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Mirė Slovakų Vadas 
Prelatas Hlinka

Praga, Čekoslovakija, — 
Rugp. 22 d. — Šiomis die
nomis mirė slovakų katali
kų partijos vadas, prela
tas A. Hlinka, 73 m. am
žiaus. A. a. prelatas Hlinka 
visą laiką energingai ko
voje dėl slovakų autono
mijos, kurią buvo pažadė
jus čekų vyriausybė, bet 
savo pažado neišlaikė.

Įspūdingos Iškilmės Šv. Ka* 
zimiero Vienuolyne
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SVEIKINAME KUNIGŲ 
VIENYBES SEIMĄ  «----------------------------

Ketvirtadienį, rugpiūčio Komunistai Siekia Suskal-
25 d., New Yorke, įvyksta 
A. L. K. Kunigų Vienybės 
metinis seimas. Toje pačio
je vietoje, būtent, Hotel

dyti Demokratų Partijų

«
I
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VVashington, D. C., rugp. 
J. B. Matthews,

A. A. KUN. PRANCIŠKUS 
VAITUKAITIS

Franco Palaidojo Britanijos Planą

Chicago, III. — Rugpiū
čio 15 d., Dievo Motinos E- 
mimo į Dangų šventėje, 
Šv. Kazimiero Vienuolyne 
įvyko nepaprastai gražios ■ 
ir įspūdingos iškilmės, bū
tent, įžadų sudėjimas ir a- 
bitais įvilkdinimas. Šioms 
iškilmėms vadovavo J. M. 
prelatas M. Krušas. Asis
tavo kun. Skrudenis, MIC. 
ir kun. S. Cibulskis, OSA.

Į šias iškilmes suvažiavo 
kaikurių Seselių tėvai ir 
giminės. Džiaugsmo ašaro
mis apsipylę žiūrėjo kaip 
jaunos mergaitės išsižada 
pasaulio, kad tinkamiau 
galėtų tarnauti Dievui.

Šv. įžadus sudėjo sekan
čios:

Sesuo M. Joaneta (Ona 
Juškauskaitė), Philadel
phia, Pa.

Sesuo M. Nikola (Emilija 
Sokaitė), Philadelphia, Pa.

Sesuo M. Apolinara (Ele
na Vaičaitė), Scranton, Pa.

Sesuo M. Regina (Anelė 
Janušaitė), Scranton, Pa.

Sesuo M. Ignata (Agnie
tė Žemeikytė), Montello, 
Mass.

Sesuo M. Reginalda (Bi
rutė Tamulevičiūtė), Mon
tello, Mass.

Sesuo M. Juozeta (Rita 
Petraitytė), Aurora, III.

Šv. Abitą priėmė:
Sesuo M. Marieta (Kazi

miera Miškinytė), Racine, 
Wis.

Sesuo M. Lourda (Elena 
Paulauskaitė), Philadel
phia, Pa.

Sesuo M. Petrita (Julijo
na Sokaitė), Philadelphia, 
Pa.

Sesuo M. Povilą (Juoza- 
pina Grigaitė), Worcester, 
Mass.

Sesuo M. Korintija (Ma
rijona Uždavinytė), Nor- 
wood, Mass.

Sesuo M. Pauleta (Elena 
Jačunskaitė, Omaha, Nebr.

Sesuo M. Viana (Ona Bi- 
tautaitė), Kenosha, Wis.

Sesuo M. Damiana (Ona 
Bulauskaitė), Scranton, 
Pa.

Sesuo M. Kristofera (Eu
genija Giržaitė), Chicago, 
Illinois.

Sesuo M. Amata (Magda
lena Bagdonaitė), Scran
ton, Pa.
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Naciai Iškilmingai Pasitiko 
Vengrijos Valdovų

I
New Yorker įvyks ir “Mo- 22 — Dr.
tinėlės” draugijos seimas, liudininkas Kongreso tyri- 
Kunigų Vienybės pirminin- nėjimo komunistinės veik- 
ku yra kun. Jonas Balkū- los, pareiškė, kad komunis- 
nas, kuris šiomis dienomis tai siekia sunaikinti Demo- 
grįžo iš Lietuvos. Taigi kratų partiją, kad paskui 
pirmininko pranešimas su kairiuoju Demokratų 
bus ypač svarbus. partijos sparnu lengvai ga-

Sveikiname mūsų išeivi- lėtų susovietinti Ameriką.
jos vadų seimą ir linkime Matthews, rašytojas ir 
sėkmingai išspręsti svar- prakalbininkas, pareiškęs, 
biuosius klausimus.
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kad jis esą buvęs komunis- 
' tų “tarpe darbininkas”. Jis 
pareiškė, kad komunistų 

Išpūstas Nacionalizmas Yra svarbiausias tlks.last esąs 
1 v anclzo Įdurti I lamnlzrotiic 1

Priežastimi Karo, Sako
Popiežius Pijus XI

; suskaldyti Demokratus į 
kairiuosius ir dešiniuosius. 

Kongreso tyrinėjimo ko
mitetas, užbaigęs darbą 

| Washingtone, vyks į New 
Castel Gandolfo, Italija, Yorką, Bostoną, Chicago,'

rugp. 22 — Popiežius Pijus Detroit ir kitus miestus 
^T, kalbėdamas į grupę tęsti tyrinėjimo darbą.XI, kalbėdamas į grupę 
studentų ir misijonierių, 
pareiškė, kad išpūstas na
cionalizmas yra tai tikras 
prakeikimas. “Yra tai vie
ta tikram, vidutiniam na
cionalizmui su visomis do
rybėmis”, sako Šv. Tėvas, 
“bet reikia būti sargyboje

I
I
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"Dėt reiKia duu sargyDoje ., 'T*?,- *', 1
prieš išpūstą nacionaliz- thy atsilankymo proga, vo- 

__ „ kiečiai naciai šiame uoste

■A,

Naciai Ruošia Laivyno 
Parodę

Kiel, Vokietija, rugp. 22, 
— Vengrijos admirolo Hor-

mą”. Perdidelis išpūtimas 
nacionalizmo, Šv. Tėvas 
pareiškė, “yra priežastimi

Vien na, Austrija-Vokie- 
tija, rugp. 22 d. — Čia at
vyko Vengrijos valdytojas 
admirolas Nicholas Horthy 
su savo palydovais. Naciai 
juos karališkai pasitiko ir 
vaišino. Visur naciai saliu
tavo Vengrijos admirolą ir 
jo palvdovup. Tai buvo at
naujinimas* tos vienybes, 
kurią Vokietija Dalaikė su 
Vengrija pasaulinio karo 
metu.

Londonas, Anglija, rugp. niekam nė dalelės savo že- 
22 d. — Dėl ištraukimo sve- mės svetimiems. Jis sutin- 
timšalių kareivių iš Ispani- ka ištraukti pirmiausia 
jos gen. Franco įteikė no- 10,000 kareivių, bet reika- 
tą. Jis priėmė Britų pasiū- lauja pripažinti du neutra- 
lytą ištraukimo kareivių liu uostu pervežimui mais- 
planą, o tik reikalavo, kad to Ispanijos valdžiai, padė- 

I būtų daroma proporciona- ti išaiškinti ir nustatyti ne- 
liai. Toks gen. Franco pa- militarių bešali š k u m ą. 
siūlymas, matyt, nelabai Gen. Franco priešinasi 
patinka Anglijai. Nepaten- tarptautinio komiteto pla- 
kinta ir Prancūzija, kuri nui, pagal kurį pripažįsta- 
slaptai remia Ispanijos ra- ma jam teisė legaliai palai- 
dikalus. kyti blokadą Ispanijos uos-

Anglijoje šiuo metu eina tuose po to, kada bus iš- 
vidujinė kova. Skilimas traukta nemažas skaičius 
valdžioj. Premjeras Cham- svetimšalių kareivių. Jis 
berlain vis dar tikisi kokiu reikalauja tų teisių dabar, 
nors būdu susitarti su Ita- Jis taipgi reikalauja, kad 
Ii jos diktatorium Mussoli- būtų uždaryta valstybinė 
ni. Jeigu jam pavyktų susi- siena neutraliems obšerva- 
tarti ir įgyvendinti “Nesi- toriams; taipgi priešinasi, 
kišimo į Ispanijos Reikalus kad tarptautiniai lakūnai 
Komiteto” planą, kuris observatoriai lekiotų Ispa- 
faktinai yra Britanijos pla- nijoj arba observuotų Ispa
nas dėl ištraukimo svetim- nijos aerodromas, 
šalių kareivių iš Ispanijos,! Gen. Franco įrodinėja, 
tai gal jis (Chamberlain) kad tarptautiniam komite- 
ir užsiliktų valdžioje. Ki- tui nėra galimybės suskai- 
taip premieras Chamber- tyti ir išskirti svetimšalius 
lain būtų priverstas pasi- kareivius iš radikalų armi- 
traukti, nes opozicija rei
kalauja grąžinti Anthony 
Eden užsienių ministerių.

Gen. Franco savo atsaky
me dėl ištraukimo svetim
šalių kareivių iš Ispanijos 
abiejų kariaujančių pusių, 
pažymėjo, kad jis garan
tuojąs, kad pasibaigus ka
rui Ispanija liks ispanams. 
Nacionalistai kovoja dėl 
Ispanijos nepriklausomy
bes, ir kovos neužleisdami

i t
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Chicago, III. — Rugpiū- kiek laiko atgal vikaru, 
ruošia iškilmingą laivyno čio 18 d., 6:30 vai. ryte mi-j Velionis gimė 1888 m., 
parodą, kurioj dalyvaus ir rė kun. Pranciškus Vaitu- rugpiūčio 15 d. Kunigu į- 

šventintas 1919 m.susiskaldymo ir beveik ka- /ostijos diktatorius Hit- kailis. Širdies liga pakirto
J leris su svečiais admirolu jo gyvybę, sulaukus 50 me-

Šv. Tėvas, Popiežius Pi- Horthy Tai bu®ią amžiaus. Tą rytą rengė-
s XI pirmą kartą nuo ba- d^^usla paroda nuo pa- si eiti į bagnyčią atnašauti

ro”

jus XI pirmą kartą nuo ba
landžio 30 d. išvyko iš savo 
vasarnamio ir nuvyko į Ti-

leris su svečiais admirolu jo gyvybę, sulaukus 50 me-

I saulinio karo pradžios. Ad
mirolo Horthy žmona na- 
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kybos Propagavimo Kole- p" ^etijįs na°“ąU šiaip įeroje sveikatoje uo-
1 laivą. Naujam laivui var- nuoširdų Kristaus
’das būsią duotas “Princas 1-1 1_‘ 1--x-1.1_._1
Eugene”, kaipo kompli
mentas Austrijos užėmi
mo. Princas Eugene iš Sa- 
voy, kuris mirė 1736 m., 
buvo giminaitis Austrijos 
imperatoriaus Leopoldo I.

šv. mišių. Staiga širdies a- 
takas perbloškė stiprų ir

Į

giją, kur yra vasariniai 
kursai.

“Apsisaugokite patys 
pirm visko nuo kito didelio 
pavojaus, būtent, nuo iš
pūsto nacionalizmo. Yra 
nacionalizmas ir naciona
lizmas. Taip sakant, yra 
tauta ir tauta, asmenybė ir 
asmenybė.

“Yra tautos ir yra tauty
bė. Dievas įsteigė tautas. 
Taigi yra vieta tikrai, vi
dutiniai tautybei (naciona
lizmui) su visomis jos do
rybėmis”.

Naujas Nacių Teismas Teis 
Austrijokus

iv»Prancūzijos Valdžia Dekretu 
Panaikino 40 Valandų Darbo 

Savaitę

i

darbininką, katalikiškos 
spaudos bendradarbį ir rė
mėją, kun. Pranciškų Vai
tukaitį.

A. a. kun. P. Vaitukaitis 
iškilmingai palaidotas iš 
Šv. Juozapo par. bažnyčios, 
kurios klebonu buvo kele
tą metų, ir iš Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčios, kurios buvo

• v

A. a. kun. Pranciškus 
Vaitukaitis buvo iškalbhi- 
gas pamokslininkas, kalbė
tojas, rašytojas ir stam
bus katalikiškų įstaigų ir 
spaudos rėmėjas. Velionis 
nemažai yra prirašęs gra
žių ir turiningų straipsnių 
“Darbininke”, kuriais skai
tytojai turėjo progą pasi
naudoti.

Taigi mes netekome uo
laus ir nuoširdaus Kristaus 
darbininko, visuomeninin
ko, labdario ir įžymaus ra
šytojo.

• v

jos, nes radikalų valdžia 
svetimšaliams kareiviams 
davusi tautinius vardus ir 
pasportus. Tokiu būdu ra
dikalai lengvai gali išskirs
tyti tuos svetimšalius ka
reivius ir juos paslėpti.

Tokiu atsakymu gen. 
Franco metė bombą į An
glijos ir Prancūzijos sky- 
mą.

Kaip tas viskas baigsis 
parodys artima ateitis.

SMARKŪS MŪŠIAI KATALŪ
NUOS FRONTE

Nacionalistai

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 22. 
valdžia sudarė naują teis-

Vokietijos Lenkija Pareiškė Protestą Dancigo Naciams

Hendaye, Prancūzijos-Is- bro upės, 
panijos rubežius, rugp. 22. kanuolėmis ir iš orlaivių 
— Smarkūs susikirtimai bombarduoja 
Ispanijos nacionalistų su tvirtoves, 
radikalais vyksta pietinės pavyko persilaužti per ra- 
Katalonijos fronte prie E- dikalų pirmąsias eiles Eb

ro upės lankoje ir apsupo 
radikalų aštuonias divizi
jas, atkirsdami jas nuo 
stovyklos. Gen. Franco 
karo jėgos šiame fronte 
pasivarė 2 ir pusę mylios

Lindberg'ę Vaišina 
Rusijoje

radikalų
Nacionalistams

v •

Maskva, rugp. 22 d. — pasivarė 2 ir pusę mylios 
Sovietų valdžia pakvietė pirmyn.
Pulį pkfftes Lindberghą Nacionalistai sako, kad 
studijuoti Rusijos aviaci- radįkalų valdžios kariuo- 
jos industriją. Pasirodę, menė bėgdama paliko 500 
kad Rusijos karimai oriai-, žuvusių kareivių lavonus ir 
viai netinkami karui. So-į didelius sandėlius karo 
vietų valdžios ir aviacijos reikmenų. Vakar dienos 
industrijos viršininkai ar>- mušįų lauke nacionalistai 
rodė industriją ir įskėlė paėmė į nelaisvę 1000 radi- 
vaises pulk. Lindberghą kalų miliciantų ir užmuš- 
P^e,rF1- , . , . tųjų ir sužeistųjų radikalų

Tokios pagarbos, kokią valdžios kareivių skaičius 
suteikė pulk. Lindberghui, siekiąs 30,000 nuo liepos 
niekados, nesulauks darbi- 25 dienos Ebro ofensyvoje.

I________________ I
mą teisti buvusius Austri-I Varšuva, Lenkija, rugp.i Pereita šeštadienį naciai 
jos vyriausybės viršinin-;22 — Lenkijos vyriausias išmetė iš greitojo Dancigo- 
kus. Dar nėra žinių ar šis 
teismas teis ir buvusį Aus
trijos prernierą Kurt Schu- 
schnigg, kuris tebelaiko-

v •

Paryžius, Prancūzija, — mas slaptosios nacių poli- 
Rugp. 22 — Premieras Da-į ei jos Viennoje. 
ladier vakar savo kalboje' Naciai išleido naują įsta 
per radio pareiškė, kad ka-, tymą, pagal kurį bus tei- 
ro pavojus ir finansinė kri-!ainmi An«triin<
zė verčia panaikinti 40 va-į 
landų darbo savaitę, kuri i 
nustatyta įstatymu. Tai į-i 
vyko po to, kada Marseille 
uosto darbininkai atsisakė 
dirbti savaitės pabaigoje, 
laikydamiesi 40 valandų 
darbo savaitės. Daug gen
dančių produktų sugedo 
laivuose. Taigi valdžia de
kretu verčia darbininkus 
dirbti daugiau kaip 40 va
landų. Premieras pareiškė, 
kad jeigu kur yra reikalas, 
tai darbininkai turi dirbti 
ir 48 valandas į savaitę. 
“Darbininkai turi bendra
darbiauti su valdžia, nes y- 
ra karo pavojus ir finansi
nė krizė”, sako premieras 
Daladier.

Premieras Daladier taip 
pat pareiškė, kad Prancū
zija turi būtinai užmegsti 
finansinius ryšius su An
glija ir Jungtinėmis Vals
tybėms.

■ |Į 
siami buvusieji Austrijos 
valdininkai, už tai, kad jie 
priešinosi Austrijos “žmo
nių valiai”. Vokietijos vi
daus reikalų ministeris į- 
pareigojamas nuteistųjų 
buvusių Austrijos valdi
ninkų turtą konfiskuoti, 
kaipo “atlyginimą valsty
bei”.

Tokių priemonių gali 
griebtis tik naciai ir komu
nistai, kuriu tikslas ir sie
kiai yra neišskiriami, nors 
priemonės skirtingos savo 
tikslams ir siekiams įvyk- 
dinti.

Du Užmušta Požeminių 
Traukimų Susimušime

New York, rugp. 22 —Čia 
įvyko dviejų Lexington po
žeminių traukinių susimu
šimas, kutf’štekė ekspliozi- 
ja. Du žthbnės užmušta ir 
apie 40 sužeista.

komisijonierius Chodacki Zoppot traukinio lenką ge- 
Dancige, gavęs užsienių ležinkelio viršininką, Win- 
ministerijos įsakymą, pa-nieką. Vėliau jį rado ant 
reiškė protestą nacių vir- geležinkelio, paplūdusį 
šininkams Dancige dėl per- kraujuose, kurio abi kojos 
sekiojimo lenkų laisvame ir viena ranka buvo nukirs- 
mieste. į tos. Kilo baisus nasiDikti-

Lenkai suruošė prieš Vo- nimas visoje Lenkijoje to- 
kietiją ir prieš Dancigą de- kiu nacių elgesiu, 
monstracijas Gdynėj ir ki
tuose Pomeranijos mies- raišiais laikais naciai Dan- 
tuose, protestuodami dėl cige turi perdaug laisvės, 
persekiojimo lenkų Danei- ir jie veda teroristinę kam- 
ge. Demonstracijas suruo- Danija prieš lenkus ir len- 
šė lenkų militarė organiza- ku interesus Dancige, 
cija, kuri turį apie pusę 1 Dancigo policija areštavo 
mili jono narių. Demons-! nacius. kurie buvo įtarti, 
trantai priėmė protesto re- kad 
zoliucijas. Vieną rezoliuci- traukinio lenką geležinke- 
ją priėmė, kuria reikalau
ja, kad Lenkijos valdžia 
tuojau atsiųstų kariuome
nę ir policiją į Dancigą, 
kad apsaugotų lenkus, o 
jeigu Lenkija to nepada
rys, tai “mes patys imsime 
visą reikalą į savo rankas”.

Sakoma, kad naciai už
puolė lenkus gatvėse ir su
mušė. Pora dienų atgal, 
ginkluoti naciai užpuolė du 
lenku jaunuoliu ir juos su
mušė, paliko be sąmonės 
gatvėje. Sumušo dėl to, 
kad jie atsisakė atiduoti 

l pagarbą nacių vėliavai.

Lenkai sako, kad pasta- ninkas “darbininkų tėvy
nėje”.

