų darbą kaipo 
vairuotojo pavaduotojas 
American Air Lines kom
panijoj.

VVashington, D. C., rugp. 
15 — Pereitą penktadienį 
prez. Roosevelt pe penkių 
savaičių kelionės politi
niais reikalais sugrįžo į 
Baltuosius Namus. Prez. 
Roosevelt šioje kelionėje 
pasakė eilę prakalbų apie 
Naująją Dalybą. Jo svar
biausias tikslas, kad į Kon
gresą būtų išrinkti Naujo
sios Dalybos šalininkai. 
Kadangi šiais laikais De
mokratų partija susiskal- 
džius, tai prez. Roosevelt 
rūpinosi ją sulipdyti.

Du Mokytoju Nuteisti 
Sušaudymui Rusijoje

Maskva, Rusija, rugp. 15, 
— Laikraščiai praneša, 
kad du mokytojai Kazak 
miestelyj nuteisti sušau
dymui už “organizavimą 
girtuokliavimo pramogų ir 
platinimą nemorališkumo

Maskva, Rusija, rugp. 15,
— Sovietų Rusijos Tass________________r
praneša, kad japonai po su- kiai gina vieškelį iš Catue- 
sitarimo nutraukti mūšius ra į Almaden ir ' Ciudad 
buvo užėmę Changkufeng Real”. sako radikalų gen. 
kalnų šiaurinę kryptį, bet Miaja.
rusams užprotestavus, ja- Nacionalistai laimi vi- 
ponai pasitraukė. Tokiu' suose frontuose. Smarkios 
būdu išvengtas naujas su- kautynės vyksta ore.
sikirtimas. Rusijos karo 
vadovybė praneša, kad mū
šiuose 611 rusų buvo su
žeista ir tuo pačiu laiku su
žeista 2500 ir užmušta 600 
japonų.

Viesulas Pridarė Daug 
Žalos

Oueen Mary Laimėjo 
Vėliavą

Londonas, Anglija, rugp. 
15 — Didžiulis laivas 
Queen Mary perplaukė At- 
lantiką į 3 dienas, 20 valan
dų, 42 minutes. Padarė 
2938 mylias. Ligšiol greitu
mo rekordą turėjo laivas 
Normandie, bet dabar turi 
laivas Queen Mary.

New Orleans, Louisiana, 
rugp. 15, — Viesulas, kuris 
siautė Lake Charles, prida
rė daug nuostolių: išvertė 
daug medžių, nutraukė te- 
lephonų ir telegraphų vie- 
les, išdaužė krautuvių ir 
namų langus. Lake Char
les miestelyj gyvena 16,000 
žmonių. Taipgi ir kituose

■ - — - - 9•n- 
ie- 

sulai nurimus, pradėjo lyti.

8 Asmenys Žuvo Naujoje 
Anglijoje

tarp vaikų”. Trys kiti nu-jrmiesteliuose viesulas pi 
teisti penkiems metams darė daug nuostolių. Vi
kalėjimam.

Pereitos savaitės pabai
goje aštuoni asmenys žu
vo: 4 užmušta automobilių 
nelaimėse, 4 prigėrė.



Antsadieais, Rugpiūčio 16,1938

VIETINES ŽlNl()3
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SVEČIAI

I VIENATINIS PAVADUOTOJAS 
šrato

____  _____ 1T
Užsienio spauda mšo, “Atlaidų šalti-

kad samere soro tikrai ver- nis’T^si maldaknygė susi-

y 4 ,y * -

maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

tartąsi apie metinį Darbi
ninko balių. “Darbininko” 
adm. A. Peldžius pranešė, 
kad pereitą rudenį tuojau 
po metinio Darbininko ba-. 
liaus kun. Pr. Juškaitis vėl 
buvo užkvietęs, kad jų ko
lonijoje ir šiais metais ba
lius įvyktų, tai susirinki
mas nuoširdžiai priėmė 
kvietimą ir nutarė metinį

Šiomis dienomis atosto
gavo kun. J. Daunis. Per 
praeitą savaitę jis laikė šv 
mišias Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje ir lankėsi 
pas vietinius kunigus. Gale 
savaitės viešėjo klebonijo
je kunigas Valuckas iš Ci
cero, III. Jis sekmadieni ir ........ 
pirmadienį padėjo kuni- Darbininko balių rengti to- 
gams darbuotis bažnyčio-

T.anlrnci ViiAvilzai T 

romskis ir Andrius Jfou- Room, 

vo iškilmingose šv. mišiose 
rugp. 13 d., 9 vai. ryte.

Rugp. 15 d., vakarinėse 
pamaldose pasakė pamoks
lą kun. Jonas Jančius, MIC.

1 je pačioje salėje,, kaip pe-
je. Lankosi klierikai J~. Žu- reitais metais — Eikš Bali .___ _T_* _ •_ A __ 2T___ — "MA_ __ ' O n < C? 4-
džiūnas, MIC. Jiedu tarna-

ver
ta to ypatingo vardo. Čia 
gana karšta, yra truputį 
drėgmės, kurią duoda ma-____v
žylis kalnų upelis. Tačiau Pereitą pavasarį buvome 
tokį vietovardį davė vienas gavę šių maldaknygių ne- 
kalnų tarpeklis, iš kurio mažą kiekį, bet kaip be
kyla. įr į slėnį skleidžiasi! matant jas žmonės išgau- 
paslaptingas kvapas — du-1 dė — išpirko. Dabargi ką 
jos. Šios dujos nekenkia 
nei vienam augalui, tiek 
žolei, tiek medžiui, tačiau 
daro neįmanoma gyventi 
ar net ilgiau pasilikti žmo
gui. Ir tai ne dėl nuodingu
mo ar , kenksmingumo: 
priešingai, samere sore o-

i

— * ■> 4 t t įLJ Į L -

GAUSUS DARBININKO 
PRIETELIŲ SUSIRINKI

MAS

, 8 Magazine St.,|
Cambridge, Mass.

Susirinkusieji visi kaip 
vienas pasižadėjo pasidar
buoti Darbininko metinio 
baliaus pasisekimui.

LANKĖSI DARBININKĖ

Aną dieną lankėsi “Dar
bininke” iš Greenfield’o 
p-nia Miškinienė su savo 
dukrele ir giminėmis. Ją 
lydėjo p-nia Jakimavičienė 
ir p-nia Leščinskienė. Sve
čiai gėrėjosi “Darbininko”! 
spaustuvės įrengimu, o y-j 
pač southbostonietės jau-

1Pereitą ketvirtadienį, 
rugp. 11 d., “Darbininko” 
salėje įvyko LDS N. A. Ap
skričio pikniko komisijų ir! 
tų, kurie piknike dirbo su-: 
sirinkimas. Dalyvavo virš > _ _ . -
60 darbuotojų iš įvairių!tęsi pavėlavusios atlankyti' 
kolonijų. Iš komisijų ra-i^a Pat gyvendamos, “Da,r-i 
portų paaiškėjo, kad pikni-!^n^n^°” įstaigą. _ 
kas davė gražaus pelno. i Pereitą šeštadienį “Dar-

Pikniko tikietų platinto- i bininke” lankėsi buvęs 
jams buvo skiriamos dova-lLDC Centro pirmininkas 
nos. Pirmą dovaną laimėjo'p. Vladas Paulauskas. su; 
nenuilstanti darbuotoja savo dukrele Ieva iš Lo- 
Marytė Kilmoniutė, antrą wen? Mass. P-nas VI. Pau- 
dovaną — Ona Siauriene, lauskas yra įžymus katali- 
3-čią — A. Zaveckas. P-Ie kų organizacijos darbuoto
ji. Kilmoniutė pusę premi- jas. p_jg Ieva Paulauskaitė 
jos — $5.00 paaukojo nau- ‘ir-gi yra darbšti ir gera lie
jos Darbininko Intertypos - - - — -
fondui.

Šiame susirinkime buvo

Iš Krano

PARŪDYK

Buteliuose

(12 ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

DAKTARAI
t

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepshis, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandas: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

tuvaitė. P-nas VI. Paulaus
kas yra toniko išdirbę jas.; 
Jo toniko įstaiga yra taip
gi Lowell, Mass.

Taipgi tą pačią dieną lan-i 
kėši Pr. Razvadauskas, bu
vęs LD SCentro iždininkas TZcvLrLXi^;IJU+ti^«iiBroliai ir Seserys, Darbininkai’ir jo mamytė p-nia Stravin- 3 . Jakimavičienė su sa ' Siais laikais darbinink') 
skienė kuri buvo atvykusi P nariais inimas,yra vargingas ir skurdus.
1S Lietuvos 6 menesiams avy0 sūne!ius. kurie, 2mones didziaus.oje desperac.-
pasivieseti pas sūnų Pra-, Jg .į w joje, nes neturi uz ką tinkamo..................................................................

i ną, dukterį įr žentą Albiną maisto nusipirkt Vaikai išba- -
Nevierus. P-nia Stravms- mįnarį-Įa\ gu jais buvo nu- 1S^1S^» apdriskę. ^įninųai u^artų užsėtus laukus,
kienė atvyko per “Darbi- , Llai Priial^auskai r',v5to iS cVo,,CT"n ...................................

Inmko” laivakorčių agentu-,^-ęgJ^_ l k .J fnurse/ 
rą ir per ją grįžta į Lietuvą P j Kumpa ir kiti Lankv- 
rugp. 31 d. laivu “Aąuita- - K1]mPa.ir 
nia” Laimingos kelionės1 ^°JUS staciai sužavėjo Je- ma . Baimingos keliones. zuįtų aukštoji įstaiga, kuri

turi labai plačią (virš ke-‘ 
turis šimtus hektarų) iri 
gražią aplinkumą ir rui- 

i mingus ir erdvius rūmus.

LANKĖ KLERIKUS [

Sekmadienį,, jeugp. 14 d., 
š. m., p-nai Marijona . ir

DARBININKO BALSAS

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
MEDUS

FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS

I

16 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro.par. bažnytinėje sve
tainėje, W. 5th St., £o. Bos- 

; ton, Mass. Kviečiami visi 
draugijų atstovai j Federa
ciją dalyvauti. Valdyba.

Tvvks antradieni rusr) lulllsua 11 CIUViUŪ 1 umu».7.^n"Jd ® u1; 1 S' Linksmus veidai klerikų:
Jeskevičiaus ir Jakimavi
čiaus teikė svečiams dide-, 
lio malonumo, kad štai. A* į 
menkoje gimę ir mokslus 
einą jaunuoliai žengia į gy- i 
venimą misionieriavimo ke

Valdžia tūkstančius išleidžia 
akmenų skaldymui kalnuose, bet 
daug geriau būtų, kad tuos tūks
tančius paskirtų apdirbti laukus 

i ir juose prisėtų javų, prisodintų 
i daržovių, kuriomis vargo ir 
j skurdo prispausti darbininkai 
galėtų išsimaitinti. Bet ne, val
džia kaip tik daro priešingai. 

Į Milijonus dolerių išmoka, kad ū- 

širdys plyšta iš skausmo, kada neaUgjntų gyvulių, kad palai- 
ji mato savo vaikelius alkanus. aukštas kainas už produk- 
Daugelis tėvų patenka į bepro- tus 
čių namus. Baisi ateitis.

Kapitalistai įrengė dirbtuvėse 
moderniškiausias mašinas, 1__
darbininkus i
Valdžia nesugeba pravesti įsta-ikur tų dūdų visai nereikia, nes 
tymus, kuriais galėtų priversti ^en. niekas negyvena. Toji žemė 
kapitalistus mašinomis padaryto j priklauso kongresmonui Joseph 

j pelno dalį skirti , į bedarbių fon- Smith’ui. Tąi bereikalingas pi
ldą, iš kurio bedarbiams duotų nigų aikvojimas. Waterbury’io 
pragyvenimą. Tiesa, valdžia mayoras praleido pusantro mili- 
pristeigė PWA, WPA ir kitokias jono dolerių ir dabar po teismus 
... .. _ .... .'tąsosi. <T' “ *----- -----

moka apie $60.00 mėnesiui, bet būtų sunaudojęs darbininkų gy-

ras jau pusę valandos juo. 
pakvėpavusį žmogų nepa
prastai gerai nuteikia. 
Žmogaus dvasios būseną 
apvaldo džiugumas, sma
gumas, žodžiu, lyg apvaig- 
sta linksmumu. Pasilikus 
ilgėliau slėnyje, žmogus 
pats prieš savo norą prade
da juoktis. Juokas yra nuo
širdus ir vis auga...

Tie mokslininkai, jų pa
čių žiniomis, čia būdami ė-Į 
mę pašėliškai juoktis... Ir 
jie nesupratę, kas, paga
liau atsitiko. Jei ne palydo
vai etiopai, kurie viską pa
aiškino, kiekvienas kitą 
būtų laikę kvailiu. Kartu 
su jais keliavę palydovais 
šunes ir mulai taip gi buvo 
apsvaiginti nuostabaus 
veikimo.

• ■ • i . . •> ■., ■. »i įEtiopai jiems aprodė mil
žinišką uolų praperšą, ku-1 
rja, jų nuomone, skleidžia-j 
sis šis paslapčių pilnas ,o- 
ras. Mokslininkai buvo di
džiai nustebę, tačiau dėl 
nenormalios dvasios būse
nos, kurią padare slėnio o- 
ras, negalėję pradėti dary
ti tyrimų. Netrukus jie iš
keliavo iš slėnio toliau.

Tačiau aiškiai pasižymė
jo tą samere soro vieta ir 
griežtai nųtąrė netrukus 
grįžti čia apsišarvavę kau
kėmis ir tam tikrais įran
kiais tirti slėnio ir oro nuo-

tik atėjo naujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsaky
mus, siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Su užsakymu money 
orderį siųskite: Darbinin
kas’’, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLunibia 3637.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS-GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Residepce: 198 M St., So, Boston. 

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
♦ ‘ ' t: . • š,

GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

- . Štai Waterbury, Conn. WPA 
bet darbininkai kasa kalną, skaldo 

išmetė į gatves.: akmenis ir veda atmatų dūdas,

Smith’ui. Tai bereikalingas pi-

mayoras praleido pusantro mili-

rvicvio vii vi oivmu ui o xiiav~ 

stabaus veikimo paslap
ties. XX. i

VALGIŲ GADINIMAS

Liet. Vyčių 17-tos Alg. 
kuopos mėnesinis susirin- 

Grynas bičių medus, ku- kimas įvyks ketvirtadienį, 
rį bitės sunešė iš žydinčių rugpiūčio 18 d., Vyčių 
javų, gėlių, pievų ir me-kambaryj, Parapijos sve- 
džių yra tikras vaistas, tainėje, 7-tos gatvės, 7:30 
Taigi, įsigyk kvortą me-; valandą vakare.
dau s ir gerk jį su arbata Prašome pribūti į susi- 
ar kava vietoje cukraus.!rinkimą, nes bus svarbių 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

VYČiUSUSIRINKiMAS
siaučia dideliausias pasau
lio gerybių ?good timę” 
vyliojimas. Reikia tik 
džiaugtis tokių jaunuolių 
dvasia ir jų užsibrėžtų tik
slu. Svečias.

administracijas. Darbininkams tąsosi. Jeigu jis tuos pinigus 
moka apie $60.00 mėnesiui, bet būtų sunaudojęs, darbininkų gy- 
,ką žmogus gali daryti su tiek pi- venimą pagerinti, tai šiandien 
nigų. Jis jokiu būdu negali pra- j*s būtų garbingas žmogus, o 
gyventi. Skaitoma aukso šalis, o dabar vargo ir skurdo prispaus-

Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptu — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
eigaminti iš Įvairią vaisiu vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius,

r— ' —!------------------

ĮVAIRŪS skelbimai
... .....................................................................................

> Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

| Parduodu įvairiausios rūšies auk-
• ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
j So. Boston, Mass.
1____________________
i

GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ 1 
I

1» »

i!

Parašė Gražia Maldaknygę

dalykų. Taigi išgirsime at
stovų raportus iš Seimo, 
kuris įvvko Chicago, III. 
Komitetas išduos, privatiš- 
ko išvažiavimo raportą.

Sekr.X .. -X

Dr. Pašakarnis su savo 
šeima grįžo iš atostogų, 
rugpiūčio 8 d.

americAn bar asso-
CIAtlO'N

PRIĖMIMAS IR MILITARIS
BALIUS

AMERIKOS LEGIJONO STEPONO DARIAUS POSTUI IR 
PASAULINIO KARO VETERANAMS

, r )vyks • , ,
r., , - L. N. C. SALĖJE .. ....

