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j DABARTIES į 
I BILDESIUOS i

ATVYKO Iš LIETUVOS
KUN. F. KAPOČIUS

Pirmadienį, rugsėjo 20 
d. atvyko iš Lietuvos kun. 
F. Kapočius, Prisikėlimo 
bažnyčios (Kaune) staty
mo komiteto pirmininkas. 
New Yorke kun. F. Kapo
čių sutiko kun. A. Petrai
tis, Worcesterio lietuvių 
Šv. Kazimiero par. klebo
nas ir kiti kunigai ir pa- 
saulioniai. Kun. A. Petrai
tis savo automobiliu spe
cialiai vyko į Nevv Yorką 
parsivežti garbingą sve
čią kun. F. Kapočių į 
Worcesterį. Sveikina m e 
atvykusį Garbingą Sve
čią, kun. F. Kapočių!

Castel Gandolfo, Rūgs. 
18 d., — šv. Tėvas, Popie
žius Pijus XI įspėja .Aus
trijos katalikus nuo pavo
jaus, kokį sudaro naciai 
savo prieškatališkais sie
kiais. Šv. Tėvas šį įspėji
mą padarė, kada jo audien 
cijoje buvo Vokietijos, 
Britanijos, Prancūzijos 
Austrijos pilgrimai.

LIETUVOS PASIUNTI
NYBES ŽINIOS

1. Dėl penkių stipendijų 
Amerikos lietuvių jauni
mui V. D. Universitete 
Kaune.

Amerikos lietuvių spau
doje buvo tilpę oficialūs ir 
neoficialūs pranešimai a- 
pie tai, kad jau šiems mo
kslo metams prasidedant, 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto Kaune lituanistikos 
skyriuje skiriamos pen
kios stipendijos Amerikos 
lietuviams. Pasėkoje tų 
pranešimų pasirodė, kad 
yra žymus Amerikos lie
tuvių jaunimo skaitlius, 
kurie jau atsiliepė ir pa
reiškė norą tą progą pasi
naudoti. Gaila, kad nevisi, 
o tik penki tegalės stipen
dijomis pasinaudoti, nes 
tai yra tik pirmas toks 
bandymas ir lėšų dides
niam stipendijų skaitliui 
nebuvo galimybes narū- 
pinti. Paduoti kandidatų 
prašymai jau pasiųsti 
Kaunan ir naujų kandida
tų prašymų jau nebelau
kiama ir patariama nebe
siųsti iki kitos progos, a- 
pie ką, žinoma, bus pra
nešta atatinkamu laiku. 
Žymi dalis prašymų, ku
riuos buvo surinkęs p. Jo
nas Bagdžiūnas - Borden 
Čikagoje, buvo pasiusti 
Kaunan per čia buvusius 
Seimo narius; kita dalis 
pasiųsta iš Vašingtono. 
Dabar belieka laukti ži
nios iš Kauno: kas tas 
penkias stipendijas laimė
jo. Kandidatams, kuriems 
stipendijos bus pasiūlytos, 
bus apie tai pranešta as
meniškai taip greit kaip 
jų pavardės bus patirtos.
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DARBININKAS

Lavvrence, Mass. — Pra
nešama, kad CIO darbi
ninkų organizacija laimė
jo balsavimus American 
Woolen kompanijos darbi
ninkų balsavimuose.
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CIO LAIMĖJO LAVV
RENCE

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, neturi teisJs va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Lietuvos ansų tvirtovės: Kairėje Že mės Bankas, desmeje — Lietuvos Bankas.

SMARKUS MŪŠIAI 
SHANSI PROVINCIJOJE

VOKIETIJA DEMONS
TRUOJA KARO JĖGAS

• •Peiping, Kinija — Japo
nai smarkiausiai puola ki
niečius Shansi provincijoj. 
Šimtai žuvo mūšiuose.

Shanghai, Kinija—Cho
leros liga smarkiai ple
čiasi. Šiame mieste jau 
serga virš tūkstančio 
žmonių; kasdien miršta a- 
pie 50 žmonių.

12 Armijos Dalių Pasiuntė 
Į Šiaurinę Provinciją

JAPONAI UŽSIMOJĘ 
SUNAIKINTI NANKING

Shanghai, Kinija — Ja
ponai sutraukė didžiulį o- 
ro laivyną ir pasiruošę 
pulti iš oro Nankingą, Ki
nijos sostinę. Japonai į- 
spėja visus gyventojus, 
kad išsikraustytų. Nan- 
kinge gyvena virš milijo
no žmonių. 40 japonų karo 
orlaiviai jau bombardavo 
miestą. Daug žmonių už
mušta.