LIETUVOS ŽINIOS

kurie buvo įtarti, 
jie išmetė iš Zopuot

lio viršininką, ir jie bus 
teisiami.

Mirė Žymus Veikėjas
Pittsbųrgh, Pa. — Rug

piūčio 16 d. palaidotas a. a. 
Kastantas Vaišnoras, kun. 
J. Vaišnoro brolis, įžymus 
veikėjas mūsų organizaci
jose. Palaidotas Šv. Kazi
miero parapijoj ,: Šęim.vni- 
niame sklype. Pąlika dide
liame. nuliūdime, (ąmoną ir

Kaunas, rugpiūčio 17 d. 
Kaune susirinko Lietuvos- 
Lenkijos Komisija susisie
kimo tarifams nustatyti.

Kaunas, rugpiūčio 18 d., 
Kaunan atvyko Varšuvos 
miesto majoras Staržvns- 
ki, išleidęs knygą apie Lie
tuvos ūkį.

Kaunas, ruemiūčio 18 d. 
Kad apsaugoti ūkininkus 
Ministru Taryba nustatė 
tvirtas javams kainas.

Karaliaučius (Ryt-Prū- 
siai), rugpiūčio 21 d. atida
roma šių metų Rytų Mugė 
(Fair), kurioje kasmet da
lyvauja daug valstybių. 
Šiais metais plačiai daly-

Radikalų valdžios žinios 
skelbia, kad jos kariuome
nei pavykę sulaikyti gen. 
Franco ofensyvą, ir kad 
vakar dienos mūšiuose 
žuvo 2000 gen. Franco ka
reivių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVĄKORCIŲ ■
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vaikus ir brolį kunigą. | vau ja Lietuva. T
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LDS 1-MOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį rugp. 25 d. š. m., 
8:00 vai. vakare, Šv. Petro 
parapijos salėje, 492 E. 7th 
St., So. Boston, Mass.

Kviečiami visi nariai 
skaitlingai dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs rei
kalai kas liečia mūsų trily
pį išvažiavimą, kuris įvyks
rugsėjo 4 d., š. m. Romu-Į 
vos parke, Montello, Mass.

Valdyba.

i

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

rinkome ir segėmės prie al
suojančių tėvynės meile 
krūtinių. Su mumis važia
vo ir Amerikos lietuviai 
sportininkai, kurie būdami 
miklūs, tai jie prisirinko 
daugiausiai iš orlaivio be- 
renčių gėlių.

Įplaukus į uostą pasitiko 
skaitlingas benas ir tūks
tantinė žmonių minia, kuri 
sveikino atvykusius sve
čius. Bagažus palikome 
muitinėje ir vykome į Vik
torijos viešbutį, , kuriame 
buvo surengtos amerikie
čiams iškilmingos vaišės. 
Turiu priminti, kad Lietu
vos muitinėje patarnauto
jai labai mandagūs ir jie 
mūsų bagažų visai nei ne
žiurę jo

P-lė Ona Perekšlytė, kuri 
išvyko į Lietuvą per “Dar
bininko” Laivakorčių A- 
gentūrą štai ką rašo agen
tūros vedėjui A. Peldžiui:

“Laimingai pargrįžusi į 
tėvynę Lietuvą noriu iš
reikšti Jums nuoširdžiau
sią padėką už gerą ir nuo-j 
širdų patarnavimą. Ištik- 
rųjų, kaip Tamstos patar
navimu taip ir Švedų lini- labai pamaldūs ir religingi, 
jos laivu buvau labai pa- i Tėvas Bružikas gerokai su- 
tenkinta, nes patarnavi- J menkęs ir pavargęs.
mas mandagus ir valgiai! Labai pasiilgau “Darbi- 
labai geri. Švedų Linijos Į ninko”, prašau man prisių- 
laivu plaukiant benas gro-|sti, nes be jo man labai li
jo Lietuvos himną irliau- gu. Ona Perekšlytė.
dies dainas. Švedų Linijos 
lietuvis atstovas, p. VI. 
Mučinskas, lietuvius kelei
vius labai gerai prižiūrėjo 
ir visus patenkino.

Liepos 12 dieną priplau- ) 
kerne Klaipėdos uostą.■ 
Plaukiant į uostą virš mū-! 
sų laivo pasirodo Lietuvos = 
orlaivis, kuris į laivą bėrė 
puikiausias gėles. Mes jas I

DĄRBiytNKA9
■e

mokytojaį Leonas Matke- 
vičfus ir Hermanas Misiū
nas. Taip pat neaiškus liki
mas ir likusių “Ryto” dr- 
jos mokyklų Švenčionyse, 
Raškutėnuose, Ivanėnuose, 
Kalvesaly, Miežionėliuose, 
Davaisiuose ir Kukut.ėliuo-į
se.

Lietuvių liaudies Namai

i
----------- ’ r -------  
ku burbulu. Ir Gdynės apy
gardos teismas jokio devi- 
zinio nusikaltimo neradęs 
K. Stažį išteisino ir šiomis 
dienomis sugrąžino konfis
kuotą aukso monetą ir ki
tus ryšium su ta byla pa
imtus daiktus.

• I

Neleidžia Išvykti Lietuvon
----------- Vilniaus miesto storasti-

Švenčionėliuose, kurie jos įstaiga atsisakė duoti 
pereitais metais Švenčionė- užsienio pasus į Lietuvą 
lių burmistro įsakymu tu-i norintiems vykti Vilniaus 

: rėjo būti nugriauti, kaip krašto lietuviams: P. Gry- 
: pavojingi, dar iki šiol tebe- bauskui, J. Tijūnelytei ir 
! stovi. Matyti, jų “pavojin- g. Šlapelytei. 
■ gumu” ir patys lenkai paa- 
! bejojo, nes juose, iškraus- 
! tę lietuvių įstaigas ir lietu- ka!1’ k”rje skeIbi!,si 
vius gyventojus, apgyven- 

; dino vietos pasienio apsau- 
Į gos kareivius, kurie sako, 
i tuose “pavojinguose” na-

Profesionalai, biznieriai, pramonin-
i “Darbininke” tik-’’ 

(tai verti skaitytojų paramos.
Visi skelbkitės “Darbininke”.

GRABORIAI

DAKTARAI . j.

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
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 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repšius, M. D. 
(REPŠYS)

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

278 HARVARD STREET.
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
MEDUS

Amerikos lietuvių sportininkų vadls Kumskis. per rugpiūčio 1 d. įvykusį Vii- muose gana gerai jaučiasi, 
niaus krašto ir užsienio lietuvių sportihinkų atsilankymą Užugirio kieme sveikina: --------------
• V • • • m •• Z-H u • • • > 1 V • T 1 • 1 1 « • ~jo šeimininkus, poniai S. Smetonienei įteikdamas rožių bukietą. Greta olimpinio KOfltroliUOjū lf PcrkdinOla

Biržuose Tėvas Bružikas komiteto nariai: p. ė. B. Giedraitis, Dr. Navakas pirm. V. Augustauskas ir Č. Būt-! _______ 1
skelbė misijas. Į misijas kys-____________________
tiek žmonių suplaukė, kaip , , . .
1926 m. per Eucharistinį'^!31™ su-
Kongresą Chicagoje. Iš kaktk 
tikrųjų, Lietuvoje žmonės

(Vaiždas Iš Lietuvos) Foto J. Bačkaičio.

SUGRĮŽO iš KALNŲ

muose suruošė pp. Taruš- 
kus pagerbti šaunią pra
mogą, kur pp. Taruškus 
apdovanojo dovanėlėmis ir 
nuoširdžiais linkėjimais 
giminės ir pažįstami. Pp. 
Taruškai išauklėjo tris sū
nus — Joną (choristą), 
Vincą ir Juozą ir dukterį 
Aleną (choristę, kuri mo
ka artistiškai juoktis).

Okupuotoje Lietuvoje
Visų uždarytųjų lietuvių 

draugijų turtą. Liepos 11 j 
d. gausi įvairių lenkų val
džios įstaigų atstovų ko
misija tikrino Lietuvių 
Mokslo Draugijos rinki
nius. Labiausia domėjosivalsčiaus ribose! nįus< Labiausia domėjosi 

Žinti LfettIVill TiUtvbc metų veikė | vertingais aukso ir sidabro

S. Barasevičius Ir Sū
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

ZMiluen^nĮ luTylię Liet. Šv. Kazimiero d-jos pinigų'rinkiniais. Ta pačia 
skyr., lietuviškos skaityk- proga draugijos kuratorius 

Vėl vienas būdingas fak-įios> vaikų darželiai ir kt., 
tas is Vilniaus krašto gyve-; pavyzdžiui: Lapotiškėje, 
nimo. “Aidas” Nr. 25 iš Po- Padvarėje, Nevašiuose ir.iiimv. J7».iua,o i ^-racivareje, jni e vašiuose ir
vilonių (Lydos apskr.) ^t. Be to, šiame valsčiuje

Pereitos savaitės pabai
goje sugrįžo iš Baltųjų 
Kalnų (White Mountains), 
New Hampshire muzikas 
Rapolas Juška su šeima ir 
savo mamyte. Taipgi p. 
Juškos kompanijoje važia
vo kun. Valuckas iš Cicero, 
III. savo automobiliu su sa
vo tėveliu. Visi džiaugiasi 
kelione ir įspūdžiais.v •

ATOSTOGAUJA

LDS Centro Pirmininkas 
Išvykoj Seimą

praneša tokį dalyką: į jau yra paruoštas gražus
“Dar 1937 spalių menesį Sėtuvių inteligentų būre-

•Povilonis vienkiemio gy-'Us”.
. • T K Y X •**ventojas J. Nenartavičius 

buvo įteikęs Žirmūnų vals
čiaus valdybai prašymą, 
kad išduotų jo sūnus de-, 
klaraciją, jog jis yra lietu-' 
vių tautybės, kad su ta de
klaracija paskiau galėtų į- 
stoti į Vihšaus lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnaziją. 

? Valsčiaus valdyba tokią de-

Kratos Ir Suėmimai
Antradienį, rugpiūčio 23 

d., kun. Jonas Švagždys, 
LDS Centro pirmininkas, 
kun. Pranciškus Juras,; 
LDS Vice - Pirmininkas ir; 
kiti iš Naujos Anglijos ku
nigai išvyko į ALK Kunigų 
Vienybės Seimą, kuris į- .. -
vyksta ketvirtadienį, rug- klaraciją atsisakė išduoti,

v •

piūčio 25 d., New Yorke. motyvuodama tuo, esą ji 
-------------- tam nesanti kompetentin-

Kun. P. Juras, prieš išva- Sa- Prašytojas kreipėsi į 
ižiuosiant į Seimą, lankėsi Lydos apskrities Storastą. 
“Darbininke”. Besikalbant ~ 
sužinojome, kad kun. Ju
ras ir šiais metais klausėsi 
paskaitų apie Katalikišką- ie J. Nenartavičiaus prašy- 
ją Akciją, kurias skaitė į- ] 
žymūs profesoriai. Apgai-

, kad mažai kas 
kaip " apsigynė! iš Lietuvių tomis paskaito-

’-y’----- y \ Profeso-
~ L- riai, gerai pasiruošę, aiški-
"jiedu ~tik!no dienų svarbiuosius

> klausimus.

suDr. Juozas Antanėlis 
žmona Lake George, N. Y. 
nuo 15 d. šio mėn. Jurgio 

; ežeras tinkamas žuvavi- 
! mui. Dr. Juozas užkabino 
didelę žuvį, bet betrau
kiant, kita žuvis taikėsi 

j daktarui įkąsti. Ką padarė
Dr. Juozas su pagautaja testavome, 
žuvele ir 1.. t w 

i nuo kitos, gal jis arba jo mis įdomaujasi, 
žmonelė, ponia Ona, papa
sakos sugrįžę. ------ —.

'rašo, kad “Having a mar-!
velous time”.

■—
I Šiomis dienomis sugrįžo 
įišNew York p. Antanina5 
Grabijolytė, radio daini
ninkė. P-lė Antanina buvo 
deleguota dirbti apdraudos Avė", Roslindale, Mass. A-! 
ofise. Ji ten turėjusi lais- merikoje pragyveno 50 me- 
vu laiku nuo darbo tikrai tų. Paliko dvi dukteri ir sū- Boston Globė 

’ ”. Vienas po-nų. m-------- i

Po ilgų klabenimų apskri
ties storastijoje, pagaliau, 
šiemet birželio mėnesio ga-

tęsiami senu įnirtimu. 
Kabeliuose, Gardino ap., o 
vėliau Šklėriuose ir Ašaš- 
nikuose, Marcinkonių ir 
Gardino policininkai atsi
dėję iškratė kelioliką ūki
ninkų ir su savim išsivarė 
10 jų. V. Makarevičius, V. 
Krušas, Dionizas Karlonas, 
K. Grigas ir Julius Gulgys, 
jau paleisti. Kiti per pačią 
šienapiūtę gavo priverstino 
poilsio.

• v

Venclawskis pasiėmė L. M. 
Dr-jos nekilnojamo turto 
nuosavybės dokumentus ir 
planus, kurie esą jiems rei
kalingi užtraukti naujai 
paskolai. Vis dėl to ponui

Kuratoriui Nepavyko, 
nes buvusieji tos draugijos 
tarnautojai, kurie kurato
riaus parėdymu buvo at
leisti be atlyginimo, iš šios 
draugijos sau priklausan
čius pinigus apdraudė ir 
tokiu būdu kuratorius ne-i 
begali prieiti nei prie drau
gijos indėlių, nei prie kito 
turto.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

• v

Grynas bičių medus, ku- “good time”.
rį bitės sunešė iš žydinčių naitis jai aprodęs New Yor- 
javų, gelių, pievų ir me-į ko 
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

MIRĖ

mas vėl atsidūrė Žirmūnų 
valsčiaus įstaigoje, — iš 
kur liepos 16 dieną gautas 
atsakymas, kuriame pažy
mima, kad valsčiaus valdy
ba prašytojo tautybės nu
statyti negalinti, nes jos 
nuomone, Žirmūnų vals
čiuje lietuvių nesama.

Lietuviu Organizacijų 
ratrenS

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

Apgaudinėjami Parapijiečiai—
Rodunėje, Lydos apskr., 

liepos 16 d., metinių atlai
dų proga, kaip ir paprastai, 
turėjo būti lietuviškas pa
mokslas tuojau pat po su
mos. Jo nesulaukdami pa
rapijiečiai kreipėsi į klebo
ną kun. Šteiną prašydami 
paaiškinti, kodėl taip įvy
ko. Klebonas mėgino pasi
teisinti esą lietuviai kuni
gai nesutikę lietuviško pa
mokslo sakyti. Kai parapi
jiečiai tuo reikalu kreipėsi 
į tariamai prašytą lietuvį 
kunigą Valiukevičių, jis 
nustebo, nes niekas jo ne
buvo to pamokslo prašęs.1 
Patyręs tai kun. Šteinas 
pasijuto labai nesmagiai ir 
turėjo parapijiečių reika
lavimą nors suvėluotai pa
tenkinti.

ĮVAIRŪS skelbimai
♦♦
» . ♦♦ «

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas j

Parduodu įvairiausios rūšies auk-| 
ainius ir siderinius daiktus. | 

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

tebėra dar ir dabar ne
aiški. Uždarytoji Lietuvių 
Mokslo Draugija lenkų ku
ratorių tebeadministruoja- 
ma ir dėl jos likimo eina į- 
vairių gandų. Kalbama, 
kad draugijos veikimas vėl 
būsiąs leistas. Tuo reikalu 
nemaža yra klabenta įvai
riose lenkų valdžios įstai
gose. Vaivadijos sprendi
mas, kuriuo ši draugija už
daryta, ir vidaus reikalų 
ministerijos šio uždarymo 
patvirtinimas, apskustas 
vyriausiam tribu n o 1 u i. 
Taip pat sprendžiamas li
kimas ir kitų Vilniaus lie
tuvių draugijų.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ. 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

čiuose viliojančio ežero 
vandenyse. Buvo ir kitų 
pasilinksminimų.

Ne vien lietuviai domėsi 
‘vaikų išvažiavimais. Buvo 
užsukęs ir raporteris iš 

kuris šį iš- 
. Tapo palaidota iš šv. važiavimą aprašė savo lai- 

Aloyzo airių par. bazny- krnxfvi- 
čios, Gilbertville, Mass.,)*™^™ 
rugp. 22, 9:30 vai. ryte.

Rugp. 18 d., mirė, 
sirgusi,* 78 metų amžiaus 
Katryna Karalienė,’ savo 
namuose, 543 Hyde Park

įdomybes: “night
clubs”, “movies”, “parks”, 
“beaches” ir 1.1. Sugrįžusi 
sako, kad Bostonas prieš 
New Yorką tai tik “flap- 
hause”.

Kiek laiko atgal pp. Vin
cas ir Aleksandra Taruš- 
kai minėjo savo 25 metų

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.

ilgai
v •

Devizinė Byla

Pabėgioję, pasilinksminę 
iki sočiai, saulei leidžian
tis, visi pavargę grįžo į na
mus. Dėkų kun. Jenkui, is- 

Rugp. _21 d., tapo pakrik-! važiavimas pilnai pasisekė, 
štytas sūnus Petro - Malvi-;jam tvarką padėjo prižiū- 
nos (Šidlauskaitės) Kaz-;rėtį klierikai Žuromskis ir 
lauskų vardais. Petras •'Naudžiūnas. 
Dovydas. Kūmai buvo 
Pranciška Šidlauskaitė ir 
Kazimieras Mickevičius.

KRIKŠTAS Lietuviams Pirkti Žemės 
Neįeidama

Kuri taip triukšmingai 
buvo iškelta Lietuvių Tau
tinio Komiteto pirmininkui 
K. Stašiui, pasibaigė visiš-

JAUNIMO IŠVAŽIAVI
MAS

ir net nenurodoma prie
žastis, dėl ko tatai daroma.

KRISTUS ALYVŲ I 
DARŽELYJE

Ką tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa- 

slų, 33 X17 colių didu-

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkao

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

byščių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Pastaruoju laiku be jokių veikslų 
paaiškinamųjų motyvų ne- mo. Šis paveikslas vaizduo- 
leista pirkti Pašiškių kai- ja, kaip saulei leidžiantis, 
mo, švenčiohių apskr.,; Išganytojas po dienos sun-, 
Daugėliškio valsč. gyven- kaus darbo atėjęs į Alyvų I 
tojui lietuviui Jonui Čibi
rui ir Valinčių kaimo, Su
valkų apskr. gyventojui 

nikauti. 14uo pat jos įsikū- lietuviui Jonui Valiųčiui. 
rimo, kasmet kartą ar dau- -------------
giauten važiuoja šįmet, įdarytos MokyldOS k 
visi Palangon vyksta rug-' - J *
piūčio 28 d. į paskutinį pa
rapijos pikniką. Ten bus 
daug įvairumo, žaislų, ska
nių valgių, gėrimų. Visi tu
rės progą senas pažintis at-

CAMBRIDGE, MASS.
PASKUTINIS PARAPI

JOS PIKNIKAS
Cambridge lietuviai be

galo mėgia Palangoje pik-
Peter's Boston St. 6artge 

ir 6asotme Station
119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pūvinie, Sav.

darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu-į 
rime mažą kiekį. Kas nori-, 
te šį paveikslą įsigyti, pra-( 
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366!