12 VERNON STREET, VVORCESTER, MASS.
PENKTADIENIO VAKARĘ

Rugp. (Aug.) 19, 1938
DALYVAUS DIRVELIO ORKESTRAS ir STEPONO DARIAUS 

POSTO BENAS
Laike Massachusetts Yaletijos Amerikos Legijono Seimo j W-or- 

cesterj atvyks desžtkai tūkrtinčių pasaulinio karo veteranų. Sis balius 
duos progos arčiau susiM^pti su vien intelte lietuvių Amerikos Leg r jo
no posto nariais ir kitais mūsų veteranais. Nuoiirdžiai kviečiami visi 
karo veteranus ir lietuvuią^ame baliuje dalyvauti. Pirmą kartą v^^.a.1 vv. » ....
cesteryje dalyvaus Stepono Dariaus Posto Benas, kuriam skiriamas-jT Ru£D 14 d taDO Pakriks- 
viMs iio parengimo pelnas. v-d J x

Šįmet vėl paskirė adv. 
A. $alną iš Mąssąchusetts 
valstybės į Speciali Komi- 

■tetą . “Sesųuicentennial” 
sukaktuvių minėjimą.

I I j 
j Į

žmonės jau keliolika metų kaip 
skursta ir vargsta.

Skurdas ir vargas suardė šei
mynas, i silpnesniuosius pastū
mėjo Į saužudystes. Jeigu dar il
giau taip bus, tai galime susi
laukti antros Rusijos, kur dar
bininkas yra tikras vergas, že
mesnis. už gyvulį.

Taigi mūsų katalikų vadų ir 
darbininkų pareiga budėti ir 
dirbti. Mokantieji anglų kalbą 
turėtų rašyti valdžiai ir spaudai, 
kelti blogumus viešai ir reika
lauti visus blogumus prašalinti, 
reikalauti, kad darbininkams 
duotų galimybių tinkamam pra
gyvenimui. Valdžia turi tarnau
ti visai visuomenei.• « « • ■ . « . ... 4 -

ti darbininkai jį keikia. Taigi 
šiandien ir valdininkai ųepildo 
Dievo įsakymų ir veda žmones 
prie kraujo praliejimo. Kas Die
vo nemyli ir nepripažįsta, tas ir 
artimo meilės nesupranta.

B. P. Šilkauskas,
LDS Conn. Apskričio organiza

torius, Waterbury, Conn.
• t •* r | I t « *4 L k

AMŽINO JUOKO 
SLĖNIS

... . ;» . i . i iii ; i i

Italų ir dar kai kurių tau
tybių mokslininkų ekspe- 
dici ja^ebękęliąu ja po Etio
piją tirti Etiojpyos ,žemės

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengčjas ir taisytojas. 

Taiso ir stato kaminus.
Geras Darbai — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 f St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 —9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininke*

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

bySčių čcverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

KRIKŠTAI
Rugp. 12 d., tapo..pakrikš

tyta duktė Aleksandro-Ste
fanijos (Mikulęvięiūtęsj 

; Kavaliauskų vardu Kristi
na. KūmsEJ buvp Feliksas 
Pąžąsis ir Ieva Kavaliaus

kaitė. sbn

tytas sūnus Jono - Adolfi-

.^9 1 j.

nos (Jazimaitės). Ženevi- 
čių vardais Robertas-Ri- 
cbąrdas. Kūmais buvo Juo
zapas Vaznys ir Ėronisla- 
va Balandytė.

'Tuo pat mętu, gayo Šv. 
Krikšto Sakramentą, ir Ą- 
Įeksandra Lihjąna - dukre
lė jono - Ąnięlės (Vasiliau
skaitės) Ąųsevįčių. Krikš
tatėviais feuvo Antanas Va
siliauskas ir Lilijana Ause- 
vičienė. 4

r

piją tirti Etiopyos ,žemes 
paviršiaus, žemės gelmių 
paslapčių ir kt.

Viena tokia ekspedicija 
Etiopijos rytuose kalnų 
glūdumoje yra užėjusi 
nūpstabią, iki šiol nežinotą 
vietą — slėnį. Tą slėnį pa
tys etiopą! vadina samere 
soro — linksmumo, džiū
gavimo duobę. Ši vieta ne
daugeliui žmonių tėra ži
noma, o tie, kuFi.ę ^iįo,

taria čia buvus Biblijos 
rojų.

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Daugelis senesniųjų žmo
nių atsimena Tėvą Kazi
mierą Kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
naisijas. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa- 

> tašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda-

Peter’s Boston St. Garege 
ir Gasoline STaflon

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų —Col.9057

Vietos 75 karams, taisome 
moliavo jame ir alyvuojame 

Ą automobilius ir -trekus.

Peter Pilvinis, Sav.
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IV AIRIO S Ž
Žymūs Jeruzalės Gyventojai, Kelia Nemažus Protestus 

Prieš Šventojo Miesto "Modernizavimą"
vaizdą! Pavojus Jeruzalei 
36 kartus atėjo ir vėl praė
jo! Dabar tasai (anot laiš
ko autorių nuomonės) — 
moderninis Jeruzalės iš- 
griovimas, prisiartino 37- 
tą kartą... Šis 37-tasis iš- 
griovimas, kaip matyti, —

N. C. W. C., specijalis ko
respondentas iš Jeruzalės, 
į škotų katalikų savaitraštį Į 
“The Glasgow Observer”, 
paduoda žinią, kad išeinan
tis anglų kalboje Jeruzalė
je laikraštis, “The Palesti- 
ne Post”, savo skiltyse iš
spausdino keletos žymių gali būti didžiausias ir pa
vietinių (supr. Jeruzalės), vojingiausias! Po jo plėgai, 
asmenybių parašytą Britų j 
Aukštąjam Palestinos Ko- 
misijonieriui, atvirą laiš
ką, kuriame jie prašo as
meninės jo (komisijonie- 
riaus), intervencijos (įsiki
šimo), į tą dalyką, kad su- 
gryžę iš Europos, o ypatin
gai iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių žydai, ir visokie 
kitokie europiečių ar ame
rikiečių spekuliantai, įvai
riais sumetimais vaduoda- 
miesi, nenaikintų pirmykš
tės Šventojo Jeruzalės Mie
sto išvaizdos, “moderni
nius” 
bestatydami.
— ‘Jeruzalė, — sako atvi

ras komisijonieriui laiškas, raliai nori išgriauti istori- 
— tai nėra kokios nors pa- nę Jeruzalę, ir vienu ir tuo 
rodos aikštė, bazaras, ar,, pačiu, —sunaikinti gar- 
pagaliau, viešoji miesto |’ ’ 
rinka, kurioje įvairūs spe
kuliantai ir vertelgos, visi 
turi teisę laisvai reklamuo
ti savo biznį, o berekla- 
muojant, griauti ir naikin-j 
ti visa tai, kas krikščio
nims, žydams ir mahome
tonams nuo amžių šven-i 
čiausia ir brangiausia bu-į 
vo! Brangias ir istorines 
Jeruzalės liekanas, nieku I 
būdu nebegalima iškeisti 
nors ir ant civilizuotų ir Į 
moderninių, bet dažnai su 
visu svetimų, ir neretai tik
rosios kultūros ir civiliza
cijos žvilgsniu, visai ne
švankių, ir Šventojo Miesto 
garbingą bei didingą praei
tį, tradicijas ir išvaizdą že
minančių, vadinamų mo
derninės architektūros pa
statų.
— “Istorija mums pasa

ko, — tęsia tolesniai atvi
ras laiškas, — kad Šventa-! 
sis Jeruzalės Miestas, yra 
buvęs sunaikintas ir vėl at
statytas nemažiau kai 36 
kartus! Ir vis tik dėl to, iki 
šių nelaimingų “moderni
zacijos” laikų, jis įstengė 
išlaikyti pirmykščią savo 
istorinę architektūros iš-

- vargu bau kuomet nors be- 
iįstengs atsistatyti, — at
gauti pirmykščią garbingą, 
ir istorinę išvaizdą!..
— “Praėjusiais šimtme

čiais, miesto sienas naikin
davo užplūdusieji įvairių 
priešų armijų garnizonai, 

į Gi dabar, — miestą ir jo 
sienas sunaikinti, grūmoja 
ne įvairių priešų armijų 
garnizonai, — bet užplūdu
sieji įvairūs spekuliantai, 
vertelgos, žemvaldžiai, į- 
vairiausi kontraktoriai, vi
sokie biznieriai, ir kiti suk- 

savo pastatus jame ti europietiški gaivalai, ku-

bingą ir daug ką pasauliui 
pasakančią jos išvaizdą! 
Sena, iki XIX šimtmečio iš
silaikiusi namų statyba ir 
jos ornamentika, jau nu
stelbiama europietiškų, su- 
visu Jeruzalei svetimu pa
statu.
— “Šis XX šimtmetis, jau 

yra šimtą kartų blogesnis 
už XIX šimtmetį, kuomet 
pirmieji tos ligos simpto
mai, mieste jau buvo be
pradedą pasireikšti. Tuo
met pavojus buvo didelis^ 
tačiau šiandien, —yra šim
tą kartų didesnis! Šiandien 
Jeruzalėje, — visur, kur 
tik nepažvelgsi, — metasi 
akysna visų stilių Europos 
ir Amerikos namų statyba, 
— geriau ir teisingiau pa
sakius, — klaikus be jokio 
rytmo ir harmonijos čeo- 
sas, kurs tarsi nuo aukštų 
kalnų beslenkąs sniegas 
(Avalanche!) visa, ką tik 
kely bepagaudamas, neša 
ir naikina miestą... Ir jeigu 
šis nelaimingas Europos ir 
Amerikos avalanchas, ant 
Šventojo Jeruzalės Miesto, 
laiku nebus sustabdytas ir 
sulaikytas, — leidžiamas 
slinkti kaip ir iki šiol, — tai

rie bepiršdami “moderni
nius” savo pastatus, natu-

DARBININKAS

Liepos 17 d. iškilmingai atidarytosios Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados vaizdai: viršuje dešinėje kalba Olimpijados Globė
jas Respublikos Prezidentas Antanas Smetona; kairėje — žiūrovai, ovale šoka į aukštį geriausias Amerikos lietuvių šokikas Bernotas, 
pastatęs naują Tautinės Olimpijados rekordą— 192 cm. Viduryje kairėje žygiuoja tenisininkai, dešinėje — vėliavos priesaikos metu.

Šventasis Jeruzalės Mies-'drą eglišakis kyla aukštyn, 
tas, ištikrųjų susilauks Į prieš lietų — žemyn. Stebė- 
kur kas baisesnio ir didės- darni eglišakio judėjimą ū- 
nio, negu Vezpazijanaus kininkai, 
sūnaus Titaus, kadaise 
jam padaryto sunaikini
mo!
— “Jeruzale! — Pabusk 

ir žiūrėk!... — Tavo priešai 
yra apstoję tave iš visų pu
sių! — Tau prisiartino mir
ties pavojus!... baigdami 
savo laišką su didžiausia 
širdgėla, šaukia jo autoriai 
į Komisijonierių ir visus 
Jeruzalės gyventojus.

J. Butkevičius.

kiekvienas nu
spėja per dieną, dvi dienas 
būsimas oro atmainas.

3000 Nori Pamatyti Nepri
klausomą Lietuvą

Sovietai Jau Keičia Savo 
Konstituciją

I 
I

kad 
yra

pažąstų ir tt. Liaudies tri-1 vertinami žymiai aukščiau, 
bunolo prokuroras šimtui kaip vidutiniai. Aukščiau- 
teisiamųjų reikalauja mir- šiai kviečiai vertinami pie- 
ties bausmės. ,1

Ta pačia proga laikraštis to, Šiaulių ir Panevėžio ap- 
praneša, kad Madride pra- skrityse. Vasariniai javai 
sidėjusios masinės egze- ir ankštiniai taip pat per 
kucijos. Esą, tik per vieną 
dieną buvo nužudyta aš- 
tuoniasdešimts žmonių.

tų ir centro Lietuvoje. Be

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurių krautuvę pasakykite, kad jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav.

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Iš Vilniaus patirta, 
Vilniaus vaivadijoje 
paduota 3000 prašymų lei
sti išvykti į Nepriklauso
mą Lietuvą. Prašytojai y- 
ra įvairiausių užsiėmimų, 
kuriuos labai sunkiai lei-

Maskva— RSFSR vy- džia atvykti į Kauną ar ki- 
riausiosios tarybos liepos tas Nepriklausomos Lietu- 
16 d. posėdyje buvo pasiū- vos vietas, 
lyta įnešti kai kurių pakei-Į 
timų į konstituciją. Pakei
timai turėtų paliesti admi
nistracinius ir teritorinius 
kai kurių Sovietų Sąjun
gos federalinių sričių pa
dalinimus. Taip pat buvo 
pasiūlyta padaryti pakeiti
mų konstitucijoje, ryšium 
su vyriausiosios SSSR ta
rybos pirmosios sesijos nu
tarimais.

RSFSR vyriausiosios ta
rybos posėdis pasiūly
mams pritarė.

Liepos 17 d. Kremlyje į- 
vyko trečias vyriausiosios 
tarybos posėdis. Jame bu
vo padarytas pranešimas 
apie paskutinius RSFSR 
vyriausiosios tarybos rin
kimus. Buvo pranešta, kad 

į tarybą išrinkta 568 ko
munistų partijos atsto
vai ir 159 nepartiniai as

menys.
Atstovų tarpe yra 339 dar
bininkai, 195 ūkininkai, 

___ _  _____ 193 tarnautojai ir inteli- 
šv. mišias, per mišias ame- gentijos atstovai. Vyriau-

Klaipėdoje Statomas Vinių 
Fabrikas

J

Klaipėdoje prasidėjo nau
jų fabrikų statyba. Dabar
tiniu metu Klaipėdoje sta
tomas naujas vinių fabri
kas. Greitu laiku ten pat 
numatyta pastatyti naują 
lakų ir dažų fabriką.

Amerikos Lietuvių Sporti
ninkų Pavyzdys

Kaunas — Amerikos lie
tuviai sportininkai atvyko 
Kaunan dalyvauti tautinė
je Olimpijadoje. Liepos 
mėn. 17 d. Įgulos bažnyčio
je 8 vai. rytą amerikie
čiams lietuviams kun. Bal
tutis, Čikagos lietuvių pa
rapijos klebonas atlaikė.

Koks Bus Šiemet Lietuvoje 
Derlius

Draugijų Valdybų Adresai
rikiečių sportininkų nema
žas skaičius priėmė organi
zuotai Šv. Komuniją.

Pagerbtas Klaipėdos Krašto 
Patri jarchas Martynas 

Jankus

Centralinis statistikos 
biuras per savo korespon
dentus kartkartėmis su
renka žinias apie pasėlius 
ir numatomąjį derlių. Da- 

Klaipėda, rugpiūčio 7 d., bar tas biuras paskelbė ži- 
aštuonių dešimtų metų su- nias, kaip atrodė pasėliai 
laukęs jubiliatas Martynas liepos mėn. pradžioje. 
Jankus gavo labai daug Oro sąlygos birželio mėn. 
sveikinimų iš įvairių orga- augalų augimui ir brendi- 
nizacijų ir asmenų. Ta pro- mui buvo mažai palankios, 
ga valstybės prezidentas Pirmoje mėnesio pusėje 
jubiliatą apdovanojo Vy- J~~ ~~ ’
tauto Didžiojo antro laips
nio ordinu.

birželio mėn. pagerėję.
Linai šiemet menkesni 

kaip pernai ir vertinami že- 
; miau negu vidutiniai.

Bulvės šiemet kaip ir per
nai kiek blogiau vertina
mos, tačiau yra geresnės 
kaip vidutinės.

Runkeliai, kaip pašari- 
iniai, taip ir cukriniai, ver
tinami žemiau vidutinių. 
Augalų gadintojų šiemet 
dėl šaltesnio oro žymiai 
mažiau kaip kitais metais.

Taigi numatoma, kad 
šiemet Lietuvoje derlius 
bus gana geras, aukščiau 
negu vidutinis. Tsb.

Užsienio Lietuviai Seimo 
Prezidi jumo Priėmime

Kaunas, rugpiūčio 9 die
ną — Šiomis dienomis Sei
mo prezidijumas buvo su
rengęs priėmimą, kuriame 
gausiai dalyvavo viešintie
ji Lietuvos užsienio lietu
viai ir kviesti aukšti sve
čiai.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 B. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Plrm. — Ona Venlenė,

311 K St, So. Boston, Mass. 
Prot RaSt. — Ona Ivaėkienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston. Mass. 
Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-VV

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utamink# mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

SV. JONO EV. BL. PAJALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas. Andrius Zaleskas, 
702 Fifth St, So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedšldlenj kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

Ūkininkai Patys Gaminasi 
Barometras

Kaunas — Kadangi tik
rieji barometrai brangūs, 
tai daugelis ūkininkų patys 
gaminasi prietaisus, kurie 
nurodo gan tikrai besiarti
nančias oro atmainas. Pai
ma sausą dvišakį eglišakį 
ir prikala prie sienos taip, 
kad viena šakės pusė esti 
laisva. Laisvosios šakės 
pusės sienoje stovėjimo 
Vieta pažymima. Prieš gie-

'šioje taryboje yra 157 de
legatės atstovės. Buvo kon
statuota, kad taryboje da
lyvauja 10 atstovų iki 20 
metų amžiaus ir 57 atsto
vai nuo 21 iki 25 metų am
žiaus. Iš viso į tarybą buvo 
išrinkti 727 atstovai. Visus 
jų mandatus vyriausioji 
taryba patvirtino.