Jung. Valstybių amba
sadorius tuojau pradėjo 
kraustytis ir įsakė vi
siems amerikiečiams išsi
kraustyti. Bet kaikUrie A- 
merikos gydytojai ir slau
gės nusiteikę esą pasilikti 
globoti sužeistuosius. Bri
tų ambasadorius taip pat 
nutarė pasilikti.

Berlynas, Vokietija, — 
Rūgs. 20 d. — Diktatorius 
Hitleris slaptai pasiuntė 
12 armijos dalių į šiaurinę 
Mecklenburg ir Pomerani
ją provinciją, kur įvyks! 
didžiausį manevrai, kokių 
dar nėra buvę nuo Pašau- j 
linio Karo. Kitą sekmadie
nį atvyksta į Vokietiją! 
pamatyti manievrų Itali
jos diktatorius Mussolini.

Užsienių koresponden
tams uždrausta vykti į 
manevrų provincija; pi
liečius įspėjo nuo šnipų; 
trafikas sulaikytas ma
nevrų provincijoie. Ber- 
lvne mokyklos uždarytos. 
Gyventojams įsakvta būti 
Dasiruošusiems taip, kain 
karo metu gintis nuo už
puolimo iš oro.

Šeštadienį, rugsėjo 25 
d., Italijos diktatorių Mu- 
ssolini pasitiks Hitleris 
Muniche; pirmadieni tie
du atvyks į Berlvną. Tre
čiadienį, rugsėjo 29 d. Mu
ssolini išvyks iš Vokieti
jos.

ISPANIJOS SUKILĖ
LIAI UŽĖMĖ LOS 

CALLEJOS
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JFranco Kariuomene Užėmė
Providence, R. I. — Pe

reitą sekmadienį, rūgs. 19 
d. apie 40,000 katalikų išė
jo organizuotai ir sudarė 
gražiausią paradą Jėzaus 
Vardo garbei. Parado žiū
rėjo J. E. vyskupas Fran
cis P. Keough, D. D., gub. 
Robert E. Quinn ir kiti 
aukštieji Bažnyčios ir val
stybės vadai. Paradui pa
sibaigus, visi suėjo ant 
Dexter treniravimosi aik
štės, kur suteiktas palai-

Vieškelį į Gijon
ISPANIJOS SUKILĖLIAI HULL PRAMATO KARĄ 
VISUOSE FRONTUOSE

ATAKUOJA RADIKA
LUS

EUROPOJE

2. Dėl naujo Amerikos 
atstovo Lietuvai.

Iki šioliai Amerikos 
Vyriausybė skirdavo vie
ną ministeri, kuris, gy
vendamas Rygoje (Latvi
joje), atstovaudavo Ame
rikos vyriausvbę trijose 
Baltijos valstybėse: Esti
joje. Latvijoje ir Lietuvo
je. Dabar Amerikos Vy
riausybė rado reikalo Da- 
skirti Lietuvai atskirą 
ministeri, kuris gyvens 
Lietuvos laikinoje sosti
nėje Kaune. Toks Ameri
kos Vyriausybės žvgis y- 
ra aukštai įvertinamas 
Lietuvoje, tuo džiaugiasi 
ir Amerikos lietuviai. Ry
šium su tuo šiomis dieno
mis Lietuvos Pasiuntinvs 
Vašingtone, p. P. Žadei- 
kis. buvo atsilankęs pas 
Valstybės Sekretorių no
na Cordell Hull ir pareiš
kė jam Lietuvos Vyriau
sybės padėką ir pasitenki
nimą. Prie tos progos

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Is
panijos sukilėliai kalnuo
se linkui Gijon smarkiai 
sumušė Ispanijos radikalų 
kariuomenę ir paėmė vi- 
siškon kontrolėn vieškelį, 
kuris veda į Gijon, pasku
tinę Biskajaus įlankoje 
radikalų tvirtovę. Sukilė
liai pžėmė požemį prokurį 
vieškelis eina. Keletą šim
tų žmonių žuvo mūšiuose.
ITALIJOS KARIUOME
NE PASIRUOŠUS VYKTI 

Į ISPANIJĄ

Boston, Mass. — Vals
tybės Sekretorius Cordell 
Hull, pirmadienį, rūgs. 20 
d. pareiškė, kad Europoje 
įvyks “ekonominė arba 
militarinė katastrofa” lai
ke sekančių dviejų metų. 
Tuo pačiu metu jis pareiš
kė, kad Jung. Valst. ne- 

i bus įveltos į tą katastro- 
-|Lą.~- -...... ■

Iš Londono praneša, kad 
arti Gijon, Ispanijos karo 
orlaiviai bombardavo An
glijos laivą, bet į jį nepa
taikė. Spėjama, kad tai 
buvo Ispanijos radikalų 
valdžios karo orlaivis.

