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National Federation of 
Business and Professio- 
nal Women priėmė rezo
liuciją, pareiškiančią, kad 
moterys nereikalauja jo
kių specijalių jas apgi
nančių įstatymų. Federa
cija stovi už pilną moterų 
lygybę su vyrais. Sako, 
kad nereikia speciialių į- 
statymų apginančių mo
teris darbuose. Kad lygy- 
gybė, tai lygybė.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Paprastai manoma, kad 
tik moterys nesigaili pini
gų pasidailinimams — 
“nauderiams”, kvepalams, 
plaukų fryzavimui. Bet 
aprokuota, kad panašiems 
reikalavimams Am^nkoie 
vyrai išleidžia $200.000. 
000 per metus.

Du profesoriai — Geor
ge F. Warren ir Frank A. 
Pearson. abu iš CorneH 
universiteto, padarė tvrį- 
nėiimus namu statybos 
reikalu. Padarė išvadas, 
kad statyba šioie šalyje 
didės iki 1943 metų.

Bendrai imant aamvba 
Amerikoj per pirmuosius 
septynis mėnesius šių me
tų buvo didesnė, negu bet 
kuriais kitais metais nuo 
1929 metų.

TEL. SOŪth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday), RUGPIŪČIO (August)3 D., 1937 M., No. 57.

Paęarsėips biznio reika
lu žinovas I -eonard P. Av- 
res sako, kad ateinanti 
rudeni bizniai nradėsia 
a’vvėti ir eis gerai visa 
žiema. Sako, kad šiemet 
kalėdinis biznis būsiąs 12 
nuoš. didesnis, nemi per
nai. Sako, kad dirbančiu 
darbininku šiemet- būsią 
daugiau. negu pernai, al
gos geresnės, negu nernai. 
farmerin ieigos geresnės, 
nėr” bet kuriais metais 
po didžiojo karo.

Kariuomenės ir visuomenės šventė Lietuvoje gegužės 23 d.: 1. Viršuje kairėje vyriausybės nariai ir aukštoji kariuomenės 
vadovybė Vytauto Didžiojo Muziejaus sodelyje priima kariuomenės ir visuomenės paradą. Matyti krašto apsaugos ministeris 
brig. gen. Dirmantas, kariuomenės št. viršininkas gen. št. pik.;Černius, aukštasis svečias, Prancūzijos atstovų rūmų narys de 
Grandmaison, švietimo ministeris prof. J. Tonkūnas, susisiekimo ministeris inž.* Stanišauskis ir kt. Dešinėje kariuomenės da
linys iškilmės maršu pražygiuoja pro tribūną. 2. Apačioje: 1), kairėje išsirikiavusi kariuomenė, 2) viduryje iškilmės dalyviai 
Vytauto Didžiojo Muziejaus sodelyje, 3) dešinėje kauniečiai Laisvės alėjoje stebi žygiuojančius fabrikų darbininkus ir visuo
menės organizacijas.

Dėdė Šamas dar vis dau
giau išleidžia, negu paima 
paiamu. Per nirmaia lie
pos mėnesio puse išleido 
S204.363.990 daugiau, ne
gu turėjo paiamu.

Iš .Tanoniios išsiųsta i 
Amerika aukso už $6.470. 
000. Japonija ta daro, 
nors Kinijoj tęsia kari
nius žygius, kuriems A- 
merika priešinga.

Praėjusia savaite į A- 
merika importuota du mi
lijonai bušeliu komu. Siu 
metu Amerikoi kornu der
lius bus toks, kad galima 
bus ne vien be importavi
mo apseiti, o liks ir eks
portui.

50 didžiųjų komnaniiu 
skelbia, kad per pirmai’ 
siu metų pusmeti ju pel
nai buvo 21 nuoš. didesni, 
negu per tą laikotarpi 
pernai.

P. G-as.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Hendaye, Prancūzija — 
Ispanijos Valencijos radi
kalų valdžia paskelbė, 
kad gen. Franco kariuo
menės dalys sukilo prieš 
savo vadą net keturiose 
skirtingose sukilėlių už
imtose teritorijose. Gen. 
Francisco Franco karo 
štabas radikalų paskelb
tas žinias apie sukilimą 
griežtai užginčija, ir sa
ko. kad radikalu valdžia' 
skelbia tokias žinias, kad 
uždengtų savo pralaimė
jimus.

Toliau tas pats gen. 
Franco karo štabas skel
bia. kad du tūkstančiai 
radikalų valdžios karei
vių arti Espiel. pietinėje 
Cordoba provincijoje, pa
sidavė ir perėio į sukilėlių 
armiją, kad Franco’s ka
riuomenė perėio rubežių 
Cuenca provincijoj. Suki
lėliu kariuomenė smarkiai 
žviguoia link Madrido-Va- 

i len ei ios vieškelio. Jeigu 
sukilėliams pavyktų tą 

i vieškelį užimti, tai radi
kalai tada nebegalėtų su
sisiekti su Madridu.

Iš Salamanca, Ispanijos 
praneša, kad gen. Franco 
kariuomenė smarkiai su
pliekė radikalų kariuome
nę Aragono ir Teruel 
frontuose. Žuvo 1.500 ra- 

. __  „ , v , dikalu kareiviu ir daug jųrusmucio 3 d.) prasideda ipateko j neIaisvį.
Lietuvos Vyčiu organiza- ; 
cijos Jubiliejinis Seimas 
Šv. Kryžiaus lietuvių na- 

j ranijoj, Dayton, Ohio. 
Seime dalyvaus atstovai 
iš visų kolonijų, kur tiki 

i vra L. Vyčiu kuonos Da- 
ir kad ]yvaus Garbingasis Ganv- r-*. I v . __ ___ __ _ — _  _

v •

Japonija Ruošiasi Dideliam Karui SovietųRusijosTeismasTeisiaVyskupą, SVEIKINAME MŪSŲ
Tokio, Japonija — Ja

ponija siunčia daugiau 
kareivių ir leidžia dau
giau pinigų kariniams rei
kalams, nežiūrint to, kad 
kaip praneša iš Peiping ir 
Tientsin, Japonijai pavy
ko sutriuškinti Kinijos 
kariuomenę. Spauda pra
neša, kad Japonijos karo 
diplomatai ir valdžia yra 
įsitikinę, kad karas su Ki
nija neišvengiamas. Ofi
cialių žinių negalima gau
ti, 
kė, 
(apie $87,000,000) bus iš
leista karo

• v

TEISĖJAS KALTINA 
POLICIJĄ

I

Detroit, Mich. — Teisė
jas Liddy, ištyręs smulk
meniškai riaušes, kurios

Kunigus Už Religinį Veikimą
Maskva, Rasi ja — Ko- kad buvo išleidę net pote-

. - -munistų bedievių organas 1 rius prieš sovietus. Kaip 
“Bezbožnik” praneša, kad jau žinome, priėmus nau- 
NKVD (bezbožnikų slap- ją Stalino konstituciją, 

spauda skelbė.ivyko prie Ford dirbtuvės t0Ą Ponija) susekė, a- sovietų . . .
Dearborn mieste, kuomet festav0 lr atidavė sovietų kad dvasininkai ir visi ti-
unijos organizatoriai pla
tino lapelius, įsakė Sau-

komunistų teismui 30 as
menų, praktikuojančių re-

gumo Komisijai nubausti TarP 3? a8“en'>
arba atleisti iš vietų pen- £?.,^"P88 . Įnnokenty 
, . .. . - . . - . I\j i Izitapatt inrcinm Ir q akis policininkus ir vieną 
policininkę, už pareigu 

bet Nichi Nichi paša- nepildymą. Teisėjas turi 
kad 300,000,000 yen įrodymus, kad tie polici

ninkai nesistengė malšin-
____  ___ reikalams, ti tuos, kurie užpuolė or- 
Valdžia jau atidėjo 106, ganizatorius, 
000,000 yen ($28,740,000) į puolikams 
dėl šiaurinės Kinijos kam- skaudžiai sužeisti 
panijos.

“Mes vis dar siekiame ko, kad policininkai klai- 
taikos, bet mes esame pa- dingai suprato savo pa- • v i i_ •__ •__ »» _  1 _ -__ 4..

ir leido už- 
sunkiai ir 

unijos 
darbininkus. Teisėjas sa-

JAUNIMĄ - VYČIUS!
Šiandien (antradienį,

1

SUDEGINO ISPANIJOS 
RADIKALŲ LAIVĄ

siruošę blogiasniam”, pa- 
sakė premjeras princas 
Fumimaro Konoye.
VOKIETIJA VIENINGA, 

SAKO GOEBBELS
Breslau, Vokietija, — 

Propagandos Min. Goeb
bels kalbėdamas Tautinė
je Vokiečiu Dainų Šven
tėje, į kuria buvo susirin
kę 500.000 žmonių, pareiš
kė, kad Europos 80 mili-! 
jonų vokiečių negali per
skirti mediniai ar akmeni
niai rubežiai, nes vokie
čiai yra sąmoningi ir vie
ningi. Dainų šventėje da
lyvavo ir kanc. Hitleris, 
bet jisai tik trumpai kal
bėjo. Propagandos minis- 
terio ugninga kalba taip 
paveikė klausytojus, kad 
jie kartojo jo žodžius: 
“Viena tauta, vienas Rei- 
ch’as. Viena tauta, vienas 
Reich’as”.

Iš Austrijos dalyvavo 
5000 dainininkų ir taipgi 
daug svečių. Šiame suva
žiavime žydai, žinoma, 
buvo aštriai smerkiami.

kintieji naudojasi konsti
tucija, kuri užtikrina lais
vę tikintiesiems, f 
dėlto būtinai buvo reik?’(toias J. E.- Vyskupas M. niai laivai užpuolė Ispani- 

Taigi da.- jauninio vadas ir globė-

Lietuvos Vvčiu organi- 
. . , žarija mūsų išeivijoje su-

liskais teismais, is^ kurių svarbia rolę. Ji davė
’ mums jaunų, stiprių pa

jėgu.
Per 25 metus L. Vyčių 

, organizacija daug ką per- 
, gyveno, jos narių sastatas 

, bet toji graži 
idėja nepasikeitė. L. Vy
čiu organizacijai dabar 
vadovauja, jaunas, ener
gingas inžinierius Anta
nas Mažeika iš Brooklyn, 
N. Y. Jo pastangomis L. 

j Vvčiu organizacija ne tik 
I gvvuoja, bet auga ir stip- 
! rėja.

Linkime, 
pradėdami savo 
mo 26 metus, 
visu paramos, 
organizacija įtrauktų visa 

■mūsų lietuvišką katalikiš- 
1. Komisija iš 19 asme- -jaunimą.

nų ištirs nuveiktą darbą gis L. Vvčiu organizaci-

Nikiforoff, viršininkas linga gyvesnė propaganda ReįnvSi 
Voskresensky, dvasinin- | prieš religiją.
kai Tikhomirov ir Zdano- bar bedieviai (bezbožni- 
vič. Pastarieji trys buvo kai) ir pagyvino tą pro-vic. Pastarieji trys buvo «ai; ir pagyvino tą pro-i 
Smolensko bažnyčioj, O- pagandą areštais ir bude- i 
rel. Taipgi areštuoti ir 
teisiami kiti 9 dvasinin
kai, trys deakonai, trys 
buvę ūkininkai, vienas bu
vęs kunigaikštis ir 8 žy
mūs buvę ūkininkai, še
šiolika iš 30 jau pirmiau 
buvę bausti už “prieš-re-reigas, manydami, kad jų ........... ,, .. .

darbas vien tik trafiką voliucijinį ’ veikimą ir vie- 
tvarkyti.

AIRIJOS POLICIJA 
TYRINĖJA BOMBŲ 

SPROGIMĄ

Belfast, Airija — Liepos 
31 — Airijos policija ieš
ko dirbtuvės, kurioje esą 

i padirbtos bombos, kurios 
i sprogo netoli parado, da
lyvaujant Anglijos Kara
liui Jurgiui ir Karalienei 
Elzbietai besilankant Bel
faste.

Policija kaltina Airijos 
respublikonus, kurie ar
šiausiai nekenčia Anglijos 
valdžios Airijoje.

BUVES KAPELIONAS 
PASKIRTAS KLEBONU

Springfield, Mass. — 
Springifeldo Vyskupas, T. 
M. 0‘Leary paskyrė kun. 
G. Connor, buvusį 26 divi
zijos kapelioną, Šv. Vardo 
bažnyčios klebonu.

I

St. Jean De Luz, Pran
cūzija — Keturi nežino
mos valstybės povandeni-

ni buvo laisvėje, o kiti 
buvo ištremti į Sibirą. 
Visi dirbę “prieš - revo
liucijinį” darbą tarp savo 
tikinčiųjų, rašo bedievių 
organas “Bezbožnik”.

“Bezbožnikų” organiza
cija, kuriai sovietų komu
nistinė valdžia davė pil-

net ir žymiausieji komu
nistų vadai neišėjo be mir į 
ties bausmės. Tokią tai ' 
laisvę teikia sovietų bude
liai tikintiesiems. Dikta
torius Stalinas sugalvojo ™ ciklus 
religijai “laisvę”, kad len- ’
gviau galėtų areštuoti ir 
nužudyti tikinčius už tai, I 
kad jie pasinaudoja tei
kiama konstitucijine lais
ve.

didis Lietuvos jos radikalu ginkluotą' 
prekvbinį laivą, kuris 
niaukė iš Barcelonos į 
Prancūziją. Radikalai sa
ko. kad laivas lydėjęs dų 
tuščius laivus, kurie sus
pėjo pabėgti. Apšaudo
mas laivas užsidegė, ku- 

; riame buvę karo tremti
niai. Dauguma žuvo.

v •
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BRITANIJA NORI TAI
KINTIS SU ITALIJA

KOMINTERNAS 
PERSIORGANIZUOJA

Londonas, Anglija, — * 
Anglijos pirmasis minis
teris Chamberlain pasiun
tė Mussoliniui laišką, ku
riame išreiškia Anglijos 
norą prašalinti visus keb
lumus ir kliūtis tarp tų 
dviejų šalių. Anglijos val- 

I džia sutiko pripažinti E- 
tiopiją ateinančiame Tau
tų Sąjungos posėdyje, jei
gu Itali ja jai suteiks kai 
kurių užtikrinimų apie I- 
talijos nusistatymus arti
muose Rytuose ir apie 
Mediteranijos juras.

Mussolini atsakymą į- 
teiks už kelių dienų.

Ryga, Latvija — Liepos
29, — Trečiojo Intemacio- 

niausią laisvę veikti be- nalo vadai, po rimtų svar- 
dievybės dirvoje, įsigyjo stymų nutarė perorgani- 
ginklus ir aprūpinta mili- zuoti pasaulinį bedievių 
jonais rublių propagan- sąjūdi. Jie nutarė: 
dai, pradėjo savo šnipinė- - ’’ ............... '
jimo ir terorizavimo dar- ;
bą dar uoliau. Sovietų ir duos naudingus patari- jOg jubiliejinis seimas, be- 
konstitucijos 124 paragra- mus bedievybės platini-'abejo ines daugiau nau

jos kūrybinės dvasios, 
2. Visų šalių Kominter- kad gražūs ir kilnūs idea

lai nasiektu visą mūsų iš
eivijos jaunimą.

fas užtikrina religijai lai- mui. 
svę, bet kada religijos f 
gaivintojai pradėjo veik-, no skyriai sudarys grupę 
ti, tai jie atsidūrė kanki- I iš 120 asmenų, kurie bus 
nimo vietose ir teismuose.1 atsidavę bedievybės plati- 
“Bezboįbiik” rašo, kad vy- nimo direktyvai.
skupas siuntinėjęs į kai-! 3. Bedievybės platinimui 
mus dvasininkus, kurie e- 1937 — 1938 metais bus 
są buvę ištremti ir tie paskirta 120,000,000 rub- 
dvasininkai vedę priešre- lių. ...i.-

voliucijinį darbą skleisda- : 4. Bedievybės Sąjūdis 
nri lapelius, kad žmonės .Ispanijoje, Meksikoje , ir 
reikalautų atidaryti uždą- Rusijoje

kad Vyčiai, 
gyvavi- 

susilauktu 
kad toiii

nis stovis yra palankus.
5. Kiekvienas Kominter- 

no skyrius atsiųs 25 na
rius j Maskvą, kur jie bus 
instruktuoti bedievyb ė s 
platinimo reikalu. Rusijos 
komunistų partija apmo- 

reikalautų atidaryti uždą- Rusijoje turi būti padi- kės .visas išlaidas. Jų turi 
rytas bažnyčias. Sako, dintas, nes tų šalių politi- susidaryti 1,000 asmenų.

TRAUKINIO NELAIME- 
) JE UŽMUŠTA 25 ŽMO

NES

Paryžrus, Prancūzija — 
Paris — St. Etienne eks
presinis traukinis, važiuo
damas smarkiai, nušoko 
nuo bėgiu ir toje nelaimė
je užmušta 25 žmonės ir 
apie 50 sužeista.
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VIETINES ŽINIOS
ta

ii., i ................................taM

KRIKŠTAS 1 n -
' i 1

Rugp. 1 d. j tapo pakrik
štyta duktė Prano ir Pra
nės (Urvydaitės) Draba- 
vičių. Kūmais buvo Vin- 
centas Alųkonis ir Amali
ja Pivarunaitė.

X

t

IŠVAŽIAVO

Rugp. 2 d., kun. Alfon
sas Paulekas C. S. S. R., 
kurs porą dienų gražiai 
southbostoniečių ta r p e 
pasidarbavo, su kunigu K. 
Urbonavičių grįžo į 
Thompson tęsti lietuviš
kas studijas.

ALTORISTU EKSKUR
SIJA J

. 11
i ....... .

MOTERYS PIKETAVO 
ITALIJOS KONSULATĄ

Rugp. 3 d., Šv. Petro 
bažnyčios mišių tarnauto
jų draugija ir ex altoris- 
tai busais išvažiavo į 
Lawrence’o Palangą pra- Į 
leisti dieną. Ekskursiją' 
fundino vietiniai kunigai. 
Jai vadovavo Andrius 
Naudžiūnas MIC., Anta
nas Jurgelaitis ir F. Šid
lauskas.

• v v •

Bosttffl, MŠM« — šiomis 
dienomis septynios mote
rys, gedulingai apfeirė- 
džiusioš SU skepetomis, 
tyliai pikietaVb Italijos 
Konsulato ofisus prie 
Park Šųuare. Jos nešė 
baitą karstelį ir martavo 
per 20 minučių. Taipgi ne
šė plakatus SU užrašais: 
“Sustabdykite Vaikučių 
žudymą Ispanijoje“, it 
“žmogžudystes Ispanijoje 
Vykdo Itališkas Fašiz
mas”. Kodėl ne šitaip: 
žmogžudystes vykdo ru
siškas komunizmas.

Kaip galima buvo ir 
spėti, šiai grupei vadova
vo Ruth RobinsOUj rašti
ninkė š. Am; Komiteto 
Šelpti Ispanijos “Demo
kratijai”, kuri, kaip jau 
visiems getai žinoma, yta 
komunistinė organizacija.

SUNKIAI StJžElDfi 
SOUTH BO8TONIETĮ

PARgIKINKAB

Broliai Motuzai Pas Sharkį
- i r ' ■

Baigdami savo dienas Jau prisikeliavęs kai bu- 
praleisti Amerikoj ir be- vęs jaunas, kada dar jūrų 
viešėdami pas savo gimi- laivyne tarnavęs, šiandie 
nes Cambridge’iųje, fik šeimos ir kiti darbo rū- 
muotojai broliai Motuzai, pėsčiai laukia. Bet vis dar 
turėjo progos susidurti su norįs patęsti į Paryžių, o 
ittūsų garsiu lietuviu iš ten galTpavažiuotų ir į

/.i
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ATLAIDAI

Rugp. 1 ir 2 dd., Šv. Pet
ro bažnyčioje daug žmo
nių lankėsi ir ėjo prie sa
kramentų Porcijunkalės 
atlaidų gavimui. Rugp. 2 
d., 7:30 vai. v., buvo vie
šos pamaldos.

Auto nelaimėje sunkiai i 
sužeidė L Cuhilingham, | 
24 metų amŽikUš; gyV. L 
Street. Jisai stovėjo prie 
kampo gatvės ir prava
žiuodamas automobilius 
jį pertrenkė, sužeidė galvą' 
ir apdraskė rankas. Jisai I 
yra kritiškame padėjime.