Kariuomenės Sporto 
Šventė

Kaunas, rugpiūčio 10 d. 
prasidėjo kariuo menės 
sporto švente, kuri turi la
bai didelį pasisekimą. 
Šventė baigėsi rugpiūčio 14 
dieną. _____

105 Karininku Byla 
Madride

Spauda praneša, kad Ma
dride prasidėjo 195 kari-' 
ninku byla, kurie kaltina-' 
mi ruošę Madride pervers
mą. Naujoji byla pavadin
ta “V-sios kolonos byla”J 
Tarp kaltinamųjų yra ir 
pulkininkas Carlosas, ku
ris vienu laiku vadovavo 
vyriausybininkams Madri-' 
do fronte. “A. Fran.” rašo,1 
kad visi teisiamieji prieš 
teismą buvo baisiai kanki
nami: padus jiems degino 
įkaitintomis geležimis, lai
kė po 48 vai. vandeny ligi

trūko drėgmės, ypatingai 
vasariniams javams ir 
šakniavaisiams. Antroje 
pusėje gana dažnai paly- 
davo, todėl, nors oras buvo 
kiek ir vėsus, augalai pra
dėjo taisytis.

Nuo birželio 20 dienosi 
prasidėjo šienapiūtė. Sąly
gos šienapjūtei buvo nepa
lankios, nes dažnai lietūs 
trukdė džiovinimą. Ki
tiems lauko darbams sąly
gos buvo visai geros. Ru
giai per birželio mėn. gana 
žymiai pasitaisė ir bendrai 
Lietuvoje vertinami aukš
čiau, kaip vidutiniai. Žiem. 
kviečiai per birželio mėn. 
taip pat labai pasitaisė ir

Pamišėlis Sužeidė 5, 
Jis Pats Užmuštas

New York, N. Y., rugp. 
15 — Charles San Filipo, 
40 m. amžiaus, pamišo, ir 
apsiginklavęs šautuvu, ap- 
sidėjęs plienine dangtimi 
ant krūtinės, pradėjo šau
dyti į tūkstantinę minią 
žmonių Centraliniame par
ke. Jis sužeidė 5 žmones, 
tarp kurių du policininku 
Policija paleido į jį 20 šū
vių, kurie buvo mirtini. 
Pamišėlis užmuštas. Vė
liau policija rado ir pami
šėlio automobilį.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

S
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VARGONININKŲ SĄJUNGOS IR CHORŲ SĄJUNGOS SEIMO DELEGATAI
< f 5‘U *

h

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Prenumeratos kaina:
Amerikoje metams ______.___ $4.00
Vien% kart savaitėje metams $2.001
Užsieny metams .............—........ $5.00 ■
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

Antradienis. Rugpjūčio 1fir 1953

Vienas pabėgėlis iš raudonosios ispanų armijos

JL1N rvriLO
A tTHE WPRKER)

a, *_ f“ ‘ ' į ♦ * - • ••

Puhhshed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
t New Year, Good Friday, Memoaial Day, Independence Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIAT1ON OF LABOR
Entered as second-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

. ii&BS. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ------------ — $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _____ ..._ __ ___ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50
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papasakojo savo įspūdžius anglų laikraštininkams, ku-1 
rie savo ruožtu patiekė juos Londono spaudai. Tuo bū
du atskleista dar daugiau faktų apie taip vadinamojo 
“liaudies fronto” veiklą.

Pabėgėlio vardas Henry Kennedy, gimęs Irlandi- 
joj[ katalikas. Kennedy labai nekentė fašistų, nes jie 
persekioja katalikų tikėjimą. (Apie komunistus gal ne 
taip buvo girdėjęs, gal tinkamo dėmesio į juos nebuvo 
atkreipęs, bet vis dėlto apsidraudė, kad jis ne komunis
tas). Irlandijoj, kaip ir visur, yra raudonosios armijos 
rekrūtavimo agentų. Jie, žinoma, nesisuko esą komu
nistai, tik skelbiasi darbininkų gynėjais ir dėlto orga
nizuoja liaudies frontą prieš fašistus. Degąs uolumu 
Kennedy įsirašė į raudonųjų armiją. Jis pasisakė no
rįs kovoti prieš fašizmą ir už Katalikų Bažnyčios tei
ses. “Žinoma, žinoma, — atsakė jam “raudonasis” ka
rininkas, — Tamsta esi prieš-fašistas. Ot mes kaip tik 
ir kovojam prieš fašizmą, vadinasi, už žmonių teises 
ir už religiją”. Kennedy buvo labai patenkintas ir su 
džiaugsmu pasirašė sutartį.

Tačiau atvykęs Ispanijon, Kennedy tuoj pastebė- 
. jo, kad užuot būti tikėjimo gynėju, jis pakliuvo į tikė- 
’ jimo persekiotojų eiles. Su pasibaisėjimu pamatė, kad

___ Vargonininkų Sąjungos 27-tas Seimas, Chorų Sąjungos Pirmas Seimas
Š. m. liepos mėnesį rengiant Chicagos priemiesty, Cicero, III., šių dviejų artimų viena kitai organizacijų 

Seimas, buvo paruošta trijų dienų eiga: Liepos 10 d. įvyko chorų Dainų Šventė, Sunset Park; liepos 11 d. Cho
rų Sąjungos iškilmingos šv. mišios, Šv. Antano par. bažnyčioje, po pamaldų svetainėj delegatų bendri pie
tūs ir sesijos. Liepos 12 d. Vargonininkų Sąjungos šv. mišios, bendri pietūs, sesijos ir vakare koncertas.

Išrinkta Chorų Sąjungai Centro Valdyba: Dvasios Vadas, kun. Pranas Vaitukaitis, So. Chicago, III.; pirm. 
Juozas K. Žemaitis, Worcester, Mass.; vice-pirm. — Jurgis Pranskietis, Elizabeth, N. J., rašt. Kanstancija 
Skelly, Chicago, III.; ižd. Vincas Rėkus, Chicago, III. Meno Taryba: komp. J. Žilevičius, L. M., Elizabeth, N. 
J.; komp. A. Aleksis, Waterbury, Conn., komp. A. Pocius, Chicago, III., komp. V. Greičius, Cleveland, Ohio ir 
muz. J. Kudirka, Pittston, Pa. ■ . •

Vargonininkų Sąjungos Centro Valdyba: Dvasios Vadas, kun. H. J. Vaičiūnas, Cicero, III.; pirm. J. K. Že
maitis, Worcester, Mass.; vice - pirm. Pr. Dulkė, Brooklyn, N. Y.; rašt. Nikod. Kūlys, Cicero, III.; ižd. A. Mon- 
deika, Cicero, III. ________________________

• v

bininkus ir mažina darbą. 
DidfeJilis Argentinos mė
sosfabrikas Swift birželio 
mėnesį atleido iš darbo a- 
pie 1000 darbininkų. Ar
gentinoje dar yra nemaža 
darbų laukuose, tačiau ten 
darbas sunkus ir atlygini
mas menkas.

Nusivylusių ir vargstan
čiųjų lietuvių Pietų Ame
rikoje šiuo metu yra tūks
tančiai. Pataria iš Lietuvos 
lietuviams nevažiuoti į Pie
tų Ameriką.

I . -

“V-bė” paduoda statisti
nių žinių iš Sovietų Sąjun
gos išleistos informacijų 
knygos, kad Rusijoje ko
munistų partija turi tik 

j 1,872,000 narių, o Rusija y- 
ra 170 milijonų gyventojų.

Kaip žinoma, komunistų 
partija yra vienintelė par
tija Rusijoje, kuri laisvai 
veikia, renka kandidatus į 
komisarus, turi savo spau
dą. Vadinasi, virš 168 mili
jonai žmonių yra komunis
tų vergijoje. Jie neturi nė 
savo spaudos, nė organiza
cijų, nė laisvės rinkti kan
didatų į komisarus, nė būti 
komisarais. Mažuma valdo 
daugumą. Tokia tai “demo
kratija” Rusijoje.

Pavasarininkų Jubiliejinė Tautodailės Paroda Kiek Dabar Pasauly /
Žmonių?

“Trimitas” rašo: — 
Įspūdingo “Pavasario” 
kongreso metu Vytauto 
Didžiojo Universiteto rū
muose buvo suorganizuota 
įdomi pavasarininkų tau- 

kė daug lankytojų.
“Pavasario” tautodailės 

paroda buvo sudaryta iš 
dviejų skyrių: a) praeities 
kultūros ir b) pavasarinin
kų tautodailės. Praeities 
kultūros skyriuje buvo iš
statyti muziejinės vertės' 
daiktai: senos knygos, ran
kraščiai, metrikos, nyks
tančių piliakalnių radiniai, 
seni kryžiaią smuikeliai, 
koplytėlės, senoviški tauti
niai drabužiai, įvairūs au
diniai, namų apyvokos ra

Ispanijos raudonieji tyčiojasi iš tikejmo, degina baž-1 todailės paroda. Ji sutrau-
.. nyčias ir žudo katalikus. Iš tokios armijos Kennedy 

pasiryžo pabėgti, bet tai ne taip lengva, faktinai visai 
negalima. Visi kareiviai ko akyliausiai dabojami rusų 
komunistų, kure sudaro militarinę policiją. Už mažiau
sią neištikimybės pasireiškimą, baudžia mirtimi, ant vie
tos. Tad pabėgti iš karo lauko neįmanoma. Bet mū
šiuose ties Teruel Kennedy taip susišaldė, kad turėjo 
atsigulti ligoninėje. Iš čia, ne taip jau budriai daboja
mas, jis paspruko ir pabėgo ant laivo Kelwyn, kurs jį 
nuvežė į Oraną. Iš ten dasigavo į Algierą ir galutinai 
sugryžo į savo tėviškę.

Kennedy papasakojo, kad Ispanijos raudonarmie
čiams leidžiama plėšti, deginti ir žudyti, bet karo lau
ke juos valdoma geležine ranka. Komisarai su kulko
svaidžiais stovi užpakaly, ir kareiviams vis vien mirtis 
— nuo priešų ar nuo saviškių. (Tai žinomas bolševikų 
metodas, dar civiliniam rusų kare išbandytas). Komi
sarai esą anglai ir amerikiečiai, gi militarinę policija 
(kariuomenės žandarai) dažniausiai rusai komunis
tai. Kennedy gerai pastebėjo pasibaisėtiną žmonių pa- ‘ 
dėtį po komunistų valdžia. Visi karštai meldžiasi, kad 
Franco laimėtų.

Kennedy tai vienas iš daugelio. Kiek tai visokių 
nežinėlių užkliūva ant komunistų meškerės ir kiekiui 
tenka skaudžiai nusivilti, įstojus į “bendrą liaudies 
frontą”! Kaip gaila, kad žmonės neklauso sveikų pers
pėjimų ir būtinai užsispiria ant savo sprando ištirti 
vylingas komunistų klastas... K.

I

. ., < .. , .........  4 .. .
Patricijus Kardinolas Hayes, D.D.

da parode, kad pavasari
ninkai savo skyriuose turi; Lietuviai “ščyrieji” ko- 
ištisus muziejėlius, kurių • munistai sakosi kovo ją 
trys — Gegužinės, Daugai- prįeg karą ir fašizmą, bet 
lių ir Dusetų kuopos — tuo padįu Sykiu smarkiai 
kongreso metu atkeldinti 1 remia karą Unijoje ir 
Kauną ir čia parodyti. Ne-,(p0ym>lose Rytuose: renka 
mažiau įdomus buvo ir pa- aukas> verbuoja savano- 
vąsąrininkų tautodailės rįus Džiūgauja žiniomis, 
skyrius, kuriame buvo pa-.Rada Ispanijos radikalų 
rodyti pačių pavasariniu-,vaid£įos kariuomenė bom- 

i kų ir pavasarimnkių rankų baTduoja miestus mies- darbo įvairūs daiktai, var- telius ir žudo nekaltus gy. 
i tojami kasdiemneje apy- ventojUs.

'"•vokoje: kėdės, stalai, spin-' J

remia karą Ispanijoje ir

I

teles, lova, langadengtės,' Kiek čia keršto ir noro 
paveikslų rėmai, statulė-i lieti kraują, kariauti. Tad 
lės, kryžiai — visi savo me-1 jeigu komunistai tikrai ko- 
džio ir tautiniais raštais V0Ja prieš karą, tai ar ko- 
inkrustuoti; audiniai — munistai nekariauja Ispa- 
tūkstančiai trinyčių, šešio-‘rijoje ir Sovietų Rusijoje? 
leknyčių, rinktinių gražių Kas, ar ne_ sovietai įsibrio- 
servetėlių, rankluoščiaij 

lovatiesės ir 
daugybė kitokių audinių, 
įvairiausių raštų ir spalvų, | 
dailiausių meniškų daiktui 
— rankšluoščių, kuriuose 
išausta net ištisas Tautos 
himnas — visa tai verta 

i gražiausio pagyrimo.
Pavasarininkai savo mei- 

meilė nykstančioms lę visam, kas lietuviška, į- 
tautodailės vertybėms jasc rodė savo puikia tautodai-

kandai ir kitokie etnografi-' staltiesės ’ 
niai, archeologiniai daik- !^a11ffvbė h 
tai, kurie sudaro brangų 
mūsų praeičiai nušviesti 
lobyną. Apžiūrint “Pavasa
rio” tautodailės parodą, 
malonu buvo pastebėti pa
vasarininkų prisirišimą 
prie savosios tautodailės, 
savos lietuviškos kultūros, 
jų i

vė į Manchukuo valstybę? 
Kas, ar ne komunistai ver-

buoja visose šalyse sava
norius į Ispaniją? Kas, ar 
ne komunistai renka au
kas Ispanijos kariaujan
tiems radikalams ?

Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas kariaują ne į 
tik Manchukuo valstybėje,' 
bet visame pasaulyje, neiš
skiriant nei pačios Rusi
jos, kur milijonai darbinin
kų žuvo nuo Stalino bude
lių rankų. Komunistų tiks
las skelbti karą visam pa
sauliui. Komunistai skel
bia klasių karą visose vals
tybėse. Komunistai ir šioje

—------ ------
Iš Argentinos p. R. Ky

mantas rašo “R. A.”, kad, 
pastaruoju laiku darbinin
kų padėtis pradėjo .blogėti. 
Daug fabrikų atleidžia dar- to statutui.

Paskutiniame Tautų Są
jungos biuletenyje skelbia
ma, kad 1937 metų gruo
džio mėn. 31 dieną visame 
pasaulyje buvo apie 2.115. 
800.000 žmonių. Taigi, iš
eina, kad žemėje gyvena 
jau virš dviejų milijardų 
žmonių.

Klaipėdos Krašto Guberna
torius Vetavo Du Įstatymus

Klaipėda, rugpiūčio 9 d. 
— Šiomis dienomis Klaipė
dos Krašto gubernatorius 
Kubilius vetavo du įstaty
mus, kuriais buvo norima 
suvaržyti darbo gavimą 

| Klaipėdos krašte, kaip 
priešingus Lietuvos kons
titucijai ir Klaipėdos Kraš-

renkant ir globojant. Paro- les paroda, savo tautiniais!

drabužiais ir net nauja sa
vo unifortna, kuri papuošta 
lietuviškų juostų raštais.

Pavasarininkai yra su
rinkę daug brangios nyks- 

, tančios muziejinės medžia
gos, tuo daug pasitarnau
dami ne tik savo organiza
cijai, bet dar daugiau lie
tuvių tautos kultūrai.

“T.”

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS . 
ŠEIMAS r

Remiantis konstitucijos § 19 kviečiu visuotiną 
“Motinėlės” Dr-jos Seimą kartu su Kunigų Vienybės 
Seimu šiais metais rugpiūčio 25 d. 2 vai. po pietų Ho
tel New Yorker.

Kun. Dr. J. B. Končius,
Dr-jos Pirmininkas.

> w Verte Kun. A. T. (Samata)

Kun. Pranciškaus M. Juro Premijuotas Vertimas.

.. (Tęsinys) 
IŠMINČIŲ PROTAI

Betliejus jų akims buvo kaip ramus eže
ras kalnuose tyliąją naktį, kurs savo lyg 
veidrodžio paviršiuje atspindino ryškią 
žvaigždžių kūnų grožę, kuomet pačios žvaig
ždės atsispindėjo atgalion, ir išminčių pro
tams ir sieloms spindėjo jų Dievo ir Kūrėjo 
majestotas ir galybė. Betliejaus žvaigždė iš 
tikrųjų pateisino Psalmisto sakymą: “Dan
gus parodo Dievo garbę, ir firmamentas ap
sako Jo rankų darbą” (Ps. XVIII). Tačiau, 
net dar daugiau nekaip tai, Betliejaus žvaig
ždė vedė juos, kadangi jie išmintingai ir pil
dai naudojo savo protą ir savo tikėjimą jų 
Dievo ir jų Išgelbėtojo pažinimui ir turėji
mui, tokiam pažinimui — kurs, be galimo 
palyginimo, viršytų visą kitą žinojimą, ir to
kiam turėjimui — kurio negalima gausiau 
laikyti viršuje padangėse arba pačioje že
mėje. Jie to nuostabaus apreiškimo neprane- 

• šė Erodui, kurs ieškojo Kūdikio mirties.
Dangaus perspėti apie niekingą Erodo užsi
mojimą, jie grįžo kitu keliu atgal į savo

J •

kraštą. Tuo būdu jų mokslas ir jų išmintis 
tarnavo Dievui, bet ne Jo priešui.