minimas Švenčiausiu Sa-J Madridas, Ispanija —
Gen. Franco armija ka- Sekretorius Hull savo 
nuolėmis bombarduoja pranašavimus parei š k ė 
Madridą. Radikalų vai- Statler viešbuty, kur jis 
džios gynėjai nepasitiki kalbėjo konferencijoje a- 
savo jėgomis, kad jie ga- j pie distribuciją, 
lės atsilaikyti prieš suki-i --------------
lėlius. Ispanijos radikalų; 
kariuomenėje eina smar- 

i kus bruzdėjimas ir persi -
___  __ _ _ I grupavimas. Anarkistai,

da Jung ” Valstybių vai- užimdavi Gijon uždavė Laundry kompanija užda- 
džia paskelbė draudimą! skaudų smūgį Valencijos rė savo skalbyklą rugpiū- 
gabenti ginklus ir amuni
ciją i Kiniją ir Japoniją, 
tai Kinijos valdžia griež- - , „ v. .
tai užprotestavo prieš to- se miestuose ir mieste- reikalavo vežiką grąžinti 
ki Jung Valstybių žygį huose. Prieš komunistus darban. Kompanija nesu- 
Kinijos ambasadorius Wal išėjo griežtai kovoti ir tiko, nes tas darbininkas 
shingtone Įteikė savo vai-1 buv?s jų ministeris L. Ca- esą negrąžinęs surinktų iš 
džios protestą ir išaiškino palerro ir kiti. m 
Kinijos vyriausybės pa
žiūras į Jung. Valst. su-į

___  w varžymą gabenti ginklus! 
Ispanijos rubežius, Rūgs. I ir amuniciją į Kiniją ir 
20 d. — Ispanijos sukilę- Japoniją.

• Kinija būtu patenkinta, 
žygiuodama į Gijon! jeigu Jung. Valstybių val- 

jos. Sukilėliai po smarkių dus pardavinėti ir išvežti 
mūšių radikalų valdžios -- ’ -•
pasistūmėjo artyn Gijon.
30 LEGIONIERIŲ AUTO- _______  ______ _________
BUŠO KATASTROFOJE komvbės už tuos laivus.

Hartford, Conn. — Ank- Kinijos valdžia sako, kad
sti pirmadienio rytą, rug
sėjo 20 d. iš čia vyko au
tobusu į New Yorką da
lyvauti Amerikos Legiono

kramentu. Šis katalikų 
viešas Šv. Vardo pagerbi
mas buvo labai įspūdin
gas ir reikšmingas.

KINIJAI NEPATINKA 
JUNG. VALSTYBIŲ 

NEUTRALUMAS

Nanking, Kinija — Ka-

•

KOMPANIJA KELIA 
BYLĄ UNIJOMS

St. Paul, Minn. — Eik

Roma, Italija — Prane
ša, kad visoje Italijoje 
prasidėjo savanorių re
gistravimas, kurie pasi
ruošę vykti i Ispaniją ir 
kovoti prieš radikalus, 
kad greičiau užbaigti ci
vili karą Ispanijoje.

valdžiai. Anti-komunisti- čio 4 d., kada kilo strei- 
nis judėjimas eina ir ki- kas dėl atleisto iš darbo 
tuose radikalų valdomuo- vieno vežiko. Darbininkai

t

Valstybės Sekretorius tei
kėsi pareikšti keletą prie
lankių žodžių Lietuvai ir 
lietuviams pabrėždamas, .
kad šis Amerikos Vyriau- nacionalistų~kanuome-
sybės žingsnis, kongreso n*L ± xj
užgirtas, beabejo dar la-' užeme kaimelį Los Calle-; dzia butu visiškai uzdrau- 
biau suartins mūsų dvi 
valstybes, kurios ir taip 
jau yra susirišusios drau
gingumo ryšiais ir kad 
skaitlinga Lietuvos išeivi
ja, apsigyvenusi Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
yra stiprus giminystės ry
šys tarpe dviejų tautų.

Naujas Amerikos minis
teris vienai tik Lietuvai 
paskirtas Min. Owen J. C. konvencijoje. Važiuojant 
Norem iš Montana štato, iš Hartfordo netoli We- 
Jo išvykimo laikas Kaū- thersfield rubežiaus, au- 
nan dar nenustatytas, tobusas 
New York’o lietuviai 
rėš progos jį Dalvdėti. 
Washington, D. C. 
1937 m. rugsėjo 20 d.

Hendaye, Prancūzijos -

v • ginklus Kinijai ir Japoni
jai. Bet dabar paliko lais
vę privatinių kompanijų 
laivams, o tik neima atsa-

I

toks uždraudimas visai 
nepalies Japonijos, nes ji 
ir be Amerikos laivu turi 
didelį laivyną ir todėl už 
tuos laivus nereikia jo
kios Amerikos atsakomy
bes.