WYZANSKI SUGRĮŠ Į 
BOSTONĄ

I
I

TRILYPIS IŠVAŽIAVI
MAS

Sekmadienį, rUgpiūčio;;-8 
dieną gražioje vietoje 
Spot Pond, arti Stoneham, 
įvyks bažnytinių draugijų 
išvažiavimas. Maldos A- 
paštalystės draugija, Am
žinojo Rožančiaus draugi
ja ir Pranciškonų Brolija 
šią savaitę uoliai baigia 
visą rengimą tam išvažia
vimui. Pelnas skiriamas 
gražiam tikslui, būtent, 
Vasarinės Mokyklos nau
dai. Rengėjai, rengėjos 
kviečia visus: senus, ir 
jaunus, didelius ir mažus 
į šį pikniką. Atsilankyki
te ir paremkite Lietuvių 
Vasarinę Mokyklą.

Valdyba.•*

DAKTARAI
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVAR1SKI
(GALINAU8KAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadway, So. Boston

Ofisas atdaras nno 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:80 iki 5:30 0o kietu Ir 
nuo 6 iki 9 L vakare, šventa dieną 

pagal susitarimą.

Tel. Sb. Bestos 2660

Lietuvis Dantistai

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir buo 6:30 Iki B v. ▼.
Beredomls nuo 9 iki 12 ▼. diena. 
Subatomls nuo 9 iki 6 vaL vakare.
Nedėllomia nuo 9 Iki 12 vaL dienų.

(pasai sutarti)

Tel. Trcnvbridtfe 63Š0.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) ‘ 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofito Valandoai l—^4 ir 8—8 

į: 278 Harvard Street,
kBnp. Inmaa arti Centrai Sq., 
į Cambridge, Mass.

— ...
-liūs-Motuzus išsireiškiant,- 
kad jie labai ? nepavydėtų 
ir kitiems apsilankyti iš 
Lietuvos čia brolių ąmferi- 
kiečių tarpe, net labai lin
kėtų tiek visur apvažinėti 
po plačias lietuvių koloni
jas, kaip kad jiems teko 
ir susipažinti su daugeliu 
įdomių ir gerų lietuvių.

Užbaigę darbą su juda
mais paveikslais iš Lietu
vos, Motuzai padarė kele
tą nuotraukų ir iš lietu
vių gyvenimo čia Ameri
koj. Kiek buvo progos tai 
jie grįžo į senas jau būtas 
vietas ir nutraukė keletą 
parengimų, švenčių ir at
skirų asmenų. Dėl tam ti
krų aplinkybių, labai 
jiems apgailestau j a n t, 
neteko pakliūti į lietuviais 
garsią Chicagą. Bet ateity 
turi vilties atlikti vieną 
svarbų darbą. Sugrįžę su 
naujais paveikslais iš Lie
tuvos, bevažinėdami po 
lietuvių kolonijas, ta pa
čia proga žada nufilmuoti 
viską kas yra lietuviška:

i ■
• •

2

•status-,organizacijas, re
dakcijas su. štabais, 
kyklas, žymesnius ___
nis ir t. t.; ir t. t. Ši filmą 
pasiliktų mūsų išeivijos 
dokumentas, kuris dauge
liui metu praėjus, liudytų, 
kad kadaise čia lietuvių 
būta; Pradžiai šios filmos 
iau yra keletas nuotruDu, 
būtent: keletas Lietuvių 
Dienu, Clevelando Lietu
vių Darželis ir to darželio 
komitetas, garsi Baltimo
re su jos garsiais vyrais, 
Lietuvos sportsmenų at
vykimas, Pittsburgho u- 
niversitetas su lietuvių 
kambariu ir aukščiau ap
rašytas Sharkis. Kiek są
lygos broliams Motuzams 
leis, jie žada tęsti toliau 
pradėtą darbą.' Svarbu, 
kad jie stengiasi traukti 
spalvoms, kas duoda gerą, 
idomų ir natūralų vaizdą. 
Pasisekimo jiems.

Reporteris.

mo- 
asme-

v •
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JUOZAS M. DIUS
t

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

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

kumštininku, buvusiu pa- Lietuvą ir pro Šveicariją 
šaulio sunkaus svorio, atgal namon. Jis labai dė- 
čempionu, su kuriuo jiems kįngas už pakvietimą į 
teko gana gerai išsikal- Lietuvą, visiems, kurie jį 
būti. Pasikalbėti tai dar ankščiau yra kvietę. Nea- 
neviskas. Sharkis mielai bejoja, kad Lietuva jį 
Sutiko duotis filmuoja- mielai pasitiktų ir aiškiai 
mas ir tokiu būdu jis pa-' prisimena tuos du žurna- 
teko ant spalvuotos fil- listus iš Lietuvos, kurie 
mos juoštos. į atvežė jam ir jo žmonai

.Būtų įdomu jis pamaty- į gintaro dovanas. Prisime
ti, nes kiek bendrai vi- na ir prof. Mykolą Bir- 
šiems jis tekdavo pama- žišką, kuris prieš keleris 
tyti, tai būdavo savaitinė- metus lankydamasis po 
Sė apžvalgose arba kumš- lietuvių kolonijas . čia A- 
čiavitnosi rungtynių pa- merikoj, buvo susitikęs ir 

jį, Sharkį. Po nusifilmavi; 
mo ir atsisveikindamas su 
Motuzais, prašė parvežti 
Lietuvon jo pasveikinimą.

Iš viso to pasikalbėjimo 
su Motuzais, gaunasi į- 
spūdis, kad Sharkis buvo 
ir pasiliks mūsų lietuviu 
Sharkiu. Niekuomet jis 
nesižemino lietuvio vardo 
ir kaip daugelis girdėti 
išsireiškia, būk, jis lietu
viams nieko gero nėra pa
daręs, tie klysta. Reikia 
turėti omeny jo stovį vi
suomenėj. Gimęs iš lietu
vių tėvų ir visą savo gy
venimą trankęsis toli nuo 
tėvų uždirbdamas sau 
duoną, pagaliau iškilęs 
aukštai Amerikos visuo
menėj, kuri mėgsta di
džiuotis savais didvyriais 
ir neapkenčia svetimų, 
kada savų pakankamai 
atsirasdavo. Arba turėda
vo toks būti- tikru ameri
konu arba užtekdavo ir 
airišiaus vardas, 
vertė buvo pripažinta ly- dusi. Prašome jos pačios ar kas 
giai. Sharkis nuo pat pra- aPįe žinote man pranešti sė
džios savo karjeros iki kančiū adresu: Juozas Celevi- 
pat galo išbuvo ištikimas čius> 56 Woran Ave-> Chelsea, 
savo tėvų žemei. Gal dėl- Mass~____________ (26-30-2)
to, kad jis nedalyvavo pAMn)UODA Bostone
musų lietuvių tarpe,^ ar )2 
organizacijose ar šiaip roje padėtyje Turi būti parduo. 
parengimuose ir paminė- ^as gabiai. Atiduosiu už $2000. 
jimuose, tai turi atrodyti, Patelefonuokite. SOUth Boston 
kad asmuo niekuo neprisi- 0439. (30-3-6-9)
deda prie savo tautos, j--------------------------------
Bet reikia atsiminti, kad išSIRENDAVOJA trims ka- 
ne visi žmonės vienodą rams garadžius. Įvažiavimas ge- 
darba dirba pasauly ir net ras’ reuda pigi. Atsišaukite: VI. 
negalima pasakyti, kad Brazaūskas, 11 story St., So. 
vienas darbas yra svar- Mass (3<t2-6)
besnis kitas nesvarbus - P4MIDn0DA ARBA 
Jie yra butini, reikalingi. EENDn0JA rai3ttaį su 
Taip ir tautos gyvenime moderaiikais įrengimais. Gražio- 
ir mažesnis ir didesnis in- je vietoje, apgyventa lietuvi a.™ 
dėlis yra'reikalingas. Pri- Vaistinė randasi ant Arthur ir 
einant pagaliau prie išva
dų, norisi pasakyti, kad 
šiandie mes nebeturim 
kumščiuotojo Sharkio, bet į 
mes galim turėti Sharkį 
kaip lietuvį, mūsų pačių

Veiksluose; Bet tenka ti- 
kėtis, kad kitą metą bro
liai Motuzai, grįžę su 
naujais paveikslais iš Lie
tuvos nepaliks Sharkio 
Lietuvoj ir atveš ir mums 
jį pamatyti.

Kiek teko patirti apie šį 
Motuzų . susitikimą su 
Sharkiu, tai Motuzai bu- 
vo mfstebinti jo pirmu 
prabilimu lietuviškai. Jie 
buvo manęj kad Sharkis 
tik keletą žodžių moka, 
bet pasirodo, kad gali ir 
daugiau pakalbėti lietu
viškai. Labai daug klau
sinėjo apie Lietuvą, apie 
jos eksportą, ekonominį 
stovį, gyventojus ir 1.1. 
Papasakojo jis ir apie 
save, apie jūrininko tar
nybą ir kai pirmą kartą 
iškilo tarpe kumščiuotojų 
ir kai teko pasipriešinti 
prieš pasisavintą lenko 

Dabar esą jau
■ Washington, D; C. —
Liepos 31 — Teišingumo vardą. Dabar esą jau 
Departmento advokatas baigta su tuo amatu. Jau 

ir senatvė ir vaikai jau 
nebemaži. Rūpesčių daug- 
daugiau negu kam kitam. 
Kadaise buvęs garsus ir 
uždirbdavęs, šiandie vis 
dar gana gerai visiems 
pažįstamas, bet nebėra tų 

--------- , —-------- pajamų šaltinių, o visur 
Jaunasis J. Weddleton, 12 vis duok ir duok ir negalįs 

nugalėjo net kukliai pasirodyti. 
. Matyt, kitų garsių kumš

čiuotojų liūdnas likimas 
jį perspėja ir jis tą pui
kiai atsimena ir saugosi. 
Neveltui jis šiame pasi
kalbėjime ir išsireiškė, 
kad jis vietomis nemainy
tų su Dempsey, kuris 
šiandie ir dideliu biznierių 
dedasi ir be pinigo nei 
piršto nepajudina ir vis 
kaip tas puodas - tuščias. 

Kita įdomi pasikalbėji
mo dalis buvo, kada Mo
tuzai užklausė ar nemano 
kada nors apsilankyti jo 
tėvų šalin — Lietuvon. 
Galvos pakratymas pasa
kė iš ankšto jo atsakymą.

C. Wyzanski rezignavo iš 
valdiško darbo ir už kelių 
dienų grįš į Bostoną.

VAIKUTIS NUGALĖJO 
VAGILĮ

Everett, — Liepos 31-

metų amžiaus, i 
vagilį, dešimts metų vy
resnį už save, kada jį va;Į 
ęis užklupo beeinantį į 
krautuvę Su 10 dolerių 
rankoje. Vaikutis beeida
mas į krautuvę iš rankos į 
išmetė dešimtinę, ir kada 
jisai lenkėsi pasiimti, pri
bėgo F. Salamone, 22 me
tų amžiaus ir pagrobė de-1 
šimkę. Vaikutis sU kairia-į 
ja ranka taip smarkiai į 
davė vagiiii į smakrą, kad 
jį parmetė, bet savo ran-j 
kūtę susilaužė. TUo tarpu 
važiavo policijos Automo
bilius, kurios pagelbą Vai
kutis prisišaukė. Policija 
vagį sugavo ir rankoje ra
do dešimkę. Vagį pasodi
no į kalėjimą, o vaiką į li
goninę nuvežė, kur, ran- 
i

į i 
i
i
I
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įvairius visuomeninius pa-

ĮVAIRŪS skelbimai
%

, PRANEŠIMAS
Ūkininkų marketai ore 

i prie Thomas Park, So. 
I Bostone prasidės ketvir
tadienį, rugpiūčio 5 d. ir 
tęsis ketvirtadieniais iki 
Kalėdų. Marketų valandos 
nuo 6:30 rytą iki 1 vai. po 
pietų. Parduos šviežius 
vaisius, daržoves, kiauši
nius, paukščius ir gėles. 
Ateikite ir nusipirkite be 
tarpininkavimo nuo ūki
ninkų. (30-3-

; .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ashley. Pa., 
Sugar Notch 
Pradinius

PAIEŠKAU savo puseserės Ro
žės Mikalauskiutės, paeinančios 
Marcinkonfę bažhytkaiinio. Gir
dėjau, kad prieš 25 metus gyve- 

kurio no Conn. valstybėje ir esanti ve-

Angelico uni- 
vasaromis lan-

koS kaulą snlstatę, dakta- fe«“os lietuvių narį. Rei
tai paleido į natrius.

HHiiJwiiiiwiiiinmimwwiiimiwiwimiiinniiiiiiiiiiiiiiiiii~iwiiwmiiii»iumiiiiiiiiiwwiiiHHWiiniiMHnwHmiHHimw^
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Iš GEROS MALDAKNYGES 
“Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 

UŽ LABAI NUPIGINTI KAIN4 

“MALDŲ RINKINĖLIS"
Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) 
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1-75)
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) 
Baltais osltfloido tpdariis 90 (buvo $1.25) 

“PULKIM AlTt KELIŲ”

Juodais odos apdarais — $2.50
IMANT DIDESNĮ SKAIČIŲ, DUODAME GERĄ NUOLAIDA

__ • ' ... '■ - f - - »i.

Visus Užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 
Ln “DARfclNtNKAS”

— So. Boston, Mass.

I

>

366 Brosdrt &y, *-
k..................... ...........-■■■■........

Intervale St., Montello, Mass. 
Kas norite pigiai pirkti ar išren- 
duoti atsišaukite pas Vfllage Ca- 
fe savihihkį A. Kasparą, 6 A 
Arthur St., Montello, Mass.

(30-3-6)

kalinga mums ir toliau jo 
neužmiršti, neužmiršti jo 
pasidarbavimą ir pasi
kviesti mums jį savųjų 
tarpan ir eiti kartu su 
juo. šiandie jis yra lais
vesnis nuo savo pareigų, 
to pašaukimo, kurį jis 
susirado. Šiandie kaip tikį 
ta proga.

Baigiant norisi grįžti 
prie filmuoto jų brolių Mo
tuzų. Grįždami atgal Lie-t 
tuvbn, jiė tikriausiai par-; 
šiveža daug gražiu įspū- 

I džių apie mtis, išeivius, 
j kad ir nemažai metu jau 
praėjo ntio to laiko kada 
visi rūpinosi ir dirbo ne- Į 
priklausdmybės atgavb: 

- mul, bet Šiandie dar visi 
dirba ir palaiko tą ruse
nančią lietuvybės ugnelę. 
Nekartą teko išgirsti bro?

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

bužius.
J. EIDUKAS

322 W. Broadvvay 
S0. Boston, Mass.

IIIIII ■■ !■ ll.Į !............................ ..

Liepos 18 d. Romoje į- 
šventintas į kunigus Pet
ras Malinauskas, jaunas 
amerikietis, marijonų vie
nuolijos narys, kilęs iš 
Ashley, Pa.

Kun. P. Malinauskas gi
mė sausio 7 d. 1908 m.

dabartinėje 
parapijoje,

ir high school 
mokslus išėjo savo gimta
me mieste. Vėliau įstojo į 
lietuvių bernaičiu kolegi
ją Marian Hills, Hinsdale, 
Illinois. Šioje įstaigoje at
liko ir naujokavimą. Vie
nus metus ėjo mokytojo 
pareigas Marianap o 1 i o 
high school, Thompson, 
Conn.

1^32 m. išvyko į Romą 
ir mokėsi 
versitetė,
kydimasis Lietuvoje. Lie
pos 18 d. buvo įšventintas 
į kunigus Romoje. Tuo
jau po šventimų išvyko į 
Lietuvą. Marijampolė j e 
per Šv. Onos atlaidus lie
pos 26 d. atlaikė savo pri
micijas. Vasarą pralei- 
siąs Lietuvoje ir rudenyj 
grįš atgal į Romą tęsti 
savo studijų.

Kun. P. Malinauskas v- 
ra labai malonaus būdo 
jaunuolis, turįs daug 
draugų ypatingai mokyk
loje, kurioje jam teko 
mokintis ir kitus mokinti. 
Kunigo šventimai atnešė 
nemaža džiausrsmo jojo 
senai mamytei ir visai 
pp. Malinauskų šeimai. 
Daug jaunu kleriku rūpi
nosi jojo globėja a.a. Bar
bora Auškalnaitė, kuri 
deja nesulaukė jojo maty
ti prie altoriaus, nes mirė 
pereitą žiemą Chicagoj.

Draugai ir prieteliai 
džiaugiasi kun. Petro lai
mėjimais ir linki jam ge
riausio pasisekimo moks
le ir ateityje gyvenime, 
besidarbuojant Kristaus 
vynyne Amerikos Lietu
voje. L’. K.
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išeivius,

MONARGH HOMĖ 
BAKERY

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytoją paramos. ,

Visi skelbki t ės “Darbininke".

Savininkas Jonas Godelis
589 Hyde Park Avė. 
Arti Omnmings Highv&y 

į y Roslindale, Mass. 
iKspn duoną ir pyragaičius, 
j Specialius Tortus Vestnvginą, 

(Gimimo Dienos Sukaktuvėms.
Valandos Sekmadieniais: 

t-M:30 A. M.; 4—6:30 P. M.

flafr- ■—
r.; pat

•T Ei

L St. LIQUOB STORE
Parduodam geriausius įvai
riu rūsiu TONIKA, DEG

TINE, ALŲ ir VYNĄ-
Visokiose įtalpose: Bohkoms, 

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

Pašaukit SOŪ-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

Telefonas 
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INO., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BųSTON. MASS.

Prieš Afidrew Sq.,
Subway

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

MEMQRIAL GRANITE CO.

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SŪNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYB88
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TŪRI NOTARO TEISES

i

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

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

k

JOSEPH W. GASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 1437 :į 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3966 

Patarnavimai Dieną ir Naktį g

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

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes.

564 East Broadvvay
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

1
*^**X*KXXXX!t3aotXXXXXXSS9ttXXXX3tX3BBOSSC^^

P. j. AKUNEVICH IR SŪNŪS

GRABORIUS - UNDERTAKER
Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.

258 W. BROADVVAY, 80. BOSTON, MASS. 
Telefonas SOUth Boston 4486.

BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110
16-18 Intervale Street, Montello, Mass.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
DAR APIE ĮVYKIUS 

SOV. RUSIJOJ
na ir nuodugniai kratomi 

j išvažiuojantieji. Vieno 
diplomato automobilis bu
vo sulaikytas net 5 valan
das.

“La Stampa” praneša a- 
pie

nauja sabotažu būdą 
Rusijoj — miškų pade

gimą.
Karelijoj sudegė 11 miš
kų. Oniežos ir Medvieci- 
jos sritys skęsta degančių 
mišku dūmuose. Dabar iš
kertami arti kolchozu e- 
santieji miškai, kad būtų 
saugiau nuo padegimu.

Apie padėvimus miškų 
praneša ir iš Archangels
ko. Kai kur suardyti tele-

“P. Nov.” rašo, kad To
limuose Rytuose pašalinti 
iš tarnybos ir

atiduoti teismui raudo
nosios armijos inten
dantai šemanovas, Hav- 
kinas ir Vasilevičius.

Jie kaltinami sabotažu, 
valstybės išdavimu ir šni
pinėjimu Vokietijos ir Ja
ponijos naudai.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad didžiausias Sovietų 
manufaktūros fabrik a s 
‘Treugolnik’ sustojo vei-1 „ .
kęs nes praneša ir is Archangels-,

per praėjusius metus jis ^o. Kai kur suardyti tele-: 
turėjo 30 milijonu rub- f°nU ir telegrafų laidai.

lių nuostolių/ i miško gaisro sustojo į 
Dar birželio mėnesį iš v’pnas traukinvs. Kelei-I 
‘Treugolniko’ pabėgo 850 
darbininkų.

“Pravda” rašo, kad 
trockininkai buvo oku
pavę Kijevo radio stotį.

Jie buvo taip įsidrąsinę, 
kad net

du kartus iš jos radio
fono transliavo gedulo 

maršą, 
kuris buvo grojamas su- 
šaudytiemsiems “išdavi
kams” pagerbti.