IŠ NEREGIMO J NEREGIMĄJĮ *
“Magių” vardas reikšmingai ir nuotaikiai 

per amžius atėjo pas mus kaip populiarus 
sinonimas išminčiai ir mokslui. Dėl to, 
‘‘magių” vardas tikslingai išverstas ir reiškia 
išminčius. Tokie kaip jie gilioje senovėje bu
vo karalių mokytojai, filosofai ir anų dienų 
mokslininkai. Pagaliau, išmintis yra vyriau
sias tikslas viso ieškojimo moksliu. Išmintis 
tapo apibūdinta kaip “tikrasis mokslo nau
dojimas”. Mokslas yra tik priemonės, kurio
mis ateiname prie išminties. Mes galime sa
kyti, kad kuomet turime išmintį, žinome tie
są ir teisingai darome arba elgiamės.

KLAIDA MADOJE
Yra šiandieninė klaida iriatyti ginčą ir 

prieštaravimą tarp religijos ir mokslo. Yra 
plačiai praplitusi gamtinio pasaulio filosofi
ja ir jo f^ųomena,r kad verstų mus manyki 
arba tikėti, jog kūniškoji visata yra mate- 
riaHpė masė besisukanti erdvėje ir priretė- 
žiuota arba suvaržyta priverstais įstaty
mais, Irtirie nugalandina mirdolfų likimą, net %

kaip galąstuvai išmala javus. Gamta yra ak
la, negailestinga, neasmeniška jėga, pati su
sikūrusi, save užsilaikanti, gal net amžinoji. 
Jei tikrai būtų Dievas, tą pati gamta yra tas 
dievas. Religija, kaip ją žinome, yra atmesta.

Būti tikram, taip galima teisingai sakyti 
tik apie neskaitlingą mažumą tarp pasiliku
sių mokslininkų. Tačiau, bendrai kalbant, y- 
ra labai daug, kad žaliukas studentas, pavir
šutinis protautojas, ateistinis mokytojas ir t. 
p. daugumoje yra atsakingi už tą .populiarią 
klaidą, esančią šiandienėje madoje, ir kuri 
klaida prieštarauja tikrajam mokslui ir re
ligijai. ,,

IŠMINTIES VIRŠŪNĖ
Priešingai, tikroji religija pagerbia tikrą

jį mokslą, skelbia jo garbę, džiaugiasi jo ne
paprastais gamtos grožės ir galybės atiden
gimais, ir maloniai priima jo neprieinamus 
atradimus kaip žmogaus proto ir žmogaus 
genijaus trijumfą, ries tartie visame ryškiai 
parodoma Vyriausioji Inteligencija ir Visa
galinti Viešpatybė, Pats Dievas, kuriame vi
si daiktai ir mes “gyvename, judame ir esa
me” (Apd. XVlt, 28). Vra tik žmogaus moks- 

. lafe nurodyti materialines, mekaniškas ir or
ganiškas visatos .jėgas; tačiau, tai y ta iš
minties viršūnę, tai yra žmogaus proto to
bulybe, panaudoti tą mokslą kaip laiptą į 
aukštesnius kūrimus. Tiktoji religija padaro

galimu, kad galime iš regimojo pažanguoti 
į neregimąjį, iš materialinio į dvasiškąjį, iš 
firiito į infinitą. Tikrai yra čia protingas pa- 
žangavimo moksle rodymas, suderantis su 
tikrojo mokslo dvasia. #

TIKĖJIMO PAGRINDAS
Pagrindiniu žvilgsniu, nieko nėra moks- 

lingesnio kaip tikrojo krikščioniškojo tikėji
mo priėmimas. Jei mes turime tikėjimo švie
są, todėl mės taip pat turime sveiką, protin
gą pagrindą; kitaip, religija būtų prietarin
ga. Tikėjimas nėra aklas veiksmas. Intelek
tas arba protas eina ranka į ranką su tikėji
mu. Šv. Tomas Akvinietis rašo: “Tikėjimas 
yra supratimo, veiksmas laikantis Dieviško
sios Tiesos”. Popiežius Pijus X sako: “Tikė
jimas yra inteligencijos sutikimas tiesai”. 
Proto šviesa yra dar daugiau nušviesta tikė
jimo šviesa. Šv. Augustinas kalba: “Tai būtų 
sunku mums tikėti neturint priežasties arba 
pagrindo ir nenagrinėjant ; ir mes negalėtu
me visai tikėti, jei neturėtume protingų sie
lų”! Mes kalbame savo Credo — Tikiu, mūsų 
tikėjimą į Bažnyčios mokinimą, nes tikime 
liudijimams, kuriuos Kristus ryškiai davė 
pasauliui, kad Jis buvo Dievo siųstas: kad 
pačioje tiesoje Jis yra. Patsai Dievas; kad 
Jo doktrina yra amžų^ji tiesa; kad, kaip Šv. 
Jonas reiškia, “visa per Jį padaryta, ir be
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Taip! Tie Kristaus žo- sukurs begales įvairiausių 
džiai neapsąkomai teisingi, teorijų ir galutinai turės į- 
nes dar nebuvo nė vieno sitikinti, 
laikotarpio ir nė vienos vangeliją 
tautos, kur nebūtų buvę Ne tūkstančiai pelyjančių 
pavargėlių. Jų dar daugiau lentynose knygų pataisys 
padidėjo šiais laikais, kada'pasaulį, ne Stalinai ir Le

ninai, bet trumpučiai Die
vo įsakymai.

“Pavargėlių visados tu
rėsite”, sako šluostydamas 
nuo kaktos prakaitą Nazą- 
reto Darbininkas. Tat, “A- 
teikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir apsunkinti e- 

i sate, ir aš jus atgaivinsiu... ■ ■ I • ■ *

padidėjo šiais laikais, kadai 
žmonijos kultūra pasiekė' 
kone aukščiausią laipsnį, 
kada tūkstančiai palengvi
nimų išgalvota, moderniš
kiausių namų pristatyta, 
gatvės — kai stalas, susi
siekimas patogiausias, te
lefonas, radio viena aki
mirka perneša žinias perv •

kad Kristaus E- 
yra geriausia.

rausime tų priežasčių, ku-į je. Tai buvo pirmas pasau
gos glūdi pačiame žmogų- lio naminis karas. Panaši 
je. Pasaulio lygintojai ir, istorija vyksta ir šiandien 
Rusijos "“rojaus” kūrėjai; Ispanijoj, Meksikoj, Rusi- 
mano, kad žmogaus pri- <oj 
gimtis yra gera, tik religi- J
ja, girdi, ją sugadinusi. Dėl KAS PALENGVINS 
to bereikią tik prašalinti: ŽMONIJOS VARGĄ? 
religiją, o tuomet ir pats Pamažu pasaulis turės į- 
vargas turėsiąs savaime iš- sitikinti, jog ne komunistai 
nykti^Oi ziopleljai^žiople-1 socijalistai, bet Kristaus 

pavydą, gobšumą, neapy- *o žmogaus ašaras. “Eiki-* Papasakokite Jonui, 

tinginystę, ištvirkimą, gir-! esate ma^?*
tavimą ir bedievystę, įso- Akieji regi, raišieji vaiks- 
dink į jų vietą pasiaukoji- čioja, raupsuotieji keliasi, 

imą, duosnumą, artimo beturčiams skelbiama E- 
1 meilę, teisybę, nuolanku- vangeli ja. Jr palaimintas, 
mą, išsižadėjimą savęs,1 kurs manimi nepasipik- 
darbštumą, skaistybę, blai-Įtins” (Mat. 11, 5—6). 
vybę ir gilų tikėjimą, o tuo
met, ir tik tuomet, galėsi

uždaras rekolekcijas, o at-
. tikėjimo
i < t tenės kai-

liai! Išnaikink iš žmogaus Evangelija nušluosto ^arg.

tūkstančius mylių ska-'|mkite sau man0 j ir 
mausi vaigiai laužo stalus,! mok kjt-s iš manęs, nes!

laisviau atsikvėpti. Tada sia tūkstančiai seserų ir 
'nebus karų, vaidų, pešty-įb1*0!!1! vienuolių slaugo li- 
nių, nesutikimų. Tik tuo- gonius. Dešimtys tūkstan- 
met vienas kito neskriaus.; čių gailestingų samaritonų 

j Darbdavys atiduos, kas gydo sielos ir kūno žaizdas, 
priklauso darbininkui, o O milijonai suvargusių 

; darbininkas sąžiningai at- žmonelių klaupiasi kasdien 
liks savo pareigas. Vaikai prįe Dievo stalo ir semia 
klausys tėvų, tėvai gražiai stiprybės net sunkiau- 
mokys vaikus. Kalėjimai siems kryžiams pakelti. O

minkščiausi rūbai dengia 
kūno narius, pinigų, nė su
skaityti negalima... Ir mes 
turime su širdgėla pripa
žinti, kad niekada dar pa
saulis neturėjo tiek vargo, 
skurdo, skausmo, ašarų, 
nelaimių... Milijonai ba
daujančių, milijonai bedar
bių maršuoja žvilgančio
mis miestų gatvėmis! Vie
noj Amerikoj, kurią visi

aš romus ir nuolankios šir
dies; taip jūs rasite sieloms 
atilsio. Nes mano jungas 
yra saldus ir mano našta 
yra lengva” (Mat. 11, 28.). 
Tais žodžiais Kristus kvie
čia visus sekti Jo mokslu. 
Darbdaviams- ir turtuo
liams primena, kas jų lau
kia, jeigu jie toliau skriaus 
darbiųinkus. Pasakoja a- 
pie turtuolį ir Lozorių; iš-—u—„ . ipie turtuolį ir Lozorių; iš

vadina Aukso šalim jau tarįa tuos skaudžius tiesos
12 milijonų bedarbių. O 
kiek jų kitose šalyse ? Kiek 
vargo Rusijos “] 
kiek Kinijoj, Japonijoj, Eu-

pilnus žodžius: “Pigiau ku
pranugariui išlįsti pro ada

Užsidegę Kristaus dva-

sutraukusius nu 
vėl atgal grąžin

Pilna varguo
me ir mieste. Bet tūkstan
čius kartų laimingesnis y- 
ra gilus tikėjimo žmogelis, 
kuris nors varge gyvena, 
bet moka iš Dievo meilės 
viską nukęsti, negu milijo
nierius, kuris skriaudomis 
aptekęs iš nusiminimo de
da sau prie smilkinio re- _ .............. ..
volverį, arba šoka nuo tilto fakultetui įteikė disertaci- 
į upę. Juk žmogus nesuval
gys už du, arba neapsi- 
vilks storiau, o vietos atsi
gulti tiek maža tereikia. 
Tad kokia nauda, jeigu ir 
viso pasaulio turtus įsigy-į jų, sirų, arabų, asirų, egip- 
tn m i rrl a m a vis tioniii Irnnfn crrailrn
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Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mantais — I Vice-Pirminin- 
kas; M. PiktaiytS — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., Woreester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė, Worcester, Mass.; A. Zaveckaa ir P. Ma- 
žiuknaitė. — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn,

Lietuvoje kun. A. Leva- 
nas Teologijos - Filosofijos

ją apie Kristų ir abstinen
ciją. Veikalas susideda iš 
272 puslapių. Tekste yra 
šiomis kalbomis: hebrajų, 
aramajų, naujosios hebra-

Amam

tiečių, koptų, graikų, lo-! 
tynų, prancūzų, anglų, vo- ! 
kiečių, italų ir rusų. Vei-' 
kalas yra tikrai moksliš
kai suplanuotas ir sukur
tas.

bus galima perfumą varto- 
tinumą pagreitinti.

Viso to pastebėto jas arba 
išradėjas yra įteikęs pra
šymą įsigyti patentą. Jo 
aplikacijos raštas sako, 
kad 18 firmų Vokietijoje 
vartoja jo būdą pagreitinti 
alkoholinių gėrimų vartoji
mą. Maždaug panašus bū
das buvo vartojamas ty
rinti geriamąjį vandenį ir 
vandenį maudymosi prū-

į duose.
Sakoma, kad. platinumas, 

ir idiumas, auksas, sidab- 
Vokietijoje -Iras, švinas, ir kiti metalai 

gali atlikti alkoholinių gė
rimų vartotinumą. Būk, si
dabras tam yra geriausias 
iš visų.

Kažin ar minėtasis išra- 
Įdimaš bus žmonijai taip

tų, o mirdamas turės vis 
vien palikti.

Todėl Kristus “pakėlęs a- 
kis į savo mokinius, šakė: 
“Palaiminti beturčiai, nes 
jų yra Dievo karalystė. Pa
laiminti, kurie dabar ąlks- 
tate, nes būsite pasotinti. 
Palaiminti, kurie dabar 
verkiate, nes juoksitėš... 
štai jūsų užmokesnis dide
lis danguje... Bet vargas 
jums, turtingieji, nes jūs; 
jau turite savo paguodą. 
Vargas jums, kurie esate 
sotūs, nes būsite alkani. 
Vargas jums, kurie dabar, 
juokiatės, nes gedėsite iri 
verksite” (Luk. 6, 20—25). 
Tikrai šitie paties Dievo 
Sūnaus ištarti žodžiai ne-i 
vienam gali būti didžiau
sias suraminimas varguo-i 
se ir nelaimėse. Bet kaip 
tasai žmogus bus suramin- i laikų bedieviai, išplėšdami 

i tas ir paguostas tais žo- :x 
džiais, jeigu jų neklausys?

' Gal jis greičiau kokio ko
munistėlio nuo bačkos pa
klausys netikėtinų priža
dų, kuriuos kaip rudens la
pus vėjas išnešioja, o Kris
taus atmes, kuris pasakė: >

Neseniai
Munkėne, vienas vokietis 
išrado ką tai “ypatingai- 
ypatingai” naują. Ar jo iš
radimas kiek naudingas 
žmonijai ne man spręsti, 

i Išradėjas pastebėjo, kadį 
šubmikroskopiški sidabro 
partikulai, vartojami labai 
mažame kiekyje pagreitina 
gėrimą vyno, brandės ir ki
tų spiritinių gėrimų. Tvir
tina, kad šiuo būdu taipgi

!S ^0“S kas besuskaitys tuos tylius 
raktais tau sustiprinti na-! ™eiks ^stalus, kurių* 
mų durų. Nereiks nė poli- kaire nežino, ką davė dėsi- ( 
ei jos ir kariuomenės. Bet n®- Danguje nė jie patys ‘ 
tų dalykų galima pasiekti, nenorės tikėti savo akim, į 
vien įvykdžius Kristaus pamatę, kiek gero savo 

Į mokslą. Kito išėjimo ne- gražiu pavyzdžiu ir patar- 
bus ir nelaukime. Tik Kris- navimais artimui padarė, 
taus mokslas gali pataisyti Paskutin i a m 
sugedusią žmogaus pri- klaus: -----
gimtį.

Kad žmoguje glūdi įvai- tave girdėme, ar nuogą ir! 
rių blogybių priežastys, tave pridengėme, ar ligonį 
galime greitai įsitikinti, ir kalėjime, o atėjome pas 
Antai, tėvas parvežė vai- tave?” (Mat. 25, 37 
kams saldainių ir visiems 
padalino lygiai. Bet valan
džiukei prasišalino, klauso
— baisus kliksmas pirkio
je. Kasgi ten dabar?! Nu
gi jau vieno nosis kruvina, 
kito kakta su ragais, o tre
čias pakiuokšt, pakiuokšt,
— jau šlubuoja. To triukš
mo priežastį visi gerai nu
jaučiame. Mat, jie susipe
šė. Galingesni atėmė iš 
silpnesnių, nuskriaustieji 
griežtomis priemonėmis ė- 
mė ginti savo teises. Štai

•į pasirodo sugedusi žmo-j 
. gaus prigimtis nuo pat kū-Į 

i nori lygiai padalinti ir vi
sus sulyginti. Bet ar il
gam?