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šįmet, rugpiū
čio 16 d., Marijos Vaikeliai 
kartu su Studentų kuopos 
nariai, viso apie 150 trims 
bus’ais išdundėjo į May- 
flower Grove. Pabėgę nuo 
miesto dusinančio karščio 
ir dulkią^ tbei dūmų, visi 

l naudojosi proga tyro oro 
pakvėpuoti, o dauguma vi
są dieną praleido vėsinan-

!
j

\
Atleisti Mokytojai

Nlio rugpiūčio 31 dienos 
uždaryta lietuvių “Ryto” 
draugijos mokyklos Tau-

naujinti it naujas užmegs- tunuose . ir Kukiškėje, W. Broadway, So. Boston,) 
ti. Visi urmu -Palangon. Švenčionių apskr. Taip p” .)Mass. ir gausite šį puikų į

Kvieslys. atleisti buvę tų mokyklų paveikslą.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ji

Lietuviai Automobilio 
Nelaimėje

■■1

kiai ir sienų pastatymas, 
kainuos 1,250,000 svarų 
sterlingų, bus didžiausias 
Glasgow’o m arnotas! Jis 
stovi prie Argyle Str. To
liau eina Scottis Legal Life 
Insurance Society pasta
tas, ant Bothwell Str., ant
ras Glasgow’o mamotas; 
jo pastatymas kainavo a- 
pie 1,200,000 svarų sterlin
gų; dar toliau Beresford 
Hotel, ant Sauchiehall Str., 

Melrose paramOunt American Pic- 
tures, ant West Regent ir 
Renfield Str. kertės, Play- 
house Cinema, ant Ren
field Str., The Commer- 
cial Bank of Scotland Li- 
mited, ant West George St., 
Union Bank of Scotland 
Limited (didžiausias ban
ko pastatas Glasgow’e!) 
ant St. Vincent ir Renfield 
Str. kertės, Ideal Blach and 
Whyte Stamps Building, 
ant Eglinton Str., Corpora- 
tion Garage, (didžiausias 
autobusų garadžius visoje 
Škotijoje!) ant Butterbar- 
gains Rd. ir Eglinton Str. 
kertės, General Dental Ių-j 
firmary, ant Renfrew Str., j 
ir tt. Kiek šie visi čia pa
minėti milžiniški pastatai 
pinigų kainuoja, — sunku 

Į ir suprasti! Pusę visos Lie
tuvos už juos lengvai būtų 

Miesto 
ruošiamas 

statyti per upę Clyde ati
daromas tiltas, kainuos a- 
pie 1,200,000 svarų sterlin
gų Finnieston daly, nauja
sis King George V, tiltas, 
Fradeston daly, kainavo 
1,125,000 svarų sterlingų. 
Įvairiose miesto dalyse, y- 
patingai jo priemiesčiuose, 
tarsi grybai po lietaus, vie
nas po kito dygsta įvairūs 
teatrai, kinematografai, 
knygynai, bažnyčios, ligo
ninės, įvairios klinikos ir 
kiti įvairūs pastatai. Nau
jų būtų pristatoma desėt- 
kais ir šimtais tūkstančių!

ŠiomisChicago, III.
dienomis ant Route 45, de
vynios mylios nuo Half- 
day miestelio, įvyko auto
mobilio nelaimė. Jonas 
Markus, gyv. 129 — 15 A- 
ve., Melrose Park vairavo 
automobilį, kuriame važia
vo Pranas Gustainis, 
111— 19 Avė., r 
Park ir Stasys Citovsky, 
gyv. 201 South 13 Avė., 
Maywood. Markaus auto
mobilis susimušė su sunk
vežimiu, važiuojančiu prie
šingon pusėn. Vairuotojas 
Marksus užmuštas, o su 
juo važiavę kiti du sunkiai 
sužeisti. Sunkvežimio vai
ruotojas ir jo draugas su
spėjo iššokti iš sunkežimio 
ir išliko nesužeisti. Bet 
sunkvežimis užsidegė ir 
sudegė.

v •

Tobulinamas Ir Grąžinamas 
Glasgow'o Miestas

Paskutiniųjų trijų metų 
bėgy, Škotijos milžinas 
miestas — Glasgow’as, 
drąsiai galima sakyti, visu 
šimtu procentų, pažengė uz JUUS
pirmyn, — smarkiai, pla- gaIima nupirkti!... 
čiu maštabu pradėjo gerin- korporacijos 
tis, tobulintis ir ypač gra
žintis. Glasgow’o miesto 
korporacija, kaip geras, 
sumanus jo (miesto), šei
mininkas, į įvairius miesto 
pagerinimus, atkreipė ypa
tingą savo dėmesį, ir tam 
savo dėmesį, ir tam tikslui 
asignavo dideles pinigų su
mas. Seni namai visur, kur 
tik galima nugriaunami, o 
jų vieton statoma nauji, 
moderniniai pastatai; mie
sto gatvės, o ypatingai di
dieji mie sto keliai 
(Througf are), tobulina
mos ir platinamos; parkai 
ir miesto aikštės, kur tiktai

v •

Raitųjų rungtynių užbaigtuvės Kleboniškio hipodrome. Kairėje: laimingas nugalėtojas dėkoja savo žirgui — 4 art. pulko ltn. Ščepa
vičius, laimėjęs artilerijos karininkų švarumo kategorijos jojinį su žirgu Perlas. Dešinėje: viršuje — daili kliūties įveikimo akimirka; 
apačioje — laiko kategorijos karininkų jojinio nugalėtojai. (Vaizdai iš Lietuvos)
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

yra kiek daugiau vietos, 
gyvomis gėlėmis puošia
mos — apsodinamos ir tt. 
Ypatingai dideliu mastu 
varoma pirmyn gyvenamų
jų namų ir kitų įvairių į- 
staigų bei bizniaus pasta
tai. Ypatingai reikia pami
nėti šiuos pastatus: Nau
jai baigiamas atstatyti 
Glasgow Lewiss Polytech- 
nic bizniaus pastatų blo
kas, kurio vien plieno bai-

Miesto gatvės, visur kur 
tik galima, taipgi smarkiai 
gerinamos. Pavyzdžiui, žy
miai praplatintas didysis 
Tollcross kelias, paskiau 
divsis Great Western ke- •/
lias, Bellahouston kelias ir 
kiti. Svarbiausiose miesto 
gatvėse, kur yra labai dide
lis trafiko judėjimas, įves
ta automatiški šviesų sig
nalai, kurie pavaduoja tra
fiko policiją. Gatvių grin-

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
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”.

___ •• \/—I i i A J •Draugijų Validybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 ®. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298 

Vlce-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St, S*. Boston, Mass. 

Prot Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St, Roslindale, 

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St., So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštlkalnienė,

111 H St, So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

Consolidated Aircraft Cor- 
poration.

Kad nors šita nauja avia
cijos mokykla siūlo tinka
mą prasilavinimą vyrams, 
kurie nori prisidėti prie 
šitos industrijos, bet vis 
lieka problema rasti tinka
mos rūšies vaikinų išlavi
nimui. Aplikantus pilnai 
ištyrinėja ir jie turi išlai
kyti sunkius protinius ir 
fizinius kvotimus prieš 
priėmimą. FLIS.

Aviacijos Industrija Lavina 
Mechanikus Savo Mokyklose 

_______
Orlaivių išdirbimas Jung. 

Valstybėse 1937 m. buvo 
25% didesnis, negu 1936 
m. tuo pačiu laiku, sako 
Oro Susinešimo Biuras 
(Air Commerce). Pradžio
je 1937 m. net 571 orlaivis, 
įvairių rūšių, buvo pastaty
tas.

Šita industrija taip spar
čiai žengia pirmyn, kad 
nėra galima rasti užtekti-

Iš Jung. Vals. išdeportuo- 
ta 8,829 ateiviai — ateiviai 
nelegaliai apsistoję šioje 
šalyje ir ateiviai, kurie nu
bausti už rimtą prasižengi
mą sudarė didžiausią skai
tlių išdeportuotų.

Į Meksiką išdeportuota 
54%; į Kanadą 20,8%, į 
Europos šalis 18.7%. Ir ki- 
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nys paėjo iš sekančių šalių 
— iš Didžiosios Britanijos 
44,528; iš Vokietijos 20,092; 
iš Italijos 23,534; iš Lenki
jos 19,013; iš Sovietų Rusi
jos 10,004; iš Čekoslovaki
jos 6,000; iš Švedijos 4,433; 
iš Jugoslavijos 4,453; iš 
Norvegijos 2,617.

Pilietybė buvo atsakyta
4,042 aplikantams. Teis- ti 8,788 liuosnoriai išvyko, 
mai taipgi panaikino 991 
natūralizacijos certifikatą, 
nes jie buvo gauti apgavin-, 
gai arba dėl panašių prie
žaščių.

Tuo pačiu laiku net 13, me“chaitika"i.

dysna, ypatingai prie įvai
rių kryžkelių sudėta baltų 
juostų formos ženklai ro
dantieji kuriose vietose 
žmonėms galima į kitą gat
vės pusę skersai pereiti.

Įvairūs miesto parkai, y- 
patingai aikštės, kuostro- 
piausia stengiamasi apšva
rinti, sutvarkyti ir gėlė
mis papuošti. Ypatingai 

‘i gerai sutvarkyta ir gyvo
mis gėlėmis papuošta Cen- 
tralinė miesto Aikštė, — 
George Square. Prieš di
džiuosius mirčia baudžia
mojo kondekso Teismo Rū- ■ 
mus, Josselyn Sąuare aikš- 
te kurioje pirmiau įvairus birželio 3 d lg2 * t
agitatoriai, tankiausia ko- » e> i
munistų, savo “spyčius 
droždavo”, —užpereitais' 
metais, korporacijos nuta- ... - , .. .. . ,
rimu, tapo gėlėmis apsodin SaleJ° >e/_a;llzu,ot? « buv“ 
ta. Taigi visiems agitato- m?; 0 2>474 aplikacijos ne
riams toje vietoje visi Pnimtos.
“šansai”, laisvai savo spy-
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I Įėjo rasti rekordo savo at
važiavimo ir jie prašė užsi
registravimo. Iš tų 9,849

Iš įleistų ateivių nuolati
niam apsigyvenimui 13,824 
arba 27% viso skaitliaus 
užimti komercijoje, profe-
sijose, arba buvo prityrę naį prityrusių mechanikų, 

t... Todėl didžiausios orlaivių
FLIS linijos ir orlaivių gaminto- _1 • • 2? i •v i • • •-------------- jai neformališkai susivie-

Atrasta Daugybės Graikų Ir
rūšie ji darbininkai gali pa- 
silavinti.

Šita nauja mokykla, va
dinama Aero Industries 
Technical Institute, turi

Romėnų Pinigų

Britų dienraščio “The
Pereitų metų beveik 53, London Times”, oficijalis

Reikės Registruoti Įvežamus 
iš Užsienio Vertybės 

Popierius

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 

' E. 7th St, So. Boston, Mass.

Kaunas — Patirta, kad a- 
teity reikės registruoti ne
tik išvežant, bet ir įvežant 
iš užsienių visokius verty
bės popierius bei kitas 
brangenybes ir t. t.

Finansų ministras galės 
taip pat įpareigoti Lietu
vos piliečius užregistruoti 
turimus užsieny kilnoja
mus turtus.

čius “drožti”, automatiškai federalių knygelių apie korespondentas iš Romos
DraDuolė’ Praėius Dro ta pilietybę buvo išdalinta ap- praneša, kad arcnologams segančius garsius orlaivių Sę j £igow Green fantams dėl naturalizaci-) bekasinėjant po pražuvo-; statytojus savo komitete- 

didyinlo-in jos, kurie lankė viešas mo- šio romėnų miesto Sarku-I, didžiulėje parko lanum griuvėsius. lei votp prez.
one Italiioie Ne- John K- NorthroP> 1 

«u?Jūrį įlankoje’. lin- Northrop Corpora-:nal“"£ bi^riu^’tarie
kui Neapoliaus, tapo atras-tlon u-C. A Van Dusen, savo skelbimais 
ta tarpe daugybės kitų į- vice-prezidentas ir vedėjas “Darbininką”, 
vairių daigtų, nemažai 
graikų, o ypatingai romė
nų varinių ir sidabrinių pi
nigų monetų. Kaikurios 
graikų pinigų monetos, y-

J ra su Atheno galva. Gi kiti 
“ visi pinigai kaip variniai 

taip ir sidabriniai, yra jau! 
romėnų. Kaikurios mone-! 
tos atrasta su buvusiųjų 
Romos cezarių Augusto, 
Nerono, Domicijono ir An- 
toninaus Pijaus galvomis. 
Apart pačių pinigų ir kitų 
daigtų, — atrasta ir pinigi
nis dokumentas, ant mo
zaikos lentos lotyniškai iš
rašytas. Tame dokumente,' 
Lucijus Germanus, — Ro
mos Konsulas, prašo tuo
metinio Romos cezario 
Claudijaus ir Vyriausiojo 
Romos Kanclerio, — Luci
jaus Vitelijaus, paskirti 
jam iš valstybės iždo 2,000 
sestercijų, suruošti viešai 
ir iškilmingai pagoniškai 
šventei jo (Lucijaus Ger-: 
manaus) gimimo dienoje. 
Tas prašymas arba doku
mentas datuotas ir pasira
šytas laike A. U. C. 800 (A.! 
D. 47). <' 1

_ r___________ ___ lanum
gėlynai dar daugiau padi- ^>0^0 kopijų pamfletų iš- Mandragone, Italijoje, Ne- 
dinti. O pastarųjų seniau į

dalinta apie konstitucijos
ten niekuomet nebebuvo! *r ^un^' Valsty-
Tusčias Clyde upės pakraš- blų valdzią-Xuovkoo ? per fiakališkus metuq 50
kur seniau vien tik klaiki 244 imigrantai bu-

----- _ - ' -. vo leisti { Jung. Vai. nuo- 
mis aukdavo, — dabar kur latiniana apsiprvenimui, 
nekur taipgi gėlėmis tapo ^,915 daugiau uz
apsodinta. 11936 m., bet {leidimai vis

Vienu žodžiu, Glasgow’o' tre^a dalim mažesni už 
miestas, ypatingai iš kitur 'netlne . kvo44 P° 1924 ”■ 
apsilankiusiam žmogui, da- J[^Į^raC.1^OS. Istatymo. 26,

tys, iš Adelphi Str. pusės

žolė su erškėčiais bei usni-

bar suteikia kur kas ge
resnį ir malonesnį vaizdą, 
negu kad pirmiau suteik
davo. O vis tai nenuilsta
mo žmonių darbo ir triūso 
vaisiai! J. Butkevičius.

Kiek Ateivių Naturalizuota 
1937 M.

Natūralizacijos teismai 
priėmė net 164,976 atei
vius, Amerikos piliečiais 
per fiskališkus metus, bai
giant birželio 30 d., 1937 
m., paduoda Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnybos 
metinis raportas. Tai 23, 
710 daugiau negu pereitų 
metų. Prašymas dėl pirmų 
popierų padavė 176,195 ap
ykantai.

Tie naturaįizuoti asme-

Per fiskališkus metus 50,

736 ateiviai apleido šalį ir 
apsigyveno kitose šalyse.

Iš įleistų imigrantų 10, 
895 atvyko iš Vokietijos; 
7,192 iš Italijos, 1,912 iš Če
koslovakijos, ir 1,212 iš 
Lenkijos.

Pagal rases įleisti nuola
tiniam apsigyvenimui bu
vo 11,352 žydai; 7,652 ita
lai; 6,324 vokiečiai, 4,912 
anglai; 1,392 skandinavai; 
1,346 slovakai; 732 lenkai; 
663 vengrai ir 512 rusai.

Dar apart ateivių nuola
tiniam apsigyvenimui 181, 
640 ne-imigrantai buvo į- 
leisti 
nusius ateivius sugrįžtan
čius nuo laikino < išbuvimo 
laikinus svečius ir kitus. 
Per tą metą 197,846 taip 
vadinami ne-imigrantai a- 
teiviai apleido šalį.

tas įėmė ąpsigyve-

j Robert E. Gross, Lockheed 
Aircraft Corp prezidentas,' 

_, prezi-• Remkite tuos profesio-
tion ir C. A. Van Dusen, savo skelbimais remia

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernos ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

J. Butkevičius, g—eeManMUMaiaBeaaaaeae
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DARBININKAS
(THE WORKER)

P^ckshęd every Tuesday and Friday except Holidays such as 
Ne# Year, Geod Friday, Memonial Day, Independence Day, 

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

SAlNT JOSEPH’S lithuanian r. c. association of labor

Enttred M second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage 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 yėarly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams —__ _____ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ......................   $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARB1NINKAS 'f.
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Visa katalikiška išeivija liūdi dėl kun. Pr. Vaitu- 
~ kaičio mirties, tuo labiau, kad mirtis buvo nelaukta: 

širdies liga išrovė iš mūsų dirvos patį uoliausią Kris
taus darbininką. Ta nelaimė daugiausia, žinoma, pa
lietė ŠV. Juozapo parapiją, So. Chicago, kur velionis 
buvo klebonas. Nemažiau dėl jo mirties liūdi katalikų 
spauda, kurią a. a. kun. Vaitukaitis uoliai rėmė raštais 
ir platinimu. Ypačiai buvo uolus platintojas dvasinio 
tūrinio knygų ir rašytojas tokio pat turinio straipsnių, 
kurie tilpdavo ko-ne visuose katalikų laikraščiuose, 
daugiausia “Drauge” ir “Laive”. Kun. Vaitukaitis gi
liai buvo persiėmęs Šv. Tėvo Pijaus XI įstikinimu, kad 
katalikų spauda ar tik ne bus stambiausias šių dienų 
farhstis katalikybei paremti. Ir daugelis kitų yra taip 
įsitikinę, bet velionis savo įsitikinimą uoliai įgyvendi
no, vadinasi, ne tik manė, kad katalikų spauda reikia 
remti, bet faktinai ją rėmė.

Dideliausį smūgį sudavė kun. Vaitukaičio mirtis 
vienuolynams. Ištisu savo kunigavimo laiku jis uoliai 
auklėjo abiejų lyčių vienuolių pašaukimus. Dar vika
raudamas Šv. Antano, Dievo Apvaizdos, Nekalto Pra
sidėjimo ir Šv. Kryžiaus parapijose, kun. Vaitukaitis 
ėjo į jaunimą, jį organizavo, būrė į prakilnias draugi
jas, daugiausiai bažnytinio pobūdžio, vis besivadovau
damas ta mintimi, kad surastų jaunuomenėje bet ko
kių požymių pašaukimo į dvasinį luomą. Įžiūrėjęs ka
me nors kibirkštėlę dvasios polėkio, tuojau rūpestin- 

. - gai imdavosi tai auklėti, ir tuo keliu beeidamas, pri
statė daugiausia kandidatų ir kandidačių vienuolijoms. 

; Kaipo kunigas — pirmiau vikaras, paskui klebo
nas, — kun. Vaitukaitis plačiai pagarsėjo savo uoliais 
ir iškalbingais pamokslais ir dažnai būdavo kviečia
mas į visas Chicagos apylinkes pasakyti pamokslą 
stambesniose bažnyčios iškilmėse. Gi namie ėjo kuni
go pareigas ne vien tvarkingai, bet ir su ypatingu uo- 

. lumu ir pasišventimu, kurs visą jo gyvenimą puošte 
puošė. Būdamas ateivis ir jau nebejaunas pradėjęs 
ruoštis į kunigystę, kun. Vaitukaitis bet gi visas kliū
tis savo darbštumu nugalėjo. Tasai mokslo dienų darb
štumas neapleido jo ir išėjus į kunigus ir kaipo geras 
draugas palydėjo jį iki pat mirties.