I

j Dėl miško sraisro sustojo 
-s vienas traukinys. Kelei

viai išlipo, bet traukinvs 
važiavo toliau ir sudegė. 
Mobibzuoti apylinkės gai
srininkai. dirba, bet užge
sinti sunku.

IR VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIAI KREPŠINIO 

NUGALĖTOJAI

BĖGA
“Press” praneša, kad 

ryšium su nauja teroro 
banga Tol. Rvtuose labai 
paaugo skaičius žmonių, 
bėgančių per siena iš Ru
sijos. Daugiausia bėga ka
riai ir komunistai, tokiu 
pabėgėlių ypač daug pa
stebima Sachaljano ir Mi- 
šano rajone.

NUTEISTAS MIRTI 
TORGPREDAS PARY

ŽIUJ

Deginami Miškai

“V. R.” 52a nr. rašo,
kad šiuo metu netoli Vil
niaus stovvklauia daug 
lenkų skautų. Ten taiD 
pat stovyklauja ir Vil
niaus lietuvių skautų Ge
dimino draugovė.

Dienos 4 d. ponieti buvo 
transliuojama skautų dai
nos per radio. Tačiau, ži
noma, lietuviai per radio 
dainuoti negavo.

Ta pačia diena buvo 
irrenšiasvydžio rungtynės. 
t ietuviu skautams teko 
kaisti su ketvirtąją lenku 
draugove. Lietuviai laimė
jo 11:0c Be to. ta načia 
Hiena lietuviai skautai 
ž«idė su dvejomis drauCTo- 
Tror^ic: ir laimėjo abejas 
’-ungtvnes 8:6 ir J 0:8. Po 
šių laimėjimu lietuviu 
'•kautai natekn i finalą ir 
vems teko žaibti <ui stm- 
rvau«ia Nau^ard^io vai- 
rradiios skautu draugove 
/si lenkų skautu drau<m- 
’Tė vra Pirmaujanti tam 
lenku skautui. Tr šias

I

Rusu laikraštis “Zaria 
Vostoka” praneša, kad 
šiomis dienomis buvo po
litinis procesas. Visi nu
teisti mirti. Nuteistųjų 
tarpe yra ir

gruzinu bolševikas
Mdivani,

savu laiku buvęs Torgpre- rungtvnes lietuviai laimė- 
du Paryžiui ir Teherane. !-ri. Laimėta rezultatu

“Neue Freie Presse”( 11:7.
praneša, kad dabar ypa- Pn visu runvtvniu lenku 
tingai saugoma SSSR šie- teisėjų komisija paskelbė,

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parenjrimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ.

Pirmininke — Eva Marksfeng,
625 E. 8th St, So. Boston, Mm 

Tai So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona JanklenS, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Masa.
Prot. Ražt. — BronS Purlienė,
29 Gould St, W. Roihury, Mase. ' 

Tel. PAR 1864-W.
Fin. RaSt — Marijona MarkonintS,
411S Wa«hlngton St., Roslindale, Mass.

TeL Parkvay 0558-W
iždininkė — Ona Stanlullutė,

106 West 8th St, So. Boston, Mana.
Tvarkdart — Ona Mlsalrdlenė,

1JĮI2 Columbia Rd.. So. Boston, Masa.
Kasbe Globėja — Ona Siaurienė,

448 R. 7th St, So. Boston, Mase.
Draugija savo sustrlnktens laiko kas > 

antru utarnlnk* mėoasta. I

SV. JONO EV. BL. PASALPINf 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas Juozas Svaidys,
801 Bth St, So. Boston. Maaa. 

Vlce-Pirm. Albinas Nevlera,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. RaSt Aleksandras TvaAka,
1514 Columbia Rd.. S. Boston, Mase 

Iždininkas Pranas Tuleikls,
100 Bowen St, So. Boston, Mase.

Maršalka Jonas Taikia.
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mase.

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

E. 7th St. So. Boston. Masa.

7:80 vai. vakare, pobažnytinėj sve 
rainėj

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolu raitininku

Lietuviai lakūnai: Pyragius (dešinėje) ir Įeit. 
Oškinis (kairėje). Jie žada per Atlantą perskristi tė
vynėn sklandytuvu.

kad jubiliejinio Vilniaus salę, kurios sienos stikli- 
ir Naugardėlio vaivadijų nės. Mumija turi būti pa- 
skautų sąskrydžio krep- sodinta į fotelį, kurios ša- 
šiasvydžio meisteriu tapo lia reikia pastatyti radio 
lietuvių skautų Gedimino priimtuvą, kuris be per- 
draugovė. į traukos transliuotų muzi-

Lietuvių skautų koman- ką.
Prancūzų užsienių rei- 

E. Ringevičius, kalų ministerija turėjo iš
spręsti, ar keistuolio pali
kimas priimtinas labdary
bės įstaigų su tokiomis 
sąlygomis. Pagaliau buvo 
sutikta su visais mirusio 
markizo norais, išskyrus

doje žaidė šie skautai: B. 
Sliekas, ™ -----
P. Morkūnas, J. Kuzmi 
čius ir F. Pustelninkas.

KAUNE YRA APIE
135.000 GYVENTOJŲ________  w
Šiuo metu Kauno mieste tai, kad jo mumija sėdėtų 

ir priemiesčiuose yra apie fotelyje.
135.000 gyventoju; Žalia
kalnyje — 45.000, P" 
jamiesty ir Senamiesty — tiems norams turėję dide- 
43.000, Šančiuose 01 1“~ 
000, Vilijampolėje 
500, . "
A. Panemunėje — 
gyv. Taigi, daugiausia gy
ventojų yra Žaliakalnyje.

Mirusiojo artimieji tvir- 
Nau- tina, kad jo tokiems keis-

— 21. lės įtakos Blaiso Paskalio
— 14, raštai, kuris dar prieš

Aleksote — 6.500 ir šimtmečius bijojęs pagal- 
nemunėje — 5.000 votK apie amžiną pomirti

nio gyvenimo tylą.

PIRMOJI PLIENINĖ
BAŽNYČIA ČEKOSLO

VAKIJOJE

Ostrave pradėta statyti 
nauja bažnyčia, kuri bus 
moderniškiausia Čekoslo
vakijoje: ji visa bus iš 
Dlieno. Bažnvčios navoje 
bus 2.000 sėdimų vietų. 
Varpinė, kurioje kybos 
3.000 kilogramų svorio 
varpai, bus 34 metrų auk
ščio. Pirmoji plieninė baž
nyčia pasauly prieš šeše
rius metus pastatyta Es- 
sene, Vokietijoje.

KOMUNISTAI NETEKO 
LEGALĖS TEISĖS 

RINKIMUOSE

New York, N. Y. Liepos 
29, — Valstvbės proku
roras išsprendė, kad dėl 
mažo skaičiaus balsavi
mų, komunistų partija ne
turi legalės teisės statyti 
savo kandidato rugsėjo 
mėnesio rinkimuose. Vals
tybės įsakymas reikalau
ja, kad partiia privalo 
gauti bent 50,000 balsų, 
kad legaliai galėtų statyti 
kandidatą. Praeituose rin
kimuose parodė, kad ko
munistų partija New Yor
ko valstybėje mažai gavo 
balsų.

IR MIRĘS NORI KLAU
SYTI RADIO

Prie Viduržemio jūros. 
Martiguenzo pilyje, mirė 
turtingas, labdarybe pasi
žymėjęs markizas d'Urre 
d'Aubais. Nenanrastą sen
sacija Prancūzijoje sukė
lė mirusio markizo testa
mentas. Jo paliktame tes
tamente buvo keisti pa
geidavimai. Senelių prieg
laudai markizas d'Aubais 
užrašė dešimtį milijonų 
frankų, tačiau testamente 
pažymėjo kelias sąlygas, 
kurios turi būti išpildy
tos. Pirmiausia jo kūnas 
turi būti uŽbalzamuotas, 
mumija, padėta j didelę, 
nuolat elektra apšviestą

VILNŲ SUPIRKIMAS
LIETUVOJE PAVES

TAS “DROBEI”

Lietuvos vilnų audinių 
pramonė sunaudoja nema
žus vilnų kiekius medžia
goms austi. Vietiniu vilnų 
tam reikalui neužtenka, 
ir Lietuvos vilnų audimo 
fabrikai priversti nema
žus kiekius vilnos įsivežti 
iš užsienio. Pramonininkai 
visą laiką skundžiasi, kad 
vietinės vilnos yra pras
tos. Vilnų augintojai nu
siskundžia, kad vilnų kai
na yra labai žema ir ju 
neišsimoka gaminti. Vilnų 
kainai kylant užsienio 
rinkose ir atsiradus sun
kumas jų gauti, atitinka
mos žemės ūkio organiza-
cijos pradėjo ieškoti prie
monių avininkystei pra
plėsti ir racionalizuoti.

K90PARACIJA 
LIETUVOJE

Jau prieš 61 metus Lie
tuvoje pradėjo atsirasti 
kooperatinės bendrovės, 
į kurias pradėjo dėtis lie
tuviai ūkininkai. Tačiau 
tik atgavus spaudą po 
1905 metų revoliucijos 
kooperacija ima stiprėti 
ir augti narių skaičiumi ir 
pinigais.

•Atgavus nepriklauso
mybę Lietuvoje koopera
cija atgyja iš karo griu
vėsiu ir sudaro vieną iš 
pagrindinių priem o n i u 
Lietuvos daug i a u s i a i 
smulkios ir vidutinės ūki- 
ninkijos gerovei kelti. 
Kooperacijos pažanga ei
na kartu su bendra Lietu
vos ūkio pažanga.

Viso dabar, pačio pasku
tiniojo meto duomenimis, 
Lietuvoje veikia 1.006 ko
operatinės bendrovės, iš 
kurių yra 374 kredito ko
operatyvai, 186 prekybos 
kooperatyvų ir t. t.

Viso šituose koooeratv- 
vuose dabar • yra 170.000 
narių, iš kurių kredito ko-

30.000

operatyvuose — 107.890, 
prekybos kooperatyvuose
— 20.300, pieno perdirbi
mo bendrovėse 2 11.800 ir 
kituose

Visų kooperatyvų ir jų 
sąjungų valdomo turto 
vertė dabar siekia iki 150. 
000.000 litų. Kooperatyvų 
savi kapitalai jau siekia 
27.000.000 litų sumos. 
Juos sudaro: narių sudė
tas pajų kapitalas — 10. i 
000.000 litų, iš pelnu pas
kirti : atsargos kapitalas j
— 7.000.000 litu, kiti ka
pitalai — 10.000.000 litu.

Kapitalas ir apyvarto
mis pirmoje vietoje yra 
kredito, pieno perdirbimo 
ir prekybos kooneratvvai 
ir ju sąjungos “Lietūkis” 
ir “Pienocentras”.

Apskritai, kooneratvvai 
Lietuvos ūkvie. jo pažan
goje turi didelės reikšmės. 
Tam suprasti pakanka tik 
keliu skaičių. Pieno per
dirbimo bendrovės nėr 
metus surenka ir perdir
ba i sviestą apie 100.000. 
000 kilogramų pieno, pa
gamina per 13.000.000 ki
ūramu sviesto ir išmoka 
ūkininkams už pieną apie 
40.000.000 litu. Prekybos 
kooperatyvai kartu su sa
vo centru “Lietūkiu” per 
metus parduoda už dau
giau kaip 125.000.000 litu 
prekių. Prekybos koope
ratyvai kartu su pieno 
perdirbimo bendrovėmis 
jau 1937 metais surinko ir 
eksportavo apie 100,000. 
000 kiaušiniu. Vien kaimo 
kredito kooperatyvai yra 
davė 75.000 asmenų pas
kolas. ju yra išdavė anie 
40.000.000 litu, o indėlių 
turi apie 20.000.000 litu.

Tsb
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SENATAS PRIĖMĖ PRE
ZIDENTO ROOSEVELT 
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dai salto, kad jeigu kom
panija nesutiks tų reika
lavimų išpildyt/ iki pirma
dienio, tai jie išstatys pi- 
kietierių eiles. Cukernės 
viršininkai irgi nežada 
pasiduoti. Sako, kad jie V. Senatas priėmė Algų ir 
išgaus teismo sprendimą Valandų bylių. Bylius per- 

kad leistas 56 balsais prieš 28. 
Dabar lieka Atstovų 

Butui tą bilių priimti.
Pagal tą bilių bus suda

ryta penkių narių taryba, 
kuri nustatys minimumą 
algų ir darbo valandų lai
ką tose industrijose, ku
riu gaminiai pervežami iš 
vienos valstybės į kitą.

Taryba negalės nustaty
ti didesnį mokesnį kaip 
40 centų į valandą, nė 
mažinti valandų mažiau 
kaip 40 į savaitę.

Gaminius išdirbtus ne 
nagai šios tarybos nusta- 
tvmus uždraus vežti iš 
vienos valstybės i kita.

Taipgi, šis bvlius nusta
to ir vaiku darbą.

Darbo vadai numato, 
kad šis bilius ne tain 
°reit ieis i galia. Po Prez. 
Roosevelt pasirašymo dar 
užtruks 120 dienu iki tos 
tarvhos 
vykdomi, 
tvrinėti 
rins nesilaiko tokiu al^n 
arba valandų, ir tas už
ims daug laiko.

• v

Washington, D. C. — 
Liepos 31 — Šiandieną J.

prieš streikierius, 1 
juos išvarius iš dirbtuvės/ 
Bet jeigu darbininkai lai
kysis vienybėje ir nepasi- 

| duos provokacijoms,
jie streiką laimės.

tai

t

i

MOTERIS MIRĖ BADU

Springfield, Mass.—Lie
pos 31 — Neseniai polici
ja rado R. Makowski, 52 
metų amžiaus moterį, la
bai sumenkusią, išbadėju
sią. Ja nuvežė i ligoninę 
gydyti, bet už kiek laiko 
ji pasimirė. Sakoma, kad 
ji svėrusi apie 200 svarų, 
bet kada atvežė į ligoninę 
tai svėre tik 50 svarų.

Kada moteris pasimirė, 
policija sužinojo, kad jos 
vyras turi 14,000 doleriu 
vietinėse bankose. Šiuos 
pinigus jo žmona buvo nėr 
savo advokatą užarešta- 
vus ir teisme buvo iškėlus 
bylą, reikalaudama, kad 
vyras duotų užlaikymą. 
Jos vyras yra 70 m. am
žiaus.

“DORA PIRMOJE VIE
TOJE”, SAKO GUB. 

MURPHY

v •

i statvmai bus 
Tarvba turės 

industrijas, ku-

JAPONIJA ŽYGIUOJA Į 
PIETUS

Liepos 31

PRANCŪZIJA SMER
KIA ITALUOS SPAUDĄMaekinac Island, Mich., 

— Gubernatorius Mur- 
phy, kuris taikingai ir sė
kmingai savo valstybėje 
streikus malšino, kalbėda
mas tautiniame suvažia
vime, pareiškė, kad Ame
rikoje doros palaikymas 
ir valdžiai pagarba vra 
daug svarbesnė, kaip bili
jonai dolerių, kurie įplau
ktų mokesčiais už svaigi
nančių gėrimų pardavimą. 
Jisai ragino uoliai dar
buotis blaivybės dirvoje.

Jisai aiškiai pasakė: 
, “Aš visiškai nepakenčiu, 
kad administracija pavė
lina svaigalų pardavinėji
mą ir tuomi stato į pavo
ju Amerikos jaunimą, ir 
pritaria nedorybei ir lei
džia triukšmavimą kiek
vienoje nakties valando
je”. Toliau, jisai pareiškė: 
“Perdaug svarbos yra de
dama mokesčiams, kurie 

i Įplaukia iš svaiginančių 
bėrimų, ir neatsižiūrima 
i blogą, prie kurio tas ve-

I

Tientsin
Pranešama. Japonų ka
riuomenė žygiuoja į pie
tus. Janonų orlaiviai nulė
kė į Paotingfų ir tenai 
smarkiai bombardavo Ki
nų kareivių tvirtoves. Tuo 
nat laiku prie Peiping ir 
Tientsin Japonu artilerija 
ir pėstininku batalijonai 
stipriai mušasi. Taipgi 
pranešama, kad Japonai 
jau turi užėmę du svar
biausiu geležinkeliu. Ame
rikiečiai, gyvenan tieji 
Peining mieste, susibūrė 
Ambasados namuose ir 
saugojami J. V. marinų. 
Jų yra apie 250. Buvo 
gandų, kad Amerikietis 
nrotest a n t ų misijonie
rius žuvo Tungchow mies
te, bet Valstybės Depart
mentas gavęs žinią, kad 
jis esąs sveikas ir gyvas.

ANTRASIS “SĖDĖJIMO”
STREIKAS NEW 

SEY
JER-

—Lie- 
“sėdė-

v •

kad Prancūzija

asmenims, kurie 
i Ispanijos ra- v*_  * _ •____

Paryžius, Prancūziia — 
Ttalijos spauda paskelbė 
žinias, 
laisvai leidžia pereiti ru- 
bežiu
siunčiami 
dikalų valdžios kariuome
nę.

Prancūzijos užsienių mi
nisteris Yvon Delbos na- 
sakytu iš kokių šaltinių 
io valstybės snauda gavo 
tas žinias, kad Prancūziia 
laisvai perleidžia savano
rius i Ispanijos radikalų 
kariuomene ir pristato 
rinklu Valencijos radika
lu Valdžiai. •

Prancū zi ios atstovas 
Romo i p toki pat protestą 
iteikė Italijos valdžiai.

Didžiausia angavvstė v-• / ”a pretenduoti į valdovu*? 
;r neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.

Edgewater, N. J. 
pos 31 — Antrasis 
jimo” streikas prasidėjo 
prie Hūdson’s upės šian
dieną, kada Kellog-Spen- 
cer kompanijos darbinin
kai, CIO vadovybėje, atsi
sėdo prie darbo vietų ir 
naktiniai darbininkai nea
tėjo į dibtuvę.

Apie pusė mylios nuo 
šios dirbtuvės 600 cuker- 
nės darbininkų streikuo
ja.

Kellog-Spencer dirbtu
vių darbininkai protes
tuoja prieš kompani jos iš
sisukinėjimus ir atsisaky
mus rašytis kontraktus. 
Cukernės darbininkai rei
kalauja pakelti algas 20% 
ir “Closed shop”. CIO va-

Profesionalai, biznieriai. prnmontr>- 
kai. knrie skelbiasi "Darbininke” tik
rai verti skaitytoly baramos.

Visi skelbkite “Darbininke". V

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4336

PHONE 
So. Boston
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Puhlishęd every Tuesday and Friday exeept Holidayg such ąs 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

Labor Day, Thankągiving and Christmas . 1
—------------by -----------------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R.O. ASSOOIATION OF LABOR
Entered as secoad-class matter Sept. 12, 1815 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing ąt speciąl rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION KATES:

Domestię yearly ........................... $4.06
Foreign yearly .............. $5.00 uj. &au iucumu
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams 
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, „ South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................
Užsieny 1 kart savaitėj metams

i

Užsieny metams ..........................

$4.00
$2.56
$2.00
$5.00

turas ir valstybinio gyve
nimo žįędąi. O šiandiena 
aš matau Lietuvos širdį, 
Vilnių pavergtą.. Ją laiko 
sukaustęs lenkų aras sa
va grobuoniškais nagais. 
Vietoj trispalvės Gedimi
no bokšte vėliavos šian
diena plevėsuoja lenkų 
vėliava. Kur 
skambėjo sena 
kalbą, šiandiena visur 
skamba lietuvio priešo 
kalba, lenkų kalba. Tiesa, 
Vilniuje yrą nemažą lie
tuvių. Bęt viešame gyve? 
nime jų lietuviškos lūpos 
užčiauptos. Kaip liūdna,

v •

kitados 
lietuvių

*

s
- ■■

tautįnįnky- 
Vįenybė Įa-

Federacijos Vadų 
J ubiliej us

Chicagoj didelės iškilmės. Du Federacijos vadu— 
kun. I. Albavičius ir “Draugo” redaktorius p. L. Ši
mutis švenčia 25 metų jubiliejų: vienas kunigystės, 
kitas visuomeninės bei literatinės darbuotės. Lietu
vos vyriausybė, įvertindama tų dviejų garbingų vyrų 
tautai padarytuosius nuopelnus, suteikė jiems Gedi
mino III laipsnio ordiną. Visi Chicagos katalikai at
jaučia jubiliatų vertingumą ir skaitlingai dalyvauja 
jų iškilmėse. Ir ne tik Chicaga, bet ir visa išeivija 
džiaugiasi dėl jų pagerbimo. “Darbininkas” taip pat 
prie to prisideda nors trumpu paminėjimu (gausin
giems jubiliatų darbams aprašyti reikėtų kelių ilgų 
straipsnių) ir nuoširdžiu linkėjimu geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų. Linkėjimas uolumo ir darbštu
mo nebereikalingas, nes tų ypatumų jubiliatai turi 
perpilnai. Galėtų ir kitiems paskolinti.