Kas atsitiko minėtiems 
vaikams, tas pats kartoja
si tarp kaimynų, luomų, 
klasių, tautų ir valstybių 
tik jau platesniu mastu. 
Kainas pavydėdamas Ab- 
liui, kad jam gerai sekasi, 
pagriebia lazdą ir užmuša 
savo brolį, 
buržujų nereikia pasauly-Idras Komunijas, šaukti į

■ 
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Mokyčiausi pasaulio po- ręS įr tinginiaujančių dar- 
litikai, sociologai, tautų bįnįnkų. Primena tas neiš- 
valdovai laužo galvas, kaip mįntingas mergaites, _
galėtų prašalinti tą vargą. rįos tingėjo pasirūpinti sa- 
Storiausiomis knygomis vo lempoms aliejaus. Kal- 
užversti knygynai, aukšto- apįe talentus, kuriuos 
siose mokyklose speciali-. vįenag šeimininkas išdali- 
zuojami tūkstančiai visuo-, no savo tarnams ir iškelia

vo, o sugrįžęs pagiria ir ap
dovanoja darbščiuosius, o 
apsileidėliui sako: “Pikta
sis tarne ir tinginy, tau rei
kėjo pavesti mano pinigus 
pinigų mainininkams. Ir 
nenaudingą tarną išmeski
te laukan į tamsybes: ten 
bus verksmo ir dantų grie
žimo” (Mat. 25,14—30).

VARGO PRIEŽASTIS
Bet to vargo nė mes ne

prašalinsime, kol mes neiš-

eiti į dangaus karalystę”
Bet Jis ne

praleidžia progos nepaba-

labai naudingas — ar jis 
palengvins sergantiems, 
arba nušluostys ašąras 
nuo verkiančių akiijf Ka
žin —

litikai, sociologai,

Storiausiomis

menės vadų, sugalvojamos 
įvairiausios teorijos, ku
rios griauja visa, kas iki j 
šiol kitų buvo sumanyta. 
Bet viskas veltui. Žmonija! 
vis dar nesuranda ir nesu
ras pasiilgtosios laimės, 
kol ji neis tuo keliu, kurį 
nurodė didysis vargšų Va
das ir jų Išganytojas Na
zareto Darbininkas — Kri
stus!

Pasikankins pasaulis, dar 
išbandys šimtus kelių, dar

ku-
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KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono' 

K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigų 
Vienybes Konstitucijos, par. 21, šiuomi skelbiu Kunigų 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 1938 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, New York, į 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly
vauti tame Seime.

Kun. K. E. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas.

Jo nepadaryta nieko iš to, kas padaryta” 
(Jon. 1, 3).

“Visa” — tai atsineša į gamtinę, progam- 
tinę ir antgamtinę tiesą. Savo tikrąja esme, 
tiesa atmeta visą prieštaravimo galimumą: 
Skirtumas vien egzistuoja, kur kalbama a- 
pie įvairius tiesos įsakymus, bet ten negali 
būti prieštaravimo, negali būti konflikto. 
Tiesa, ar būtų apie finitą arba infinitą, ar ji 
būtų žmogiškoji arba dieviškoji, Dievą turi 
Už savp Kūrėją, ir Dievas negali prieštarauti 
Pats Sau.

BAŽNYČIA NEŠIBMO TIESOS
Katalikų Bažnyčios pagarba tiesos moks- 

lui ir išminties turėjimui ima beveik kulto 
pobūdį. Ir siekią tikrojo garbinimo, kuomet 
yra klausimas Kristaus, nesukurtos Dievo 
išminties, tapusio žmogumi. Dabartinis Šven
tasis Tėvas Popiežius Pijus XI neseniai pa
reiškė atsakyman liudyti Bažnyčios pasau- 
liožiūrą į istoriją, kad Bažnyčia visai nesibi
jo tiesos, istorinės arba kitokios.

BAŽNYČIOS PASAULIOžiCRA
Mokslo ieškojimas visada džiaugėsi Baž

nyčios globa ir pagalba nuo to laiko, kai ji pa
ti galėjo patarnauti. Bažnyčia piltiai supran
ta žodžius Šv. Povilo, kurs, rašydamas Romė
nams. pasmerkia, kaip “neišteisjnamus” tuos, 
kurie bestudijuodami nenori iš regimo pasau

Teisme 
“Viešpatie, kada 

mes tave matėme alkaną ir į

t

39) 
O Kristus atsakys “Iš tik
rųjų, sakau jums, kiek kar
tų jūs padarėte vienam ši
tų mano mažiausių brolių, 
man padarėte”.

Daugybė popiežių rūpino-
si varguomęne, kiti net poį “Dangus ir žemė praeis, o;
30 ir daugiau alkstančių įmano žodžiai nepraeis” 
kasdien valgydino prie sa- (Mork. 13, 31). Tikrai, ne- 
vo stalo. Ypač Leonas XIIL praeis tuščiai Kristaus žo- 
ir dabartinis Pijus XI iŠ-;džiai ir galutinai kiekvie

nas šios žemės keleivis, 
kuris tikėjo, kad tik Kris
tus yra “Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas” (Jo. 14, 6) su- 

Isilauks, kas. Apreiškimo! 
knygoj 21 sk. 4 eil. parašy
ta: “Dievas nušluostys nuo; 
jų akių kiekvieną ašarą;' 
mirties daugiau nebebus,' 
nei dejavimo, nei šauksmo,) 
nei skausmo nebebus dau-' 
giau; kas buvo pirma, iš-! 
nyko. Nes štai Dievo pa
dangtė su žmonėmis, ir jis 
gyvena su jais; jie bus jo 

į tąuta, ir pats Dievas bus 
su jais jų Dievas”.

leido pilnas išminties ir j 
meilės, o ypač prie teisin
go padalinimo turtų, aiš
kiai nurodydami darbdavių 
ir darbininkų pareigas.

Bet nors ir geriausiai bū
tų visi aprūpinti, tačiau 
paties vargo iš žmogaus 
širdies niekas neprašalins, 
jeigu tas žmogus neišmes 
nuodėmės kirmino, kuris 
nuolat graužia nusidėjėlio 
sąžinę. Dėl to šalia žemiš
kų pagerinimų reikia var
guomenei teikti dvasinį 

Girdi , tokių! peną. Ruošti dažnai ben- 
Idras Komuniias. šaukti i
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Šv. Tėvas Pijus XI, ma
tydamas, kaip vargo žmo
nes baisiai klaidina šių 

iš jų širdžių paskutinę 
džiaugsmo ir suraminimo 
viltį — tikėjimą į pomirti
ni gyvenimą, kreipiasi į vi
sus tikinčįuosius, o labiau
siai į Maldos Apaštalavimo 
narius, kad visi skubėtume 
užkirsti kelią bedievybei, 
kuri skverbiasi ne tik į 
miestiečius, bet ir į kaimie
čius. Rašykimės į Katali
kiškosios Akcijos eiles, 
stokime į Kristaus karei
vių būrius, organizuokime 
darbininkus ir bedarbius į 
katalikiškas organizacijas! 
Atmuškime besiveržiantį 
priešą ir platinkime tarp 
savo vargstančių brolių 
linksmą Kristaus Naujieną 
— Evangeliją. Tam ir yra 
skiriama birželio mėnesiui 
intencija, kad kuo dau
giausia patrauktume prie 
Jėzaus Širdies suvargusios 
žmonijos. Tegul būna visų 
šūkis birželio mėnesiui: 
“Teateinie Tavo Karalystė 
į suvargusią žmoniją!”.

T. J. Bružikas S. J.

tikinčįuosius, o labiau- 
į Maldos Apaštalavimo

Dr. T. Kilbourne, rašyto
jas ir veikėjas jaunimo 
veikime, yra pasakęs aukš
tesnių mokyklų auklėti
niams, Rochester, N. Y., 
kad alkoholis yra pasiro
dęs didesne problema negu 
žinoma. Nemaža žmonių 
žino kitų narkotų žalingu
mą, bet labai mažas skai
čius žino narkoto alkoho
lio biaurumą, ir dėlto dau
gelis jį geria, nežinodami 
ką darą. Yra tokių asme
nų, kurie geria tam, kad 
užmiršus savo vargus arba 
rūpesčius. Bet žmogus tu
ri atminti, kad taip dary
dami laipsniškai visai pra
gers savo atmintį — ir jau 
bus per vėlu susiprasti. Vi
si myli ir gerbia jaunuo
lius, kurie negeria svaigi
nančių gėrimų. Jie yra pa
sitikimi.

Dama Wright, Sir R. A 
Wright, vįeno Anglijos 
“Lords of Appeal” žmona, 
yra teisingai pasakiusi, 
kad bet koks nesusipratė
lis geria “cocktails” arba 
“highballs”.

J. Bu ja.

lio pasikelti prie Dievo minties: “Nes kas Ja
me neregima, Jo amžinoji galybė ir dievystė, 
tai nuo pat pasaulio įkūrimo galima matyti 
proto šviesa iš uždarytųjų dalykų; taip kad 
jie neišteisinami” (Rom. I, 20). Katalikų Baž
nyčia niekada nesipriešino žmogaus protui, 
kurs veikė savo atitinkamoje darbo srityje. 
Bažnyčia visgi reikalauja, kad mokslininkai 
intelektuališkai nenusikalstų, būtent, kad jie 
visada vadautusi sveiku protu ir neignoruotų 
arba neatmestų tikrųjų ir tvirtųjų amžinosios 
tiesos principų.

MOKSLO ĮtERTlNIMAS
Nušvietęs intelektualius modernių dienų 

blogumus, Popiežius Leonas XIII savo enci
klikoje Aetemi Patris rašo: “Pati Dievo Ap
vaizda reikalauja, kad, šaukiant žmones at
gal į tikėjimo ir išganymo kelią, taip pat rei
kia' pasinaudoti ir žmogaus mokslu, būtent, 
tuo pagirtu ir išmintingu pratimu, kurio, kaip 
istorija liudija, kad laikėsi garbingieji Baž
nyčios tėvai. Jie, iš tikrųjų nesiryžo nė suma
žinti, nė. nusilpninti tos dąlies, kuri parėjo 
nuo proto vaidmens, ir didžiajai Augustinas 
nurodė, nušviesdamas to mokslo savybes, kad 
tuo mokslu “pilnas tikėjimas apturimas, tvir
tinamas, ginamas ir uoliu daromas”. Dėl to 
yra ryšku, kąd tikroji religija ieško žmogaus 
mokslo pagalbos, ir kad tikėjimo šviesa neuž
gesina žmogaus proto šviesos, bet dar pade
da ir ryškiau nušviečia.

BAŽNYČIOS DAKTARAI
Išmintingiausiais ir gerbtiniausiais titu

lais Bažnyčia pagerbia galingus, savo šven
tuosius, juos tituluojant Bažnyčios Dakta
rais — už atsižymėjimą moksle, mokytojavi
me ir mokslo nagrinėjime arba . gvijdenime. 
Be skaitliaus, šventųjų karžygių, vardai yra į- 
traukti į jos rostrumo garbę, bet tarp jų visų 
yra vos dvidešimt penki (iš rytų ir vakarų 
bažnyčių), kurie nusipelnė Bažnyčios Dakta
ro titulą. Tokie buvo Šv. Atanazas ir Šv. Jo
nas Krizostomas, Šv. Augustinas ir Šv. To
mas Akvinietis, kurie savo protais nusipelnė 
tapti ypatingai tobuli jų pašvenčiamoje ma
lonėje. Protai, ištobulintas ir pašvęstas tikė
jimu, viešpatavo ramybėje. Tokią dvasinę 
būklę patvirtins įsigilinimas į jų plačius ir e- 
rudicingus raštus. Jų nepaprastas intelektu- 
ališkas genijus parodo, kad dieviškasis ap
reiškimas eina į anapus, bet niekada neina 
prieš sveiką žmogaus protą.

KATAtiBAi MOKSLO VADAI
Tolesnis Bažnyčios pasaulįožiūros liudiji

mas arba palankumas mokslui yra neklaidin
gai įrašytas į paties mokslo istoriją. Argi į- 
vairių mokslinės pažangos skyrių istoriją ga
lima būtų nušviesti be atidavimo pagarbos 
katąlikų vardams, kurie yra garbingi ir ne
išdildomi dėl to kad sujungti su tarnyba mok
slui? Tik pažvelgtame į kęletos katalikų dva
siškių ir pasauliečių vardus, kurie . dabina 
mokslo istoriją. : (

BOTANIKA, CHIRURGIJA, ASTRONO
MIJA

Albertas Didžiasai, vyskupas ir šventasis, 
yra botanikos tėvas. Botanikos istorikas Me- 
yer sako, kad trijų šimtmečių laikotarpyje 
Albertas Didžiasai buvo vyriausias autorite
tas botanikoje.

Nuostabu kaip pasirodo, bet Tepdorikas, 
vyskupas, buvo garsus chirurgas. Jis munifi 
paliko chirurgijos rankvedį, kuriame telpa ję 
paties ir jo tėvo praktikos nuorašai, ir chi
rurgijos atžvilgiu yra vienas iš svarbiausių 
veikalų. Šių dienų chirurgai iš to rankvedžie 
daug kuomi naudojasi.

Kardinolui Nikalojui Kuziečiui esame dė
kingi už pulso skaitliavimą arba nustatymą, 
kad atskirti ligąs. Jis taip pat buvo pirmasis 
formaliai mokyti, kad žeme nėra visatos cen
tras, bęt stumiasi padangėse kaip kitos žvaig
ždės (1456).

Nikalųjus Kopernikas, moderninės astro
nomijos tėvas, buvo katedros kanauninkai 
Nėra tikra, ar jis buvo kunigu ar ne, bet tie| 
žinome, kad jis padėjo vyskupui Mauricijifl 
Fėrberiui prilaikyti . jo dioceziją Katalikai 
Bažnyčioje, kuomet kitos diočezijos tuo motei 
visur atsimetė ir prisiėmė liuteranižmą.

Tėvas Kircher, S. J., buvo pirmasis matyti 
mažiausius gyvulėlius mikroskopo pagalbą, 
ir jis manė, kad tie gyvulėliai buvo ligos prie
žastimis.

(Bus Daugiau)
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daržovių. Reikia turėti o- 
menėje, kad jei valgome 
daugiau negu iš tikrųjų 
privalome, tad mūsų kūnas 
sukrauna dalį to pertek
liaus į paodę kaipo taukus. 
Ir jeigu žmogus daro taip 
per ilgesnį laiką, tad jis 
gerokai nutunka ir taukų 
randame visuose organuo
se. Iš kitos pusės — imda
mi nepakankamą kiekį 
maisto, nors visos svarbios 
dalys būtų jame atstovau
jamos, tačiau rezultatas 
gautųsi toks, kad žmogus 
suliesėtų sunyktų. Todėl 
labai svarbu yra ne tik 
maisto kokybė, bet ir jo 
kiekybė.

lonėmis mūsų geradarius, 
kurių dėka apturėjome fi
nansinį palengvinimą šiai 
vargingai misijai.

Jums dėkingos, 
šv. Pranciškaus Seserys.

Įkas girdėti lietuviai
KOLONIJOSE
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PITTSBURGH, PA.

Seserys Pranciškietės 
Vyksta Pietų Amerikos 

Misijon

Jurgutis suteikė Palaimi
nimą Šv. Sakramentu ir 
tuomi iškilmės baigėsi.

Sao Paulo kolonijoj dirva 
labai plati, nes ten randasi 
apie 20,000 lietuvių gyven-

HARTFORD, CONN.
KLEBONUI SUGRĮŽTU- 

VĖS
Lietuvių Švč. Trejybės 

parapijiečiai rengiasi šau-
Rugp. 13 d., penkios Se- tojų, tik viena parapija, ir niai priimti savo gerbamą

serys Pranciškietės, S. S. i apie penkios lietuviškos ir mylimą kleboną kunigą 
Pan America linija iš mokyklos. Seselės vyksta Ambotą. Jau išvažiavo iš 
Brooklyn, N. Y. išplaukė į ten gelbėt kunigams gai- Lietuvos ir bus New Yorke 
Santos, Braziliją, o iš ten vinti krikščionišką tikę ji- šio mėnesio 16 dieną.
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traukiniu vyks į lietuvių mą> kuris labai žymiai nyk- 
koloniją Sao Paulo. Seselės gta lietuvių gyvenime, ir 
kurios važiuoja šiam misi- naikinti komunizmo dva- 
jos darbui, yra sekančios: i šią, kuri gana stipriai ten 
Seselė M. Julija, Vyresnio-įsigalėjusi. Gal neužilgo 
ji, iš Pittsburgh, Pa.; Sese- Seselėms pasiseks įsteigti 
lė M. Karolina, iš Pitts- • ten savąją mokyklą ir ap-
burgh, Pa.; Sesele M. Mar- rūpinti vaikelius tikybiniu 
celina, iš Grand Rapids, įr pasauliniu mokslu, neap- 
Mich.; Seselė M. Evangelis- leidžiant savo priedermės 
ta, iš Detroit, Mich.; Sese- įr lietuvybės atžvilgiu. Se- 
lė M. Norbertą, iš Mahanoy i gėlės dabar nuvažiavusios 
City, Pa. j stengsis artimai susipažin-

Atsisveikinimo proga, lie- su lietuvių gyvenimu ir 
pos 31 d., 3 vai. po pietų, J1! padėtim, lankys jų na- 
vienuolyne įvyko ypatin-,mus ir teiks jiems visoke- 
----«... riopą pagalbą pagal savo 

išgalės ir vietos klebono, 
kun. Ragažinsko nurody
mais.