Kun. Vaitukaitis tai kukli darbinga mūsų išeivi
jos bitelė. Aukščiausias jam gausiai atlygins už uolų 
darbą ir gražų pavyzdį. K.

• •

Dėl Neigiamos Spaudos Krypties
Balandžio mėnesį, Aus-'kams. Štai keletą Kilmerio 

trati jos muito ministerio minčių: 
pavaduotojas, J. A. Per-’ 
kins, f4—‘T-=

kode! daug netinkamų ir 
stačiai nepadorių raštų pa-l 
tenka į žurnalus.

Mes galimč įsivaizduoti 
kiek žalos padaro tie raš
tai, kuomet atsimenam, 
kad daug žurnalų, ar jie Į 
būtų savaitiniai ar mėnesi
niai, išparduodama iki mi
lijonui kopijų kiekvieno 
numerio. Nėra abejonės, 
kad turinys, ypač didesnių1 
žurnalų, žymiai pagerėtų, 
jeigu tokia pat kritika bū-! 
tų įvesta žurnalams, kaip 
knygoms.

Aišku, kad pat blogiausi! 
žurnalai, kurių vienintelis 
tikslas yra pataikauti že
miems geidimams, neat-į 
kreiptų jokio dėmesio į ši
tą kritiką, lygiai taip pat, 
kaip negalima pataisyti 
nupuolusios moteriškės 
vien pasakymu, kad ji ne
padoriai gyvena. Prieš ši
to srūšies žurnalus tegali
ma imtis legališkų priemo
nių per organizacijas, tam 
tikslui sutvertas. Tos orga
nizacijos įrodo valdžiai ko
dėl šitie raštai turi būt 
smerkiami ir jų leidėjai 
baudžiami.

Nors šitos organizacijos 
daug nuveikia, kiekvienas 
gali dar asmeniškai prisi
dėti prie šito darbo. Mes 
kasdien perkam laikraš-
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čius. Kur tik parduodami 
laikraščiai, ten dažniausia 
randame vis, eilę minėtų 
žurnalų. Labai lengvai ga
lime savininko dėmesį at
kreipti į šituos žurnalus ir 
pareikšti mūsų nusistebė
jimą, kad jis juos pardavi
nėja. Galime paragint savo 
draugus ir pažįstamus to
kiu pat būdu elgtis. Jeigu 
savininkas nepaisytų mū
sų pastabų, tai galime laik
raščius, cigarus, cigare- 
tus kitur kur pirkti, pra
nešdamas savininkui prie
žastį mūsų nepasitenkini
mo. Nėra abejonės, kad sa
vininkas, apsvarstęs savo 
poziciją, prisitaikytų prie 
mūsų pageidavimų.

Yra užtektinai katalikų 
kiekvieno miesto dalyje. 
Susiorganizavę, vien šituo 
būdu galėtų išvalyti iš 
krautuvių visus šlykščius 
ir pavojingus perijodinius 
spausdinius. Prisidėti ak
tyviai prie šio darbo yra 
kiekvieno susipratusio ka
taliko priedrmė. Padorumo 
Legijonas parodė kiek 
daug galima nuveikti su
jungtomis jėgomis. įdėję 
tiek pat pasidarbavimo ši
tam tikslui, galime tikėtis, 
kad bus nemenkesnės pa
sekmės.

J. G. V.

Vysk. Dr. M. Buchberger

Didžiosios Socializmo Klaidos

Brooklyno lietuviams ko
munistams nepatiko gerb. 
T. straipsnis, kuriuo įrody
ta, kad Katalikų Bažnyčia 
buvo ir yra darbo žmonių 
išlaisvintoja, jų reikalų 
gynėja it palaikytoja.

komunistinis laikraštis 
“N. G.”, pacitavę šiuos 
žodžius: “Katalikų Bažny
čia yra vienatinė įstaiga, 
kuri visais amžiais gynė 
žmonių teises ir laisvę...”, 
nieko daugiau negalėjo su
galvoti, kaip tik buvusius 
nesusipratimus kaikuriose 
parapijose ir jėrsėy Čįty 
mayorą Hague, o pareikš
ta tiesa taip ir liko nepa
liesta.

Vadinasi, gerb. T. savo 
straipsnyj parašė tiesą, ku
rios ir komunistai negali 
sugriauti. Katalikų Bažny-

čios mokslo ir jos darbų ne 
tik komunistai, bet ir visas 
pragaras nesugriaus.

— Vilniaus lenkiškoje 
spaudoje “susikirto” emi
grantas Jeronimas Pleč
kaitis ir buvęs. jo šalinin
kas Pr. Ancevičiiis. Pasta
rasis paskelbė spaudoje, 
kad vieną naktį buvęs Pleč
kaičio užpultas ir dabar jį 
patraukęs į teismą.

- ?

socializmas gi masė, maši
nos ir produkcija yra viš- 
kas, o atskiras individas — 
niekas.

4, Pagaliau klysta socia
listai, atmesdami krikščio
niškosios dorovės dėsnius. 
Tikėjimas į t)ievą ir dori
niai įstatymai, socialistų 
nuomone, yra kvailas iš
mistas žemos ekonominės 
santvarkos. Kaip socialis
tai atmeta Credo, taip ly-

Socializmas atėjo pašau-Į cializmas yra liaudies o- 
lin su gražiais pažadais, piumas.
Jis skelbė įgyvendinsiąs 2. Socializmas klaidingas, 
žmonijoje tvarką, teisingu- nes jis nepripažįsta žino
mą ir ramybę. Tačiau savo gaus prigimties. Jis laiko 
pažadų socializmas netesė- žmogų ne tuo, kuo jis iš 
jo. Priešingai, kur įsigalė- tikrųjų yra. Socialistai 
jo socialistinė santvarka, moko, kad žmogus iš pri- 
ten žmonės nesidžiaugia gimties esąs geras, o tik 
tvarka ir ramybe, bet ne- ekonominė ir socialinė 
žmoniškai kenčia nuo žiau- tvarka reikalaujanti refor- 
raus teroro. Kitokių sočia- mos. Kai žmonės bus aprū- 
lizmo vaisių ir nebuvo gali- pinti maistu, tuomet bu
rna laukti, nes jo sistema sianti taika ir laimė. Prieš 
iš esmės yra klaidinga. Štai blogus žmogaus polinkius 
tos didžiosios socializmo ir aistras, kurios kyla iš 
klaidos. nuodėmės ir veda į nuodė-

1. Socializmas yra bedie-^’ socializmas užmerkia 
viskas. Jis yra pasiryžęs ;akls- Tuo daroma dldele ir 
religinį nusiteikimą išnai- esminė klaida. Kadangi ir

‘Nors bendrai žurnalai 
kins, įteikė trisdešimts yra daugiau skaitomi negu 
žurnalų Knygų Cenzūros knygos, jie beveik pasilie- 
Komitetui. Dvidešimts aš- ka be kritikos. Prieš per- 
tuoni iš šitų žurnalų buvo kant bet kokią knygą, ga- 
atspausdinti Jungtinėse Įima susipažinti su jos tu- 
Valstybėse, vienas Angli- riniu skaitant recenzijas 
joj ir vienas Naujoje Ze- laikraščiuose. Kiekvienas 
landijoj. Šitų žurnalų 
straipsniai ir apysakos iš
imtinai dėstė tris dalykus, 
būtent: modemiškų laikų 
ištvirkimą, gangsterių žy
gius ir lytinius klausimus.
Komitetas pasmerkė dvi- gos būtų recenzuotos. Pa- 
dešimt šitų žurnalų ir juos saulinė spauda paprastai 
uždraudė pardavinėti.

Iš to pasireiškia kaip nei
giamai garsinasi viena iš 
didžiausių industrijų Ame
rikoj, t. y. spauda. Iš pami
nėto įvykio, matyt, kad kėjimą arba dorą, tai savo 
Australijos valdžia moka skaitytojus tuojaus įspėja, 
kaip apsidirbti su netinka-į Taipgi, spauda cenzūruo 
ma literatūra. Mes negali- ja teatro veikalus. Kiekrie- 
me išsiteisinti, jei mes pa- nas didesnis laikraštis turi 
hašiu būdu nesielgiam su savo dramos kritiką, ir jų 
nešvaria spauda mūsų tar- veikalų aprašymai, žmones

■ pe, nes būk tai naujienybė įspėja nuo netinkamų teat- 
ir dar neturėjom progos ją ro vaidinimų.
pasmerkti. Dvidešimts me- Imkim dabar žurnalus, 
tų atgal, katalikų rašyto- Jų niekas nekritikuoja, 
jas - poetas, Jšyee tCilmer nei pasaulinė nei katalikiš- 
savo raštuose kovojo prieš ka spauda, nebent kokis 
pakrikusią spaudą. Ką jis nepaprastai geras arba 
buvo parašęs tais laikais,! blogas straipsnis pasirody- 
galime pritaikint mūsų lai-tų juose. Štai priežastis

laikraščiuose.
knygų leidėjas išsiuntinė
ja kitiems leidėjams ir lai
kraščiams, kurie turi re
cenzijų skyrius, kopijas vi
sų savo naujų leidinių, kad 
naujai atspausdintos kny-

atsižvelgia tik į literatinę 
vertę tų raštų, bet katali
kiškoji spauda tuo nesiten
kina. Jeigu naujose knygo
se ji randa ką nors prieš ti-

kinti proletarijato judčji- sočhl žmon‘« tarPe .t01 į0'
- - - — - - va ir neapykanta neisnykS-

pirmoji socialistų klaida. ta’ Kristaus evangelija 
Bet jie turi atsiminti, kad neapima žmogaus sielos 
kelias be Dievo yra baisus. &elrmų-
Platono žodžiai ir dabar y- 3. Toliau socializmas kly- 
ra teisingi: “Jokia valsty- sta, nepripažindamaš pri- 
bė, kuri savo valdovu turi‘gimtos teisės, o drauge 
ne Dievą, bet mirtingąjį, laisvės ir kitų švenčiausių 
neišvengs nelaimių ir pra- žmogiškosios asmenybės 
žūties”. Kiekviena santvar- teisių. Laisvė, savarankiš
ka turi remtis Dievu. Taigi kūmas, asmenybe turi iš- 
ir socialinė santvarka netu- i nykti masėje. Prigimtos 
rėš pagrindo, jei atmes teisės vietoje, kuri apsaugo 
Dievą. Atmetus Dievą, tiek nuo neteisingumo ir prie- 
individo, tiek visuomenės vartos, yra masės valia, 
gyvenimui negali būti su-taigi stipresniojo galia, 
teikta prasmės ir tikslo, kumščio teisė. Vietoj lais- 
kuris būtų išmiritingąs ir vo užsiėmimo, yra privers- 
žmogaus vertas. Juk žmo-i tinas darbas, po kurio seka 
gus gyvena ne vien duona, dvasinė vergija. Vietoj e- 
juo labiau ne vien rieapy- koriomiškai stipresnio jo
kanta. Tai pastebėjo “reli- prievartos yra masės prie- 
gingieji” socialistai, kurie varta. Kad taip yra, pakan- 
jau atvirai ima prisipažin-1 karnai pavyzdžių turime iš 
ti, kad, atmetus religiją, Sov. Rusi jūs gyveriimo — 
socializme atsiradusi savo-'nedidelis diktatorių ir bri
tiška skylė. Tačiau kol so- dėlių būrys, trio tarpu ne- 
ciahzmas bus tuo, kuo jis apsakomai didėle masė pa- 
dabar yra, tol bus teisingi vergtų žmonių, kurie lyg 
žymaus socialistų vado Be- darbo gyvuliai prakaituoja 
belio žodžiai: ‘'religija ir 
socializmas yra taip prie
šingi, kaip ugnis it Van
duo”. Socializmas parali- 
žuoja žmogaus sielos ga
lias, atima iš jo tikėjimą ir 
viltį, betgi neturi kuo visa 
tai pakeisti. Marksas reli
giją pavadino liaudies 6- 
ptūirru. Tačiau dabar mato- 

•me, kad ne religija, bet so-

mo tirpykloje. Tai it yra va ir neapykanta neišnyks-
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giai jie atmeta Dekalogą. 
Pagal socialistus nesą jo
kio amžino dorovingumo. 
Dorinės idėjos esančios tik 
atvaizdas anksčiau buvu
sių ekonominių sąlygų. To
kiu būdu jis palaidoja au
toritetą ir klusnumą, riet 
tėvų ir vaikų santykiuose; 
teikia visokią paramą žu
dymui negimusių vaikų; 
griauna moterystės šven
tumą visuomeniniame gy
venime, spaudoj, teatre ir 
kine, žodžiu, visur leidžia 
dorinį palaidumą. Visa tai 
turi vesti prie visuotinio 
dorinio supuvimo, kurio 
jau dabar didžąją dalį tu
rime. Tuo biaurisi net kai 
kurie komunistai, pav., vie
nas prisipažįsta: “Ypatin
gai mane atstUriiia didelis 
“tavoriščių” ištvirkimas ir 
palaidumas”. “Ž. P.”

“N. G.”, Brooklyno lietu
vių komunistų organas; ra
šo apie “ščyrųjų” komunis
tų — Lietuvių Darbininkų 
Susivienymą (LDS); ku
rio seimas įvyko Pittsbur- 
ghe. “L.”, taip pat komu
nistų laikraštis parašė, kad 
“R. Mizarai, LDS preziden
tui, atidarius seimą, buvo 
sudainuota Amerikos ir 
Lietuvos himnai”.

Dėl tokio didelio kairiųjų 
komunistų patriotiškumo 
“N. G.” labai nustebo ir 
talpina tokią pastabą:

“Ar kas girdėjo tokią 
žmonių veislę, kaip ‘mū
sų’ komunistai, kurią 
‘ponas laikas’ be pasigai
lėjimo plaka? Dar tik va
kar jie giedojo ‘Interna
cionalą’ ir savo stiprybę 
sėmė iš Stalino. Šiandien 
jie ją semia iš Kudirkos 
ir Key! Jei logika turi 
savo kelią, tai neužilgo 
komunistai stiprybę 
sems iš ‘tautos vado’ 
Smetonos”.
Taip rašo komunistai a- 

pie komunistus.
Komentarai nereikalingi, 

nes pačių komunistų raštai 
parodo komunistų veid
mainiavimą.

Alabamos valstybėje bu
vo nuteisti keli juodukai 
už baltosios rasės mergai
čių išniekinimą. Raudonų
jų organizacijos puolėsi 
neva ginti jaunuolius. Jie 
įrodinėjo, kad jaunuoliai 
nekalti ir nuteisti tik todėl, 
kad jie yra juodukai. Toji 
byla pasiekė ir Aukščiau- 
sį jį Teismą. Kai kurie bu
vo išteisinti, kitiėms baus-

žmogaus sielos

3. Toliau socializmas kly-

už menką maišto kąsnį it 
skurdų būtą. Taigi, liau
diškai tariant, sumainytos 
kepurės. ‘'Jeigu liberaliz
mas reiškia nepripažinimą 
žmogaus laisvės esmės, tai] 
etiškasis socializmas reiš
kia laisvės mirtį” (6. Schi- 
Hing). Liberalizmui maši-

AR PRANCŪZIJOS BAŽNYČIA 
ATSKIRTA NUO VALSTYBES?

nos ir turtų prodilkčija tu- teigia 
vo esmiiriš dalfkas, 6 Žmčh tybeš
gus — šalutinis dalykas;

TEISININKO 
NUOMONES

Šį klausimą Sprendė ka
nauninkas Croužil, Tulū- 
ožs katalikų instituto ka- 
rioiiiškdšios teisės fakulte
to dekanas, kurio paskai
tos turinį atpasakoja Pa
ryžiaus “Croix”. PTelėgen- 
taš pabrėžė, kad nėra pri- ridiškai galio je anas senes- 
imta įstatymo, kuriuo neš sutartis.
Bažnyčia būtų atskirta Bažnvčios uolitikos san- 
nnd valstybės, riorš įstaty- tikiuose Prancūzijoj ran- mų leidžiamiėji rūmai i ¥kluose Prancūzijoj ran 
daūg kartų buvę patiekę 
tokio įstatymo projektą.

Toliau — prieš 1905 m. 
išleistieji įstatymai, kurie 
ir. dabar tebegalioja; rodą 
tiktą “regime mirte”, ku
riame Bažnyčia ir valstybė 
tarpusavyj turi bent kiek 
santykiauti. Įvairiausi pa- 
sitariniai tarp abiejų galy
bių dėl klebonijų išriuOmo- 
ūmo ar valstybes vytų ke
lionių į Romą, šutvarky-j 
maš diploriiatinių santykių 
tarp Šv. Sošto ir Praričūži-| 
jos, perorganizavimas 
PrančūZijos vyskupijų pa
gal statutą, kurį dirbo Ni- 
coš arkivyskupas ir kurį 
teigiamai įvertino dvi valš- 

I patvirtintos juristų 
komisijos, Vatikano vals-

tybės sekretoriaus įsipa
reigojimas prieš prancūzų 
pasiuntinį šv. Sostui pri
minti iš anksto prancūzų 
vyriausybei apie numaty
tus vyskupų paskyrimus— 
vis tai rodo, kad faktiškai 
Valstybė su Bažnyčia ben
dradarbiauja if palieka ju-

mes sumažintos. Raudo
nieji ėjo dar toliau, nes to
ji byla buvo tinkama me
džiaga komunistinei pro
pagandai — aukų rinki
mui.

Šiomis dienomis tą bylą 
svarstė “pardons” taryba 
ir gubernatorius. Guberna
torius atsisakė bausmę do
vanoti.

Brooklyno lietuvių “ščy- 
rųjų” komunistų organas, 
įvertinęs bylos sprendimą, 
pūrėiškia:

“Dabar turėtų Būti vi
siems aišku, kad tų nekal
tų jaunuolių laisvė nebus 
laimėta nuolankiais prašy
mais. Kai tik susidarys 
vėl didelis masinis judėji
mas, Alabamos valstijos 
durys atsidarys ir tie pen
ki jaunuoliai sugrįž į lais
vą gyvenimą”.

Vadinasi, komunistai 
ruošiasi dideliam masi
niam judėjimui — revoliu
cijai. Jeigu jie nesiruoštų, 
tai apie tokius “judėji
mus” nei nerašytų. Bet ko
munistai lai nesiskundžia, 
kad jie persekiojami įvai
riais valdžios komitetų ty
rinėjimais, neB jie patys 
tiems komitetams duoda 
medžiagos apie savo veik
lą.

dama tani tikro savotišku
mo,, būtent, trijūoše, de- 
partmentnose tebeveikia 
senasis konkordatas, kuris 
buvo’ sudarytas per Pary
žiaus taiką. Dėl td mons. 
Heintzas į Metzo vyskupus 
btrvO paskirtas kitokiu bū- i 
du negu senosios Prancū
zijos srityse.