Abudu mūsų Federacijos vadu — kun. Albavi
čius ir p. Šimutis moka suderinti du kilniu dalyku: 
tikėjimą ir tėvynės meilę. Išoriniai žiūrint, juk, rodos, 
normaliam žmogui ir dar katalikui taip lengva sude
rinti tikėjimą su tikruoju patriotizmu. Tačiau gyveni
me toli gražu ne visi tai gali padaryti. Kelintas taip 
ir klausia: o kas yra mano tėvyne? Ir čia suranda vi
sokių pasiteisinimų savo lietuviškam atšalimui. Toks 
klausimas mūsų garbingiems jubiliatams į galvą ne
ateina, nes jie gimę Lietuvoj, karštai myli savo tėvų 
žemę ir tą meilę kiek įmanydami sRiepyja jaunajai 
čia gimusiai kartai, kuri kaip tiktai ir stato klausi
mą: kas yra mano tėvynė? Natūraliai kalbant, jų tė
vynė tai Amerika, nes jie čia gimė. Mūsų jubiliatai 
to neginčyja — aiškaus fakto negalima gi užginčyti— 
bet jie mano ir jaučia, kad čia gimusiam jaunimui ir 
meilė Lietuvos turi būti prieinama. Kad tą meilę už
degtų ir pastoviai įkurtų, jie jau 25 metai kai darbuo
jasi. Veikia visokiais būdais: raštais, pamokslais, 
prakalbomis ir asmeniniu pavyzdžiu.

Mūsų išeivija labai jiems dėkinga. Ir turi už ką. 
Jie kovoja už lietuvių gyvastį. Tai tarsi gydytojai- 
medikal naudoją visas medicinai žinomas priemones 
ligonio gyvaščiai palaikyti. Mes taip dažnai susidu
riame su nutautinimo reiškiniais, kad jie mums atro
do tarsi natūralūs dalykas. Mat, kiekvienas į savo pu
sę traukia. Amerika norėtų visus sutarpinti kosmopo
litinio amerikonizmo puode. Mes gi lietuviai, kad ir 
būtume naturalizuotais amerikiečiais, nenorime savo 
tėvų bei bočių kalbos išsižadėti ir natūraliai traukia
me saviškius į savo pusę. Svetimų mes nenorime. 
Mums ir saviškių užtenka, kad nors tik pusę jų išgel
bėtume. Garbingieji jubiliatai, mūsų Federacijos va
dai, kaip tik pasiėmė tą uždavinį 
nuo ištautėjimo. Jie gerai supranta, kad tam tikslui 
būtina palaikyti kontaktas bei santykiavimas su Lie? 
tuva, kąįpo su šaltiniu, iš kurio plaukia pati gyviau
sia ir, galima sakyti vienintelė lietuvybės srovę.. Tad 
jiems kartais priseina susidurti su visokiais tautinin- 
kiškais gudragalviavimais (mat šie gerbiamieji ir gi 
gaudo tokius momentus, kada jiems parankiausia pa
sukti vanduo ant savo malūno). Taip dalykams esant, 
mūsų darbuotojams tenka į visokius politikavimus 
pro pirštus žiūrėti. Tokie laviravimai darniam žmo
gui yra begalo įkirūs, tačiau prie esamųjų aplinky
bių jie kartais neišvengiami. Dėl to visuomenė pesi- 
gaili jiems pilnai suprastinos užuojautos.

Atkatali kinti nekatalikus ir atlietuvinti nutautė- 
lius — tai grąži gerbiamųjų jubiliatų iškaba. Dieve 
duok, kad ji būtų nepakeičiama jų darbuotės gairė. 
Sumanumo, kantrybes, neilstamo uolumo ir atatinka
mų gabumų jie turi užtektinai. Reikia tik ištęsėti. K.

gelbėti saviškius

Į Tėvynę Keliaujant
VILNIUS

Saulė jau seniai buvo 
paslėpusi savo šviesiuo
sius spindulius kai mes 
pasiekėme seną Lietuvos 
uostinę* Vilnią, Ilgus me
tus mano širdis plakusi 
lūkesiu, norais šiandieną 
tapo realizuota. -

Vilnius! kokia maloni 
tave praeitis! Čia Gedimi
nas bangu ojančioą .Vilijos

pakrantėse ir amžinai o- 
šiąnčjpoae Panerių pušy
nuose bemedžiodamas su
sapnavo sapną ir nevą 
vykdydamas' dievų valią 
įkūrė tave senelį, Vilniau! 
Čia vėliau iš aukštų pilies 
bokštų, Gediminąs savo 
žvilgsniu ir didvyriška 
valia valdė Ląetuvą. Kita
dos Vilnius buvo Lietuvos 

t širdis. Iš jos spinduliavo 
‘ gyvybiniai, švietimo kul-
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, , , Inž. Vytautas Vileišis,
kad gatvėje neskamba lie- staiga miręs liepos 5 d.

vel.to;lad Jis buvo Lietuvos Pasiun- 
tįnys Latvijai.
11 ■ . .J

lietuvių nebūtų, bet dėlto, 
kad lietuviams pavojinga 
su savo gipataja kalba pa- nių. švenčioniškiems mok- 

----------- > nebuvo leistą 
ųet baigiamieji egzaminai 
laikyti. Mokytojai, nete
kę vietos,-atsidūrė liūdno
je gyvenimo būklėje.

I 
į
I

sirodyti. Perėjau skersai," sleiviams 
išilgai Vilniaus miesto ir 
tik vieną kartą teišgirdau 
tris lietuvius studentus 
kalbančius lietuvi š k a i.
N^^jau nepašnekin- nežino ar gaus bet kur

darbo vietą ar ne;
jiems bus leista toliau
dirbti švietimo darbo dir
voje ar ne.

Aplankėme vieną klebo
ną, kuris už lietuvišką

Jie
ti. Užkalbinau juos. Pasi
rodo, tai Vilniaus univer
siteto studentai, priklausą 
lietuviu studentų sąjun
gai. Įsitikinę, kad esu lie
tuvis Amerikietis, 
sidųso laisviau, 
patyriau jų tikrą nųošir- darbuotę buvo įkalintas ir

jie at- 
Tuoiaų

ar

durną. Nusivedė į savo su- pagaliau paleistas tada, 
sirinkiiųo vietą. Jaukus,1 kada atsisakė iš parapi- 
erdvus kambarys papuoš- Jos- Dabar vargingai gy-
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tas Lietuvos nepriklauso- i vena toli nuo lietuvių vei- 
mybės atgimimo žadinto- kimo. Tokių įvykių gali- 
jų paveikslais: Maironio, ma pririnkti ištisos eilės. 
Basanavičiaus, Kudirkos Pats Vilnius slepia sa- 
ir k. Iš jų lūpų veržėsi vyje nemaža religinio me- 
skundo žodžiai sunkia lie- no paminklų, būtent, baž- 
tuvių dalinu. i nyčių ir vienuolynų. Vie-

Kitą dieną atlaikiau šv. na iš daugelio paminėtina 
Mišias Švento Stanislovo tai Šventos^ Onos gotiko 
katedroje prie altoriaus styliaus bažnyčia, kurią 
kame palaidotas Šv. Kaži- net Napoleonas norėjęs 
mieras. Iš mano pakeltos pargabenti pas save, 
maldai širdies tryško ata- Bendras miesto vaizdas 
dūsiai į Šv. Kazimierą, daro slegiantį įspūdį. Na- 
kad jis užtartu pas Dievą mai apleisti, gatvės visai 
pavergtuosius lietuvius ir netaisomos, naujų namų 
sumažintų jų vargo dalį. : statybos nesimato. Iš vis- 

Lietuviams lietuviškai ko matosi, kad čia lenkai 
melstis palikta tik švento nesijaučia esą tikri šeimi- 
Mikalojaus bažn y č i o j. 
Nors ir pančiojamas lietu
vių gyvenimas, bet nema
ža randasi tokių, kurie 
nebodami jokių iš lenkų 
pusės audrų, persekioji- ti. Todėl paskutinį kartą 
mų ryžtasi lietuviškam atlaikėme šv. mišias prie 
darbui ir aukoja save. šv. Aušros Vartų Panelės 
Kaipo faktą galima sumi- ir po to, netrukus, pasu- 
nėti Švenčionių gimnazi- kome link laisvosios Lie
jos uždarymą. Čia ir ra- tuvos kur maloniai skam- 
dome nemažą būrelį mok-, ba lietuvių dainos, kur 
sleivių su savo mokyto-1 raibuonėlė gegutė kukuo- 
jais, atvykusių iš Švenčio- ja. K. K. J.

ninkai.
Lietuvių ašaromis ir lai

svės ilgesiu aplaistytose 
Vilniaus gatvėse mes ne
benorėjome ilgiau pasilik

Darbininkas Nebijo, Bet...
Dėl savaitraščio “Ame-, ‘Darbininko’ numerius la- 

rika” bendradarbio gerb. i bai išpopuliarizave. Isver- 
Jasio straipsnio “Darbi- ;tė į anglų kalbą žinias ir 
ninkai ir Raudonieji” at-; Jas Paskleidė tarp angliš- 
siliepė p. Amerikonas.! kai kalbančių žmonių. 
“Darbininkas” p. Jasio Džiąugiamės, kad tuo 
straipsnį persispausdino, klausimu prabilo p. Ame- 
kad duoti progą Gerb. rįkonas. Pageidauja m a, 

ar ki- 
Labai

kad duoti progą Gerb. rįkonas. 
Skaitytojams susipažin- kad ir kiti vienaip 
ti su įvairiomis nuomonė- taip atsilieptų, 
mis CIO klausimu. P-nas svarbu tuo klausimu pla- 
Amerikonas savaitrašty ■ čiai išsikalbėti. Tokiu bū- 
“ Amerika” gina CIO ir į- du išsklaidysime visus ne- 
rodinėja, kad nėra pagrin- susipratimus ir ištaisysi- 
do smerkti John L. Lewis me klaidas.
dėl jo veiklos organizuo-; P-nas Amerikonas “A- 
jant darbininkus. Jis į- merikos” No. 31 tarp kit- 
žiūrėjo, kad “Amerika” ko rašo:
talpindama p. Jasio strai- “1. Amerikos editoriale 
psnį ir “Darbininkas” per- “Darbininkai ir raudonie- 
sispausdindamas “b i j o ji” (29 nr.) randasi, mano 
naujybių”. Ne, “Darbinin- nuomone, neteisingas už
kas” nebijo “naujybių11, puolimas John L. Letvis ir 
“Darbininkas” pirmasis iš CIO. Nekaltinu perdaug 
lietuvių katalikų laikraš- gerbiamo rašytojo p. Ja- 
čių patalpino “D Osserva- šio, nes daug katalikų Ta
tare Romano”, 
pusiau oficiaho organo į? klaidą. Bet ypatirigai'lifc 
vertinimą CIO ir John Le- kę prie tokių klaidų, tai 
wis. (‘Darbininkas’ birže- lietuviai katalikai.
lie 11 ir 35 d. d-, 1937).) ”°2. Our Sunday Visiter, 
CIO organizatoriai tuos kaip ir mūsų Amerika,

Brooklyno 
laisvamanių__
bai blogai atsiliepia apie 
Amerikos lietuviu jauni
mą. Rąžo:

‘•Amerikos lietuviu jau
nimas ne tik atsilikęs nuo 
šįų dienų Lietuvos jauni
mo, bet, reikią abejoti, ar 
jis kada nors jį galės pa
sivyti. Ne tįk mintijimo, 
bet ir darbo atžvilgių A- 
merikos jaunimas pen- 
kiasdešimčia metų atsili
kęs nuo savo hrolių Lietu
voje”,

Vienybėsredaktorius, 
matyt, nepažįstą Ameri
kos lietuvių jaunimo. Tie
sa, mūsų jaunimas skiria
si nuo Lietuvos, bet natū
ralu, nes jis išaugo kitose 
aplinkybėse. Patartume p. 
Vienybės redaktoriui su
sipažinti sų mūsų Studen
tu ir ProfesijonaJu orga
nizacijos ir L- Vyčiu orga
nizacijos nariais, tąi ir 
jis pakeis savo pažiūras į 
mūsų jaunimą.

Štai pereitais 
Amerikoje lankėsi Lietu? 
vos Pavasarininku vadas 
p. Leimonas ir jis apie 
mūsų jaunimą labai gra
žiai atsiliepę ir savų i? 
spūdžiuose tą jaunimą iš? 
aukštino. Taigi, p. Redak
toriau. jaunimas jaunimui 
nelygus.
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metaįs

SUKLAIDINTI JAU
NUOLIAI ISPANIJOS 

FRONTE

nijos radikalų svarbiau? 
sias tikslas sųgrįąųtį tą 
kas per šimtmečius buvo 
pastatyta ir ant tų grįų? 
vėsių pastatyti sovietų 
tvarką. Radikalai vyk- 
dindamį savo tikslą degi
ną bažnyčias, vienuolynus, 
žudo niekuo nenusikaltu
sius kunigus, vienuolius ir 
pasąųlionius katalikus ir 
visus tuos, kurie neprita
ria raudonajam režimui.

Iš Amerikos jaunuolius 
siuntė ir kelionę apmokė
jo komunistinės organiza
cijos. Jaunuoliai, norėda
mi pamatyti pasaulį, įsi
rašė ir vyko, tikėdamiesi 
ten rasti laimę arba ame
rikoniškai tariant, turėti 
“good time”. Vargšai ap
sivylė. Pabuvę ten kiek 
dumia atgal į Amerįką. 
Vienį iš jų sugrįžę pasa
koją tiesą apie radikalų 
žiaurumus, o kįti, patai
kaudami radikalams, nei 
giria nei peikia. Pasako
ja apie radikalų drąsą ir 
karingumą.

Kaip gaila, kad lietuviai ! 
jaunuoliai duodasi komu
nistams išnaudoti.

Iš visų Amerikos lietu
vių kolonijų yrą nęmažąs 
skaičius lietuviu jaunuo
lių, kurie išvvko į Ispani
ją Dądėtį radikalams ka
riauti su sukilėliais. Ispą?

buvo pareiškusi mintį, 
būk tai p. Lewis ir jo pa- 
gelbininkai — komunis? 
tai.

“3. Štai kaip The Pįtts- 
burgh Cathoįic atsiliepė 
apie tokį neteisingą pra
vardžiavimą:

“Mėginta netiosioginiu 
būdu pakenkti John L. 
Lewis vadovybei; šian
dien , jis svarbiausias A- 
merikos darbininkų va
das. Įtaria jį, jo pagelbi- 
ninkus, jo visą organizaci
ją komunizmų.

“Jei tįesą, kąd John L- 
Lewis komunistas, jei tie? 
sa, kad CĮO yrą komunis
tų organizaciją, tai aišku, 
kas reikia daryti: kiek? 
vienas katalikas darbinin
kas privalėtų tuojau iš 
tos organizacijos pasi
traukti.

“Bet Our Sunday Visi- 
tor neduoda jokių įrodys 
mu, daro insinuacijas... 
Aiškiai nedrįsta pavadin
ti juos komunistais, tik 
“artimais komunistams” 
arba “komunistų ąimpati- 
zuotoiais”... Rodos, kad ir 
Popiežius Pijus XI, lygiai 
taip pat kaip ir komunis
tai, smarkiai smerkė šių 
dienų neteisingumus, tai 
ar jau bus galima teisin
gai pavadinti ir Šv. Tėvą 
“komunistą m s simpati
zuojančių?”

“Oųr Sunday Viaįtor, ci
tuodamas American Mer- 
cųry, pavadino p. John 
Brophy “apmokamu so
vietų agentu”. Bet tiesa 
bus, kad John Brophy

KODĖL TOKS SKIRTU
MAS?

Štai iš Lietuvos atvyko 
Seimo atstovai ir sporti
ninkai. Vyko laivu “Ile 
de France”. Koks skirtu
mas! Seimo atstovai, po
nai Gilvydis ir Kviklvs ir 
p. Augustauskas važiavo 
turistine klasa, o sporti
ninkai trečia klasa. Trau
kiniais važiavo taip nat 
skirtingose klasose. Po- 

; nai atstovai su sportinin
kais sako, nei 
kelionėje. Tik atvykę į 
New Yorką 
prieplaukoje. Amerikoje 
ponai Atstovai taip pat 
nevažiuoja kartu su spor
tininkais. Atstovai va
žiuoja Pullman trauki
niais, o sportininkai turi 
važiuoti autobus’ais. Sa
koma, kad Lietuvos val
džia atstovų ir sportinin
kų kelionei paskyrė net 
50,000 litų: sportininkams 
20,000 litų, o atstovams 
30,000 litų.

Amerikoje tokių skirtu
mų nėra. Čia kaip tik 
sportininkus labiau užjau
čia ir pagerbia. Jeigu va
žiuoja sportininkai, tai jų 
vadai prižiūri, kad jiems 
nieko netruktų, kad jie 
turėtų progos pailsėti.

Brooklyno tautininkai- 
laisvamaniai taip pat su
rengė Lietuvos Seimo at
stovams ir sportininkų 
neva vadui priėmimo ban
kietą viešbuty, o sporti
ninkams visai kitas komi
tetas surengė paprastoje 
svetainėje vakariepėlę ir 
šokius. Kodėl toks skir
tumas?

NesportiBiskas.
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nesimatę

pasimatė

KIEK AMERIKOS PI
LIEČIU GYVENA 

UŽSIENYJE

Vatikano šyto jų padarė tą pač i ą-' (CIO vicepirmininkas. 4* 
organe paklaidą. Bet ypatirigai'liKJ Amer.) yrą katalikas, ir

tai geras katalikas, kuris 
dažnai eina prie šv, Sa
kramentų, ir kurio sūnus 
mokosi kunigu”.

kiti amerikiečiai, kurių 
apsistojimas užsienyje y- 
ra tik laikinas..

Valstybės Departmen- 
tas praneša, kad nepai
sant kaip Amerikos kon
sulai, pristato raportus, 
Stengiasi suskaįtyti ame
rikiečius jų dįstriktuose, 
vistiek nėra galima gauti 
absoliutiškai tikrų skait
linių.

Sausio 19 d„ 1937 m. Is
paniją apleido net 700 a- 
merikiečių. šiuom laiku 
ųėrą galima sakyti kiek 
tenais lieka amerikiečių.

Amerikos piliečių Pietų 
Amerikoje gyvena net • 
12,380; West Indies įr 
Bermuda 14,253; Meksi
koj ir Centralėj Ameriko
je 21,184; Kanadoj ir 
Newfoundland 198,742; 
Europoje 85,961; (Lietu
voje 266); Afrikoje 4,142; 
Azijoj 35.680; Kitose ša
lyse apie 3,000.
SUIMTAS SUNKIOSIOS 

PRAMONĖS KOMISA
RAS MEŽLAUKIS

Tuchačevskio žmona pa
mišo, o duktė nusižudė

“Daily Telegraph” ra
šo, kad Maskvoje suimtas 
sunkiosios pramonės ko
misaras Męžlaukis ir Mas
kvos radiofono direkto
rius Šostokovičius. Laik
raštis sakosi gavęs pa
tvirtinimą, kad

Tasso direktorius Pa
leckis jį suimant, Borė

jo nusišauti, 
tačiau čekistai spėjo jam 
iš rankos išmubti revolve
rį. Kulipka jam tik nubrė
žė kaktą. Be to, esą suim
ti Rudzutakas, lakūnas 
Levanevskis ir vidaus rei
kalų komisariato aukšti 
valdininkai Štersas ir Cu- 
kermanas.

“Morning Post” Mas
kvos korespondentas ra- 
jo, kad paleista iš kalėji
mo

Tuchačevskio žmona pa
mišo, o jo duktė Nataša 

nusižudė.