Pasitikime, kad su Dievo 
palaima Seselės atliks kil
nų darbą Dievo ir mūsų tė
vynės gerovei. Raporteris.

gos iškilmės išlydint Sese
les misijon. Seselės eida
mos procesijoj giedojo “A- 
ve Maris Stella”, o suėjus

< koplyčion kun. J. Vaitkevi-j
•čius pasakė progai pritai-i 

. kintą pamokslą, raginda
mas Seseles aukoti visas 
savo jėgas praplatinimui 
Dievo Karalystės Pietų A-Į 
merikoj. Anglų kalboj la
bai gražų pamokslą pasakė 
kun. Edgar, Pranciškonas, i 
Jis labai įvertino Seselių! 
misijonorių pasišventimą, 
ir priminė gausų atlygini-jGerbiamieji Geradariai: 
mą toms kurios palieka tė-j ge galo nudžiugome ap- 
vus ir gimines pildydamos | turėjusios didelę auką Tjiėdin trolio Pn narrmlzcln! -v tt-

Šv. Pranciškaus Seserų
PADĖKOS LAIŠKAS' 

Šv. Kazimiero Kapinių 
Direktoriams, • 
Chicago, III.

Dievo valią. Po pamokslo 
kun. Edgar įteikė viršmi- 
nėtoms penkioms Seselėms 
misijų kryžius. Kun. A.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE, MD.

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St, 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

Tel. Broekton 2005

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavermis ar restauranus visuomet pra

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

PIKNIKAS
RENGIA

Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos
O sekmadienį, rugp. 21 d., 

vakare, pusę po penkių, 
mokyklos salėje įvyksta— 

sugrįžtuvių vakarienė.
Tikietai atspausdinti ir vi
siems bus preinami. Taigi, 
raginame visus ir visas 
Hartfordo ir apylinkės lie
tuvius - lietuvaites nusi
pirkti kuogreičiausiai, nes 
paskui bus gal pervėlu. 
Kas ateis nesigailės, nes iš
girs ką tik parvežtas iš Tė
vynės naujienas. Taipgi, 
galėsite pavalgyti ir pasi
šokti, nes gros Prano Pakė- 
no lietuvių orkestras.

Rugsėjo - Sept 4 d., 1938
SEKMADIENĮ — PRIEŠ LABOR DAY

Bus įvairi Sporto programa. Rudeninis “Clamsų” balius. Smagi muzi
ka. Skanūs valgiai ir gėrimai. Vaikams linksma pramoga — centų jomar- 
kas, toniko žindimas ir daug kitų šposų. Vyresnieji turės progos linksmai 
praleisti laiką, baigiant vasaros sezoną su šauniu pikniku. Kviečiami visi 
dalyvauti. Rengėjai visiems užtikrina gerą laiką.—

KARNIVALAS!
Metinis lietuvių parapi

jos karnivalas prasidės šio 
mėnesio 24, 25, 26 ir 27 die
nomis, tai yra: trečiadienį, 
ketvirtadienį, penktadienį 

i ir šeštadienį vakarais, mo
kyklos kieme, kampas Ca- 
pitol Avė ir Broad Street. 
Bus laimėjimai ir visoki į- 
vairumai taip, kad galėsite 
pasilinksminti ir tuo pačiu 
paremti savo lietuvišką pa
rapiją. Šįmet dovanomis 
bus išleista iki 500 dolerių. 
Taigi nusipirkite, tikietų. 
Bus 10 laimėtojų.

Karnivalo komisija nuo
širdžiai kviečia Hartfordo 
ir apylinkės lietuvius ir lie
tuvaites į karnivalą. Turė
site linksmą laiką ir nau
dingai jį praleisite.

Maistas, Kurį Privalome Valgyti

KRISTUS ALYVŲ
DARŽELYJE
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$2000.00 iš Šv. Kazimiero 
Kapinių iždo, skirtą Pietų 
Amerikos misijos reika
lams. Nėra abejonės, kad 
ši finansinė parama žymiai | 
prisidės prie palengvinimo 
sunkaus darbo mūsų Sese-; 
lems šių suvargusių lietu
vių gyvenime.

Tariame nuoširdų ačiū 
visiems Direktoriams už 
susirūpinimą ir prisidėji
mą prie šio kilnaus tikslo. 
Mes iš savo pusės stengsi- lietuvių parapijos piknikas 
mės bent dalinai jums atsi- Wicker Park, Ridge road. 
lyginti savo nuolatine mal- Piknike dalyvaus daug 
da; taip pat nepamirškime aukštų svečių kaip: Majo- 
ir tų sielų, kurių kūnai pa- ras, miesto kontrolierius, 
laidoti Šv. Kazimiero Ka- policijos viršininkas, aps- 
pinėse. kričio valdininkai ir kan-

Lai Dievulis gausiai at- ddataiš Taip pat daug bus 
lygina visokeriopomis ma- svečių iš Chicagos.

Pikniko programa bus la
bai įvairi: bus radijušas, 
garsiakalbis the Peoples 
Furniture Co. Dainuos Ce
cilijos Br-jos choras. Bus 
juokų sportas, įvairūs lai
mėjimai, lietuviški šokiai 
ir žaidimai ir daug kitų 
linksmybių.

Draugijos dalyvauja šia
me piknike “in corpore” su 
premijomis.

Lietuvi! nepraleisk pro
gos pasidžiaugti šią dieną 
su kitais savo broliais ir 
draugais, o kartu paremsi 
ir savo parapiją. K. M.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NIW BRITAIN, 3700.

"Žemės Drebėjimas” India
na Harbor

bus 1938 m. rugpiūčio 28 
dieną, nes tą dieną įvyks

Chorų Sąjungos Nariams!
Seimo nutarimu, “Muzi

kos Žinios” yra ir chorų 
organas. Chorų, priklau
sančių į Sąjungą nariai 
gauna “Muzikos Žinias” 
už vieną dolerį ($1.00) me
tams.

Prenumeratą turi prisių
sti choro raštininkas arba 
vedėjas. Kitaip negaus už 
tą kainą. r.

Konstancija Skeli y, 
Chorų Sąjungos Sekretarė.

Klausimas apie tai, kokį 
maistą privalome valgyti, 
yra vienas iš svarbiausių 
kasdieninio gyvenimo pro
blemų. Dažnai tas klausi
mas yra sprendžiamas iš 
parankumo pusės, o ne lo
gikos ar tikro žinojimo at
žvilgiu. Sveikas ar liguis
tas kūnas priklauso nuo to 
kokį maistą mes vartoja
me. Netinkamas maistas 
dažnai iššaukia mumyse 
atmainas, kurios gali būti 
atitaisytos tik per ilgą lai
ką ir gerą maistą. Jei nori
me būti sveikas, tai be van
dens dar penkios medžia
gos yra svarbios, kad ras
tųsi mūsų diete, būtent, vi
taminai, mineralai, prote- 
nai, riebalai ir carbohyra- 
tes. Apie kiekvieną tik ką 
minėtą medžiagą mėginsiu 
duoti smulkesnį aprašymą. 
Mes žinome kelius skirtin
gus vitaminus, kurie pri
valo būti maiste, idant 
žmogaus sveikata negalė- 

’ tų nukentėti. Tuos vitami
nus suskirstoma sekančiai: 
1) iš riebalų gaunamus, 
pavyzdžiui, iš sviesto, sme- 

1 tonos ir žuvų trano, 2) Ku- 
rie beverdant sunaikinami, 

’ bet išsilaiko šviežiose dar
žovėse ir vaisiuose, kaip 
antai: salotose, kopūstuo
se, tomatėse, apelsinuose, 
obuoliuose ir tt. ir 3) kurie 
nesunaikinami per šilimą 
ir svarbiausiai gaunami iš 
pieno ir kudos mėsos.

Mineralai yra reikalingi 
dėl kaulų ir kraujo sudary
mo. Mes randame piene la
bai daug mineralų ir vita
minų, o ypatingai kalkių. 
Paskiau stambūs avižų 
miltai (oatmeal), džiovin
tos pupos, salotos, spina- 
čius, kopūstai ir k. žalios 
daržovės irgi aprūpina mus 
mineralais bei vitaminais. 
Taip pat patartina vartoti 
tomates, apelsinus ir obuo
lius.

Proteinus randame piene 
ir pieno produktuose, mė
soj, kiaušiniuose ir žuvyje. 
Tam tikra rūšis ir kiekis 
turi būti, nes kitaip žmo
gaus vystymąsis ir augi
mas sustos.

Rašo Dr. I. E. Makar kalorijomis. Kalorija yra 
šilimos vienetas. Viena 
uncija proteinų arba car- 
bohydrates duoda maž-

Riebalai yra labai svar- daug 115 kalorijų. Kad su- 
būs priedai prie dieto. Jų žinojus valgio šilimos ver- 
svarbumas pasireiškia e- tybę mums reikalinga žino- 
nergijos suteikime. Prie ti maisto sudėtį ir jo koky- 
riebalų priskaitoma svies- bę. Knygos, kurios išsa- 
tas, Smetona ir tt. _ miai parašo apie maistą, 

Carbohydrates yra būti- paduoda vartojamų valgių 
nai reikalingi ir mes juos kolorijų lenteles. Yra aps- 
gauname iš saldžiųjų me- kaičiuota, kad Amerikoje 
džiagų. Didesniąją dalį mū- vyrui ar moterei ramiai 

gyvenantiems namie reika
linga per dieną 2500 kalo
rijų; jei kiek daugiau man
kštinasi — 3000 kalorijų. 
Lengvesnis užsiėmimas te
reikalauja 3500, o sunkus 
darbas 4000 ir net daugiau 
kalorijų. Kai kurie šios ša
lies žinovai nurodo,, kad 
žmogaus kasdieninis valgis 
turėtų susidaryti iš sekan
čių dalių: vienos kvortos 
pieno, salotos, dvi porcijos 
žalių daržovių, mėsos ir 
dviejų kiaušinių. Be to, 
kiekvienas asmuo gali paį-

v •

Ką tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa
veikslų, 33x17 colių didu
mo. Šis paveikslas vaizduo
ja, kaip saulei leidžiantis, 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die- 

Įnas, susijaudinęs verkia. 
I Paveikslas tikrai gražus ir 
i vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime maža kiekį. Kas nori
te šį paveiksią įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

NAUJOS KNYGOS

sų dieto sudaro carbohy
drates.

Be išvardintų maisto da
lių yra dar kiti svarbūs da
lykai, kuriuos reikia pri
imti domėn, idant valgo
mieji produktai būtų gerai 
išnaudojami. Reikia žinoti 
kiek valgyti ir kaip maistą 
paruošti. Geras ir gražus 
maisto paruošimas didina 
jo sunaudojimą. Be to, 
mums priseina įsidėmėti 
maisto energijos vertybė, 
kad pajėgtume atlikti vie
nokį, ar kitokį darbą visai 
nesinaudojant kūno audi- . . A. 
niais. Suskaldytos maisto vainoti sav0 val« Pasum- 
produktų dalys gamina ši-'damas laisvą kiekį duonos, 
limos. Ši šilima matuojama sviesto, vaisių arba įvairių

• v

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas Židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka- 

. taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........  $1.00.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .....................  25c.

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............ 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ..................................

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ............ 20c.
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

25c.

SVARBUS PRANEŠIMAS
I

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

♦

i
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Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

Ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavirną.

Dirso’s Laidotuvių Įstaiga
ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 
LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J. Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865
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Nauji Vilkaviškio Vyskupijos 
Kunigy Paskyrimai

Kun. V. Šuminas paskir
tas Vilk. Vysk. Kurijos se
kretorium, iš Prienų kun. 
J. Stankevičius — į Vilka
viškį vikaru, iš Sintautų 
kun. K. Kudirka — į Prie
nus vikaru, iš Varbalio ku
nigas Pr. Riauba — į Sin
tautus vikaru, iš Z. Pane
munės kun. K. Dominaus- 
kas — į Virbalį vikaru, iš 
Gelgaudiškio kun. J. Liut
kevičius — į Žem. Panemu
nę vikaru, iš Leipalingio 
kun. P. Totoraitis
roslavą vikaru, iš Kalvari
jos kun. V. Pankevičius — 
į Leipalingį vikaru, iš Mi
roslavo kun. A. Jančiaus-[ 
kas — į Kalvariją vikaru, 
iš Plokščių kun. J. Gumau- 
skas — į Gižus vikaru, iš 
Garliavos kun. A. Burdulis 
— į Kapčiamiestį vikaru,' 
kun. A. Drazdys — į A. Pa
nemunę vikaru, iš A. Pane
munės kun. A. Babilius — 
į Kalvariją, vikaru, iš Griš
kabūdžio kun. V. Valevi-

į Mi-

.............." »■ - 1 —

Kaip^lnaffi
• —’— .iAmerikiečiai lietuviai iš 

laikraščių įr iš kun. Kapo
čiaus apsilankymo Ameri
koje jau žinp, kad Kaune 
statoma didinga puiki pa
minklinė Prisikėlimo baž- .... ... 
nyčia, kuri bus lietuvių kriste krito irsųtemo 

klausomybes atgavimo pa-;ną Nosiedų kaime per^ū- 
minklas.

Kaip gi vyksta šios baž- trausko kluoną ir jį

bet viršinin- s&Ulįįtė: “O taip tu 
labai JaėgaL Taip, kaip vė- 

į žys”. į,viską ką tas berniu-; 
jkas sakė, viršininkas sau- ., 
| kitaip mąstė. Tuoj gydy
tojas atėjo , ir išsitarė vir
šininkui: “Šitas vaikas bu
vo labai narsus”. Viršinin- 

tkas užklausė jo: “Kaip”?
^ Gydytojas prašė berniuko 

i papasakoti jam. Berniukas 
jam pasakė, kad kaip jis 
bėgo per lygumą jis buvo - 
priešų peršautas į koją. Jis * 
mėgino bėgti, bet negalėjo, 
tai jis vilkdamas koją - 

i šiaip taip pasiekė kareivi- ’ 
, . , . , , nes. Kaip tik jis įėjo par-

-----------, —buv° *?a.k«s berniukui bėg- 1€ pnsgJwis ir s jo ran- ■ 
septyni vaikai be motinos, padirbti duris ir įdėti lan- siutas. Ūkininkai yra susi- kalyje. Iš priešakio jau Ii-- Pažiūrėjęs vėl, pamatė kos į§pUojė laiškas. Karei- 

gus su laikiniais stiklais, rūpinę dėl pęrgausaus. jau piešai artinosi. Manė jis ! berniuką einant dar pama- vis pamatęs laišką paėmė

čius — į A. Panemunę vi
karu, iš Kalvarijos kun. A. 
Šukevičius — į A. Panemu
nę vikaru, iš Lazdijų kun. 
A. Labąnaųskas — į Griš
kabūdį vikaru, iš Naumies
čio kun. J. Mačiulaitis — į 
Alvitą vikaru.

' Griaustinio Auka
Pagirys.—Liepos 11d. 

griaustinis nutrenkė Ne- 
dervų vnk. gyv, Banelienę, 
kuri nešė į ganyklas vai
kams užsivilkimą. Paliko

Siautė Smarki Audra
Pagirys. — Liepos mėn. 

j 2 d. perėjo per Pagirių a- 
pylinkę smarki audra. Kai 
kuriuose kaimuose išvar
tyti trobesiai, ar nukelti jų 
stogai. Kai kur šieno jei iš- 

j nešioti per 100 m. Viename 
! kaime išverstas kryžius. 
Vietomis suplaktas vasa
rojus, rugiai. Daugiausia 
nukentėjo Naujėsėdžių, 
Maulių ir kt. kaimai.

IV
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I tMOTt a

MA^’pi’DVY^S^

jog per keliolika žingsnių 
nebuvo nieko jnatyt, išgul
dė daug javų ir apsėmė 
męsnes vietas. Tokio smar- 
kaūs Metau^Mt! niekas j^e- _
atmena. Žodžiu, vanduo | kapiąyo^u lenkais. ^jt- 

xĄyvx<*, muo uuvuuiį -.—-sitlko, kad lietuvių ąmuhi-
tautos prisikėlimo ir nepri-jvėlUTvąkarą.^ Jfe-; ’ęįja j^sibaig^ j Kaviįoiųe-

has'itrenkė ?ūkn St 12- W

___   _ , mB — * ---------- --------—■* — — 
nyčios statyba? Bažnyčios gė; Perkūnas, trenkė4c Ml- 
sienos jau išvestos. Šiemet kytų km. į kryžių. Be to, matė pLt

.1

uždengti stogą, , ,
grindis, ištinkuoti vidų. _ --
vedžioti elektros laidus, Gaisras buvo greitai užge-

per L 
kas.sžIi! 

h!