CroŪziliS pabaigė Savo iš
vedžiojimus pastabomis: 
Jei ir nėra bendros Sutar
ties, kuri rėgufiūotų. Pran
cūzijos ir katalikų Bažny
čios santykius, betgi yra 
visa eilė atskirų sūsrtari- 
mųt kur kiekvienas siekia 
kiek galima aiškiau šurė- 
gtiliuoti pasireiškusius nte- 
normilūn'iū’Š tų dviejtį ga
lybių santykiavime.
*

Būdingas Leriky Balsas BŠ 
Lenkę Lietuvis SantHny

“Slowo” komentuodamas 
min. pirm. gen. Skladkows- 
kio kalbą, pasakytą atida
rant paminklą prie žuvusio 
ties admin. linija lenkų Se
rafino, rašo:

“Iš premjero Sklad- 
kowskio žodžių matyt, 
kad jis blogai informuo
tas apie tą, kas dedasi 
mūšų užsienio politikoj. 
Matyt neskaito raportų 
apie mūsų tarptautinę 
padėtį ir apie ją suprati
mą susidaro . iš kokių 
straipsnių valdinėj ir op
timistiškoj spaudoj; ki
taip nekalbėtų — apie 
“Lenkijos susitaikymą 
su Lietuva”, apie “pada
vimą kits kitam rankų 
taikai” — kaip apie įvy
kusius dalykus. Tas, kad 
iki • Vievio eina tuščias 
traukinio vagonas sū 
miegamosiomis rištomis, 
per savaitę kartą perverž- 
dainas kokį nusitepu- 
siais veidais diplomatą, 
tai dar ne viskas, pone 
premjere! Lenkų opinija 
greit įsitikins, kad ne 
mūsų valdinę spauda tu
rėjo raciją, kai š. m. ko
vo mėnesį triūbijo trium
fą dėl tariamos nepa
prastos pergalės, bet tu
rėjome pagrindą mės, 
kai įvertindami Lenkijos 
istorijos momentą tarp 
Anšluso ir (iš Lietuvos 
pusės) ultimatumo priė
mimo konstatavome pra
laimėjimą nepakanka
mai kčnsekvehtiškos 
njūsų užsienio politikos”. 
Vilniaus lenkų laikraščio 

balsas reikšmingas. Jo re
daktoriai geriau jausdami 
lietuviškosios visuomenės 
pulsą, gal jaučia, kad tik
ro tautų suartėjimo begali
ma atsiekti žodinėmis, po
pierinėmis sutartimis, jei 
faktai, darbai (šiuo atveju 
vilniečių lietuvių kultūri
nio veikimo persekiojimas) 
tas tautas taip skiria.

XX.

J J

Kaunas — Patirta, kad 
lenkai šiaurinių sričių miš
kų sielius Nemunu pradės 
feišti dar šiėmėt. Kittfis 
merais jie non /Nemune 
pasirodyti it Šri Savo gar
laiviais.
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PIRMAS VISOS DIDŽ. BRI- 
rANIJOS LIETUVIŲ SEIMAS,

JO EIGA IR TARIMAI
Glasgow, Škotija, — katalikams, gerus ir nau- 
Sekmadienis liepos mėn. dingus. Po pamokslo įvyk-

31 d., š. m., ne tik, kad sta Suplikacijos ir iškil- 
Glasgow’o arba abelnai mingas palaiminimas su 
Škotijos, bet bendrai paė- šv. Sakramentu. Po palai- 
iriuš, ir visos Didž. Britani- minimo ir gražių, ir 
jos lietuviams, tikrai pasi-Įmoningų lietuviškų ir lo 
liks brangi ir istdririė diė-1 tyniškų Blaivybės dr-jos 
na! Pasiliks brangi ir isto- choro giesmių, pamaldoms 
rinė dėl to, kad tą dieną pasibaigus, visi iš įvaįrit 
Giašęow’e milžiniškoje St. Didž. Britanijos kolonijt 
Mungo Auditorijoje (sve- susirinkusieji delegatai ii 
tatįjįėje), ant Moffat Str.,'svečiąi, apleidžia šv. Luke 
ir Šallatęr Str., kampo šu- bažnyčią, ir skubinasi į Št.

X XX XXX<XK>XŪ T lkJVO X^X- X»XU 

dziosioš Britanijos Lietu- y - - - -
vių Seimas, aptarti visų’ 
svarbiausiųjų šių dienų vi
sos £>idž. Britanijos tauti
nių, kultūrinių, o kartu 
kaikūriomis kryptimis ir 
dvasinių lietuvių reikalų.

Se*' j°s an£a> didžiausias susi- kun. J. Gutauskas trum- i kauskas referuoja iš n 
išrinktus Jaipeikįmšimas! pati Auditorija pais žodžiais duoda kaiku- limos praeities). Seka Ryjant! atstovus^ arba ;daruždar^a Darperanks. F 

non*k«ton visus 
Škotijos *— ”• ---- 1

sirinko Pirmasis Visos Di- Į Mungo Auditoriją, seiman.
Nuo Šv. Luko bažnyčios, 

iki pat St. Mungo Audito-;
(rijos, lietuviai delegatai ir nos tėviškėje. Iš kairės į dešinę: C. Butkys, m in. p. e. B. Giedraitis, Mataitis, Dobrovolskis, Veleckas; V. Augustauskas, Venclova, Prez 
įvairūs iš visur susirinku- dentas Antanas Smetona, Kumskis, p. S. Sme tonienė, už jų vienas adjutantas ltn. Mikaliūnas, toliau Vasiliauskas, žižmaras, Dr. Navž 
šieji svečiai, šaligatviu kas, B. Grėbliūnas, V. Kemežys ir pulk. Sala džius. (Vaizdas Iš Lietuvos) Foto J. Bačkaičii
plaukia tarsi siaurutė upė!

Vilniaus krašto ir užsienio lietuvių sporti ninkai, olimpinio komiteto narių lydimi, rugpiūčio 2 d. lankėsi Prezidento Antano Smetc

j Ties Centraline Auditori- zidijumo rinkimai; po jų E. Grakauskas (p. E. 
ins snprs* didžiausias susi- knn. .T (Gutauskas trum- kauskas rėferuoia iš

- ■_ . 'uar uz.ua! y ta., vai peraiiB.s- riuos Seimo dalyviams nu-
delegatus, -subure vie-' ti. Netru/us durys tampa rodymus.

i - taip ir tolimi atidaromos ir publika de- Prasideda žodžiu k ra5tu 
šios Anglijos įvairiu kolo-! ^simls prad®da verst]s"- Seimui patiektieji sveikini- 

lietuvius, kad kaip yįsa AJitorija prisipildo. į prof. p. D. Cesevičius
nors surasti naujų budij ir Garbės p^^iumu, de-(Vėl dvi interpe 
pnemomų, kovoti tai ko-], ivairiais svečiais vovP-piūčio Londone, ir j
Vai, su kaskart vis labiau - • j K - ■’ Užsienio Lietuviams Rem-;L „ r įvairių dr-jų valdybomis irgręsiančiu visos Ihdz Bn-i feuv0
tanijoshetuviams tautiniu,! 2 ooo Neskaitant
kulturimu, ir pagaliau dva
siniu pavojumi, kurs šiais 
pastaraisiais krizio, bedar
bės ir bedievybės laikais,— 
pasidarė visos Didž. Brita-

trumpos pastabos, 
Smelstorienės iš 
ir p-lės J. Sarafinaitės

. “Išeivių 
kiai su Tėvyne”, referuc

Bellshill 
uaitės iš 
[ Šanty-

i vo p. Balučio Londone, ir; Kauno. (Vėl dvi 
’TT^cionirv T .iof n trio mc PbTYi. ' C1JOS. j .

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkes; P. Maukus — I Vice-Plrminin- 
kas; M. Piktaiytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Biavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., VVoreester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Cotnmonwealth Avė., 'VVorcesler, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Ruja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

KOKIE MISUŲ VAISIAI
Atsivertimų .Skaičius 

Auga Ar Mažta

nijos lietuviams, itin rim
tas ir didelis

Pirmutinė Didž. Britani
jos Lietuvių Seimo pra
džia, įvyko galima sakyti, 
jau 30 d. liepos, — šešta
dienio vakare, kuomet at
vykusieji iš Londono, o vė
liau ir iš Manchester, Li- 
verpool, Leeds, Widness 
St. Helens, Uaydock, Brad
ford ir kitų kaikurių Angli
jos kolonijų, Seiman lietu
vių delegatai, o ypatingai 
įvairūs svečiai, Blaivybės 
dr-jos iniciatyva savoje 
svetainėje, suruošus jiems 
puikų susipažinimo ftan-j 
kietą su Škotijos lietuviais, Į 
— tapo labai nuoširdžiai 
priimti ir pavaišinti, ko 
gal ir patys suvisu nesiti
kėjo.

Tikroji Pirmojo Visos 
t>idž. Britanijos Lietuvių 
šėimo pradžia, prasidėjo 
tik sekmadienį; 2 vai. p.p.,1 
iškilmingomis Betupiu pa
maldomis, šv. Luko parapi-| 
jbs bažnyčioje. Ši bažnyčia, 
drąsia r galima sakyti, — 
nuo pat savo pastatymo ir 
pašverrtmimo, dar nrėkuo-. 
Įnet nebėra turėjusi tiek 
lietuvių maldininkų, kaip 
šį kartą! Lietuviais maldi
ninkais ji buvo visa užpil
dyta tarsi vandeniu!

Pamaldoms prasidėjus, 
ilgą fr įspūdingą pamokslą 
pasakė Londono lietuvių 
parapijos klebonas kun. A. 
K. Mautlaitis, MIC. Ben
dra pamokslo tema arba 
mintys buvo r “Krikščiony- 
bės atsiradimas Lietuvoje, 
fr 550 mėtų Lietuvos Krikš
to Jubiliejus”. Draug su

. Garbės Prezidi jumą ir sve
čius, išrinktų Seiman dele
gatų arba atstovų skait
lius, visos Didž. Britanijos 

(buvo apie 70. Daugelis te- 
įbuvo tik seimo svečiai. Vi- 
Isi Seimo delegatai buvo 
pažymėti specijaliais tris
palviais Lietuvos ženklais, 
taip, kad greitai juos gali
ma būtų pažinti ir nuo ki
tų atskirti. Blaivybės dr- 
jos choras, ir visi tvarkda
riai, taip pat buvo pažymė
ti tautiniais Lietuvos ženk
leliais, tik daug mažes
niais. Daugelis publikos, 
irgi tokius pat ženklelius 
turi; kiti gi savo krūtines 
pasipuošę lietuviškomis rū
tomis ir šiaip gėlėmis. Vi
suose matosi geriausia 
nuotaika, ir žymus dvasios 
pakilimas.

Šį seimą, su visomis jo 
rezoliucijomis ir nutari
mais, smulkmeniškiau ap
rašyti, aš nesiimsiu dėl to, 
kad tai padarius, — laik
rašty per daug vietos užim
tų. Tatai pasitenkinsiu tik 
bendrais bruožais jį nu- 
piešdamas.

Įėjęs vidun ir radęs visas 
sėdynes užimtas, iš kur 
galima būtų Seimo eigą 

— nieko nelaukda
mas, užlipu ant Press Ga- 
lery (Žurnalistų Galeri
jos), ir gaunu progą atsi
sėsti Šate paties Garbės 
Prezidi jumo. Žurnalistas p. 
A. Poška, kuris keliais at
vejais seimo dalyvius foto
grafavo, užleidžia man sa
vo vietą.

i Prasideda Seimas. Šk. 
lietuvių klebonas, kun. J. 
Gutauskas, bendrai su vi- 

tsais Seimo dalyviais, su- 
1 kalba trumpą, prieš pradė- 
siaht darbą maldą, o pu
blika jam pritaria; Blaivy
bės dr-jos choras, pagieda 

-nas J. 
Valaitis trumpa kalba ati
daro Seimą ir paskiau pa
kviečia Garbės Prezidiju- 
mą užimti savo vietas. Pra
sideda prezidijumo rinki
mas , komisijų sudarymas 
ir sveikinimai. Seimo die
notvarkės pirmininku, iš
renkamas Šk. lietuvių kle
bonas kun. Gutauskas. 
Seką Seimo komisijos Pre-

bendromis mintimis arba bės dr-jos choras, p; 
tėnfą, — pamokslas nemaž “Marija, Marija”. P- 
buvo pritaikintas ir Pir- 
mąjam Visos Didž. Brita
nijos Lietuvių Seimui, kad 
Aukščiausiasis V. Pievas 
teiktųsi jį palaiminti ir pa
daryti visus Šio Seimo liė- 
tnvių katalikų darbus it 
ihitarimus, įvairius užsi
mojimus ir pasiryžimus, 
visiems Didž. Britanijoje 
gyvenantiems lietuviams

Romos tikėjimo ir misij 
agentūros (Fides — Mi 
sions agentur) statistikc 
skyriaus vedė jas motis. Ca 
selli paskelbė statistinių ži 
nių apie pažangą, padaryt 
1936“Ar 18-to priedo atšau- juos taipgi perspėjęs ne-___  ____ _______

kimas veda Ameriką prie sinaudoti radio savo skel- klausančiose Romos pre 
^erU°Ja prohibicijos?” Šitais 8 žo-;bimams, ir nevartoti laik- pagandos kongregacijai.

3 na’ naščiuose tokių skelbimų, 1937 m. Azijoj buvo 7.91: 
lai nu- clOnahnes grupes žmonių.(kuriuose butų vaizduojami 370 katalikų 1936 m 
■i Lietu- šitam klausimui nėra'moterys arba vaikučiai. Į 7.699.227 o 1927 m. tik - 

vy-'^taip” arba “ne” atsaky-Į L
i > kariuomenei ir.mo< Federalinė valdžia, al-'čių mergaičių ir moterų kinčiųjų skaičius padidėj

Šveikauską Man-.kitur visur gyvenantiems koholio pramonė, ir blaivi-Įprie baro (bar) salonuose 1.882.341; per metus pris: 
, žodžiu patiektas tautiečiams lietuviams. į ninkai yra atsidėję ir žiū- yra pasibiaūrėjimas visuo- dėdavo maždaug —188.00 
™ or, geimo pirminilikas kunJri kąf alkoholis yra padaręs menei. Ir toks grimas «^W- AtS^el^

F. x . x-x,xx , „ s . ejkia D p P61" 4 18-to priedo atšauki- prives prie negeistinų blo- krašto didumą, tai yra me
don, nuo visų Londono lie- į_'^“ĮKas’r!,t®I.K.la_P-_.r' mo metus. Taip vadinamie- gybių. Ar laikraščiuose ne-' "

ji sausieji žengia vis pir- užtektinai skaitom~ "p5-
myn — tolyn. Nuo atšau-įvairius atsitikimus. : žveletf i sunkenvbes kii kimo metų, per tą laiką bu-j Kiek širdgėlą, nereikalin-' riasgten sutinka katelik

ti Dr-jos Kaune, raštu pri-, Rezoliucijų priėmimas ir 
siųstus pasveikinimus. Pa-Į sveikinimai: Referuoja
skiau: p-no P. Bancevi-i kun. V. Slavynas U ” ‘ 
čiaus poetiškas, proza ra- chester. Sveikinimai__

Į šytas pasveikinimo, refera-' tarta pasiųsti visai Lietu- šitam 
tas (ilgas!); Lietuvos Pie-j vai, jos prezidentui, vy--“taip” arba 
no Centro, per savo atsto- riausybei, J ’ 
vą, p. " 
chestery, žodžiu patiektas (tautiečiams lietuviams, 
sveikinimas ir trumpa kal
ba; p. P. Bulaičio iš Lon-

tuvių katalikų dr-jų svei- Bancevičiui Lietuvos py
kinimas ir kalba; p. Muraš- 
kos iš Manchester, sveiki
nimai ir kalba; p-lės M. 
Bulkauskaitės iš Glasgow, 
perskaitytas nuo Lietuvos 
Moterų1 Dr-jos raštu pri
siųstas sveikinimas; nuo 
prof. J. Totoraičio ilgas ir 
patriotingas raštu sveiki
nimas ir nuo Manchesterio 
Lietuvių Jaunimo Dr-jos 
sveikinimas.

Eina Didž. Britanijos 
Lietuvių Tarybos rinki
mai: Referuoja p. J. Bulai
tis. Pasiūloma Didž. Brita
nijos Lietuvių Tarybą rin
kti kas"5-ki metai, o Tary
bos pirmininką, kas 1-ni 
metai, vis iš kitos koloni
jos. Pasiūlymas užgina
mas ir priimamas; kdn. V. 
Slavynas iš Manchester ir 
p. J. žyla iš Glasgow, pa
daro kaikūrias pastabas. 
Tarybos Pirmininko rinki
mai: Pirmininkas 53 bal
sais išrenkamas p. J. Bu
laitis iš Londodon. Įvyksta 
ir pačios Didž. Britanijos 
Lietuvių Tarybos narių 
rinkimai: Išrenkama iš 
London 3, iš Manchester 3 
ir iš Škotijos 3 Tarybos na
riai; viso 9. Su Pirmininku 
10.

Padaromą trumpa per
trauka;- pertraukoje blai
vybės choras sudainuoja 
“Valio pavasaris”, “Puikiai: 
atjojei” it “Už jūrių ma
rių”. Vėl seimo tąsa.

riausybės jam suteiktą 
Lietuvos Kunigaikščio Ge- 

Į dimino ordiną. P-nas P. 
I Bancevičius poetiškai svei
kina ir dėkoja už taip di
delę dovaną.

I
Seimo darbai ir eiga, 

trunka 6 valandas. Paga
liau Seimo pirmininkas pa
sako Seimo užbaigimo kal
bą; Blaivybės dr-jos cho-’ 

j ras, p-lės J. Sarafinaitės: 
diriguojamas, įspūdingai 
sudainuoja Lietuvos him
ną,— ir Seimas užsibai
gia. Visi delegatai, visų dr- 
jų valdybe^ ir žymesnieji' 
svečiai, vėliau pakviečiami] 
Blaivybės dr-jos svetainėn;

i

37 m. misijose pr

Šiandien vaizdas gerian- 6.029.029. Per 10 metų t:

ji sausieji žengia vis pir- užtektinai skaitome apie-
. ' i

ža; tačiau norint tinkama 
įvertinti, ką reiškia pads 
rytoji pažanga, tenka ats 
* 1 A* * T 1

kimo metų, per tą laiką bu- ; 
vo laikomi balsavimai poli- gų ašarų, nesvajotų vargų, ‘ mTsijonieriaL 
tiniuose vienybės (units), šeimų suirimų 18-to priedo' 
ir iš 7000 balsavimų, ; 
šieji laimėjo 5000. Ohio duos, 
valstybėje neseniai baisa-; 
vimų rezultatai buvo 13' 
prieš 
Pemisylvanijoje atšauki 
mas yra davęs daug sali 
ninku sausiesiems.