176 SUŠAUDYMAI PER 
VIENĄ SAVAITĘ

“Morning Post” rašo, 
kad Tolimuose Rytuose 
(pagal oficialius pačių 
Sovietų davinius) per vie
ną savaitę buvo 176 su
šaudymai. Visi sušaudy
tieji buvo kaltinami šnipi
nėjimu. Dabar einąs Toli
mųjų Rytų armijos vado
vybės valymas. Be paties 
Bliųcherio, dar suimtas 
Tolimųjų Rytų artilerijos 
divizijos vadas generolas 
Petrovas, kuris su stipria 
sargyba išsiųstas į Mas
kvą.
ŽMOGUS SU “KELIAU- 

JANČIA ŠIRDIMI”

Pagal informacijų Val
stybės Departmento išlei
stų šių metų balandžio 
30 d., tai apįe 374,503 A- 
merįkos piliečiai gyvena 
svetimose šalyse sausio 1 
d-, 193? m. Taį yra vien- 
tik tie piliečiai, kurie ki
tose šalyse nųolatai arba 
pusiau nųolatai apsigyve
nę; prię to skaitliaus ne
skaitoma visi turistai ir

Vienoje Londono ligoni
nėje slaugomas žmogus, 
kurio širdis “keliauja”. 
Pastaruoju laiku ji taip 
toli nukeliavo nuo savo 
vietos, kad teko susirū
pinti jos savininko svei
kata. Gydytojai nutarė 
širdį grąžinti operacijos 
būdu. Atidarę krūtinės 
angą, jie rado, kad širdis 
nuo savo normalios vietos 
yra nutolusi net 6 colius. 
Iš karto priverst 1 širdį 
grįžti tokį tolimą kelią 
gydytojai nedrįso ir nuta
rė imtis kitų priemonių, 
kad galėtų ją palaipsniui 
grąžinti. Dabar - J širdis 
grąžinama kas sąvaitš po 
vieną colį. Gydytojai kar
tu stengiasi išaiškinti to
kios širdies “nesėshįrao” 
priežastį.
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Šventojo Tėvo 80 metų sukaktis šių metų 
gegužes 31 dieną buvo proga visuotinam nu- 
džiugimui. Jo gyvenimas žymėtinas veikliau
siais ir gerbtiniausiais nuvedamais.

ACHILLE RATTI gmė Desioje, puikiame mieste
lyje šiaurinėje Lombardijoje, gegužės 31 dieną, 1857 
metais. Arti Alpų kalnų, Rogeno parapijoje yra re
kordai, kuriuose telpa Ratti šeimos genealogija, ir ji 
prasideda su XVH-ktojo šimtmečio pradžia. Achįlle 
Ratti gimė netoliese Alpų kalnų, kurie regimi iš jo 
gimtinio židinio ir per daugelį metų, kaip vaikas, jis 
leido atostogas pas sąvo dėdę, kleboną, kurio parapi
ja taip pat radosi tų pačįų kalnų šešėliuose. Tai buvo 
čia įfūr jįs prityrė tapti pagarsėjusiu kalnokopįų, ir 
vėliau jis sugebėjo kopti sunkiai pasiekiamas viršū
nes kalnų, žinomų kaip Monte Rosa ir Mont Ęlanc.

JAUNATVĖS METAI
Studentavimo dienose, jis pasižymėjo nepaprastu 

savo darbštumu ir dideliais gabumais, ir po įšventi
nimo į kunigystę gegužės 20 dieną, 1879 metais, jis 
buvo parinktas siekti aukštesniųjų studijų Gregorijo- 
nįškame Universitete, kur 1882 metais jis gavo Kano
niškųjų Teisių Daktaratą, Teologijos Daktaratą ir 
Filosofijos Daktaratą, Kuomet jis grįžo į Milano vys
kupiją, Daktaras Ratti buvo skirtas Vyskupinėje Se
minarijoje eiti Teologijos ir Šventosios Elokvencijos 
profesoriaus pareigas. Po šešių metų Ambroziano 
Knygyno prefekto vieta buvo tuščia, neužimta. Dak
taras Ratti kreipėsi, kad tą vietą užimti, ir tuojau! 
buvo skirtas eiti prefekto pareigas.

Sekamuose dvidešimt šešiuose metuose, jis buvo 
visai atsidavęs Ambroziano Knygyno reikalams. Jis 
buvo ypatingai pasiaukojęs Bažnyčios istorijos studi
joms, archeologijos ir meno mokslams. Jis tapo pri
pažintas autoritetas tekniškuose skiriuose istorinio 
mokslo, kaip bibliografijos, paleografijos, lingvisti
kos ir kritikos. Jo sumanumas gvildenti istorijos me
todologišką dalį, pastūmėjo jį praplėsti savo pasau- 
liožiūrą, o sveikas filosofiškas sumanumas istorijos 
dalykuose palengvino jam rašyti svarbių skaitlingų 
veikalų, kurie turi aukštą mokslišką vertybę, Tai bu
vo tuose atskirtos vienatvės ir studijavimo metuose, 
kad jis susikrovė daug mokslo, kurį dalinosi su tyri
nėtojais iš Italijos ir iš svetur, kurie ateidavo jo at
siklausti. Jie būdavo sužavėti kaip jo maloningumu, 
taip ir jo nepaprastu mokslu, “šis rimtas ir kuklusis 
vyras”, rašė Dr. Schroers iš Bonno Universiteto, “su
tiko atėjusius iš anapus Alpų su patraukiančiu drau
gingumu, nors jie ir neturėjo rekomendącijinių laiš
kų. Jo asmenybės priprasta didenybė tuojau patraukė 
visus, su kuriais buvo susitikęs. Noriai, bet be pasi
didžiavimo, jis dalinosi savo turtinga Žinija su tais, 
kurie klausinėjo, ir tuomi palengvino jų ieškiniams”.

Kuomet Tėvas Ehrle, Vatikano Knygyno prefek
tas, meldė Popiežiaus Pijaus X-tojo, kąd jį pahuosuor 
tų nuc pareigų, monsigporas Ratti buvo parinktas jo 
padėjėjų, ir 1914 metais tapo skirtas jo įpėdiniu. Į 
naujas einamas pareigas jis įdėjo savo prityrimą ir 
mokslą, nieko neslėpdamas studentų ir tyrinėtojų 
patarnavimui, ir Pasaulinio Karo kritišku momentu, 
jo patarimų nuolatai ieškojo Bažnyčios aukščiausi 
autoritetai.

Monsignoro Ratti ramaus akademiško atsiskyri
mo karjiera netikėtai baigėsi 1918 metais. Rusų revo
liuciją padėjo kitoms pavergtoms tautoms laimėti 
nepriklausomybę. Lenkija kaip tik pasiskelbė respu
bliką, to krašto vyskupai maldavo Popiežiaus siųsti 
jų tautai Šventojo Tėvo atstovą, kurs jiems padėtų 
Bažpyčįos reikalų reorganizavimo darbą ir taip pat 
kad padėtų jiems sutikti ateities pavojus. Monsigno
ras Rątti buvo skirtas tam darbui. Per trejus metus 
jo gyvenimas buvo lenkų naujos valstybės istorijos 
pilnąjį dalis.

v —

DARBAS LENKIJOJE
Gegužės pabaigoje, kaip Apaštąliškasaį Vizitą^ 

torius jis pribuvo į Varšuvą. Tai yra abejotiną, ąy jis 
galėjo permatyti didumą U darbu, kurs ji patiko. Vo
kiečiai įr Austrai dąr tebuvo tame krašte, i? bent ku
rios fąkeįjos prižadame Rusijoje negalima buvo pątL 
keti, kad juos vykdytu bent kuri kita fąkęiją, kuri a- 
teitų į galybe, Sląstąi visur buvo nustatyti prieš jį. 
Tautiški, rasiniai ir religiški nesusipratimai turėjo 
būt sutaikinti, aplinkinių tautų priešingumai turėję 
būti prašalinti, tačiau tose visoje sunkenybėse mom 
signoras Ratti vadavosi tokią įičiulingą taktika ir 
nepaprasta išmintimi, kad praėjus metams po jo at= 
vykimo lenkų jaunoji vąldšia Apaštalu Sosto melsda
ma Nuncijaus nurodė, kad Apaštališkasąi Vizitatorius 
yra be galo pageidaujamas. Abiems maldavimams bu
vo patenkinta. Monsignoras Ratti tapo skirtas Le- 
panto arkivyskupu ir spalių 29 dieną, 1919 metais, 
buvo konsekruotas Varšuvos katedroje.

Kad Apaštalų Sostui pranešti apie savo pasiunti
nybės pasėkas, Nuncijus balandžio 21 dieną, 1920 me
tais. apleido Varšuvą ir važiavo į Romą. Praėjus še
šioms dienoms, jis vėl ėjo savo pareigas. Rusijos 
“raudonosios” armijos supliekė lenkus keliuose mū
šiuose, ir apie rugpjūčio mėn. buvo vos dvyliką mylių 
nuo. lenkų sostinės. Tačiau, lenkai susitvarkė ir nu
vijo rusus atgal, o Nuncijus pelnijo lenkų amžinąjį 
dėkingumą, nes pralaimėjimo valandą jis neapleido 
jų.

I

I

Lietuvos kariuomenės vadas generalinio štabo pulkininkas St. Raštikis kalba 
Lietuvos ginkluotoms pajėgoms remti sąjungos susirinkime. Greta jo sėdi ka
riuomenės štabo viršininkas generalio štabo pulkininkas Černius.

Ginkluotoms krašto pajėgoms remti sąjunga yra išplėtusi savo skyrius po vi
są Lietuvą ir rūpinasi didinti Ginklų Fondą ir vesti propagandą gyventojų 
tarpe. • (Iš -Kario’)

Viešų Knygynų Išsivystymas

• r

IŠRINKTAS POPIEŽIUM
Kardinolas Ferrari, Milano arkivyskupas, mirė 

vasario 2 dieną, 1921 metais. Į kovos mėn. pabaigą. 
Nuncijus tapo painformuotas, kad yra paskirtas už
imti Milano arkivyskupo sostą. Jis nofėjo Varšuvoje 
pasilikti iki liepos mėn., kad baigti pradėto konkor
dato darbą, bet gegužės mėnesį jis buvo skubiai šauk
tas į Romą, kad priimtų kardinolo garbę. Rugsėjo 8 
dieną jis iškilmingai įėjo į Milaną ir užėmė paskirtą 
sostą. Jo visi planai edukacijai ir kataehetiškam dar
bui buvo staiga nutraukti, kuomet mirus Popiežiui 
Benediktui XV-ktąmk sąųsįę 22 dieną, 1922 metais, 
jis buvo šauktas Romon į konkliavą. Konklįąva atsi
darė vasario 3 dieną, įr po trijų dienų kardinolas Rat
ti išrinktas Popiežium. Ir jis pasirinko Pijaus Vienuo
liktojo vardą. Nė vienas Popiežius nuo 1870 m. neda
vė palaiminimo iš Petro bazilikos balkono. O naujai 
išrinktasis Šventas Tėvas tarė: “AŠ noriu, kad šįs 
mano pirmasai palaiminimas būtų tikrasis palaimini
mas tosios taikos, kurios žmonija trokšta, ir kad jis 
būtų ne vien Romai ir Italijai, bet ir.vįąam pasauliui”.

Kardmoląs Mercier, savo Ganytojiškoje Groma- 
toje, kurią rašė po savo sugrįžimo iš kankliavos, tei
kė išreiškimą mintims, kurios kūrėsi tuose, kurie pa
žino Popiežių. “Jo kūdikystės ir jaunatvės kilnus įš^ 
auklėjimas darbingose aplinkumose, kuriose jis išau
go; jo drąsos ir valios drausmė kopime į Alpų kal
nus; jo pamėgimas koptį į viršūnes įr siekti plačių 
horizanų; uoli studija ir tyli veikla; kritikos dabo- 
tingų metodų pratimas; istorijos gįlųs pažinimas; 
naujų ir nepaprastų švelnios rūšies diplomatinių pa
siuntinybių vyrų asmeniškos pažintys; energija ir iš
mintis, iš kurių davė įrodymus, kad sugebėjo gauti 
laimėtinų pasėkų; ilgos kelionės, pirma dideliame in
dustriniame mieste, paskui Romoje, kur yra sueina
moji vieta visų problemų, kurios ardo pasaulio ra-, 
mybe, ir kas, nors mažiau žinoma, yra labiau svarbu 
nekaip visa kita, jo artima pažintis, su tokiomis apaš
tališkomis sielomis kaip kardinolas Ferrari.., ir 65 
metų visas tas gyvenimas, kuriame budriausią akis 
nemato nė įlūžimo, nė siūbavimo, apreiškia apvaiz
dingą prisiruošimą, kurs yra ateities laimėjimo pra-: 
našingas ženklas”.

Vertė Kun, A- T- (Samata) 
(Bus Daugiau)I

gerai ištyręs Tibeto kraš
tą, vienoje savo knygoje 
rašo: “Be gyvo ir tikro

Kas Tiki 1 Dievą?
/ _

Edisonas yra didysis didis gamtos tyrinėtojas pasitikėjimo Dievų ir Jp 
menkos išradėjas, davęs (gyv. 1707 — 1778), daug galingąja Apvaizdą būtų 
pasauliui elektros lempu- nudirbęs botanikos, zoolo- tiesiog neįmanomą |2 
tę, telefoną, patefoną, ki- gijos ir mįnerologijos mo- tų ištverti neįžengįąmuo- 
pematografą, akumuliato- ksluos, savo knygos se Arijos kraštuose. Visų 
rių ir dar apie 1000 smųl-' “Gamtos sistema” įžangoj mano kelionių palydovu ir 
kesnių išradimų. Kai j rašo: “Praeidamas aš pa- geriausiais skaitymais VV 
prancūzų inžinierius Eif-1 mačiau amžinąjį, visaži- sados buvo šv. Raštas”, 
felis pastatė Paryžiuje pantį, visagalį ir begalinį Stein, žymus vokiečių 
aukščiausią pasaulyje bo- Dievą ir iš nusistebėjimo politikas, Napaleono prie- 
kštą, Edisonas jam para- j sustingau”. • šaą, caro patarėjas sako:
šė: “Ponui Eiffeliui, inži-

visaži- sadoę buvo šv. Kaštas”.
Stein, žymus vokiečių

Guilelmo Markoni
| šaą, caro patarėjas sako: 

ita- “Dabar kalbama

tyję raminti ir stiprinti”.
Augustas Strindbergas, 

nepaprastai išgara ėjęs 
švędų poetas, miręs 19X2 
m., Nieėa filosofijos pą^ 
veiktas, metė protestąn- 
tįzma i* pasidarė bedievis. 
Tačiau materialistinė fV 
losofiją jo nepatenkino, ir 
jis susidomėjo kataliky
be, kurioje ir rado ieško
mą tiesą ir ramybę. Ypač 
graži jo drama apie šv. 
Paulių Damaską”. Mir-

šiam laikui egzistuojančią 
“Braįlle Sistemą”, kuri 
jau vartojama net šimtą 
metų. Ta sistema vartoja 
iškeltas raides. Kongreso 
Knygynas pagamino pilną 
surašą kalbančių - knygų, 
kurios siunčiamos pagal 
reikalavimo bile kur Jun
gtinėse Valst. Pašto kai
nos apmokamos. FLIS.

Suvirs 6,500 knygynų ir suolais ištikro pavirto į 
visose mūsų valstybėse “Knygynus ant ratų”, 
turi suvirs 100,500,000. Ckininkai apleiatose vie, 
k^aliUpasisZk” £ t0Se PaŠtu Pasitraukia 
neiskakvti knygų nuo v®WbiiJ ir
P* - j • apskričių knygynų. Kali-

Per beveik šimtą metų fornija turi vieną iš pa
vietinės apylinkės su pa- sėkmingiausių apskrities 
rama filantropiškų žmo- knygyno sistemų, kuri iš- 
nių, kaip Ąndrew Carne- dalina milijonus knygų, 
gie, atvykęs iš Škotijos 
imigrantas, stąto ir užlai
ko viešus knygynus. Vien 
šitas žmogus yrą paauka
vęs net $65,000,000 tam 
tikslui. Pirmas tokis kny
gynas įsteigtas Pbįladel- 
phijoje. Šiandien visi pri- 
pažysta svarbumą knygy
nų, jis pripažintas kaipo 
apšyiętos Įstaiga ir gauna 
federalės ir nuo valstybių 
finansiškos paramos. Į- 
steigimas knygyno sky
riaus prie Jung. Valst. w . v. __ ,---------- v .
Apšvietos ofiso ir pasky- da augusių apšvietos, an- tikinsi, kad ji skleidžia ne 
rimai pinigų knygynams glų kalbos, x..:---- xn;
Ohio ir Illinois valstybėse svetimų kalbų, 
Šiaįs metais, vis nupiešia ^Rasas. f
auganti viešų knygynų * 
popuĮiariškųmą.

Išsimokslinimas skaity
mu yra būdas, kurį varto
ja Amerikos garsiausi vy
rai — kaip Lincolųas, 
Thomas Edison, Benjamin 
Franklin ir kiti, ir visi 
žmonės šiandien gali taip 
pat tuom pasinaudoti. 
Duoti pagelba studentams 
siekti ypatingus mokslo 
kursus, specialiai skaity
tojų patarėjai randasi 
prie didžiulių miestu kny- turi radio ir krutamųųjų , mas i s 
gynų. Ir American Libra- paveikslų mašinas 
ry Association su jos įš- į tikro yra susiedijos 
leista knygele “Reading 
with a Purpose” teikia 
patarimų visiems skaity
tojams nepaisant, kur jie 
gyvena. Beveik 70 subjek
tų, kaip sociologija, Ame
rikos istorija, žurnalisti
ką išdėstyta atskirose, 
kuygųtėąe, kurios duoda i 
kpyfu surašus. Beveik 
milijonas kopijų parduo- . . . .. t__ _
tą Jųngt. Valst. pareitais rolių, kurias galima pers-, darbams.

• j _
ValsŲ Apšvietos ofisas mintais 
atsnausdino “Rea d i n ar “viewers”.

Kadangi 68 (7t mūsų vai
kų lanko mokyklą tik iki 
aštuntos klasos (grade),’ 
tai apšvieta turi prasidėti, 
o nebaigti s, kuomet mo
kyklos dienos užsibaigia. 
Jau per 50 metų knygynų 
apšvietos misija disku/ 
suojama, bet tik pereitais 
penkiais metais 20.000 
knygnų ir jų pagelbinin- 
kai skaitomi tikroj moky
tojų rolėj.

riaus prie Jung. Valst.

“GYVOJI LEMPA” Įš 
ŠVIEČIANČIŲ BAKTE

RIJŲ

Vengrų spauda patiekia 
neįtikėtiną žinią. Prieš ke- 

' lias dienas Vienos akad. 
prof. Molišas išleido vei- 

i kalą apie “šaltąją šviesą”, 
gautą iš bakterijų.

Kaip jau žinoma šių die
nų technika jau senai dė
jo pastangų šaltosios 
šviesos išradimui. Užten
ka tik paimti į rankas e- 

60 miestų knygynai ve- lektros lemputę ir tuoj įsi-

rimai pinigų knygynams &1U kalbos, pilietystės,1 tik šviesos, bet ir šilimos 
, dailės ir energiją. Iš to aiškėja, 
Su pagelba kad tuo būdu suvartotas 

lėlių perstatymai nemažas energijos kiekis 
i gaminti, galėtų 

Eksperimentai su būti panaudotas šviesos 
grupėmis gaminimui.

„ i.., šaltosios šviesos reali
zavimui jau buvo dėta į- 

kuodaugiaus i a vairių technikų - išradėjų 
galėtų naudotis daug pastangų, bet jiems

WPA, 
vaikams įvesti prie kny- į šilimai

T~, 1 • 1 • • _gynų.
mažo teatro :
knygynuose, irgi pasek
mingi.

Idant
žmonių 
knygynais lauke, knygy-'iki šiol tikslo vis nepavy- 
nai išstatyti parkuose, pa- ko pasiekti. Nors keista, 
sakų valandos įvestos žai- bet tą padarė botanikas, 
dimu vietose ir moksliš- Prof. Molišas yra žymus 
kos kalbos duodamos per Austrų botanikas, kuris 
rądio. Kaimų knygynai į daug metų dirbo stengda- 

i išrasti “Gyvąją 
ir iš- lempą”. Kame gi yra pa- 

cen- slaptis savotiškos lempos?
Prof. Molišas yra didelis 

žinovas
trai.