Kiti t ai iM»iuaai>aui*ir»K |

per langelį, karo vadas įsa-! 
kė jam, kad kaip jis pa
sieks žemę, kad bėgtų tiek, 
kiek jis galės iki nubėgs į 
kareivines. Pasiekęs žemę 
vaikas pradėjo bėgti kiek 
jo kojos nešė. Atsigrįžęs 
viršininkas padrąsino savo 
kareivius. Dar sykį pažiū
rėjęs per langą, nustębo 
pamatęs berniuką einantį i 
labai iš palengvo. Tas su-Į 

pziurėjęs pilyje,' ei*zin9 vadą labai, nes jis’

- -JT”nes vadas žinojo, kad ąei

5
juęs nugjUęs. Be§i- 

iaut.^o.

laidus, Gaisras buvo greitai uzge-i surado mažą langelį užpa- 
ėti lan- siutas. Ūkininkai yra susi- kalvie. Iš nriešakio iau

lietaus, kad nesutrukdytų 
nuimti derlių.

sau: “Kad tiktai turėčiau i žiau. Vadas pyko dar la-
mažą .vyruką, kuris gale- biau, Už kelių dienų sulau- _____  * ___
tų išlipti per langelį nusi- pagelbos ir lietuviai per- vaįkui koją' nupjovė,

.’i.: i___i_____  •__ j____ -_______j-ilcralSin lorilriia • « « • w

Kitais metais bus dirba
mas bažnyčios vidus.

Bažnyčios įrengimo ir 
puošimo pilnas projektas 
dar nesudarytas. ~ Tačiau 
atskirų dalių įrengimo 
bendrieji bruožai numaty
ti- . • tl „ .

Žuvusiųjų dėl nepriklau
somybės koplyčia bus į-!lietuvaitė Šilberytė, jau 
rengta ant bažnyčios sto-. rengėsi važiuoti į Angliją, 
go mažajame bokštelyje, Prieš išvažiavimą atgal ji 
esančiame pietiniame baž- maudėsi Nemune ir čia pa- 
nyčios gale virš didžiojo skendo, 
altoriaus. Koplyčios sienos 
bus išpuoštos freskomis, 
vaizduojančiomis kovų dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės'momentus. Čia pat bus 
įmūrytos marmurinės Įen-! ~ • 
tos su žuvusiųjų dėl Lietu-! 
vos laisvės pavardėmis.; v 
Koplyčioje nuolat dega ug- ” 
nis, primindama amžinai 
gyvą lietuvių tautos dva
sią. .

Kiekvieną vakarą, po zu-jj^įg atsiims arba bus išmokėta nario pašalpgaviams. I 
vusiųjų pagerbimo Karo ...... — >

Nuskendo IšAngfijos Atvy
kusi Lietuvaitė

Šiomis .dienomis iš An
glijos į Lietuvą atvykusi

leisti kalnu ir dar gauti 
mums pagelbos. Apsižiū
rėjo jis, ir kampe pamatė 
berniuką, ir tuoj jo už
klausė, ar jis norėtų at
likti gerą darbą savo tėvy
nei? Berniukas nudžiugęs 
sutiko. Tada viršininkas 
padavė jam laišką, ir iškė
lė mažą drąsuolį per lan- 

I gutį. Leisdamas berniuką

ir atidavė vadui; o berniu- .
■ ką nuvežė į ligoninę. Čia 

nes J
Be

lankė kareivius ligoninėje, prisipildė ašaromis, 
jis girdėjo balsą šaukiantįin&s jūs 
jį. Apsidairęs, jis pamatę gęras ir galingas esate!” 
tą patį berniuką. Nenorėjo Bet vadas jam atsakė: — 
jis pas jį eiti, bet nuėjo. ’
Vaikas jam pradėjo aiškin- vadas^Bet tik vadas! O tu 
ti apie atsitikimą kada va- 
das jį , leido per langą,, ir

galėjo lenkus. .............. .buvo labai sužeista.
Vieną dieną, kada vadas kalbant berniukui, vado a- 

“oi

t “Tięsa esu kariuomenės
esi Didvyris”,

Juozapina Grimavičiūte.
Vasarines Mokyklos

tkaig Jabai greitai bėgo Mokinė, So. Boston, Mass.

Klasė B — 20 Year Payment Lifę. Šis certifikatas

klausomybes. Tokiais mo-

>

— • • — • f • • *•»’»’* S -* • • J »

Klase C — 20 Yeąr Endowment. Nariui mokėjus;

Vajaus Užbaiga Gruodžio 15, 1938
T * -----V7---------------------- • •

Susivienymo Narystės Certifikdtai
■ • Endowment at Age 85 yra mpkaųia.iki! nuo r-omirunes ^zoįu.uu, $

, 85 metų. Narys sulaukęs to .amžiaus savo . pomirtinę ( tų certifikatas išmokėtas.

nė mokestis $2.20. Sulaukę 16 metų turi persikelti au
gusių skyriun. Persikelianti augusių skyriun gauna 
25 procentus iš sumokėtų pinigų apdraudos skyriun.- 
Pomirtinė nuo $48.00 iki $250.00.

Klasėje B mokęstys sulig metų. Mokama kas mė-’ 
’ nuo. Pomirtinės $250.00, $500.00 ir $1,000.00. Po 20 me- ‘

?> —=------------ ---------
Pašalpos Skyrius

Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos skyrium Už 
$3.00 savaitinę pašalpą mokama 25c. į mėnesį; už $6.00 
— 50c.; už $9.00 — 75c, už $12.00 — $1.00.

Įsirašant nariai kartu ir pašalpon, Lėšų Fondan 
moka per mėnesį penkis centus ekstra.

- ------------------- - — l"

mentais didžiajame bažny- per 20 metų, jeitbūna gyvas, išmokama jam pačiam, o 
cios bokšte bus uždegami jeį mįrįų ankščiau, tąi jo pašalpgaviams. 
stiprus elektros žiburiai, p _ Ęndovvment at Age 60. Nariui sulaukus
kurie paskleis sviesos metų, išmokama jam pačiam arba pašalpgaviams. 
pluoštus viršum xi&o Kau- §įoje klasėje nariai gali įsirašyti nesenesni kaip 40 me-

I ■įy
Kad galėtų daugiau zmo-. Dabartiniai Susivienymo narystės certifikatai y- mCUi ^uS.yiCIiY„i<ts sičiui* apie

nių pasimelsti UZ ŽUVUSIUS pn triiu mAtu mnLaiimo hirivAHAir'A-l + - Hirtpvvnp <s+ncra<i'ra ?u rezervais, r o trijų metų mokėjimo, turi vertę ir. tukstancius savo narių. Vieni iš jų suserga-naturalem
ir tėvynę, oaznycios stogas, apSaUgpja nariot sumokėtus pinigus. Pavyzdin, narys, iiern™ Vitna ič+inira įvairina «i^iriimn noiaimSa Šnai
ra toks erdvuq kad 1 enp-vai'būdamas 20 metų amžiaus, įsirašo Susivienyman 20 vicuyui«,» Utsuamab maienaię pitgeiuą ūglį ir si 
o-oisa ont- ™ ai/iird-; nn me^ EndQwment, t. y., certifikatas išmokamas pačiam mų užkluptiems nariams mažina vargą, rūpestį galės ant jo sulipti po kele-.nariui 20 metų mokėjus., Daleiskime, : _ ' ' ....... —

metus moką kąs mėnuo .reguliariai savo duokles, bet'tus Susivienymas Tšmoka'apie 250*'pomirtinių nuo 150
Didžiojo b^sto^rsun^:štaitotokioatsi^, Ud dausiau mokė - 1 J m y

Lietuvos^lobein ^v^^Kazi^'kuomet vistiek jo Sumokėti pinigai nežūna, vieną metą mirus msKiria is gyvųjų tarpu, ousivieny-
Tnin tnniv pasirinkti du būdu: a) išmokėtas certifikatas ir mas mažina apnašlėjusių šeimynų materialį skurdą,

miero garben loję Roply-,b) RraUgintas terminas, t. y. mėnesinių mokesčių na-1.......---------- ................................ ................... ...
ęioje bus įmūryta ir mar-^pyg nemoka> bet esti/geram stovyje ir skaitomas prie 
muro lenta su NepnKlau-| pilnąteisiu nariu. Tad jeigu Klasės C — 20
somybes paskelbimo akto - — - ------- ----
tekstu. Virš stogo bus pa-į 
talpinta 14 skulptūrų, vaiz
duojančių Kristaus kan
čios kelią ir mūsų tautos 
kelią į laisvę.

Prisikėlimo bažnyčios 
statybos darbai ligi šiol 
kaštavo jau 650.000 litų. 
Nors aukos plaukia, tačiau 
vykdomiems darbams jų 
neužtenka. Baigus sienų 
statybą, manoma pratęsti 
platesnį aukų rinkimą ir 
išleisti net statybos reika
lams tam tikrus paskolos 
lakštus, kuriuos bažnyčios 
administracija išpirks po 
dešimties metų.

Bažnyčios statybą remia 
ir vyriausybė, be ankščiau 
duotų sumų,ir šiemet baž
nyčios statybai vyriausy
bė paskyrė 75,000 fitų. Tsb.

Susivienymo Reikšmė Ir 
Naudingumas

• ... • « * • i .. • : i - L •

Kiekvieną metą Susivienymas sušęlpia apie šešis
I

i apsaugoja^narip^sumpkėtus pinigus. Pavyzdin, narys, ligom, kitus ištinka įvairios sužeidimų nelaimės. Susi- 
.. on 4... vienymąs nešdamas mąterialę pagelbą ligų ir sužeidi-

““ ir są
narys per tris sikrimtimą ne tik jų pačių, bet ir jų šeimynų. Per me

lžtai kas tokio atsitiko,.~kad daugiau mokėti neišgali, iki 2,000 dolerių. Tiek, mat, mūsų brolių ir seselių kiek- 
.. nes yra vieną metą mirtis išskiria iš gyvųjų tarpo. Susivieny-

- — ■ »- . . -J
suramina našles ir našlaičius netekusius vyro arba tė
vo duondavio.

Bendrai, kiekvieną mėnesį Susivienymas išmoka 
per $20,000 savo narių šelpimui ligose ir sužeidimuose, 
taip pat mirusių narių pašalpgaviams, išmokant jiems 
paskirtas pomirtines., ?

Per savo 51 mętų gyvavimo laikotarpį Susivieny- 
mas išmokėjo virš dviejų milijonų dolerių savo narių ir 
pašalpgavių naudai.

Kur Kreiptis?
Visi, norintys įsirašyt į Susivienymą, kreipiasi prie 

savo parapijoj arba kolonijoj gyvuojančios kuopos val
dybos, arba prie yįetos organizatoriaus, kurie da pla
čiau supažindins su visą tvarka, aprūpins reikalingom 
blankom ir Informacijom, ( .

Kur nėra kuopos, iš tos kolonijos žpionės gali pri
klausyt prie, centralįnės (atskirų — pavienių narių) 
kuopos. Tuo reikalu reik kreiptis į Centrą.

i rys nemoka, bet esti, geram stovy je ir skaitomas prie 

metų Endowment, — už $1,000.00 certifikatą narys 
mokėjęs peš 5męt,us sustoja mękėjęs ir pasirenka Iš- 
rpokętą Certifikatą —- Rąid Up insurance, tad jo cer
tifikatas yra.y^ętąs $256.00. Reiškia, jis daugiau ne
moka, ir po 20 įįietų. Jeigu busgyvas, jam pačiam bus 
išmokėta $256.00; jeigu, mirtų, tąi jo pašalpgaviui. 
Prailgintas Terminas — Ęxtended Insurance — jis bus 
pilnai apdraustas per peąkioliką metų be jokio mokė
jimo mėnesinių duoklių. Jeigu tame peri jode narys 
mirtų, tai fbus išmokėta tokia suma, k,okia bus pažy
mėta certifikatę, jeigu jįs buę gyvas,jtai pasibaigus 15 
metų, t, y. tuo laiku, kuomet pasibaigia certifikato ter
minas, nariui bus išmokėta cash $122.00 ir tuomi tarp 
nario ir Susi vienyto, sutartis bus pabaigta..

Kas parašyta ^pie, Klasės C certifikatą, tas tinka 
ir kitų,klasių certifikatams. Kiekvienas iš jų po trijų 
metų mokėjimo turi sąvo vertę ir apsaugoja narį nuo 
spenjavimo ir praradimo įmokėtų pinigų.

Įsirašęs nąųją^Jary^ bile kurion Apdraudos sky
riaus, kląsėn, lieka pilųateisjų nariu praėjus 30 dienų 
nuo jo -aplikacijos u  ̂rekordą vimo Centre. Pašalpos 
skyriuje — po šešių mėnesių.

jaunamecių Skyrius

I

Įsirašant Vajaus Metu 'Nėreik 
frtdk'ėt ĮstojiVno

Plačiąu. su ęrgamzacijos tiksląis, ,tyar£a 
mu susipažinsit iš Susivienyųio Konstituęijo 
gano “GARSO”, ta " '

Nosledai (Šakių ąp.). — 
Liepos mėn. IĮ d. per šią ą- 
pylinkępęrėjo didelė aud
ra su labai smarkiu lietu
mi ir perkūnija. Smarkus 
vėjas išlaužę .daug medžių 
Tr apdraskė slogų, o lietus, 
kuris buvo toks smarkus,

».
‘ a ir veiki- 

« or- 
urį kiekvienas narys gauną.

Kuo ankščiau įsirašysit, tuo geriau. Mokėsit ma
žesnes įstojimo mokestis ir. mėnesines duokles, ,tuo pa
čiu metu būsit apsirūpinę ligų ir mirties nelaimėse.

■ i A ■ c a
KLASĖ A ,

Susivjenymąn nariais gali būt įrašomi: Jau n ame- 
čių Skyriuje, Klasėje A; nuo 1 metų iki 15 metų; n^eti-

LlPTUViV R.K.SUSlVliNYMAS AMERIKOJE 
(LlTHUANl'A’N R. C. ALLĮANCte of AMERICA) 

B6x32)73 E.Soii&ŠHP.O: Wiffce$-Bam, Pa.
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1938 m. liepos 5 d. jų, kurios tik turėtų tauti-

(Lietuvos Generalinio 
Konsulo Laiškas žydų 
laikraščio redaktoriui)

tojai buvo ypatingoje prie
spaudoje: nei savo spaudos, 
nei bent kokių organizaci-

| nį antspalvį, sudaryti ne- 
. galėjo. Vėlesniu laiku galė- 
jo kokiam miestelyj įsis- 

i teigti krautuvėlė koopera- 
tyviniais pagrindais, bet 
negalėjo tarp savęs jung
tis į didesnius vienetus, nes 
čia jau kildavo tautinis 
klausimas, o tai reiškė ir 
politiką.

DIDELIS NUOŠIMTIS 
ŽYDŲ

Dar paminėsiu, kad da- 
šį mano laišką patalpinti bartinės Latvijos ir Esti- 
Jūsų laikraštyje; kaipo to jos teritorijose tik kai ku- 
medalio rantą. (rios kategorijos žydams

P. Dr. Sudarsky skaito A. buvo galima gyventi su 
Etkindo straipsnį perdaug vardiniu rusų administra- 
optimistiniu ir todėl patei- ei jos liudijimu, o Lietuvoje 
kia skaitytojams tikrą f o- (rusų laikais) buvo galima 
to, be retušavimo, kuris, jo 
žodžiais, duos aišku vaizdą 
apie Lietuvos žydų padėtį.

Ar autorius tą vaizdą da
vė? Leidžiu sau paabejoti, 
ypač jo išvados verčiančios 
visą kaltę lietuviams, man 
atrodo vienpusiškos, o pert _ _
tai negana gilios. Jei vien Je atsirado didesnis žydų 
ant to kelio apsistosime, e- gyventojų nuošimtis — 
šamai padėčiai nepadėsi- (7,15) nei kitose Baltijos 
me. ' I valstybėse (Latvijoje 2%

Panagrinėsime faktus, ir Estijoje 1%), ir kodėl 
kuriuos nurodė abu auto- prekyba ir amatai buvo jų 

rankose.
Kaip trečia reikšmės tu

rintį faktą nurodysiu, kad 
Latvija bei Estija paveldė
jo uostus ir tai ne bet ko
kius, o žinomus ir gerai į- 
rengtus: Talina (Revelį — 
Baltijos Portą), Rygą, Lie- 

skaitytojas ‘tinkamai su- J po ją, Vindavą ir mažesnius

Ponui “Forward” Redakto
riui, New Yorke.