Kapitonas W. S. Alexan 
der, Federal Alcoholic Ad- 
ministratorius, dr. J. A.' 
Doran, teknikalinis direk
torius Distilled Spirits Ins- 
titue, Ine.,, ir dr. E. B. Dun- 
ford, prieš saliūnus drau
gijos patarėjas, pripažįsta, 
kad alkoholio pramonėje 

, kurie 
vių Seime, buyo skaitytą klaidingai mano, kad jų 
referatų, kiek pasakyta biznis yra teisė, o ne privi- 
kalbų, — kiek patiekta į-degi ja. Išvardintieji asme-tus į karčiamą. Tūlame 
vairių minčių it sumany- nys teisingai sako, kad ai- mieste buvo suareštuotas 
mų, — kiek sveikinimų ir koholio industrijoje yra į- vienas girtas pąšalpgavis 
linkėjimų,— kiek pagą-, siskverbę nemaža tos pri-iš miesto. Teisėjas gerokai 
iiau suplanuota gražių ir vilegijos paniekinimų: arba išbarė ąnt rytojaus tą gir-Į 
kilnių pasiryžimų bei užsf-; užmiršimų. Visoje šalyje tuoklį už pragėrimą si

iškilmingų pietų.
Kiek šiame Pirmame Vi ___________  x .

sos Didž. Britanijos Lietu- yra tokių asmenų,

Seka referatai: “Lietuvių 
išeivių šeimos reikalai”,— 
(referatas ilgas ir begali-Į 
Uitti svarbus!) referuoja 
Londono lietuvių klebonas, 

jlždm A. k. MatūTaitis, MfČ. 
Įvyksta kaikurios diskusi
jos, ir refefantas davinėja 
atsakymus; į interpreticiji- 
nius paklausimus. “Škoti
jos Lietuvių Jaunimo Ref- 
kalai’A referuoja mokyto
jas p. J. Stepanauskas ir

atšaukimas "yra davįslr! daugiau laimi m:
tas čia daug rečiau apgj 

! ventas kaip Azijoje* tačia 
katalikų skaičius yra b< 
veik tas pats. 1937 m. buv 
6.794.951 katalikas, 193 

6.354.998, o 1927 n 
tik 3.202,993. Per paskut 
nius dešimtį metų katalik 
skaičius padidėjo daugia 
negu dvigubai. Ypač Belg 
Konge, Ruanda — Ųrar 
dej, Tanganyjkoj, Ugandc 
ir Madagaskare misijos da 
to smarkią pažangą.

- „ -. .i Okeanijoj 1937 m., buv
prn m a m i r 2.557.803 katalikai, 1936 ti 

2.506.358, o 19’27 m.—1.91: 
717. Per paskutinius d« 
Šimtį metų atsivertė vo 
65.000 žmonių. Oidelės įta 
kos tūri sunkus susisiek: 
mas su tomis mažytemi 
vandenyne išblaškytomi 
salelėmis ir smarkiai pra 

l plitęs islamas.
Amerikoje kata’Iikyb 

_ j.Fja'u seniai yra stipriai įs; 
Ir, žinoma, vai- Yra tai didelis neteisingu- tvirtinusi, todėl tik maž 

- ■ '------ dalis ten gyvenančių kata
! likų rūpinasi misijomis i 
(priklauso Romos misij 
propagandai. 1937 m. Amt 
rikos misijose buvo pris 

•kaitoma 2.931.024 katali 
kai, 1936 m. — 2.853.511 

'' prieš dešimtį metų buv 
Į 2.415.323.
I.Į ‘

Savotiška yra misijų pro 
pagandos padėtis Europa 
Čia turime galvoje, tos sn 
tys, kur katalikai, kai] 
šiaurės kraštuose, yra ii 
blaškyti tarp protestantu 

[arba, kaip Balkanų pusią 
i šalyj, gyvena tarp maho 
rmetonų. 
Įkaitoma
1927 m. buvo tik 771.567.

Vienas alkoholio mėgė-
1 prieš alkoholį/jas, nenorėdamas mesti 

gerti, pasisakė gydytojui,' 
kad geria tik syįtį per die-Į 

! ną — nuo ryto iki vakaro. ;
----------

I •
Šiais laikais kas gi neži

no, kad nedarbo laikai ir Į 
recesija. Yra miestų; kur 
pusė gyventojų šelpiama 
šelpimo draugijų arba mie
sto. Kiek daug žmonių yra 
naudingai

i WPA. Gaila, kad yra tokių,! 
kurie miesto arba kitų šel
piami ir nereikalingai neša 
kitų sunkiai uždirbtus cen-

kiek paga-Įsiskverbę nemaža tos pri- iš miesto. Teisėjas gerokai
. • I . * _____ * __ ______ • . __ *________ M ■ , . •

ihojimų ? progresuoja alkoholio prie- kiai uždirbtų kitų pmi
i w smuikai®

sus (lr beT’AęfDi^’P1,3"10"6 tn°mi tmas n3udo,tia SalP“IU 
Britanijos lietuvių katali-;meJa3L tuo pacnr laiku leisti pini
kų gyvenime, pilnai įvyk-, Kap. Alezander, tepęs gntuo . mo-
dinti! Skotų katalikų sa-; administratorium, jis yra nes’ *ufįe

“The GlasgoW apvažiavus šalį, inokyda- savaltę dirba žiūri, kad bu- 
štisai visą Sei- hias valstybių ir miestų pi cefltų duonai, ir sušilai-

I

i
i Vaitraštis, 
jObservėr”, ištisai Visą Sei
mo eigą šviesiausiomis 
spalvomis aprašė. Kiti 
laikraščiai taip gi paminė
jo.

Pirmadienio rytą, 1 d. 
rugpiūčio, Londono, Man- 

Į chesterio ir kitų Anglijos 
! vietų, delegatai ir visi mie- 
pie^svetdbtt dar nuvyto -įs;ka Alexa„der yra 
įžiūrėti Didž. Britanijos 
Imperijos ir jos Dominijų 
Parodą Glasgow’e, o pas
kiau, kupini gražiausių į- 
spūdŽių, iškeliavo kiekvie
nas į savo namus.

J. Butkevičius.

valdžios, bravorininkus ir į nuo nereikalingų pra- 
distilerius ,if alkoholinių bangų. O kitas neapsigal- 
gerimų iŠdalihtojus, kad VOJ?S’ nedirbąs, kitų šel- 
aikobolfo biznis bėra pana- PĮ^hias mėto pinigų, svai
gus kitieins bizniams. Jis ^na savo Pr°tą.
yra pasakęs, kad alkoholi t . J. B uja.
ninkystė turi būti vedama J — .7777^771
labai atsargiai, kad jai ne- riSItVrcrar v3iHT8Sf fln Imi 
tę^tų mirties pabuČiavi-

persbėjęs distilerius liau
tis skelbę, kati jų produk
tai yra sveiki, maistingi, 
arba kad jiė padeda vįrŠfcį- 
nfmui, arba kad toks ir 
foks alkoholis prašalina 
galvos skaudėjimą. Jis yra trobesiais.

Kaunas — Į Palangą va
saroti yra atvykę keli gra
fai Tiškevičiai’. Viši jie ta
riasi dėl turtų pasidalini
mo ir dėl deny’ " 
sybe,. kuri m;

djų su vyriau-

Palangos parką su visais

• * •

m.

iandien čia pris
148.180 katalikij

71.567.
f Apskritai, per paskui 

yyrraų*įdešimtmetį tikinčiųjų si 
ątpirttijgiUg misijų kraštuose 
3 visais! šoko nuo 14.330.629 iki 

1143.328.

uz.ua
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Rytinių Valstybių Žinios
Seserys Pranciškietės berniukų, buvusių geros

Išvyko Brazilijon Sesutės mokinių, buvo 
prie laivo išlydėti savo mo
kytoją - chorvedę. Tas bea-

šeštadienį, rugpiūčio 13 bėjo, kaip pati Sesutė išsi- 
d., 12:00 valandą vidudie- reiškė, pridavė jai ir ki
nį, laivu “Pan America” iš toms Sesutėms malonumo. 
Brooklyno, Furman Street Taip - pat buvo prie uosto 
uesto, išvyko Brazilijon, tos parapijos kunigai: K. 
Pietų Amerikon, penkios paulonis jr Petrauskas, 
lietuvaitės Seserys Pran-.Seserų Perdėtinė - Motina 
ciškietės: Seserys Julija,' iš Pittsburgho, dar keletą 
Karolina, Marcelina, Evan-^itų Seserų iš Pittsburgho, 
gelista ir Norbertą. Jos'Kearney, N. J. ir Hartford, 

i ^---'conn.; keletas pasaulionių,
tarp kurių buvo Sesers 
Marcelinos motutė iš 
Grand Rapids, Mich., jos 
broliukai ir kitos giminės.

Kad Seserys važiuoja į 
sunkią misiją pilnos pasi
tikėjimo, tai parodė visų 
jų šypsenos. Jos be baimės,

nį, laivu “Pan America” iš toms Sesutėms malonumo.

pasako daug tiesos, nes kol t prirašytume, arba nors už- 
dukrelės_ mažos ir motinos prenumeruotume metams 
globoje, tai ir nelaimių ma- arba daugiau Moterų Dir- 
žiau gali atsitikti, bet Kaip vą.
jau sparneliai sustiprėja ir g,jungietSs sukruskite j 
kaip paukšteliai apleidžia darbJ uko
motinišką lizdą ir eina į pa- laiko’iki vajaus užbaigos. 
šaulį už kasdieninio gyve- Reikia tik Jer0 pasišveĮU- 
mmo buv} kovoti, tuomet mo> o galima daug nuveikti

v •

NASHUA, N. H. Naro Žūt-Būtinė Kova Su Rykle, Nuskendusio Laivo Vidury

gelista ir Norbertą. < 
vyksta į Sao Paulo, Brazi
liją, kur yra nemaža lietu
vių kolonija, mokytojauti- 
vadovauti vietos lietuvių 
vaikams bei jaunuomenei. 
Tai yra tikrai misijonie- 
riškas žygis, ypač atsižvel
giant į gyvenimo sąlygas 
Brazilijoje; tai nepalygina
mai sunkiau, negu Šiaurės

• v

Amerikos kolonijose. Visu! didžiausia viltimi ir pilno- 
pirma klimatas Pietų Ame- mis Širdimis ; gražiausių 
rikoje kur kas labiau var- JausmĮL J°s žengia j pla- 
ginantis; ten beveik ištisus tesnę didesnei
metus šiluma tokia, kad ?arbe.1’ Brazilijos lietuvių 
nevisi gali pakęsti. Be to,1 zmonilL ypač vaikų ir jau
vietos lietuvių padėtis sun
kesnė: stoka parapijų, in
teligentų. Brazilija yra di
desnė už Jungtines Ameri
kos Valstybes, turi tik vie
ną lietuvių parapiją, ir tai 
prisiglaudžiusią prie kita
taučių bažnyčios. Iš to ma
tyti kokį heroišką darbą 
pradeda tos drąsios - pasi- 
šventusios Seserys ir ko
kią viltį jos sudeda Dievo 
malonėje.

Kadangi viena iš tų Sese
rų, Sesuo Marcelina, šiais 
metais mokytojavo Šv. 
Jurgio (Brooklyno) Para
pijoje, tai iš tos parapijos 
didelis būrys mergaičių-

v •

■ nuomenės dvasinei bei tau
tinei gerovei. Pasaulis ne
gali suprasti kaip tos jau
nos, pilnos energijos Sesu
tės gali sutikti, taip pasi
švęsti, bet tikintieji su
pranta kad, anot Šv. Povi
lo, Kristaus meilė ją veržia

■ prie to didvyriško pasiau
kojimo.

Lai Dievas laimina tas 
i geras Sesutes, suteikia 
joms gausių malonių, gi 
Brazilijos lietuvius katali
kus sveikiname. Teišsipil- 
do visi jų gražūs troški
mai.

ir nelaimės ir ligos netikė
tai aplanko ir dažnai pa
kerta gyvenimo siūlą pa
čioje jaunystėje.

Kadangi rugsėjo mėnesį 
baigsis naujų narių vajus, 
nereiškia, kad jau į Sąjun
gą, negalima prisirašyti. 
Kiekvieną dieną metuose 
galima tapti sąjungięte. 
Būtų gražus paprotis, ku
rio mūsų lietuvaitės turė
tų laikytis. Laike gimimo 
dienos arba varduvių pa
minėjimo mes dažnai savo 
draugėms bei giminaitėms 
perkam įvairiais dovanas, 
kurios kartais yra gana 
brangios, bet laikas nuo 
laiko susidėvi. Taigi būtų 
girtinas žygis, kad mes 
minėdamos tokias dienas 
savo pažįstamoms bei 
draugėms, kurios nepri
klauso prie Sąjungos jas augtų.

Sąjungietės sukruskite į 
Dar liko nemažai

I

PAGERBĖ NAUJĄ 
ADVOKATĄ

ir aplankyti gerą skaičių 
lietuvių moterų, k urios 
dar nepriklauso prie Są
jungos. Neužmirškite, kad 
Moterų Sąjungos Centras 
skiria net 3 dovanas toms: 
narėms, kurios prirašys 
daugiausiai naujų narių 
vajaus metu.

Baigdama savo kalbą, 
vardu Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio tariu nuo
širdžiai ačiū Dr. M. J. Col
ney už skelbimą Moterų) 
Sąjungos naujų narių va
jaus per radio, ir suteiktą: New Hampshire valstybės 
patarnavimą organizuo-' kvotimus ir buvo prisaikin- 
jant Sąjungos kuopą Wa- tas advokatu, 
terbury. Kad daugiaus mes 
tokių prielankių ir Sąjun
gai pasišventusių profesi- 
jonalų turėtume, tai nėra 
abejonės, kad Sąjunga iš-

Nieko nebelauk-

Adv. L. Velička
Šiomis dienomis adv. Le

onardas Velička išlaikė• v

Jas gerbiąs,
Kun. K. Paulonis

BRANGIOS LIETUVAITES 
KATALIKES:-

(p-lės Marijonos Jokūbai-(goję išmokėdama pašalpą, 
kurios yra net 2 skyriai: 
$5.00 į savaitę ir $7.50; po
mirtinės $150.00 dolerių.

Į Moterų Sąjungą gali 
prisirašyti kiekviena prak
tikuojanti katalikė mote-

Britų Suvienyto sios tik jis spėjo valgoma jin 
Spaudos Biuras iš Milbour- salionan įeiti, — kaip vie- 
ne, Australijoje, praneša, nu akymirksniu ant jo 
kad ties Port Phillip Bay,! puolėsi 6 pėdų ilgumo jau- 
netoli Milbourne, lygiai na ryklė (Shark), norėda- 
prieš metus laiko, tirštose1 ma jį savo dantysna nu
migtose vienas į antrą su- čiupti. Tačiau Mr. Jackson 
sidūrus, nuskendo nema- būdamas prie visa ko pri- 
žas Australijos laivas, var- siruošęs, perdaug to nenu- 
du “Kakariki”. Kadangi sigando.
jūra toje vietoje buvo visai damas, jis smogė jai durk- 
negili, tat ir minimas lai- lu į galvą ir atsimušė ją 
vas, skęsdamas giliai ne- nuo savęs. Tačiau neilgam, 
nugrimzdo, — vos 20 pėdų'Ryklė gavusi durklu smū- 
gilumo nuo laivo stiebo gį, tiesa, iš vidurio saliono 

' ' ’ ’ ’ nuo jo pabėgo į pasienį;
čia ji susikoncentravusi 
visas savo jėgas, vėl iš nau
jo, dar su didesniu įnirti
mu, antru kartu ant jo 
puolėsi. Naras ir šį kartą 
panašiu kirčiu ją nuo sa
vęs atsimušė. Po tam daug 
kartų paeiliui nebenusto- 
dama vilties, ji atakavo na
rą, tikėdama savo žiotysna 
jį pagrobti. Tačiau visi jos

viršaus. Šįmet tasai laivas 
pasiryžta išimti iš vandens. 
Prasidėjus laivo išėmimo 
darbams, vienas ‘ naras 
(Diver), Mr. Roy Jackson,) 
nusileido pas nuskendusį) 
laivą jį apžiūrėti: Radęs at-! 
daras valgomojo saliono 
duris, Roy Jackson įėjo 
vidun pasižiūrėti, su pa
galba elektrinio prožekto
riaus (Searchlight), apsi- 
šviesdamas sau kelią. Vos bandymai, nuėjo niekais!

w “ Naras ilgai su rykle beko-
r
Ją tuojau nuvežė į Šv. Juo-ineį)eį-eko jėgų tolesniai

Jauną advokatą Leonar
dą pagerbti O’Donnell sve
tainėje, sekmadienį, rug
piūčio 7 d. įvyko šaunus 
bankietas. Dalyvavo virš 
300 žmonių. Kalbas pasa
kė buvęs miesto mayoras 
Alvin A. Lucier, kleb. kun. 
dr. A. Bružas, teisėjas Bo
lius A. Degesys, kun. J. 
Bucevičius, Dr. Kazys Um- 
pa, adv. Vincas Kiaršis iš 
Haverhill. Toastmasteriu 
buvo p. Tarnas J. Grigas, 
'mokyklų komiteto narys.

Kun. Dr. A. Bružas įtei
kė jaunam adv. L. Veličkai 
dovaną — Bank of England 
kėdę visų dalyvių vardu.

Bankietą surengė Lietu
vių Politinis Klubas.

Šio šaunaus 
rengimo komisijoje buvo: šių ir šauniausių. Svečių ir 
pp. Juozas P. Mikelionis, viešnių buvo apie 250; dau- 
laidotuvių direktorius, Ta- giausia iš Gardnerio. Daly- 
mas J. Grigas, mokyklų vavo ir Gardnerio Aušros 
komiteto narys, Pranas choras ir palinksmino pub- 
Sabaliauskas, Jonas Gri- ligą gražiomis lietuviško- 
gas ir kiti adv. Veličkos mis dainomis, vadovaujant 
draugai.

Linkime mūsų adv. Leo- džiai dėkojame

sužeidė p. Tamulevičienę. vodamas, visiškai pailso ir 
Ją tuojau nuvežė į Šv. Juo- nebeteko jėgų tolesniai 
zapo ligoninę. Linkime p. nuo užpuolikės gintis. Pa- 

ITamulevičienei greit iš- jutęs nusilpnėjimą, jis nu- 
i sveikti. Nashua ietis. sigando, įr kabeliu pradė-

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MK.,.=rfĘ

MONTELLO, MASS.
LDS 2-ros*KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 
įvyks antradienį rugp. 23, 
š. m. 7:30 vai. vakare, Šv. 
Roko par. naujoje salėje, 
Montello, Mass. Kviečiami 
nariai dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus svarsto
mi trilypės pikniko reika
lai. Bus svečių ir iš So. 
Bostono ir Cambridge. Pik
nikas turi įvykti sekmadie
nį rūgs. 4 d. š. m. Romu
vos parke, Montello, Mass.

Valdyba.

w •

v •jo šaukti viršui esančius, 
kad jį gelbėtų. Tačiau ir

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero Parapija t

APSIVEDĖ
Šv. Kazimiero lietuvių užpuolikei — ryklei, tas 

par. bažnyčioje Moterystės žygis taipgi nepigiai atsiė- 
Sakramentą priėmė Omer joj jį naro durklo smūgiais 
Richard su p. Petronėle paiii<0 “

į Barauskaite.

tės kalba per radio iš WA 
TR stoties Waterbury, Ct., 
rugp. 5 d. š. m.).