Susirinkimo kambariai, specialistas ir 
moterų klubai ir diskusijų šviečiančiųjų bakterijų, 
grupės, kaip ir mokslo kurias sukoncentravus di- 
kliasos ir koncertai, kny- deliame 
gomis aprūpinami.

“Microphotogra p h y”,' vadinama 
naujas išradimas, kuriuo- pa”. 
mi laikraščiai ir knygos šios lempos šviesa yra 
gali būti mikroskopiškai šalta ir pakankamai stip- 
atspausdintos ant filmų pj panaudoti įvairiems

metais. Jųngt. kaityti su specialiai paga-. Pradžioje prof. Molišo 
* * * - akiniais, arba “Gyvoji lempa” buvo lai-

Knygos taip koma tik mokslo kurjozu,

---------; kiekyje stikli
niam rutly gaunama taip 

“Gyvoji lem-

( ------------ ---------— apie! damas jis kalbėjo;- “Kaip
nieriui, drąsiajam moder- las, bevielio telegrafo ir krikščionybę, kaip apie jūrįnįnkas aš išvažiavau 
niosios inžinierijos meno: radio išradėjas, neseniai pasenusį, mūsų laikams savo protu naujų dvąaįmų 
milžiniškiausio ir savotiš- spaudos atstovams paša-1 nebetinkantį dalyką. Kuo j pasaulių paieškoti ir kiek- 
kiausio pastato kūrėjui, kė: “Pasididžiuodamas kitu galėtum pakeisti šią vieną kartą, kai aš tikė- 
šiuos žodžius skiria vie- pareiškiu, kad aš tikiu, nusižeminimo, meilės ir dąvąua naują salą atrasti, 
nas vyras , kurp Reiškia Aš tikiu maldos galybėj, atsiteisimo religiją? Tik.prisižiūrėies pamatvda^nas vyras,,, kurp Reiškia Aš tikiu maldos galybėj.; ataiteiaįmo religiją? Tik prisižiūrėjęs pamatyda 
pagarbą ir be galo stebisi Tai tikiu b© tik kaip ištk tikėjimą* kad Jėaųs Kris-! vau, kad Ui sęnntę mūsų 
viaaict imtini lmt-n lilrn a __ _ 1 •« i, • . . . '•visais inžinieriais, o ypači kimas katalikas, Jbet ir tųs yra tikras Dievas ir 
visų f 
siųąju Dievų. Thom.
Aiva Edison”. . . ____

Karolis Linne, švedas, mokslininkas

inžinierių didžiau- kaip mokslininkas”. į tikras žmogus, kad mus 
Sven Auders Medin, d> tik jis sutaikė su Dievų 

dis švedų 1

biblija ir testamentas. 
Mana gyvenimas baigtas. 
Balansas suvestas. Vje- 

' yrą Dieve 
žodis”, šis poetas mirė su

tiemn, dj- tu jis sutaikė su Dievų,., Balansas siu 
keliautoms, tik šis tikėjimas sugebą nįntelė tįe» 
geografas, mus gyvenime lydėti, mir- žodis”, šis poc

“Ręąding ---- - ___
> “Skaitymo Va- sumažintos ant filmų ro- • neturinčiu didesnės prak- 

lių yrą 2/1000 jų origina- tįškos reikšmės. Dabar, 
kad į lįško didumo. Tos mažos kaip praneša spauda, pro- 

knygos bus tokios pigios, fesoriui jau pavyko žy- 
kad kiekviena valstybė' jųįai patobulinti savo iš
galės turėti mažą Kongre- *radimą. Pasirodo, kad pa
so knygyną. Kalbanti vartojant tam tikras jni- 
knyga, kuri nesenei įves- neralines druskas, galima 

į ta akliems įmonėms, yra sustiprinti bakterinę švie- 
jiema svarbiausia dovana. Są šitoje srityje daromie- 
Susideda iš rekordų X2 co- jį idomūs bandymai ląbo- 
lįų didumo, ant kurių ratorijose iškels aikštėn 
skaitytojo knyga u&’ękorr daug įdomių sensacijų.

atspausdino 
Guidea”^ 
dovęliua”.

Apskaičiuojama, 
4a,000.000 amerikięč į u,
80% iš-kuriu gyvena kąh 
mų distriktuose, neturi 
tinkamų knygynų, bet pa
staugęs yra dedamos tą 
atitaisyti.

ndien kėliau j auti 
knygynai atneša skaity
me medžiaga kaimų skai
tytojams. Seniau dideli 
trekai buvo vartojami bet 
šiandienrpQuulariški ‘trąi- 
terv'5 su?elektvįkos • šviesa, 
knygų lentynomis,' stalais

Šv. Raštu raukšlėtose ran
kose. <

duota, uždėta ant mašinos 
kuri panaši į fonografą 
prie 4- kurios ausiu V f dhai 
pritaisyti. 80,000 aklų 
žmonių šioje šalyje var-į 
tos šituos rekordus, nes 
jie nemoka* vartoti iki

■1 ■ ♦>!........... 11,1 1 ■
?Ua 1350.

JONAS GREBUiTO
Graborius ir Balsamuotojas 

.f4?3 S. Pacą' Street
7 BALTIMORE, 1£D-

—i...............
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

.tl! ~TTTTi..n.m  

GREENFIELD, MASS. .Pelnas. pikniko Sk>- ’ namas įsmahavojimui ba-
t ne • <• r žnyčios, kuri jau dabina-LDS. 113 kp. pietus, lie- ma ka(ja bažnyčia bus iš-' 

pos 25_d., puikiai pavyko,baigta kiekvienas gėrėsis, 
pas musų .kuopos pirmi- kurie prisidėjo savo auko- 
ninką p. Joną Vaičiulį, mis džiaugsis. Kad visi 
Pietuose dalyvavo 70 as- galėtume gėrėtis ir džiau- 
menų. Mūsų šeimininkės gtįg> aukokime savo cėn- 
vaisino visus skaniais vai- įus dabar. Negalėdami 
giais. Toastmasteriu bu- stambesnes aukas duoti, 
vo p. A. Dėdinas. Pirm, bent visi dalyvaukime pa- 
Jonas Vaičiulis pradėjo rapi jos paskutiniame pik- 
pietus malda. Pasistipri-Į njke 
nūs valgiais, vedėjas p. Į 
Dėdinas pranešė visiems, Į 
kad šie pietus yra sureng
ti pagerbti mūsų pirmi
ninką Joną Vaičiulį už jo 
pasidarbavimus. Jam įtei
kta nuo visų dalyvių gra-: 
ži dovanėlė; ]-----
gražių sveikinimo kalbų 
ir palinkėta, kad mūsų 
jauna kuopelė augtų ir 
stiprėtų. Visi buvo paten
kinti tuo parengimu.

A. Dėdinas. į
Prierašas — Tamstos, 

antra dalis koresponden
cijos suvėluota. PrašomeĮ

• v

v •

— Maynarde rug. 8.
X. Y.

ELMHURST PA.
Tarp žaliu kalnu ir kal

neliu randasi vieta vardu
Šv. Marijos Vila. Ten Se
selės Nukryžiuoto Jėzaus 
darbuojasi, ne dėl savęs, 
bet dėl žmonijos gerovės. 
Jos mokina vaikučius, ir 
auklėja našlaičius prie 
kurių reikia daug rūpes
čio ir vargo padėti. Taip
gi priima apleistus sene
lius, rūpinasi jų gvveni-

siųsti žinutes taip, kad i mu jr prįrengia prie iaį-
penktadienio numarį gau
tume ne vėliau kaip tre
čiadienio rytą, o į antra- j 
dienio šeštadienio rytą, j majįenį įvyksta pramoga 

trečia valandą po pietų, 
Seselių parke. Čia galima 
gauti gražių dovanu, pa
kvėpuoti tvru oru ir pasi
stiprinti skaniais užkan
džiais. “Maryville Park” 
yra graži vieta praleisti 
Sekmadienius. Kodėl

mingos mirties. Todėl 
joms labai reikalinga pa
gelba. Tad kiekvieną sek-

CAMBRIDGE, MASS.
NEPAPRASTAS 

PIKNIKAS
Rugpiūčio 8, sekančia

me sekmadienį, Voses Pa- 
vilione, Maynard, Mass. . _ .
įvyks Cambridge lietuviųn4)ame^1Iia^e * 
parapi jos Nepaprastas 
Piknikas. Nepaprast a s, 
kad jau paskutinis, kuria
me tikimasi padaryti ne
paprastai daug pelno. Tas 
bus galima, jei daug žmo
nių ten suplauks ir jei 
kiekvienas savo centu pri
sidės prie įvairių pramo
gų-

J

t

ne

me-Cicero miestas yra 
džiuose paskendęs ir jis 
randasi beveik Chicagos 
širdvie, bet iis turi savo 
atskira valdybą ir sava
rankiai valdosi.

i mažas

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMU0T0JA8 

1000 WashingtOD St. 
NORWOOD. MASS. 
TEL. Norwood 1503 

Montello Office:
10 Intervale St 

TEL Rrnekton 2W'f>

Jame ne
skaičius lietuviu. 

Lietuviai turi gražią di
dele nrieš keletą metu na
šta t vta Šv. Antano baž
nyčia ir mokvklą. kurioje 
mokvtoiauja Seserys Ka- 
zimierietės.

Šioje parapijoje klebo
nauja patri jotas, idealis
tas kun. J. H. Vaičiūnas, 
kurio rūpesčiu buvo pa- 
statvta prieš keletą metų 
didelė graži bažnyčia ir 
kleboniia. Kiek girdėjau, 
^ad bažnvčią statant kun. 
.T. H. Vaičiūnas netraukė 
jokiu morgyčių, bet gavo 
privačiu paskolų dar be 
nuošimčiu iš savo gerų 
parapijiečiu.

Kun. J. H. Vaičiūnas v- 
ra nenuilstantis katalikiš
kos spaudos platintojas ir

v •

• v •

NEBŪK NULIŪDĘS - - 
VISUOMET JUOKIS!

Jei žmogus nori visuomet jaunas atrodyti ir 
ilgai gyventi — turi būti linksmas ir visuomet 
šypsotis. •

Jei nori juoktis ir šypsotis, tai nusipirk juo
kų knygą “NUSIŠYPSOK”. Joje tilpsta 160 įvai- 
rių-jvairiausių juokų, ją parašė J. K. M'

Šią knygą nusipirkę nesigailėsite. Tai reteny
bė mūsų kalboje. Jos kaina buvo $1.00, dabar par
duodame už 60c. Jų nedaug teliko. Siuskite Užsa
kymus tuojau: Darbininkas, 366 W.; Broadvvay; 
So. Boston, Mass.

Jūsų Dyleris Moka Daugiau Už

PICKtfKK
ALE5

i

Dėlto, Kad Darbas ir
Materijolas Daugiau

Kainuoja
Bet Jus Daugiau Nemokat!

Iš Krano

PARODYK KRANĄ

9

Buteliuose
(12 oncų ir Kvortomis)

Brewed i>y HAr ."ENRtFFER & CO., NC., Boston. Mass , 3REWERS 5!N

ii

»•<» o. Iri I RUDENINĖS ŠIENLIGĖS
katalikišką laik- LAIKAS JAU ARTINASI

u

__ 6
raštinėse užimti. Tenais' blausius principus Ame- 
dirbantieji turi išlaikyti' rikos įstaigų. Galima ras- 
“civil service” kvotimus, f
Suvirš 35,000 aplikacijų ralization Service paga- 
tiems darbams jau dabar 
guli valdžios raštinėje, kymus
Prižadėjim a i žmonėms, principus naujoj 4 pusla- 
i—j pių knygutėje T_

Become
United 
Foreign 
mation 
Fourth
York City. Knygutė parsi
duoda už 25 centus.

ti Imigration and Natu-

v •

Prižadėjim a i
kad jeigu jie ims tuos ‘so
čiai security’ kursus, au
tomatiškai gaus darbo, 
ra apgavingi.

IEŠKO PAGELBOS 
VYKTI Į ALASKĄ

mintus klausimus ir atsa- 
ir Konstitucijos

y-

“How To 
a Citizen of the 
Statės” išleistoj 
Language Infor- 

Ser v ic e, 222 
Avenue, New

Klausimas — Aš nuo 
pat mažens gyvenu Jung. 
Valstybėse ir Minnesota 
valstybėje per pereitus 40 
metų, bet niekad netapau 
piliečiu. Ką tik sulaukiau 
62 m. nedirbu ir neturiu 
nei giminių nei pinigų. Aš 
tikiu, kad jeigu tik galė
čiau sugrįžti į Alaską aš 
tenai s raščiau darbo. Kaip 
galiu gauti pinigų kelio
nei?

Atsakymas — Gaila, bet 
tamsta negali gauti pini
gų tokiai kelionei. Jeigu 
turi artimų giminių Alas- 
koj, kurie galėtų gvaran- 
tuoti tau užlaikymą, tai 
viešos gerovės agentūra 
(public welfare agency) 
gal apsiimtų apmokėti už 
tavo transportaciją, bet 
tamsta turėsi nueiti į raš
tinę tos agentūros ir jų to 
paprašyti. Bet kiek mums 
yra žinoma, nėr kitos a- 
gentūros, kuri taip dary
tų.

Sulaukęs 65 metų, kad 
nors ir ne pilietis, Minne
sota valstybė tamstai mo
kės senatvės pensiją, dėl 
to kad gyvenai toje vals
tybėje ilgiaus kai 25 me
tus. Net devynios valsty
bės turi aprūpinimus jų 
senatvės pensijos įstaty
mais mokėti pensijas atei
viams, kurie tose valsty
bėse per ilgą laiką išgyve
nę, ir skaitlius tokių vals
tybių vis didinasi.

KOKI YRA PILIETYS- 
TĖS KLAUSIMAI

MAŽŲ SKOLŲ TEISMAI

Klausimas—Vyras New 
Yorke man kaltas $20. už 
darbą. Jis atsisako man 
tuos pingus mokėti. Kaip 
aš galiu kolektuoti tuos 
pinigus be advokato pa
tarnavimo, aš tam tikslui 
neturiu pinigų užmokėti.

Atsakymas — “Small 
Claims Courts” apsidirba 
su skolomis mažesnėmis 
$50. Gali asmeniškai ten 
nuvykti ir pranešti apie 
tavo reikalą. Per paštą ta
vo darbdaviui praneš apie 
dalyką. Nereik jokio ad
vokato patarnavimo šito
se “Small Claims Courts”.

PAGELBA VAIKAMS

Klausimas — Suprantu, 
kad Sočiai Security Act 
aprūpina pagelba apleis
tiems vaikams. Kaip toki 
vaikai gali prašyti tos pa- 
gelbos?

Atsakymas — Federalė 
valdžia tiesioginiai netei
kia tokios pagelbos. Fede- 
ralė valdžia tik paskyria 
pinigų toms valstybėms, 
kurios irgi turi fondus pa- 
gelbai neturtingų vaikų 
neturint 16 metų, kurie 
neteko tėvų. Atskiros val
stybės nusprendžia mėne
sinį mokestį tokiems vai
kams, bet valdžios dalis 
netur viršyti $6. į mėnesį 
dėl pirmo vaiko šeimyno
je, ir keturis dolerius už 
kiekvieną kitą vaiką vie
noje šeimynoje.

F. L. I. S.

erzinanti. Pavasarinė rū
šis paeina nuo medžių dul
kelių — nuo ąžuolo, skir
psto, medliepio, beržo ir 
amerikoniško riešuto, ir 
nuo kaikurių žolių, ir tę
siasi nuo pabaigos kovo 
mėnesio arba anksti ba
landžio iki pabaigos gegu
žės; vasarinė rūšis paeina 
nuo rožių dulkelių ir kai
kurių žolių, tęsiasi nuo

joje rasi kiekvienuose na
muose 1 
raštį, o ypač dienraštį 
“Draugą”.

Cicero lietuviai katali- , 
kai yra labai susipratę ir 
dideli lietuviai patrijotai, 
ir kada yra rengiama tau
tiško pobūdžio kokie nors 
paminėjimai, tai užpildo 
didžiausią salę ir pasiro- ’ 
do su stambiomis auko
mis.

Turiu paminėti dar vie
ną faktą, kad Cicero pa
rapijoje mirus lietuviui 
katalikui, niekad nematy
si mirusių skelbimų soci- 
jalištiškuose laikraščiuo
se, kurie pajuokia pačius 
katalikus, o Chicagos pa- 

, rapijų katalikai mirus gi
minėms skelbia socijalistų 

’ 1 laikraščiuose ir kviečia 
gimines per juos į pamal
das. Kokis tai pasižemini- 
mas.

Kad Cicero katalikai ne
garsina bedieviškuose lai
kraščiuose savo mirusių 

■ giminių, tai reikia atiduo- 
• ti kreditas klebonui kun. 
, J. H. Vaičiūnui, nes jis 
. dažnai iš sakyklos prime- 
i na savo parapijiečiams, 

kad kas garsins mirusius 
bedieviškuose laikraščiuo
se, tiems nebus teikiamas 
iškilmingas paskutinis pa
tarnavimas. Būtų gera, 

i kad ir kiti pasektų kun.
Vaičiūno pavyzdį.

Ištikrųjų, juk daugiau 
negu pašaipa, kada randi 
socijalistiškame laikraš
tyje juoduose apvaduose 
mirusio giminių padėka- 
vones kunigams už atlai- 
kymą šv. mišių ir pasaky- 

j tą pamokslą. Lietuviai 
katalikai, susipraskite ir 
nestatykite savęs nei ku- 

"nigų sbcijalistų pašaipai.
Senas Chicagietis.

I

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius

Daug rudenine šienlige 
kentėjusių žmonių galėtų 
iš anksto kiek save apsi
saugoti nuo tos erzinan
čios ligos, jeigu tik į lai- pabaigos gegužės iki be- 
ką pasiduotų imunizavi- veik pabaigos liepos mė- 
mui. Kaip tik dabar lai- nėšio; paskutinė yra rū
kas būti imunizuotu prieš deninė rūšis, kuri tęsiasi 
šitą kankinančią ir erzi- iki šalnos. Šitą rūšį už- 
nančią ligą. Tavo šeimy- krečia piktžolių dulkelės 
niškas gydytojas gali tau ir ji ypatingai skaudanti, 
patarti ką daryti, jeigu Tarkis su savo gydytoju 
be atidėliojimo su juom ir sek jo patarimus, 
pasitarsi, nes piktžolės 
jau gerokai plėtojasi ir 
neužilgo jos dulkelėmis 
visą orą užrės, beieškoda- 
mos apsistojimo vietos 
žmonių nosyse ir gerklėse.

Šienligės imunizavimui 
yra toki sėkmingi, kad 
verta užsikrėtusiam pa
bandyti. Imunizavimas y- j 
ra lengvas ir be jokio skaičiau laikraštyje skel- 
skausmo. Susideda iš dul- bimą tūlos mokyklos, ku- 
kelių ekstraktų tinkamo- ri siūlo per paštą kursus 
se dozose per paskirtą lai- prirengimui vyrų prie šo
ką. Gydytojas visų pirma cialinės apsaugos tarybos, 
turi daryti bandymus su- Tas visas dalykas man 
žinoti kokios dulkelės er- atrodo labai keistas. Ar 
zina užkrėstąjį ir tada gy- ištikro yra tūkstančiai 
dymas yra paprastas. Jei- tokių darbų vyrams kaip 
gu piktžolės dulkelė yra tas pranešama? 
priežastimi visos bėdos,; Atsakymas — 
tai tos dulkelės ekstrak- tamsta sakai, kad 
tas yra vartojama, arba lykas yra keistas, 
jeigu dulkely kitos žolės Security Board ir Jung. 
arba medžio tai ekstrak- Valstybių Civil Service 
tas tų dulkelių yra varto- Commission jau išleido j- 
jama. į spėjimą kaslink visokių

Gaila, kad tas imųniza-, prižadų, kuriuos daro taip 
vimas geras tik vienam vadinamos “Sočiai Secu- 
sezonui ir užkrėstas žmo- rity Corres p o n d e n c e 
gus turi kas met pasiduo- Schools”, ir per paštą siū
ti jam. Bet užsimoka kas- lomi pačios rūšies kursai, 
met pasiduoti. *” \ ‘

Šienligė yra trijų rūšių visai neturi nieko bendro 
—. pa vasarihė', vasarinė ir'su Sočiai Security Board. 
rudeninė. Kiekviena yra Darbai socialės apsaugos

— v •

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI

MOKSLO KURSAI DĖL 
SOCIALES APSAUGOS

DARBŲ

Klausimas — Aš ką tik

Klausimas — Ar teisy
bė, kad šiandien piliety
bės kandidatai turi atsa
kyti visai kitokius klausi
mus negu kadaise atsaky
davo. Ir ar kandidatas tu
ri išrašyti atsakymus?