*

Didžiai Gerbiamasis:
Tamstos laikraštyje til

po, Pone Redaktoriau, du 
Lietuvą ir jos žydų padėtį 
paliečiančiu straipsniu. A- 
not Jūsų prierašo, ponas A. 
Etkind atvaizdavo vieną, o
ponas Dr. M. Sudarsky, ki-! 
tą medalio pusę.
. Prašyčiau neatsisakyti

visiems, nes ten nuo Lietu
vos Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto laikų, jo specialia 
chartija, žydai galėjo lais
vai gyventi ir verstis pre
kyba ir amatais. Šį faktą 
aš privedu čia tik kaip pa
aiškinimą, iš kur Lietuvo-

riai. Svarbiausia, abiejų 
nuomone, blogybė, tai — 
Lietuvos kooperatyvai — 
jie nori patraukti lietuvius 
ūkininkus prie miestiško 
darbo. Jie yra Valdžios pa
laikomi ir išmuša žydus iš 
jų užimtų pozicijų. Kad

WUU- i X.  ----------------------- ------ ----------------------------------------------------- I

prastų šį klausimą, turime' Galsalį, Pernau. Dėka tų 
sugrįžti į prieškarinę pade-j uostų, ten išaugo, palygin
ti- Tada lietuvis buvo ūki- ti, stambi industrija. Gal 
ninkas, prekyboje ir ama- būt dalis fabrikų ir nuken- 
tuose vyravo žydai, kurie tėjo per Karą, bet vistiek 
apgyvendavo miestus ir daug pastatų ir mašinų li- 
miestelius, sudarydami, y- ko, o svarbiausia liko įvai- 
pač mažesniuose mieste- rių specialistų technikinis 
liuose, net 60% ir daugiau kadras ir prityrusių darbi- 
visų gyventojų. Čia Lietu- ninku. Su jų pagalba buvo 
va, anuomet Rusijos dalis, galima atnaujinti^ tą, kad 
buvo skirtingoje, lyginant 
su Latvija ir Estija, padė
tyje. Ten gyventojai, dau
gumoje evangelikai, nebu
vo varžomi Rusų valdžios

J
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liepos 1Y d. iškilmingai atidarytosios Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados vaizdai: dešinėje — Vilniaus lietuviai sportininkai 
priesaikos metu; kairėje — tautiškieji šokiai.

priminsiu, kad Lietuva džios finansinė parama a- giau, jie, steigdami tas į- 
daugiausia iš visų trijų tėjo iš Valstybės Iždo. Tai- mones, neprašė Valdžios 
Baltijos Valstybių nuken- gi, privačiam pirkliui ir jo apsaugoti jų gaminius auk- 
tėjo nuo Karo. kapitalams čia vietos nėra, štais muitais, O kaip su

Tokiom sąlygom esant, bet su tautiniu klausimu dauguma kitų steigėjų (aš 
Lietuva, atgimus kaipo sa- tas taip pat nieko bendro neatskiriu žydus nuo ne 
vystovė Valstybė, nieko ne- neturi. Nei paskiri asme- žydų). Atsigabenę už porą 
turėjo ir buvo blogiausioje nys nei luomai ir net tau- tūkstančių dolerių senas 
iš visų trijų Baltijos Vals- tybės negali pretenduoti į mašinas ir turėdami 5-6-10 
tybių, padėtyje. Kuomet a- monopolį, visos Valstybės darbininkų jie tad kreipėsi 
bi kitos valstybės ekspor- sąskaitom ji Valdžią prašydami padvi-
tuodavo į užsienį po 5000— Tie kooperatyvai, kurių gubinti muito tarifą jų ga-
6000 tonų sviesto ir sūrio dabar yra apie 1200 su 150, minamoms prekėms. Batų 
ir jau išdirbo jų markę, 000 narių, dar toli gražu tepalo gaminimas dar ne 
Lietuva dar neturėjo nei nevienija visų ūkininkų, pramonė; tekstilės gi pra- 
vienos garinės pieninės, Bet jau ir dabar jų dėka, o monei pradžią padėjo lietu- 
jokios standartizacijos, ne pirklių, daug atsiekta.' viai amerikiečiai; tik vė- 
prekių nepažinojo. Čia rei- Lietuvos eksportas 1937 m. liau užiūrėję čia gerą pers- 
kėjo skubių ir energingų pasiekė gražios 208,325,000 pektyvą pradėjo steigti ir 
chirurginių priemonių, kad litų sumos, o šių metinis 
pavytų kitus. Kur tada bu- eksportas ir toliau auga, 
vo privatūs pirkliai ? Ar jie Prekių standartas yra auk- 
pastatė, ar įrengė nors vie- štas ir Lietuvos linų, svies- 
ną pieninę? Jei jie vedė to ir kitokių produktų mar- 
prekybą dešimčiais metų kė plačiai žinoma. Netenka 
ir įgijo prityrimą, ar jie a- kaltinti privatų pirklį, kad 
tėjo kuriančiai Valstybei į jis neinvestavo kapitalą į 
pagalbą su savo patari- įmones, kurių pelnas buvo 
mais? Pagaliau kas pirmas problematiškas arba, ge- - _
parodė kelią kooperaty- riausiam atvejui, galėtų daktaras pamiršo^ paaiš- 
vams tautiniais pagrin- atnešti vaisius tik po ilgų kinti, kad Lietuva šioje ša- 
da»lS r___ _____ __ 1__ * > • * • * oi-nYnkino
— pirmieji buvo kaip tik padėtį, tai būtų prasižengi- įmones celiuliozės ir paka- 
žydai, tik jie paėmė sau ar- mas prieš Valstybę. |vimo popieriui Klaipėdoje' uip par^^arkan^"vais- Dr'Jos įstatus ta prasme,
timiausią specialybę — į-į Neišlaiko kritikos ir po- fabrikai priklauso vokie-Įtybįne kalba, kaip ir patys K —
steigė provincijoje visą ei- sakis, kad Valdžia ir koo- čiams ir popierio fabrikas niekui iš jų neišsis-
lę “Žydų Smulkaus Kredi- peratyvai nori ūkininką Petrašiūnuose arti Kauno ^įrįa — nesėdi ant dviejų 
to Bankų” su Centraliniu paskatinti pereiti prie mie- priklauso švedams; visos (kėdžių, ir valstybės valsty-

1 ” •• * ~ w - • Tai nėra mažesnės įmonės kartoną-nesiekia Kas iš žydų

pavartoti. Tam nėra pa
grindo. Tokią frazę galėjo 
pavartoti tik neatsakomin- 
gas asmuo, bet ne preten
dentas į ekspertus žydų 
klausimu Lietuvoje. Patys

Sv. Kazimiero Draugijos 
Susirinkimas

Kaunas Liepos m. 19 
Lietuvos žydai, paskaitę ^v. Zitos salėje įvyko 5 
šią frazę, neabejoju, duos blandas užtrukęs visuoti- 
autoriui atsakymą. . n*s mekinis Sv. Kazimiero

Dr-jos susirinkimas. Gana 
ŽYDAI JAUČIASI KAIP karšti buvo ginčai dėl Dr- 

NAMIE jos valdybos veikimo. Šį
kartą Šv. Kaz. Dr-ja paro
dė susirūpinimo ir Arki
vyskupas Metropolitas J. 
Skvireckas, per savo įga
liotinį generalvikarą prel. 
K. Šaulį pasiūlė Šv. Kazi
miero Dr-jos pirmininku 
išrinkti poetą kun. M. Vait
kų. Iš 49 balsuojančių 32 
balsais, kun. M. Vaitkus ir 
buvo išrinktas pirmininku 
trims metams. Kitais 
dviem valdybos nariais iš
rinkti Dr. J. Urmanas (24 
bals.), ir doc. kun. J. Meš
kauskas (27 bals.). Į revi
zijos komisiją išrinkti p. 
Dapšys, kun. Marcinkevi
čius ir Dr. I. Skrupskelis. 
Arkivyskupas Metropoli
tas dar pasiūlė pakeisti 
—- • 4- 4-_

Lietuva viena iš nedauge
lių šalių, kur dauguma žy
dų, suaugusių su kraštu, 
jaučiasi kaip ir lietuviai 
namie esą. Jie neieško pri
vilegijų ir dirba kaip visi 
savo kraštui: bus visiems 

žydai ir dabar toje pramo-; gerai, bus ir jiems. Lietuva 
nėję vyrauja. Tai pramo- 
nei dar plati dirva naudin
ga ir kapitalui ir Valstybei.
LIETUVOS DARBININ

KAI
Popierio pramonėje Dr-o 

S. žodžiais, žydai beveik 
neatstovaujami. Čia ponas

šiais metais pasijuto pavo
juje, visi žmonės pradėjo 
aukoti krašto gynimui, ne
atsiliko ir žydai. Tai yra 

įtikras kelias geram sugy- 
'venimui: eiti išvien su vi
sais, gyventi viso krašto 
gyvenimu, neliūdėti, kad 
nėra atskiro žydų Reika
lams Ministro. Jo nėra nei 

„ _____ x . Čekoslovakijoje ir visa ge-
Manau neapsirinku metų. Bet palikti buvusią k°je turi tik dvi stambias ro SUgyvenimo paslaptis 

tenai blūdi tame, kad žydai

naujose sąlygose buvo rei
kalinga. Buvusios ten jau 
ankščiau jūrininky s t ė s 
mokyklos (Magnushof’o. 
Liepojaus) pagamino ir di- 

ir tenai jau senai suprato dėsnį specialistų skaičių 
kooperatyvų ir pieno kon-įtiek kapitonų, tiek mecha- 
trolės ratelių reikšmę ir nikų. Nepamirškime ir 
naudą sau. Jie turėjo ir sa- Dorpato Universiteto bei 
vo latvių bei estų spaudą. Rygos Politechnikumo. 
Kitaip buvo katalikiškoje- LIETUVA DAUGIAUSIA 
Lietuvoje. Čia, ypač po! 
1863 m. sukilimo, gyven-

-

Įi
i

žydų Kooperacijai Remti sto užsiėmimų.
Banku Kaune. Lietuvos reiškinys, bet vi-

KAIP ĖJO PREKYBA? sam pasauliui charakterin-
Priva- 8a» kad po Karo daug kal

ciam pirkliui nerūpėjo rū- mo žmonių ieško jiems at-

ar kita standartizacija'. Po telėno gyvenimo. Tai yra _ . r...... ...... .......----------
Lietuvos šonu buvo Kara- problema, verčianti visu Teisybe yra.tarp tų abiejų zuotį gal jis ir suras to

i šlavimas nei valymas javų rodančio lengvesnio mies-

žo, dėžučių ir vokų dirbtu
vė priklauso žydams. Po
nas Etkind paduoda visų žy(įai čekoslovaki-
darbininkų skaičių Lietu- Joje Kas Lietuvoje blogai 
voje 40,000. Dr-as S. suma-; jaugiasi^ tegu pamėgina 
Zina tą skaičių iki 30,400. pirmįausįa save paanali-

Lietuvoje tą “paslaptį” su
prato, taip pat jaučiasi

kad valdybos posėdžiuose 
dalyvautų jo skirtas dva
sios vadas, kad metinės a- 
pyskaitos ir visuotinio su
sirinkimo protokalai būtų 
siunčiami Arkivyskupui.

NUKENTĖJO
Baigiant šią įžangą, dar

i BROCKERT’S ALE

liaucius. Ten buvo javams šalių valdžias susirūpinti. priežastį,
supilti elevatorius.
ir visa, kas tik ūkininko 
primityviu būdu pagamin
ta, buvo, pagalba to pirk
lio - tarpininko, stumta te
nai už kasdien smunkan
čias popierines vokiečių 
markes. Taigi, privatus

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

tinti, kad, jei visi lietuviai 
ir žydai savo iniciatyvą ir 
energiją nukreips į pozity
vų darbą, nors ir į sveikos 
mūsų kraštui natūralios 

.pramonės kūrimą, tai už- 
skutiniu laiku viršija 35, je teks darbo visiems. O jei
500. P. dr. Sudarsky nusi- Ir kritikai yra ribos. Ko- bus darbo, tai užteks ir 
skundžia, kad tarp darbi-dėl dar nenusiskųsti pade- duonos; tuo pačiu daug 
ninku yra tik mažas žydų timi provincijos balagalų ginčų objektų savaime iš- 

----- - ir am- nyks. Pesimizmas, atrodo, 
konkės, čia nevietoje.

žydų kad jiems duoną atėmė au-; Prašau> gerbia.
mas Pone Redaktoriau, 
priimti mano tikros pagar
bos pareiškimą.

Jonas Budrys, 
Lietuvos Generalinis 

Konsulas.
P. S. Laiškas žodis į žodį 

i ir be jokių ko- 
i mentarų patalpintas liepos 

Mes drąsiai galime tvir- 19 d. š. m. J.B.

Javai Apie skatinimą netenka ir
kalbėti.

LIETUVOS PRAMONĖ
Pereisime prie pramonės, nuošimtis. Aš paklausiu, savininkų ir vežėjų 

Žydai čia buvo pijonieriai. Kodėl? Ypač, kad daugelis žinatilsiu Kauno 
Savo kapitalu ir energija pramonės įmonių i „ 
sukūrė Lietuvos pramonę, rankose, kas jiems kliudo tobusai. Gyvenimas nešto- 

pirki^'tariavo ’ n^Lietu-^P tvjrt^a^“PsniU.ay- 
vos ūkiui, bet Karaliau-! cla ^r‘ Padėjo-
čiaus separatoriui (centri- ~—~~~~

• v

samdyti darbininkais žy- vi vietoje. Keičiasi aplin- 
dus? Tokio draudimo nei kybės ir konjunktūros, 
viešo, nei paslėpto nėra. Vieni greit susivokia nau- 
Tenka ieškoti vienintelio joje padėtyje ir randa išei-

»

Apie 25% Lietuvių tautos vis randasi dar sunkesnėje padeda, iš tų kyla vadai,! 
gyvena iš prieškarinių lai- padėtyje jis eina už piges- kiti tik dejuoja ir ieško vi

bet Karaliau-itoria^ Dr- perdėjo.
Jis užmiršo nors ir Ameri- 

fūgai). Pirklys važinėdavo kos lietuvius. Gal dr-ui Su- , .
susidurdavo darskiui tas ir nežinoma, logiško atsakymo — lietu- tį bei, kitiems ją parodo irpo užsienius

su kitomis valiutomis, pa
žino dolerį ir anglų svarą 
bet ne ūkininkas 1

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

bpt ne ūkininkas’ kuris kU Jungtinėse Amerikos nį atlyginimą, o žydas esą- sur kaltininkų — tie iš mi- išverstas 
pardavimo dieną ’ neatsi-Valstybėse. Pamatę, kad jų mu aUygimmu nepasiten-mos nepakyla. .m.nt.r.,
svėręs po savaitės - kitos Tėvl* tkP° išlaisvin- kiną ir ieško sau ar leng-
už tuos nustojusius vertės j*e- tie Pennsylvania vesnio užsiėmimo, ar pel- 
popieriukus jau negalėda- kasyklų. Čikagos skerdyk- rangesnio darbo. O jei lie-
vo nusipirkti nei reikalin
gų mašinų nei trąšų.

LIETUVOS KOOPERA
TYVAI

Čia tai Valdžia ir turėjo 
įsimaišyti, paimti iš priva
taus pirklio rankų iniciaty
vą ir steigti kooperatyvus. 
Kooperatyvų organizacija 
skaitytojams pažįstama: 
pagrindą sudaro gaminto
jai - ūkininkai, kurie renka 
toliau savo valdomuosius 
organus ir pagaliau cen- 
tralinėse organizacijose

lų (beabejo Dr-as S. skai- tuviai patys randasi blo-‘ 
tėte Upton Sinclair), Det- 
roit Fordo darbininkai, 
Wisconsin, Michigan ir 
Naujosios Anglijos farme- 
riai, kurių veidus retai ap
lanko šypsena, sumetė iš 
savo keliasdešimčiais metų, kodėl iš 70 darbininkų 
rinktų taupmenų savo T ė- • Balbieriškyje tik prižiūrė

tojai ir vežikai yra žydai.
“Tūkstančiai žydų jau

nuomenės slankioja bevil
tiškam nusiminime. Jų 
kentėjimams ir kančioms 
nėra ribų”, — taip užbaigė 
dr. Sudarskis savo straip
snį. Tai stiprūs žodžiai pri
taikinti Lietuvos žydų pa-

gesnėje padėtyje, kuom pa
teisins d-ras Sudarskis tai, 
kad žydams einasi blogai?. 
Aš nepažįstu Balbieriškį, 
bet žinau kaip gaminamos 
plytos, o todėl suprantu/

vynės atstatymui kelis mi
lijonus dolerių. Nors jų pa
rinktieji žmonės, pasiųsti 
su tais pinigais į Lietuvą ir 
neturėjo prityrimo operuo
ti tokiais kapitalais, nors 
tarp daugelio pasitaikė vie-

dalis yra Valdžios parinktų nas kitas ir apvylęs jų pa- 
agronoiįjįjtei šiaip patiki-^ šitikėjimą, vienok jie vieni 

į jų įsteigė visą eilę dėčiai apibudinti, kurių p. 
ss įmonių. Dtfr dhu- S. neturėjo moralės teisės

mų 
zacijai;

ų šiai organi- 
ų, nes pra-

iŠ pirmų, 
pramonės
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