Kiekviena iš kasdieninio 
gyvenimo esame gerai pa
tyrusios, kad veikdamos 
pavieniai mes negalime nu-ris i/mergaitė nuo 16 me- 
veikti svarbių ir reikšmin- tų iki 45 į pašalpos skyrių, 
gų darbų, bet stoją į talką o į apšvietos skyrių gali 
kelios arba keliolika tuo- prisirašyti ir senesnės, su
jaus padarome didelę žy- mokėdamos $2.00 į metus, 
mę. Kadangi vienybėje yra Moterų sąjunga yra saugi 
galybė, ir vieningo darbo organizacija, nes ji yra 
vaisiai yra gausūs, taigi valdžios priežiūroj. Jos 
dabar yra ta graži proga kuopos randasi visuose di- 
visoms katalikėms mote- desniose lietuvių kolonijo- 
rims ir mergaitėms stoti į se. Tokiu būdu narė nepra- 
tą vieningo darbo lauką, randa įmokėtų pinigų per- 
prisirašant prie ALRK sikeldama iš vienos kuopos 
Moterų Sąjungos, kurios į kitą.
veikimo dirva yra plati,) Moterų Sąjunga per 23 
nes tai yra vienatinė kata- metus savo gyvavimo yra 
likių moterų ir mergaičių išmokėjus $80,000 dolerių 
organizacija šioje išeivijos pašalpos ir $30,000 dolerių 
šalyje, kurios tikslas yra pomirtinės. Dabar sąjun- 
sujungti visas katalikes gos turtas siekia $70,000 
moterys ir mergaites vie- dolerių, 
nbn sąjungon. Kad auklė
jas tautinį susipratimą, gražų ir turiningą žurnalą 
kad platinus apšvietą ir ti- (Moterų Dirvą, kuriame tel- 
kybinę dorą lietuvių mote-; pa naudingi raštai iš mo

terų veikimo pasaulyje. 
Dabar eina šios organiza
cijos naujų narių vajus. 
Taigi prisirašydamos va
jaus metu įstojimo mokes- 
ties nemokama. Brangios 
lietuvaitės, katalikės, bū
kime organizuotos, nes 
mes būdamos organizuotos 
galime pasirodyti galingos, 
ir galim išlaikyti savo re
ligiją ir tautybę.

Motinėlės pasirūpinkite 
apdrausti savo jaunas duk
reles Moterų Sąjungoje, 
nes kaip priežodis sako: — 
“Auga vaikeliai su jais ir 
vargeliai”. Šis priežodis
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Moterų Sąjunga išleidžia

PIKNIKAS

Lietuvių Demokratų Ta
ryba laikė savo susirinki
mą rugpiūčio 15 dieną, 8 
vai. vakare, Šv. Kazimiero 
par. mokyklos kambariuo
se. Susirinkimas vienbal
siai nutarė remti J. Gri
gaičio kandidatūrą į Vals
tybės žemesniųjų rūmų at
stovus (House of Repre 
sentatives). m~’ — 
distrikto iš 
Mass. A. 
registravimo pirm., pareiš
kė, kad 4-tame distrikte y- 
ra apie 1000 lietuvių pilie
čių, kurie nėra užsiregis
travę ir nebalsuoja rinki
muose. Todėl išrinkta tam 
komitetas, 
mus ir kalbins 
vius piliečius, 
gistruotų, o 
balsuotų.

Registravimo Komitetas
A. Valatkevičius, pirm.; 

pagelbininkai — P. Milius,! 
, P. Sakalauskas, K. Jagmi-

GREENFIELD, MASS.
Šv. Onos Moterų draugi-i

jos piknikas, rugpiūčio 14 
bankieto d., buvo vienas iš didžiau-

I • • • • • ' •
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Tai yra iš 4 
Worcester, 

Valatkevičius,
• • v

tiek “įkaitinta”, 
kad būdama visa subadyta 
ir krauju paplūdusi, paga
liau ir pati nebeišlaikė. Ji 
tarsi vilyčia šovė pro salio- 
no duris laukan, ir vienu 
akymirksniu pranyko tam
siose vandens gelmėse... 
Naras nors ir labai pailsin
tas ir išgąsdintas, tačiau 
nesužeistas paliko iškeltas 
viršun. J. Butkevičius.

NAUJOS KNYGOS
muz. J. Stačiokui. Nuošir-

___________________ ___t Aušros 
nardui Veličkai geriausių choro vadui muz. J. Stačio- 
sekmių!

rų tarpe, kad skelbus ir 
gaivinus artimo meilę, kad 
rūpinusis jaunosios kartos 
pavyzdingu auklėjimu.

Moterų Sąjunga yra ta 
galinga ranka, kuri sutei
kia savo narėms pagelbą li-

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Fleld 8t. 

Tel. Brockton 2005

LDS kuopos: So. Bosto
no, Cambridge ir Montello 
rengia šaunų pikniką die
noje prieš Labor Day t. y. 
sekmadienį, rugsėjo 4 d. š. 
m., Romuvos parke, Mon
tello, Mass. Rengėjai šį 
pikniką rengia nepaprastą 
tuo, kad jame bus duoda
mos puikios dovanos vai
kams ir programos daly
viams, gi visiems augu- 
siems vyrams ir moterims 
ruošiama dienos pasilinks- nas> j. Jasper, V. Barysas, 
minimui šauni ir įvairi p Lengvinis, A. Ginkus, 
programa su visokiais šei- y. Brokevičius, J. Grinevi- 
mininkių patiekalais: lietu- gįus> j. Ulevičius, P. Alavo- 
viškais sūriais. “Steamed- §įus j Štreimikis, K. Le- 
Clamsomis šuniukais |keckas j. Daučiūnas, E. 
ir kitais prajovus. Vyrai o alis j Tamkus, R. 
tle vyra*, ko jie neismĮsli-;Sar* g Bilinskag ir s 
na! Baltrus sako, r
apsiima suvalgyti pilną ke-| 
purę Clamsų, o Baltruvie
nė bara jį, kad jis nebūt 
durnas ir į kepurę clamsų g^es

čių obuolių prie vežimo. 
Pažiūrėsime! Vaikai, vana
gai, šauks išsijuosęs Vin
cas ar Alekas, — štai ju- 
mi maišas centų, kas iš jū
sų vikresnis tai rinkitės.— 
Ir centai kaip lietus krinta 
iš sėjikų rankų, o čia vai
kai kaip vijurkai tik stvar
sto... Salėj tik švituruoja 
moterys ir mergaitės, kaip 
verpstės! O tai balius, — 
šaukia ponia Ieva ir su ja 
Adomas... Šauks ir Petras, 
Vincas ir Jonas, o su jais 
ir jų ponios. Tikri dzyvai... 
Tad valio visi į darbininkų 
pikniką, kuris įvyks rugsė
jo 4 d. Romuvos parke, 
Montello, Mass. Kukucys.

kui ir choro pirmininkui p. 
Aukštikalniui ir visiems 
choro nariams. Dėkojame 

Gardnerio ir kitų
•- J_______

kurie eis į na- 
visus lietu- 
kad užsire- 
rinkimuose

Automobilio Nelaimė
Rugpiūčio 6 d. pp. Tarnu- visiems Gardnerio ir kitų 

levičių šeima turėjo auto-! kolonijų lietuviams už da- 
mobilio nelaimę. Pp. Ta-jlyvavimą 
mulevičiams 
kitas automobilius trenkė lyginsime Aušros chorui, 
į jų automobilį ir sunkiai B. Joneliunienė.

mūsų piknike, 
važiuojant,!Mes Greenfieldiečiai atsi-

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 ........  25c.

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas.
Iš anglų kalbos vertė kun.‘Dr.
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.
Knygos gaunamos: — 

Darbininkas 
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

TRILYPIS

PIKNIKAS
^*S|Bilinskas.

Pirm. J. Žemaitis prane
šė, kad yra reikalas pagel
bėti lietuviams tapti šios

..x . . T • x piliečiais. Todėlnepiltų, kaip Lietuvoj gor- nutarta
nm nhiiolm nno VO71TY1A 1 . • . -r*ibeti. Lietuviai Respubliko

nai irgi kviečiami prie šio 
darbo prisidėti. Taryba lai
ko susirinkimus kiekvieną 
pirmadienį, 7:30 vai. vaka
re, mokyklos kambariuose. 
Kviečiame dalyvauti skait
lingai. Komitetas.

i

VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 

Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymą 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa 
sigaminti iš įvairią vaisią vyną. 
Jos kaina tik |1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

RENGIA
Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos

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

Romuvos Parke Montello, Mass.
\ *

Muzikos dalį išpildys JOHN N Y and HIS ORCHESTRA. — Sporto 
programai vadovaus Al. Ivaška, V. Savickas. — Vaikų Meno programai 
vadovaus p. O. Ivaškienė.

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. —



Antradienis, Rugpjūčio 23,1938
------ *----- T*

Žinios Iš Lietuvos
VR|0 WnfidTfl n uZinUSc - iŠ nBToffRlį VCiKimv Vdili 0 
' Žmogų - -

DARBININKAS
366 West Broadway, . So. Boston, Mass.

rTIrelSTaZZi iHKSIotiK
LitųPolekėlė (Šiaulių aps.) 

Spičių kaimo ūkininkas 
Laurutis s. m. liepos men. d kart a
■21 dieną nuimdamas seną ^nk -kinį katali.
svirno stogą, po kazilu ra- fc veikimo da
do padėtą rankinę granatą. * Laisvės al 31 ’ 
Paciamcc ia oyyjo Ttrrinnh KVC tuos namus buvo 

pardavęs tarptaut. bankui, 
bet paskiau nuo pardavimo 
atsisakė.

! Apeliaciniai _____
m • • f. . m i*, i KVC priteisė tarptautinio Raseiniuose Statys Didžiulę | banko naudai 205.000 utų 

GimndZijčl [ū* 16.000 litų teismo išlai-
_______ dų.

Šviet. M-ja rangovams Į 
Gurvičiui ir Judelevičiui a- 
tidavė iš varžytinių už 960.; 
000 litų Raseiniuose pasta
tyti gimnazijos rūmus ir 
didžiulę sporto salę. Ta
čiau tą statybą dar turės 
patvirtinti Min. Taryba, ; 
Kalvarijos psichiatrinės li
goninės padidinimo planą, 
kas kaštuos 454.000 litų. 
Min. Taryba jau patvirtino.

Apeliaciniai rūmai spren- 
’ dė antru kart tarptautinio

svirno stogą, po kazilu ra
do padėtą rankinę granatą. 
Pasiėmęs ją ėmė tyrinėti... 
Tuo tarpu sprogo granata 
ir Laurutį, 78 metų am
žiaus vyrą, labai sužalojo, 
kurs greit ir mirė. rūmai iš• v

(Vaizdas tšPirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados iškilmingas posėdis 1938 m. liepos 24 d. Karininkų Ramovėje

■j
MI

Perkūnas Užmušė Du 
Arklius

Nausodė, Panevėžio vai. 
Liepos 23 d. Kaleckų ūky
je, lygiam lauke perkūnas 
nutrenkė pririštus grandy- 
ne du arklius. Grandynė 
buvo viso sudeginta, lyg 
ugny.

GAIVINKIME TAUTIŠKUS ŠOKIUS x '
Prasidėjus lietuvių tauti-I kitos liaudies meno šakos, 

niam atgimimui lietuviai vaizdžiai išreiškia tautos 
pradėjo kratytis svetimų į- dvasią, o ypač tautos tem- 
takų ir gaivinti visą tai, peramentą. Todėl iš tauti- 
kas sava, lietuviška. Pir- nių šokių taip pat, kaip ir 
miausiai lietuviai susirūpi- iš kitų liaudies meno šakų, 
no atgaivinti savo gimtąją galima pažinti tautos dva- 
kalbą, o toliau tautiniam šią. Todėl tautiniai šokiai 
atgimimui didėjant ir pie-yra vertingi kaip viena iš 
čiantis, buvo gaivinamos tautinės kultūros kūrybos 
ir ugdomos ir kitos tauti- reiškinių. Kadangi kiekvie- 
nės kultūros šakos. Iš visų na šiokia ar tokia tauta 
tautinės kultūros šakų vė- turi savų tautinių šokių, 
liausiai buvo susidomėta ir tai, suprantamas dalykas, 
pradėta gaivinti tautiniai kad jų negalėjo neturėti ir 
šokiai. Taip, greičiausia, lietuvių tauta, kuri jau se- 
buvo todėl, kad daugumas; novėje buvo sukūrusi auk- 
į tautinius šokius žiūrėjo,5 štą savo tautinę kultūrą, 
kaip į mažos vertės dalyką, Kad lietuvių tauta turėjo 
o buvo net ir tokių, kurie apsčiai tautinių šokių 
tvirtino, kad senovėje lie- mums įtikinamai rodo šok- 
tuviai savų tautinių šokių tinės liaudies dainos, išlikę 
neturėję. Točiau toks tvir- gyvoje kalboje gausingi į- 
tinimas yra niekuo nepa-į vairių tautinių šokių var- 
grįstas. Tautiniai liaudies; dai ir, pagaliau, senųjų ra- 
šokiai yra viena iš liaudies įšytojų aprašymai mūsų 
meno šakų, ir jie, kaip ir liaudies papročių, kuriuose

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbeliai, 192 pusi...............  35c.
GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pus,........................ 65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c-

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai; 
apvalūs kampai .........      $1.25

MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi................................. 65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .............................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ........................ $1.56
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ...................................... 90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............. $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................  $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi..................................... $3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 

pusi....................».................................     65c.
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir-

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu
auksuoti kraštai, 632 pusi. —----------------------------------------- $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE

‘ŠVENTAS DIEVE'
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kaina 5^*®®

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname čios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama,^ 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 

Sūnų savo brangiausią? 
Kursai, žmogau, neraudo- 

tum,

taip pat yra minimi ir tau
tiniai šokiai. Svetimųjų 
kultūrų įtakai skverbian
tis į Lietuvą, draug su jo
mis skverbėsi ir svetimieji 
šokiai. Kadangi Lietuvoje 
stipriausia buvo slavų tau
tų įtaka, tai mūsų liaudyje 
ilgainiui įsigalėjo daugiau
sia slaviški šokiai. Vokie
čių pasienyje įsigalėjo vo
kiški šokiai. Svetimiesiems 
šokiams Lietuvoje įsigalėti 
padėjo ir iš kitų tautų pa
siskolinti muzikos instru
mentai, ypač armonika, ir 
draug su jais svetima šo
kių muzika. Tuo būdu lie
tuviai pradėjo pamiršti sa
vuosius tautinius šokius ir 
ėmė šokti svetimuosius. Il
gainiui jaunuomenė tauti
nius šokius visiškai pamir- ■ 
šo ir juos beatsiminė tik į 

senieji.
Nepriklausomoje Lietu

voje pradėjus labiau do-: 
mėtis savąja tautine kul
tūra ir jos ugdymu, susi
domėta ir tautiniais šo
kiais. Jie pradėta studijuo-! 
ti ir gaivinti. Lietuvių vi-; 
suomenė savo atgaivintais 
tautiniais šokiais buvo ne
paprastai susidomėjusi. 
Dabar Lietuvoje nebėra 
nei vienų kiek didesnių 
provincijoje iškilmių, ku
riose nebūtų šokama tauti
nių šokių. Jie yra viena iš 
labiauisai publikos mėgia
mų programos dalių. Lie
tuvių tautiniai šokiai turi 
labai didelio pasisekimo ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsie- 
Lietuvos tautinių šokių šo
kėjų grupė dalyvavo Lon
done Tautinių Šokių Festi
valyje ir turėjo labai dide
lio pasisekimo. 1937 m. Vy
tauto Didžiojo Universite
to choro šokikių grupė da
lyvavo Paryžiuje parodos 
metu Tautinių Šokių Fes
tivalyje ir čia tarp keturio
likos tautų tautinių šokėjų 
grupių lietuviai šokėjai pa
sirodė labai gražiai, turė
jo didelio pasisekimo ir net 
buvo prašomi šokti keliose 
vietose. Šių metų pavasarį 
ta pati Vytauto Didžiojo U- 
niversiteto choro tautinių 
šokių šokėjų grupė šoko 
Prahoje, Plzne ir Ičine ir 
dalyvavo Hamburge Tauti
nių Šokių Kongrese. Kaip 
pirmiau, taip ir šiais me-j 
tais lietuvių tautiniai šo
kiai turėjo nepaprastai di
delio pasisekimo. Visa tai 
mums rodo, kad lietuvių 
tautiniai šokiai estetiniu ir 
choreografiniu atžvilgiu y- 
ra nė kiek neprastesni už 
kitų, savo šokių menu pasi
žyminčių, tautų šokius.

Užsakymus prašome siųstu

i
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Veterinariniai Susitarimai Tarp Lietuvos Ir Lenkijos
Dabar daugely Europos garduko vaivadijose, o Lie- 

valstybių siaučia gyvulių tuvoje jei kartais pasiro- 
snukio ir nagų liga, kuri dytų tose apskrityse, ku-j 
pridaro daug nuostolių, ū- rios prieina prie adminis-; 
kininkams, nes susirgusius tracijos linijos, tai veteri-j 
gyvulius negalima išgydy-; narijos centro įstaiga vie-' 
ti ir tenka užmušti. Lietu-nos valstybės turi nieko i 
vai nuo tos ligos iki šiol nelaukdama tiesioginiai ir 
pavyko apsisaugoti, nes skubiai apie tai pranešti 
buvo imtasi griežtų apsau-kitos valstybės veterinari-

vienas neiššautas šovinys, 
paspaudus netyčiomis gai
duką, iššovė ir pataikė ne
toliese stovėjusiam plyt, 

i darbininkui Pr. Onusaičiui 
jį vidurius. Nelaimingasis 
išvežtas į Kauną. Gyvybei

I I
i
i

I

negresia pavojus. Reiktų 
atsargiau elgtis su gink
lais.

i ij u v o. imtasi griežtų apsau- Kitus vaistyues vei 
gos priemonių. Didelis pa-1 jos centro įstaigai, 
vojus, buvo, kad liga gali 
būti pernešta iš Lenkijos, 
nes su Lenkija Lietuvos 
veterinarijos įstaigos ne- . . , . .. . , .x -. ... v. . . vos ir Lenkijos) vetennari-,turėjo jokių ryšių ir ben- . j - - / - ,JOS gydytojai turės nuola-

Sėkmingesniam sudary
to susitarimo vykdymui 
pasienio apskričių (Lietu-

dardarbiavimos Atidarius r. . — - . .. ,. .
tarp Lietuvos ir Lenkijos t,nlus r>'slus .
visokį susisiekimą, tuojau ^saugos priemones ap- 
teko pasirūpinti apsisau- a K
gojimu nuo ligų, gyvulių Iš lenkų pusės mažajame 
apkrečiamų, kurios galėtų pasienio susisiekime 
persimesti iš Lenkijos į Lietuva irgi buvo pradėti 
Lietuvą. Lietuvoje jokių: varžymai, neva pas mus 
apkrečiamų gyvulių dabar buvusi ta liga pasirodžiusi, 
nėra. Tačiau tai yra, galima sa-

Lietuvos Veterinarijos kyti, iš piršto išlaužti gan- 
Departmento direktorius dai,’nes pas mus ta liga 
Jankauskas buvo nuvykęs nėra ir nebuvo už vieno su- 
į Lenkiją, ir padarė veteri
narinius susitarimus.

Susitarime yra nustaty
ta, kad abi valstybės (Lie
tuva ir Lenkija) viena ki
tai turi siuntinėti žinias a- 
pie apkrečiamas gyvulių 
ligas.

Jei Lenkijoje gyvulių 
snukio ir nagų liga pasiro
dys naujose vietose, bū-

; tent: Vilniaus - Trakų vai
vadijoje, Balstogės ir Nau-

su

sirgimo.
Veterinarijos Depart- 

mentas turės tikslias ir 
nuolatines žinias apie ligą' 
Lenkijoje, todėl dabar esa
mi pasienio suvaržymai, 
galės būti šiek tiek palen
gvinti. Ligšiolinis pasienio 
susisiekimo suvaržymas 
labai kliudė pasienio ūki
ninkams, ypač tiems, ku
rių žemę kerta administra
cijos linija. Tsb.