Atsakymas —Pilietybės 
aplikantai nereikalaujami 
rašvti anglų kalboje ir 
kiek mums žinoma, nuo 
jų nereikalaujama, kad 
jie išrašytų jų atsakymus 
į klausimus apie istoriją 
ir valdžią.

Įvyko kaikurios permai
nos. Federaliams egzami
natoriams buvo įsakyta 
nevartoti tokių klausimų, 
kurie sumaišo būsimus 
piliečius. Kandidatas turi 
žinoti ir suprasti svar-

Nedidele Maldaknygė 
‘AUKSO ALTORIUS' 

Už 30c
Jei nori įsigyti labai pi

giai nedidelę maldaknygę, 
4x21/2 colių didumo, juo
dais apdarais, 445 pusla
pių su įvairiomis maldo
mis ir litanijomis, pri- 
siųsk “Darbininkui” pašto 
ženklų už 30c. vertės, ar
ba 3 dešimtukus įdėjęs į 
konvertą ir gausite “Auk
so Altorių”.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Gerai 
tas da- 

Social

Tos mokyklos ir kursai

Padarome Įvairius \

Spaudos Darbus |
Kaip Tai: !

Atsišaukimus, Vestuvėms užkvietimus, j

Korteles, Laiškus,

Atvirutes, Konstitucijas,

Programus, Posterius,

Tikietus, Blankas,

Vizitines korteles, ir tt. ir tt. j
DARBININKAS,

a 906 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. s
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jj Dangaus Karalyste !
GARBĖS KALNAS

Kartą Kristus pasakė apaštalams, kad Jam rei
kia eiti į. Jeruzalę, ten mirti ir trečioje dienoje atsi
kelti. Be to, Jis paskelbė Savo antrąjį atėjimą pasku
tinėj dienoj. Praslinkus po tų žodžių šešioms dienoms, 
Išganytojas užsivedė Petrą, Joną ir Jokūbą ant aukš
to kalno, ant kurio ir įvyko V. Jėzaus atsimainymo 
stebuklas.

Tas įvykis buvo ne vien tikėjimo paslaptis, bet 
ir didelis stebuklas, aiškindamas, kad Kristus ištikro 
esąs Dievo Sūnus. Juk iš debesies pasigirdo paties 
Dievo balsas: “šitas Mano mylimasis Sūnus, kuriame 
Aš turiu Sau daug pasimėgimo; Jo klausykite”.

Galim sakyti, kad ant Taboro kalno Atpirkėjas 
pasiekė aukščiausį Savo viešojo gyvenimo garbės 
laipsnį. Visi Jo pirmykšti stebuklai ir nuveikti dar
bai, palyginant su šiuo atsitikimu, tampa antraeiliais 
dalykais. Nuo to meto V. Jėzus darė mažiau stebuklų, 
ir Jo pamokslų skaičius žymiai sumažėjo. Rečiau pa
sirodė žmonių tarpe, bet praleido didesnę dalį laiko 
mokydams apaštalus, ir ruošdamas juos prie tamsių 
valandų sekant Kalvarijos nelaimę.

Kįla klausimas: “Kodėl Kristus pasiėmė su Sa
vim ant kalno tik tuos tris, o ne kitus mokinius?” Ga
lima atsakai dėlto, kad jie buvo ištikimiausi ir arti
miausi Jo draugai. Juk šv. Rašte nekartą pastebim 
Petrą, Jokūbą ir Joną einant su Jėzumi nuošaliai nuo 
kitų apaštalų. Pav. kai V. Jėzus išgydė Jajiro dukte
rį, Jis neleido eiti paskui Save į namus niekam dau
giau kaip tik viršminėtus tris.

Ir vėl Alyvų darže Kristus atėjo draug su apaš
talais ir tarė: “Pasilikite čionai, kolei Aš ten nueisiu 
ir melsiuos”. Ir pasiėmęs su Savim Petrą, Joną ir Jo
kūbą, Jis nuėjo truputį tolyn ir pradėjo sielvartauti.

Išganytojas žinojo, kad Jam mirus ant kryžiaus, 
apaštalai kartais galėtų abejoti Jo dievyste. Todėl 
Kristus iš anksto prirengė juos ir stiprino jų tikėji
mą, idant matydami Jį mirštant kaip maištininką, jie 
nepamirštų to stebuklo ant Taboro kalno, kur Visa
galis apgaubė Kristų dangiškąja garbe.

Kaslink V. Jėzaus atsimainymo, šv. Morkus ra
šo: “Jo drabužiai pasidarė žibantys ir labai balti, kaip 
sniegas, taip, kaip nė vienas dažytojas ant žemės ne
gali išbaltinti. — Tuo tarpu pasidarė debesis, kurs 
juos apsiautė, o iš debesies atsiliepė balsas: “Šitas 
Mano mylimiausis Sūnus; Jo klausykite”.

Jeigu Atsimainymo kalną vadinam garbės kalnu, 
tai Kalvarijos kalną reikia-vadinti liūdesio kalnu. 
Vienok jųdviejų tarpe randas daug skirtumų. Ant Ta
boro viršūnės pasirodė tik Kristaus draugai, o ant 
Golgotos viršūnės matėsi didelė minia įšėlusių žydų, 
kurie troktše troško Jėzaus kraujo.

Ant vieno, Kristaus veidas buvo skaistus ir ži
bėjo lyg saulė, o ant kito, Atpirkėjo veidas buvo už
gautas ir kraujais apkrekėjęs.

Ant Taboro kalno V. Jėzus stovėjo tarpe Mozės 
ir Elijo, o ant Kalvarijos viršūnės kabojo tarp dviejų 
latrų.

Taigi, tiedu kalnai vaizduoja aukščiausį ir že- 
miausį Kristaus gyvenimo laipsnį; ant vieno Jis gar
bės vainiku buvo apvainikuotas; gi ant kito, gėdos 
skraiste buvo apsiaustas. Tačiau apaštalai, turėdami 
visa tai omenyj, niekuomet neužmiršo, kad pro tam
sius Kalvarijos šešėlius vis riogsojo šviesi ir garbin
ga Taboro viršūnė. Jie suprato, kad ir žmogaus gy
venime pasisekimas pinasi su pralaimėjimu, bet ana
pus karsto laukia skaistus ir garbingas atsimainymo 
rytėjus.

Šv. Kun. Bosko - Saleziečiai 
Ir Saleziečiu Bendradarbiai
Vargingosios jaunuome- mybę.

nės buvo ne vien tik Itali- šiandien visas pasaulis 
joj, bet ir kitose Europos pažįsta šv. Kun. J. Bosko 
valstybėse ir visame pa
saulyje.

Šiandien visas pasaulis

ir jo įsteigtą Saleziečių 
kongregaciją. Pagal ofi- 

Kunigo Bosko begalinė cialią statistiką išleistą 
širdis visų gailėjo ir štai, Romoje 1935 metais, Sale- 
1875 metais jis siunčia žūčiai misijose užima tre- 
mažą saleziečių būrelį įčią vietą; seka tuoj po Jė- 
Prancūziją, Nicos miestą, zuitų ir Pranciškonų, senų 
Didysis Dievo tarnas iš- ir garbingų ordinų, 
girsta ir apie Pietų Ame- 1 Savo darbų, draugijų, 
rikos necivilizuotų tautų misijų tikrąja steigėja 
skurdą, užtat, tais pačiais Kun. Bosko laikė Šven- 
metais t. y. 1875 m. lūžiausiąją Panelę Mariją, 
misijonierių saleziečių, at
siskyrė su savo mylimu 
tėvu ir vyksta į menkai 
ištirtą Patagoniją.

Nuo to laiko saleziečių 
kongregacija ima plėstis. 
Laikas nuo laiko vis nau
jas ir naujas išrinktųjų a- 
paštalų būrelis, palikęs 
savo kraštą, savo gimtąją 
kalbą, iš Torino, skrenda 
į visas pasaulio šalis, neš
damas Evangelijos žodį, 
skleisdamas meilę ir ra-

Krikščionių Pagelbą. Jos 
vardu šventasis jaunuolių 
draugas darė stebuklus 
savo geradarių, jo varg
šelių sušelpusių, naudai; 
apie Ją sakė pamokslus 
jaunimui ir liaudžiai; Jos 
paragintas statė dideles 
bažnyčias, iš kurių dvi, 
Marijos Krikščionių Pa- 
gelbos, Torine, ir Šven
čiausios Jėzaus širdies, 
Romoje, buvo Karalienės 
įkvėptas, Kun. Bosko, per

r> *
i _.
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DSHBININKig

• NEW CABINET STYUNG— 
hand-rubbed FINISHES

• NEW LOUVER DIALS
• NEW STABILIZED

DYNAM1C SPEAKERS
• AMERICAN AND

FOREIGN PROGRAMS
• POLICE, AMATEUR

AND AIRCfcAFT CALLS

MODEL F-7O
7 TUBES 3 BANDS

Tone Mbnitor. Louver Dial. Visuel Votume 
Control Indicator. Visual 4-point Tone 
Contol Indicator. 8-inch Stabilized Dy. 
namie Speaker. Automatic Votume Control. 
Automatic Band Indicator. . Ajjtogiatic 
Vemier Tuning. Foreign- S O fi 0 
Domestic Reception. Attrac- Vi
tive Cabinet................   Cf

MODEL F-65
6 TUBES 2 BANDS

Tone Monitor. Louver DiaL Visual Votume 
Control Indicator. Visuat 4-point Tone Con
trol Indicator. 12-inch Stabilized Dynamic 
Speaker. Automatic Votume $ Q
Control. Foreign-Dbmertic Re- * Vi ' 

ception. Handsome Console. V# Cf

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

FOR REPLACEMENT SPECIFY ( PRE-TESTED RAP’O TUPFS

ILGIAUSI METRIKAI v

dienas nusidirbęs nakti
mis knygas rase.

Pradedant 1853 metais, 
jis savo spaustuvėje spau
sdino Katalikų Kalendo
rių ir ėmė leisti mėnesinį 
žurnalą “Katalikų Skaity-

jam gyvam esant. Bažny
čia pradėjo griežtai sijoti 

1 jo dorybes ir tirti jo už
tarimo įvykius - stebuk
lus. 1907 metais Popiežius 

1 Pijus X, bendrai įvertinęs 
m PP tyrimo duomenys, paskel- 

mus”. Mokykloms Dievo bė kun. Bosko garbinguo- 
tarnas parašė Italijos is- Į ju. Dar nuodugniau Dievo 
tori ją, Šventąją istoriją, tarno gyvenimą ir po jo 
Bažnyčios istoriją ir apie mirties įvykusius stebuk- 
šimtą įvairaus turinio lūs išnagrinėjusi, Bažny- 
knygų. Jis gerai žinojo,! čia kun. Bosko užkėlė ant 
kaip yra svarbu pateikti altoriaus. . 
mokykloms getų tikslių ir Beatifikacija įvyko Ro- 
netendencingų istori jos moję, Šv. Petro bazilikoje, 
vadovėlių, o liaudžiai gra- 1929 metais, birželio mėn. 
žiu ir dorų, pasiskaitymų. 2 dienąt o Kanonizacija, 

Kadangi ne vien tik ber- taipgi Romoje, Šv. Petro 
niūkų tarpe buvo apleistų bazilikoje, 1934 m. balau- į 
ir reikalaujančių globos, džio mšn. įdieną, 
bet taipgi ir tarpe mergai- 7 _
čių, tat, kunigas Bosko į- žygį pagerbti suvažiavo 
steigė ir Marijos Krikš- tūkstančiai Žmonių iš viso 
čionių Pagalbos dukterų pasaulio. Tuo nesitenkin- 
kongregaciją. Jos taipgi darni, saležiečit) bendra- 
užima nemažą vietą kata- darbiai ir draugai vįsur 
ūkiškose misijose 
skaičius viršija 9,000.. . . ..4_. .• -*

Visą gyvenimą naudin- ' tančiai jo gyvenimo apra- 
gai praleidęs, kunigas Bo- šymų, i” 
sko atsiskyrė su šiuo pa
sauliu 1888 metais, sausio 
mėn. 31 dieną. I

nių. Į jo paliktas šeimas— 
saleziečių draugiją ir Ma
rijos Krikščionių Pagal
bos dukterų kongregaciją 
stoja vis didesni būriai 
jaunuomenės, o į tų drau
gijų institutus plaukia vis 
daugiau vaikučių ir mer
gaičių.

Tautos ir visuomenė tilo 
būdu išreiškia Šventajam 
didžiausį pasitikėjimą ir 
pagarbą, nes į jo sūihį 
rankas atiduoda didžiau
sias savo brangenybes: 
jaunos atžalos, gebestlės 
kartos viltis. — Teisinga
sis bus amžinai atmena
mas (Ps. m, d).

Tokią plačią dirvą Civi
lizuotose šalyse ir misijų 

Naująjį Bažnyčios Kar- kraštuose saleziečiai viėhi

Beatifikacija įvyko Ro-

minti, žaidimų ir muzikos 
pamokyti. Dar kiti padė
davo paaugusiems surasti 
darbd ir iš saVė kišenės 
dažnai sušelpdavo rha- 
žitiosiuS.

Vėliau, kai kun. Bdskc 
ėmė priiminėti į savo na
mus našlaičius, kelios To- 
rino ponios ateidavo pa
dėti Margaritai jų drabu
žius sutaisyti ir daugiau 
jiems pašiųti. Tie, kurie 
negalėdavo rasti laiko if 
galimumo betarpiškai ku
nigui Bosko padėti, bet, 
norėdami tą šventą darbą 
paremti, pašiurdavo jam 
auką pinigais ar daiktais. 
Taip šventasis, vos pradė
jęs savo veikimą, Torine 
ir toli už Torino turėjo 
duosnių draugų į kurių 
duris galėjo be balinės pa
sibelsti, nėištekliaus va
landai atėjus. Tiė geros 
širdies žmonės liko būti
na sąlyga, be kurios sa^ 
ležiečių darbai negali nei 
išsilaikyti, hei plėstis. 
Mirties patale gulėdamas, 
kun. Bosko jiems labai 
teisingai rašė: “Be jūsų, 
mes būtume nieko nepa
darę”. Dėl to buvo labai 
reikalinga, tiesiog būtina 
suburti juos į didelę drau- 
gijąj sujungti juos ben
dro, kilnaus tikslo ryšiais 
ir, iš kitos pusės, kaip 
nors jiems už pagalbą at
silyginti.

Vos tik gavęs Saleziečių 
draugijos patvirtini m ą, 
šventasis 1876 metais pa
siuntė Vatikanan ir Sale
ziečių bendradarbių są
jungos įstatus prašyda
mas juos užtvirtinti ir a- 
tidaryti tos draugijos na
riams Bažnyčios atlaidų 
ir dvasiniu malonių loby- 
ną. Sekančiais metais abu 
kun. Bosko prašymai bu
vo patenkinti. Pius IX pa
gyrė sąjungos veikimą, 
palinkėjo geros sėkmės ir 
suteikė jai visus atlaidus, 
kuriuos gali laimėti pran
ciškonų tretininkai.

Vėliati, kiekvienas se
kantis Popiežius tą sąjun
gą gyrė, laimino, skatino 
i ią rašytis ir apdovanojo 
vis naujomis dvasinėmis 
malonėmis. Galų gale Pius 
XI. Priėmęs audiieneijon 
vyriausiąjį Saleziečių rek
torių. kunigą Pilypą Ri- 
rialdi. 1922 metais birže
lio mėn; 6 diena, suteikė 
dar šiuos atlaidus: “Kiek 
kartų per dieną Salezie
čiai, Marijos Krikščioniu 
Pagelbos dukterys, jų tė
vai. auklėtiniai-ės. buvu
sieji auklėtiniai-ės, ben- 
dradarbiai-ės, kad ir pa
prasčiausia darbą dirbda
mi, sukalbės kokią trum
pą maldele, laimės 400 
dienų atlaidų kiekvieną 
kartą, o sykį nėr dieną— 
Visuotinius. Visus tuos 
atlaidus galima skirti už bendradarbiams... 

« • . a a < •« -r • a •

I

negali aprūpihti. Jiems 
padėti kun. Bosko įštėigė 
Saleziečių 7 bendradafbhį 
sąjungą.

. 1841 metais,, ktdakufi. 
Bosko pradėjo rinkti ir 
globoti neturtingus vhikti- 
čius, visuomenė jo atžvil-

ir jų kėlė naujo šventojo iškil
mes. Tūkstančiai ir tūks- 

jb gyvenimo apra- „ a .
išspauzdintų bemaž giu pasiskirstė į dvįprie- 

visose kalbose, eina iišingis dalis: viell jį 
rankų į rankas, teikia smarkiai pėrsėkidjd, kitiOCLClllU 1OO0 UaCZIcLIo, čattolV

mėn. 31 dieną. Balezie- kiekvienam kilnius pasi- duosiiiai jam teikė pigėl- 
čiams irusiems jį paži- gerėjimo įr |iįdttų. pt-ak- bą.

j tiškų pamokymų. k ----_ --7-— .
_ Z' » Šventasis, lyg atsidėko- šventajam Vaikus kitbki- 

tamo šventumas, jo dar- ti norėdamas už tokį at- žuoti ii- išpažinčių klaūfty- 
ha i ir d.trtiinimaj dar la- minimą, daliha saVo dar- ti. PasaUliOniki tklt> įat a* 
biau judino pasaulį, kaip bu rėmėjam dideliu malo- teidavo vaikus pdUnks--................... ■ - '■ iyll

riusiems skausmo debesys 
veikiai nuslinko :4 Dievo

tiškų pamokymų. Dvasiškiai padŠflAvb

t* h

-Tai įvyko Paryžiuje. Į 
vieną policijos komisaria
tą atėjo vienas ašmuo už- 
mei4uoti gimusio savo 
sūnaus. 1
— Pavardė? — klausia 

valdininkas.
— Dupont, — atsakė in

teresantas.
— Užrašyta, — pareiškė 

valdininkas. — O vardas?
— Taigi, kad nežinau 

nuo kokio vardo pradėtų 
— atsakė susirūpinęs in
teresantas.
— Kaip tai nežinai savo 

vaiko vardo? — nustebo 
vaidininkas.
— Čia turiu susirašęs,— 

aiškino toliau interesan
tas, — tik galvoju nuo 
kurio pradėjus.
— Ar jų tiek daUg?
— Dar tiekų vardų Pran

cūzijoje iki šiol nieks vai
kų nekrikštyjo.
— Pasitaiko, — aiškino 

valdininkas, — kad krikš
tijama dviem-trim, o kar
tais ir keturiais vardais.
— Tai maža, — pareiškė 

interesantas. — Aš pra
šau mano sūnui užrašyti 
80 vardų.
— Aštuoniasdešimt!
— Taip, 

resantas ___ _ .
šimt. Mat, Prancūzijoje 
tiek daug yra Dupontų, 
kad dažnai susimaišoma, 
todėl noriu iš kitu Dupon
tų nors tuo išsiskirti.

Valdininkui nieko dau
giau neliko, kaip pildant 
tėvo valią, užrašyti jo sū
nui 80 vardų.

kalbėjo inte- 
aštuoniasde-

Pas Prūsų karalių Fri
drichą Vilhelmą atėjo 
jaunas vyrukas prašyda
mas vietos.
— O iš kur esi? — pa

klausė karalius.
— Aš — berlynietis.
—Tuo blogiau, — atsa

kė, — berlyniečiu aš ne
mėgstu. neš tai vieiii niek- . 
šai ir išdavikai.
— Tai tiesa, — šaltai at- . 

sakė jaunuolis. — Bet yra 
išimčių: aš žinau du gerus 
berlyniečius.
— Būtent?
— Jūsų Didenybė ir aš!
Karaliui patiko toks drą

sus atsakymas ir šalta- 
kraujui jaunuoliui leido 
tarnauti karaliaus dvare.

skaistykloje esančias sie
las”.