Ruošiama Svarbi Lietuvos Ekonomine Konferencija
&

Perkūno Šposas

Perkūno Smarkavimas

Liepos mėn. 18 d. Mažei
kiuose buvo smarki audra. 
Perkūnas trenkė net porą 
kartų. Nuo pirmojo trenk
smo įvyko keletą nelaimių: 
buvo nutrenkta sena mote
ris, kurios nebeatgaivino. 
Žaibas įlėkė pro langą, su
daužė sieninį laikrodį, vei
drodį, ir užmušė moterį. 
Tas pats žaibas išvertė iš 
kojų 15-ką dirbusių lent- 

i piūvėje darbininkų ir kele- 
1 tai nusvilino antakius. Tuo 
j pačiu laiku sugedo vienam 
kvartale telefonas ir elek
tra. Mokesčių inspekcijoje 
žaibas įėjo pro pečių ir vėl 
išėjo. Lietūkio kontoroje 
prisipildė ugniės ir įvyko 
kažkoks braškėjimas, Ge
ležinkelių gatvėje, butuose 
iš žaibo buvo daug elektros 
liepsnų. Laižuvoje visai 
sugadino telefonų centrinę.

Audra siautusi apie 20 
min. užtvindė 

i gatves, išplovė šaligatvius 
ir sugadino grindinį.

Nuo audros, lietaus nu
kentėjo javai, daugely vie
tų visai išguldyti.

t
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Paieškojimas Nr. 90.
Lietuvos Konsulatas < 

kagoje paieško sekanči 
asmenis:

Bartulio ar Bertulio, Ji 
gio, iš Lietuvos išvykus 
apie 1885 m., gyvenęs N< 
Yorko apylinkėje iki per 
kėlimo Chicagon apie 19 
m. Ar jis tebėra gyvas, 
jau miręs, giminės žin 
neturi.

Sereikų, Petro ir Ber 
dikto. Prieš didįjį karą t 
vyko Amerikon. 
Chicagoje.

Čibiro, Stasio 
Chibir), kilusio iš
km., Daugėliškio valsč 
Švenčionių apskr. Apie 5 
m. amžiaus. Prieš 6— 
metus gyveno ili-115 I 
7th St., New Yorke.

Nemčauskų, Antano i 
Ipolito. Prieš karą atvyk 
Amerikon. Antanas gyve 
no Detroit, Michigan. Sa 
koma Ipolitas karo met 
tarnavo JAV kariuomenę 
K

Stošiaus, Kazimiero. Gj 
veno Chicagoje 2247 V 
Austin Ave.

Vaičekausko, Kostanti 
Gyveno Chicagoje ir vi 
liau Sheboygan, Wis.

Vasiliausko, Vladislov 
(Wladislaw Wasilewski 
gyvenusio Chicagoje, 200

Spalių mėn. pabaigoje 
Kaune įvyks antroji Lie
tuvos ekonominė konferen
cija į kurią suvažiuos keli Liepos m., 23 di Šeiniūnų 
šimtai ekonomistų, moks-: km. perkūnas iškrėtė keis- 
lininkų, pramonininkų,' “ ~ - - -
kooperatininkų ir kitų e-j 
konominio gyvenimo vei-} 
kėjų atstovai — pramoni-j 
ninkai, bankininkai pirk
liai ir kiti. Tšb.

Bagaslaviškis, Ukm. ap.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydai ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

vandeniu'Evergreen Ave-
Venslauskų, Juozapo, Jc 

no, Simono ir Vinco. Kilę i 
Babtų valsč., Kauno apski 
Amerikon atvyko 1905 m 
gyveno Pittsburgh’o inies 
te.

Ieškomieji arba api 
juos ką nors žinantie. 
prašomi skubiai atsiliepi 
į Konsulatą. Atsiliepimą 
bus nuoširdžiai įvertintas 

Lietuvos Konsulatas 
100 Ėast Believue plac 

Chicago, D'

i

IU1LJZ iaJn Ii lininiuvioeie ABora urenojc
Neseniai Utenos apskr. 

siautė didelė audra. Audra 
pridarė milžinižkų nuosto
lių. Sugriauta labai daug 
namų ir sunaikinta daug 
pasėlių. Apskaičiuota, kad 
audra padariusi 65.000 litų 
sumai nuostolių. Nuo aud
ros nukentėjo 94 ūkinin
kai.

Nporavi Rtimaninte

Punia, Butrimonių vai.,
Tsb.'šiemet pasėliai puikiai at-

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Gi aįįulMLtf- Misa m uotojas 

423 S. Pats Street, 
BALTIMORE, MD.

rodo, bet suėmimas ne- 
koks, nes liėtūs ir audros. 
Dabar prasidėjo tikra ru- 
giapiūtė, bet lietus vis dar 
gerai neduoda rugių piuti. 
Pernai šituo laiku jau visi 
rugiai buvo klojimuose.

tą šposą: smarkiam lietui 
lijant trenkė į Š. klėtį ir 
nuostabiausia, kad klėtis 
išliko sveika, tik užmušė 
po klėtimi gulėjusį šunį. 
Šioj apylinkėj perkūnas ir 
daugiau padarė nuostolių.

Vilkai Sudraskei 8 Avių
Malėtų vai., Kraujalių 

km. gyv. Tšekaulis prie El
nių ežero turi savo nuosa
vą ūkelį. Kadangi šis ūke
lis iš visų pusių apsaugoda
mas vandens, todėl jame 
visai saugiai ūkininkas 
Tšekaulis gali palikti nak
čiai ganytis savo avis. Vie
ną naktį šion salon atplau
kė vilkai ir sudraskė ūki
ninko Tšekaulio net 18 a- 
vių.

VOS NENUŠOVė ŽMO
GAUS

---------: r ,
ių valsč.Lrfnantai.

Liepos 15 d. Kidulių-dvaro 
plytinės vedėjas V. Kraf- 
tas, betyrinėdamas brau
ningą, kuriame buvo likęs

;it j

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

BROCKERT’S ALE
padaBVtas iš Lietuvos parvertų 

MIEŽIŲ

Į

60 Bllsworth it
Wrčertėf,lfcs8.

I
BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

---------------------------- ,

PtfONE
So. Boston 

2271

Wor<Jfester, M3&



DARBININKAS

Žuvis, Kuri Turi Savy Daug Elektros
Tur būt kai kas bus gir-

į gyvates. Elektrinė žuvis

binė komanda visą laiką

stos elektros srovės, kuri
Europos Krepšinio Meisteris Nugalėjo Amerikos Lietuvius

xttU<Mx^u«: Pečiulis, Avelis,1 yra ilgos formos, be pelekų 
gražų žaidimą, išėjo nuga-į Ruzgis, Petraitis, Pečiu- ir be žvynų. Ji labai panaši 
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LIETUVOS OLIMPINIAI SPORTO REKORDAI

I

v •
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Ber-

Macionis

(A-

(A-

Ameri-

Olimpiados uždarymas 
buvo labai įspūdingas. 
Tūkstančiai snorto ir spor
tininkų gerbėju ilgai kėlė 
karštas ovacijas olimpia-

Ietis — 30,32 m. — Vi- 
nskaitė (Šaulių Sąjun-

I

kliūtinis — 59.5 
Šauliu Saiunga

PASIBAIGĖ PIRMOJI LIETUVOS TAUTINE OLIMPIJADA
Dvi savaites trukusi Pir- sporto organizacijų kolo- 

moji Tautinė OlimnijadaJnos išsirikiavo prie olimpi- 
ta didžiausia lietuvių jau- nės ugnies, kur po tam tik- 
nimo ir sporto šventė, lie- rų iškilmingų ceremonijų 
pos mėnesį 31 dieną baigė- buvo nuleista olimpinė vė
si. Prieš Olimpijados uždą- liava ir užgesinta olimpinė 
rymą Ministeris Pirminin- ugnis, 
kas VI. Mironas įvairiose 
sporto varžybose laimėto- penkerių metų, 1943 me- 
jams įteikė aukso, sidabro,tais, atidarant Antrą Tau- 
ar bronzos medalius, vietos, tinę Olimpiadą, 
ir užsienių lietuvių dova
nos, kiekvienam nuošir
džiai paspausdamas ran
kas. Ilga eilė olimpijados 
laimėtojų slinko į garbės 
tribūna, kur buvo dalina- •S:!n?eči^r™rmSC, 
kS o^ae^s o jer vandenynus, ir Įvairias
proto maršus (kliūtis atvyko uzmegsti

Garbės tribūnoie buvo’ gūdesnių ryšių su savo 
ministeris pirmininkas, Vl.Zcvų “me- LaisvaJa Lietu- 
Mironas. užsienių reikalų:* 
ministeris St. Lozoraitis,1 Tos pačios dienos vakare 
švietimo ministeris prof. Trijų Milžinų ir Karininkų 
Tonkūnas, 
ria.i. aukštieji 
užsieniu dinlomatai, 
piiados vadovvbė.
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vice - ministe- Ramovės patalpose Minis- 
karininkai, teris Pirmininkas visiems 

olim- Olimpiados ruošėjams ir 
i sportininkams suruošė 

Valstybiniam stadione iš- šaunų rauta — vaišes. Čia 
sirikiavo visos olimpiniuo- snortininkai. po sunkiij 
se žaidimuose dalyvavusios varžybų, gražiai nasilinks- 
snorto organizacijos. Po mino, sutvirtino pažintis ir 
dovanų ir medalių išdalini- rvžtuma dar gausiau susi
mo, visos sporto organiza- rinkti ir stipriau nasireikš- 
cijos su savo vėliavomis ti Antroje Tautinėj Olimni- 
pražygiavo pro garbės tri- iadoj, kai Lietuva minės 
būną. i 25 metu Nepriklausomv-

Po iškilmių maršo, visos bės sukaktį. Tsb.

Lietuvos sportininkai vi-, sek. — Šačkus (JSO). 
sose sporto šakose turėjo! 400 m. 
įvairiu rekordų. Per Tauti-'sek. — 
ne Olimpijadą pasiekta (Švarplaitis. Zaskevičius, 
nauju rekordu. Visi Tauti- Kiukvs, Bakūnas). 
nes Olimnijados rekordai Švedu estafete (100 - 200- 
nebus lvginami su buvu- 300 - 400) — 2:00,4 min. — 
siais Lietuvos rekordais.1 Amerikos lietuviai (100 m. 
Šie rekordai vadinsis Lie- Prokonas, 200 m. — Stani-j 
tu vos olimpiniais rekor- 

ais. Kitose Lietuvos Olim- 
iiadose pasiektieji rekor

dai bus Jvginami su Pir
mosios Olimpi jados rekor
dais. Užsienio lietuviams 
sportininkams ir snorto' 
mėgėjams idomu sužinoti,} 
kokių rekordų pasiekta 
Pirmoioie Lietuvos Tauti-i 
nėję Olimnijadoi". Čia vie
na dalį tų rekordų paduo
dame:

LENGVOJI ATLETIKA
Vyrų Rekordai

100 metru per 10.9 se
kundžių perbėgo Stanišius 
(Amerikos lietuvis).

200 metru per 22.6 se
kundžių perbėgo Bakūnas 
(Šiaulių Sąjunga).

400 metrų nėr 51,3 sekun
des perbėgo Bakūnas (Šau
liu Sąjungą).

800 metru per 2:02,3 mi
nutes perbėgo Jankauskas 
(Amerikos lietuvis).

1500 metru per 4:04,8 mi
nutes nerbėgo Al. Šimanas 
(LGSF).

5000 metru per 16:02,4 
minutes nerbėgo Alf. Viet- 
rinas (LGSF).

10.000 metrų per 33:14,5 
minutes nerbėgo Alf. Viet- 
rinas (LGSF).

110 metrų kliūtinis 16,8

šins. 300 m. — Jankauskas 
400 m. — Liutkus.
v Olimninė Estafetė. (800- 
400 - 200 - 200) — 3:42.8 
min. —Amerikos lietuviai

i (800 m. — Jankauskas. 
400 m. — Lutkus, 200 m.
— Sidabras, 200 m. Proko-
pas). 1

Šuolis į toli — 6,75 — Sa
kalauskas (JSO).

Šuolis i aukšti — 1.92 m.
— Bernotas (Amerikos lie
tuvis).

Šuolis su kartim — ?
m. — Vabalas (Šaulių Są
junga).

Trišuolis — 13.58 m — 
Gontis (Šauliu Saiunga).

Rutulys — 14,03 mm. — 
Beinoris (Amerikos lietu
vis).

Diskas— 40.56 m.
notas (Amerikos lietuvis).

Ietis — 60.06 m. — .Tau- 
degys (Šauliu Są jungą).

Moterų Rekordai
100 m. — 13.1 sek. Šenai- 

tienė. (Šauliu Sąjungą).
200 m. — 26.8 sek. — Še

paitienė ( Š. S.)
400 m. — 65.6 sek. — Še

paitienė (Š. S.).
80 m. kliūtinis — 14.1 

sek. — Bložytė (Amerikos 
lietuvė).

4x100 m. — 53,8 sek. —
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Pirmosios Lietuvos Tautines Olimpijados vaizdai iš (kairės į dešinę): Olimpijados Globėjas pasirašo olimpijados a- 
tidarymo aktą; aukuras kuriame dega olimpinė ugnis, paimta iš Nežinomojo Kareivio kapo aukuro, aukštieji svečiai- 
vyriausybės nariai — olimpijados atidarymo dieną žiūrovų eilėse; paminklinė lenta prie Kūno Kultūros Rūmų; nugalė
tojų pagerbimas; tautinių šokių šokėjai ir sportininkai parade; atvykstančiųjų svečių lietuvių sportininkų sutikimas 
Kauno geležinkelių stotyje — vilnietis P. žižmaras su jį pasitikusiu Kūno Kultūros Rūmų direktoriumi, V. Augustaus- 
ku ir atėjusieji pasitikti; tautinis šokis “Kubilas”. (Vaizdai iš Lietuvos)

Šaulių Sąjunga (Sirutytė, 
Šepaitienė, Žeruolytė, Šir- 
vydaitė).

Šuolis į tolį — 5,31 — Še
paitienė (Šaulių Sąjunga).

Šuolis į aukštį — 1,40 m. 
Ziemčikaitv (Tauragės 
Mokytojų Seminarija).

Rutulys — 11,40 m. —Vi- 
tartaitė (JSO).

Diskas — 35,01 m. — 
Bložytė (Amerikos lietu-

PLAUKYMAS
Vyrų Rekordai:

100 m. laisvu stiliumi — 
1:06,0 min. — Macionis (A- 
merikos lietuvis).

400 m. laisvu stilium — 
(Amerikos lietuvis).

1500 m. laisvu stilium — 
24:23,9 min.
(Amerikos lietuvis).

100 m. ant nugaros 
1:16,5 min. — Bikinas 
menkos lietuvis).

200 m. ant krūtinės 
3:10.6 min. — Bikinas 
merikos lietuvis).

4x200 m. laisvu stiliumi 
— 11:06,8 min. 
kos lietuviai (Macionis,

Amerikos lietuvių spor
tininkų Tautinėje Olimpia
doje dalyvavimas suteikė 
lietuvių tautos sportui 
daug gyvumo bei pajėgu-

Dalbukas, Budrikas, Biki
nas).

Šuoliai — 188,9 taškai — 
Astrauskas (karo laivas 
“Prezidentas Smetona”).

Moterų Rekordai —
100 m. laisvu stilium — 

1:39.6 min. — Knitaitytė 
(JSO).

100 m. ant nugaros — 
1:48,5 min. — Šaviraitė. 
(ŠKJK).

200 m. ant krūtinės — 
3:47,9 min. — Šaviraitė 
(ŠKJK).

4x100 m. laisvu stilium— 
7:22,3 min. — ŠKJK (Ku- 
nickaitė. Palubinskaitė, 
Šaviraitė, Litvinavičiūtė).

Šuoliai— 75,7 taškai — 
Jakubenkaitė (ŠKJK).

Kaip matome, daugiau
sia rekordų pasiekė Ame
rikiečiai lietuviai ir Šaulių 
Sąjungos sportininkai. A- 
merikiečiai lietuviai parsi
veš daug olimpinio aukso 
medalių. * Tsb.

_______________ •

mo. Amerikiečiai lietuviai 
lengvoje atletikoje, — šo- dėję, kad jūrose yra vienos jas saugo nuo įvairiausių 
kime į aukštį, bėgimuose,1 rūšies žuvys, kurios yra ’ " 
plaukyme, —paėmė pir-,---------------------------------
mąsias vietas ir aukso me- tokios rungtynės įvyko 
dalius. Taip pat daug gy-i Kaune rugpiūčio 2 dieną. Į 
vumo ir susidomėjimo a-j Lietuvos valstybinėje ko- 
merikiečiai suteikė krepši-, mandoje žaidė: Andriulis, 
nio varžyboms. Amerikie- Jurgėla, Budriūnas, Lubi- 
čių lietuvių krepšinio pir- nas, Puzinauskas, Kriau- 
moji komanda Olimpiado- čiūnas, Savickas, Baltru
je žaidė su keliomis vietos nas. 
lietuvių komandomis. A-| Amerikos lietuvių ko-.
merikiečiai parodė labai manda: p-*1-1-- •

kitų priešų. Jeigu kas nors 
prie tokios žuvies prisi
glaustų, tai jis gautų ne
mažą elektros srovės smū
gi-

Prieš kurį laiką per Va
šingtono gamtininkų suva
žiavimą buvo parodyta, 
kaip tokia žuvis uždeganti 
elektros lempą. Ši žuvis

kaitis, Jankaitis.
Šiomis rungtynėmis vi- suaugusi esti apie keturių 

suomenė labai domėjosi, pėdų ilgio ir sverianti apie 
buvo daug žiūrovų, žaidi- 4 kig. Prie jos kūno buvo 
mas ėjo labai gyvai, bet pririštas gabalėlis metalo, 
.__ - - ............... \o pastarasis vielomis su

jungtas su elektros lempu
te. Elektros lemputė, su- 

stipriai spaudė Amerikie- j^n^us fY žuvimi laidu, 
čius, ir rungtynes laimėjoužsidegė ir dege keletą mi- 
didele persvara, 44:24. To- pučių. Užgęsus lemputei, 
kiu būdu Lietuvos krepši- ” 
nio valstybinė komanda ir 
susitarė su brolių ameri
kiečių stipria komanda 

su Lietuvos valstybine ko- tinkamai apgynė Europos 
manda — Europos meiste- meisterio vardą. Tsb. 
riu. Olimpiadai pasibaigus, nuolat prikrautos gan auk-

lėto jais ir laimėjo Olimpia
dos krepšinio varžybų auk
so medalį.

Kaip žinia, dabar Lietu
vos krepšinio rinktinė (val
stybinė) komanda yra Eu- jau iš pat pradžios atrodė, 
ropos krepšinio meisteris, kad Europos meisteris sti-' 
Po amerikiečių nugalėji- presnė komanda. Valsty-' 
mu Tautinėje Olimpiadoje 
galėjo susidaryti įspūdis, 
kad jie tuo būdu yra nuga
lėję ir Europos meisteri, o 
tai būtu neteisybė. Gal bū
ti todėl buvo pasiūlyta a- 
merikiečiams krepšinin
kams sužeisti krepšinį ir

žuvis buvo vėl įleista į van
denį ir ją išėmus lemputė 
vėl degė.

Atrodo, kad ši žuvis van
denyje prisikrauna elek
tros srovės, o sausumoje 
ia vėl išeikvo ja. L. A.