Saleziečių bendradarbių 
sąjūiiga ilgainiui tapo 
tarptautinė, šiandien ji 
turi per pusantro milijo
no narių. Nemažas skai
čius jų yra Lietuvoje Jr 
Visame pasaulyje tarpe 
Lietuvos išeivijos, ypač 
šiaurinėje Amerikoje, a- 
pie 16 tūkstančių. Kaip 
visur, taip ir čia jie ruošia 
dirvą saleziečiams, plečia 
palaimintojo kunigo Bos
ijo idėjas, globoji netur
tingąją jiunUomėnę, pe
tys į petį stoja su fcfcbo- 
iūiš ir vyskupais švėntą 
Kristaus kovą kovoti savo 
šalyje, ten kur gyvena ir 
kitur, tolimosiose misijo
se.

Baigdamas reikšti tas 
išblaškytas mintis apie 
Šv. Kun. Bosko ir jo įstei
gtąsias šeimas, leiskite 
brangūs tautiečiai, pa
vartoti Popiežiaus Pijaus 
X žodžius: “Tikintieji pa
darys geriausią ir sėkmin
giausią darbą, jei įsirašy
dami į Saleziečių bendra
darbių sąjungą padaugins 
Saleziečių šeimynos narių 
skaičių, nes tas bendra
darbiavimas, kuris ne už- 
krauja jokios naštos, bus 
naudingas tiek saleziečių 
draugijai, tiek patiems 

.” Padė
kite Lietuvoj vargstan
tiems saleziečiams susi- 
lipdyti pirmąją gūštą, teta 
mūsų mylimoj tėvynėje 
kame laukia jų pagalbos 
tūkstančiai vargšų jau
nuolių, o čia Amerikoj, 
jei turite ar pažįstate ge- • 
rų norų jaunuolį, kuris 
norėtų pasišvęsti jatintio- - 
menės auklėjimui, siųski
te į Don Bosco Seminary, • 
Newton, N. J. Pagaliaus, 
jei atsirastų tokių tėvų, 
kurie norėtų savo vaikus 
išauklėti ŠV. Kun. Bosko 
auklėjimo dvasioj, tai te 
leidžia į Saleziečių moky
klas, ypač čia į Goshen: 
Salesian School, Goshen, ' 
N. Y., kame tarp kitko iš
moks ir lietuvių kalbos. ; 3 

K. Š. j. Š. S. •

v •



Amtradienis, Eug?iū.či0 S. 1^87 darbininkas

Darbininko Atlyginimas SSSR
Rusijos vidaus gyveni- 800 gr. cukraus per mė- 

mas užsieniečiui dar ir nesį ir 400 gr. riebalų per 
šiandien tebėra daugiau mėnesį.
ar mažiau paslaptis. Nu- Į Daugumas darbininkų 
vykęs tenai svetimšalis, gaudavo be minėtos kor- 
kad ir geras sovietų drau- teles dar papildomąją 
gas, būna apstatytas eile kortelę (industrijos kor- 
“palvdovų” iš įvairiausių telę), su kuria jis galėjo 
mandagių patarnautoju, 
kurie jam rodo tik

už tą pačią kainą nusipir- 
tai, kti dar vieną 1 kgr. mėsos 

kas yra gražu, didinga; per mėn. ir tris kgr. bul- 
Tie palydovai vra tiek uo- vių.
lūs ir mandagūs, kad ne- Antros kategorijos kor- 
atsilieka nuo svetimšalio telė suteikė teisių nusi- 
— svečio ir neleidžia jam j pirkti 400 gr. juodos duo- 
nukrypti ten, kur jis galė
tų pamatyti ir antraia gv- 
venimo pusę. Tik įvairūs 
Rusijos emigrantai ar 
svetimu valstvbiu diplo
matiniai agentai, kurie il
ga laiką praleido Rusiioj. 
grižę savo tėvvnėn dau
giau atskleidžia Rusiins 
veidą. Čia pasinaudoda
mas vienu prancūzų vo
kalu (Le travaileur en U. buvo 
R. S. S. temoivna^es. Les vaikams,

nos per diena, 400 gr. cu
kraus ir 200 gr. riebalų 
per mėnesi. Pastarąja 
kortelę gaudavo mažieji 
valdininkai, amatininkai 
ir nekvalifikuoti darbinin
kai. Trečios kategorijos 
kortelė suteikė teisę nusi
pirkti tik 400 gr. juodos 
duonos per dieną. Ketvir
tos kategorijos kortelės 

specialiai skirtos 
_ _ ______ , ligoniams etc..

editions du cert Iuvisv.). Į jos davė teisę nusinirkti 
noriu toliau paliesti vieną 200 gr. pieno per diena, 
to pyvenimo bruožą — bet jo labai sunku būdavo 
darbininko atlyginimą. i gauti.

I

Prieš revoliucija visiems i Pinigai ten labai pigūs: 
darbininkams buvo žade-'daug reikia mokėti, o ma
tas lvgus atlvginimas. hetža ka gauni. Ir už piniens 
no revoliucijos tai n ei št e- ne kiekviename magazine 
sėta. Kas dabar išdrįstu ar koperatyve gali nusi- 
s^elbti visiems Ivgu 
darba atlvginimą, 
apšauktas kontra - revo- 
Jiuciionieriumi. Dabar 
kiekvienam atlyginama nž.j

kuriq jvert.ina- 
nanda (Delną) 
Policijos gjyen- 
dvicnihai tiek

už pirkti. , 
būtų! SPECIALUS KOPERA- 

TYVAI
* yra paskirti darbinin
kams specialistams, inži
nieriams, gydytojams, ka
rininkas, rašytojams, au- 

i kštiems valdininkams etc. 
Jie gauna didesnes algas 
ir daugiau gali nusipirkti 
vad. uždaruose magazi
nuose (L. R. K.) Papras
tiems darbininkams yra 
irgi snecialių koperatyvu, 

. „ _ , ; kuriuose jie gauna pigiau
šio 1 d. valstvbe a ! nusįpĮrkti su maistokarte,
pinie-ais.sute.se arktis rinkoie. Toliau dar
reikelmea maistą. Kadan-' va(J L N s N A B. 
ęi visa maisto nrodi.kc.- — specialūs magazinai 
.a nnklauso valstvbei. t,i, svetimšaliams specialis- 
”■ dalindama tam darh.. tams įr svetimša)iams ko_ 
ninku maistą, suskirstė, munista m s reziduojan- 
mos i ketonas katagon- tiems Rusijoj; ir T. o. R. 
jas ir įvede. ! G. S. I. N. — magazinai,

MAISTO KORTELES. į kuriuose galima pirkti tik 
Turėdamas maisto korte- už svetimą valiutą ir auk
lę, darbininkas pigesne są — rusų rublis čia ne- 
kaina galėjo nusipirkti priimamas. (“torgsinai” 
tik joj pažymėtą maistą.' nuo 1936 metų pabaigos 
Turėdamas pirmos kate- panaikinti). Sovietu nilie- 
gorijos kortelę, jis galėjo čiai juose gali pirkti tik 
nusipirkti kasdien:

1 kgr. juodos duonos,
1 kgr. mėsos per mėnesį, atnešė sidabrinius šaukš-

v •

jo darba. 
ma'? na^al 
valstvbei. 
tas p-auna 
?1a-os. kiek darb’nįnh-pcs.1 
Snecialistai p-auna irgi di-i 
dėsni atlvginimą.

Nuo nabaip’ns N E. P. 
(nauinii r»olitišVoii eVo- 
nomiia) iki 1985 m. sau-

už auksą ar sidabrą. Ba
do verčiami žmonės čia

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Ateję į tavernos ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai įsendintas.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!,

< i

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
_r' r. //f. f j t h t? : nr. ■ .■

■4 .Į
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Jaunalietuvių dešimčiui paminėti sąskrydžio iškilmės Petro Vileišio aikštėje, Kaune. Jaunalietuviai yra tai Lietuvos valdžios 
įrankis traukti jaunimą prie tos organizacijos, pasižymėjusios prieškatalikiškomis rezoliucijomis ir atsidavusios aklai tarnauti da
bartiniai Lietuvos valdžiai, kurią sudaro daugumoje tautininkai liberalai.
Viršuje iš kairės į dešinę: 1. tautiškais rūbais šokėjai; 2. kalba valstybės prezidentas, jaunalietuvių vadas Antanas Smetona; 3. Jau
nalietuviai žygiuoja pro svečių tribūną. Apačioje iš kairės į dešinę: 1. Jaunalietuvių vėliavos; 2. Jaunalietuvių vadas prez. A. Smeto
na apdovanotiems prisega trijų liepsnų žymenius; 3. Jaunalietuvių dovana kariuomenei.
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Sugrįžimo Leidimai Ateiviams, Kurie!

Vyksta Svetur

I tik šešiems mėnesiams. 
Pailginimo prašymai turi 
būti prisaikinti prieš J. 
Vals. konsulinio viršinin
ko ir pačtu pasiųsta su 
senu leidimu tarpe 30 ir 
60 dienų prieš išsibaigi- 
mą. Mokestis trijų dole
rių, tarptautišku piniglai- 
šku, turi būti pasiųstas 
su aplikacija dėl pailgini
mo.

Kuomet ateivis su su
grįžimo leidimu pasilieka 
užsienyje ilgiaus negu jo 
leidimas pavėlina, jis ne
gali sugrįžti į Jung. Valst. 

Jeigu pailginimas atsa
kytas ateiviui, ir įstaty- 
miškumas leidimo užsibai
gia, tai ateivis nebus įleis
tas kaip nekvotinis imi
grantas. bet turės prašyti 
regulariškos imigracijos 
vizos. Šiandien imigraci- 

, jos vizos išduotos tik ne- 
Su kiekviena aplikacija paprastuose atsitikimuo- 

reikia pasiųsti —
1. Dvi fotografijas, be Pratęstas išbuvimas už- 

kepurės, 2x2 colių didu- sienyje gali kenkti ateivio 
mo, ant fotografijos apli- pilietystės rezidenci jos 
kantas turi pilną vardą reikalavimams. Kuomet 

akyvaizd oje ateivis pasilieka užsieny- 
kuris duoda i je ilgiau šešių mėnesių, 

manytą, kad jo rezidenci- 
arba ekspreso jos laikas Jung. Valstybė- 
trims dole-' se pertrauktas, bet jeigu 

Commissio- jis gali pristatyti užtik-

įleistas . Jung. Valstybes 
nuolatiniam apsigyveni
mui, ir, kuris nori laikinai 
išvykti, gali prašyti leidi
mo atgal sugrįžti į Jung. 
Valstybes. Tokis leidimas 
pavėlina jam sugrįžti į 
Jung. Valstybes kaipo 
nekvotinis imigrantas.

Prašyti sugrįžimo leidi
mo reikia sekti sekančias 
taisykles —

Aplikacijos privalo būti 
pasiųstos nors trisdešimts 
dienų prieš išvažiavimą, 
ir aplikantas turi prie ap
likacijos prisiekti prieš 
imigracijos oficierių ar- i 
čiausioje raštinėje imigra
cijos. Kadangi ima kiek 
laiko užtikrinti legališką 
aplikanto atvažiavimą, to
dėl patartina pasiųsti ap
likaciją nors šešias arba) 
septynias savaites prieš 
išvažiavimą.

Sekantieji asmenys ne
turi asmeniškai vykti pas 
imigracijos of icierių: — 
ateivis, kuris buvo įleistas 
į Jung. Valst. su konsuli
ne imigracijos viza arba 
po liepos 1 d., 1924 m.;

asmenys, kurie legaliza
vo ju buvimą pagal įstaty
mą iš kovo 2 d., 1929 m., 
ir tie, kurie prašė ir gavo 
leidimus po sausio 1 d., 
1932 m.

Tie visi viršminėti as
menys gali pasiųsti jų ap-

atsitikime
>

Ateivis, kuris legališkai ten nuvykti, tai jis gali 
pasiųsti aplikaciją imi
gracijos pašto viršinin
kui, tokiame 
reikia pridėti afidevitą,
pranešant kodėl negalima 
atvykti asmeniškai.

Kuomet ateivio šeimyna 
ketina važiuoti užsienin, 
atskiros aplikacijos kiek
vienam šeimynos nariui 
aprūpintos, nepaisant me
tų, nes leidimas įnima tik 
vieną aplikaciją. Bet šei
mynos galva gal paduoti 
aplikaciją dėl jo žmonos 
ir nepilnamečių vaikų. 
Prie tų aplikacijų, asmuo, 

■ kurio vardu leidimas bus 
! išduotas turi prisiekti 
iprie notaro.
i 
I
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negu su 
Pav.. su kor- 

kgr. buvo ga- 
už 20—28 ka- 
komerciniame

tus, jungtuvių žiedus, kad 
juos pakeistų į cukraus 
gabaliukus, arbatą etc.

Šiuos magazinus valsty
bė specialiai įsteigė tam, 
kad išrinktų iš piliečių 
auksą ir kitus brangius 
daiktus. 1934 m. jau visai 
nebebuvo privačiose ran
kose nei aukso, nei sidab
ro, nes į minėtus magazi
nus niekas nebenešė. Ta
da valstybė (Maskvoj, 
Leningrade) įsteigė vadi
namuosius
Komercinius Magazinus, 
kuriuose taip pat be mai- 
stokarčių pardav i n ė j o 
duoną, mėsą, cukrų, dar
žoves. tik penkiskart ir 
dar brangiau, 
kortelėmis! 
tele duonos 
Įima gauti 
peikos, o
magazine — už 4—6 rub
lius. Mėsos kgr. su korte
le kaštavo 1 rb., o komer
ciniame magazine — 40— 
50 rb. Su kortele cukraus 
kgr. 60—80 kp., o komer
ciniame magazine — 50— 
60 rb. Darbininkas, gau
damas 90 — 100 rublių 
mėnesiui atlyginimo, ne
gali nė svajoti ką nors nu
sipirkti iš komercinio ma
gazino. Tie magazinai tar
nauja tiems, kurie ima 
dideles algas.

1935 m. sausio 1 d. buvo 
panaikintos maisto korte
lės. Valstybė nustatė pa
stovias maisto kainas, ži
noma, daug aukštesnes, 
negu buvo su maisto kor
telėmis, pav., už juodos 
duonos kgr. 1,15 rub. — 
1,50 rub., o uš baltos duo
nos kgr. 2 rub. — 2,50 
rub.

Kad nuramintu darbi
ninku nepasitenkini m ą, 
valstybė
Pakėlė jiems 10% algas, 
bet jos buvo labai mažos, 
palyginti su maisto kai
nomis. Be to, iš algų būna 
labai daug išskaitoma į- 
vairiems partijos ir vals
tybės reikalams.

1935 m. kiekvienas pi
lietis per 10 mėnesių dali 
savo atlyginimo turėjo 
skirti valstybės paskolai, 
penkmečio planui ralizuo- 
ti. Tuo metu mėnesinis at
lvginimas sumažėjo nuo 
10 — 20%. Minėtą pasko
la valstybės iždui valdi
ninkai ir darbininkai, tar
naują valstybės įmonėse, 
turėjo priverstinai mokė-
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150 —

ti iš savo algų.
Toliau seka visokios ki

tos priverstinos rinkliavos 
ir mokesčiai.

Apytikriai kiekvienas 
darbininkas visiems mo
kesčiams ir priverstinoms 
įvairioms rinkli a v o m s 
kiekvieną mėnesį sumoka 
60 — 65% savo mėnesi
nės algos. Čia reikia taip

i pat įskaityti dažnos bau- . 
dos už blogai atliktą dar
bą. Atlikto darbo įverti
nimas dažnai būna netei
singas ir šališkas, kaip 
ne sykį skelbia “Izvesti 
jos” ar “Pravda”.

1934 metais didmies
čiuose (Maskvoj. Lenm 
grade etc.) mėnesio atly
ginimas atrodė šiain:

Nelikviduotam darbi
ninkui (šlavėjui, tarnui, 
kurjeriui, kiemsargiui)— 
nėr mėn. 90 rub.; sun
kaus fizinio darbo darbi
ninkams (nešėjams, pre
kių krovikams etc.) —100
— 130: ligoniu slaugvto- 
iams-oms — 100: tramva- 
iu konduktoriams, veži-

I kams. šoferiams — 150 — 
200: mažųjų kvalifikacijų 
darbininkams
200: mažiesiems valdinin
kams — 110 — 150: “at-; 
sakin g i e m s” valdinin
kams. technikams, proto 
darbinink a m s, gvdvto- 
jams. mokyklų vedėjams, 
policiios agentams —200
— 300: aukštos kvalifika
cijos darbininkams, dirb
tuvių vedėjams, buhalte
riams, ligoniu vedėjams, 
inžinieriams, karininkams 
etc. — 350 — 600; labai 
privilegijuoti ir kvalifi
kuoti inžinieriai, archi
tektai ir kiti specialistai 
srauna 1.000 — 3.000: ypa
tingais atvejais, pav.. už
sienio ekspertams, favori- 
zuotiems rašytojams, ar
tistams mokėta net — 
5.000! Maxim’as Gorki per 
metus gaudavo 1 milijoną 
rubliu, daugiausia sveti
ma valiuta.

Čia paduota tik oficia
lioji atlyginimo lentelė. 
Neoficialiai privilegijuo
tiems, partijos va3ams ir 
nusipelniusiems GPU ats
tovams išmoka asmens 
priedais dvigubai tiek, 
kiek jie gauna oficialiai.

Labai naivu būtų many
ti, kad SSSR valstybė yra 
be klasių, kad joj yra pil
na lygybė. Ir čia yra val
dovai ir valdiniai, privile-
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se.

pasirašyti, 
viršininko, 
priesaiką.

2. Pašto 
piniglaiškį 
riams vardu 

■nėr of Immigration and rinantį darodvmą, kad dėl 
Naturalization, Washing- geros priežasties, jis ne- 
ton, D. C. galėjo sugrįžti į šitą šalį

Aplikacija, apart para- ankščiau, gal jam bus pa
šo, privalo būti ant maši- vėlinta prašyti pilietystės 
nėlės arba ranka atspaus- nagai nirmesnio at-važia- 
dinta. vimo į Jung. Valstybes,

Leidimai nesiunčiami bet išbuvimas ilgiau vie-
aplikantams. Gauti leidi-' nų metų neatšaukiamai 

l rezidenci j ą. 
Tokiuose atsitikimuose a- 
teivis turi gyventi Jung. 
Valst. penkis metus nuo 
dienos jo sugrįžimo prieš 
padavimą pilietystės pra
šymo. FLTS.

likacijas tiesiog j Commi- mą, ateivis turi nuvykti pertraukia 
oamonialroi i noaVirta imi-. ~of Immigration ’ asmeniškai į paskirtą imi- 

Wa- gracijos ofisą. Labai svar
bu yra pažymėti tokį imi- 

Jeigu ateivis, kuris at- gracijos stotį ant aplika- 
vyko čion prieš liepos 1 cijos blankos.
d., 1924 m., gyvena perto- Išpildydamas aplikaciją, 
li nuo imigracijos ofiso, ateivis turi teisingai pažy- 
arba dėl kokios kitos prie- mėti, kada ir kuriame uo- 
žasties negali asmeniškai ste, kuriuo laivu, ir kokia

1 ■ pravarde jis buvo įleistas
gijuotieji ir atstumtieji, jį Jung. Valstybes, jeigu 
Pirmo laipsnio privilegi- tos informacijos nėra tei- 
juotųjų yra tik keletas singos, Immigration and 
tūkstančių, antrojo laips- Naturalization Service ne- 
snio privilegij u o t ų j ų, 
kurie dar ištaigingai 
gyvena, yra 30.000 
— 40.000. Toliau eina tie, 
kurie gyvena žmoniškai: 
jų yra apie 200.000 visoj kestis $3.00 bus sugrąžin- 
Sovietų Rusijoj. |tas aplikantui.

O visi kiti?! Jų yra apie Sugrįžimo leidimai iš- 
160—170 milijonų visoj duodami vieniem metam, 
Rusijoj, jie yra tikri pro- bet .jeigu ateivis turi gerą 
letarai ir skurdeivos.

ssioner
and Naturalization, 
shington, D. C.

— M
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galės patikrinti aplikanto 
legaliuką įleidimą nuola
tiniam apsigyvenimui. To
kiame atsitikime negali
ma išduoti leidimo ir mo-

priežastį, galima laiką pa-
K. Sirūnas. ’ ilginti, bet kiekvieną sykį

PATAPK AMERIKOS 
PILIEČIU!

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”, kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 10c.. su prisiun- 
timu 15c. Rašykite:

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ais.sute.se