GRĮŽUSIEJI IŠ ISPANI
JOS BUS BAUDŽIAMI

. Taigi pa-. klientų pinigų. Strei k ie
tys radikalai susikivirčijo riams atėjo į talką ir kitų 

unijų darbininkai. Taigi 
dabar kompani ja kelia by
lą prieš 10 unijų ir reika-

ir vieni kitus smaugia.

ISPANIJOS RADIKALU , ]aujaj kad teismas priteis- 
ytų Jai atlyginti $300,000

TARYBOJE
TOS TAUTU SĄJUNGOS nuostolių. Dabar kompa-

TiRVRn.TF nijos advokatas prašo tei
smo leisti užareštuoti tų 
unijų pinigus.Geneva — Rūgs. 20 —

Tautų Sąjungos posėdyj
Ispanijos . radikalų va_l- UŽSIBAIGĖ DARBININ- 

atctnvac! crovn emu- i

nuvažiavo nuo 
tu- vieškelio ir dideliu smar- 

! kurnu trenkė į medį Good-, 
win parke. Autobusu va- '■ 

i žiavo 45 žmonės, legionie- — ? — 1 • • V_  • • v •

SUŽEISTA 120 ŽMONIŲ 
VOKIETIJOJE

Berlynas, Rūgs. 18
:------ -—— | riai ir jų žmonos ir iš jų Vakar kariuomenės para-

šiandien laidojamas Če- 30 tapo sužeistu, keli pa- do metu sulužo platforma 
koslovakijos tautos va- vojTngai. Nuvežti į Hart- ant kurios stovėjo apie 
das, buvęs pirmasis prezi- fordo ir ŠV; Pranciškaus 5000 žmonių. Sužeista a» 
dentas T. Masaryk’as. I ligonines. pie 120 žmonių.

džios atstovas gavo smū
gį. Ispanijos radikalu val
džios kandidatas į Tautų 
Sąjungos tarybą norėjo 
būti išrinktu tos tarybos 
nariu. įvyko balsavimas. 
Jis turėjo gauti du treč
daliu visu nariu balsų, bet 
gavo tik 23 iš 47 balsu. 
Tokiu būdu Ispanijos ra
dikalai neteko vietos Tau
tų Sąjungos taryboje.

Ispanijos sukilėliai - na
cionalistai džiaugiasi to
kiu radikalu pralaimėji
mu. Vadinasi, valstybės, 
priklausančios prie Tautų 
Sąjungos, nebėpripažįsta 
Ispanijos radikalų val
džios kaipo atstovaujan
čios visą valstybę. _ \ y

t
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KŲ SEIMAS NEW 
HAMPSHIRE

Portsmouth, N. H. —čia 
užsibaigė New Hampshire 
Darbo Federacijos sei
mas. Prieš užsibaigsiant, 
visi atstovai pagerbė a.a. 
kongresmoną Connery, Jr. 
iš Lynn, kuris buvo nuo
širdus darbininkų reikalų 
gynėjas. Seimas vėl išrin
ko John L. Barry iš Man- 
chester 19 terminui prezi
dentu. Rezoliuciją, kad 
Darbo Federacija siektų 
vienybės su CIO seimas 
atmetė, pareiškė pasitikė
jimą William Green’ui, A- 
merikos Darbo Federąci- 
jos prezidentui.

I

VVashington, D. C. —
Pranešama, kad iš Ispani
jos bėga visi amerikiečiai, 
kurie buvo ten nuvykę pa
dėti radikalams prieš Is
panijos sukilėlius. Bet da
bar, kada Ispanijos radi
kalams pradėjo nesisekti, 
tai amerikiečiai būriais 
grįžta į Jung. Valstybes. 
Šiomis dienomis grįžta a- 
pie 50 amerikiečių, kurie 
tarnavo Ispanijos radika
lų kariuomenėje. J. V. val
džia iš grįžusiųjų atims 
pasus ir jie jų kitą kartą 
nebegaus. Tai bus bausmė 
už nepaklausimą valdžios, 
kuri įspėjo amerikiečius 
nevykti į Ispaniją. Dviem 
ponam negalima tarnauti.

PIRMAS KALINYS UŽ
SIMOKĖJUS UŽ LAIKY

MĄ KALĖJIME

Kaunas — Pagal naują 
įstatymą kaliniai moka už 
išbūtą k-me laiką po 3 li
tus per dieną. Kauno s. d. 
kalėjime kai. Zibolis Pra
nas už išsėdėtą laiką už
simokėjo Lt 1980, turi ka
lėti iki gyvos galvos.

Šiaip iš kitų kalinių kol 
kas sumokėjo palyginti 
mažas sumas.
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‘DARBININKO* METINIS BALIUS ♦

IR MINĖJIMAS J. A. V.
150 MĖTŲ KONSTITU

CIJOS SUKAKTIES

Penktadienį, rugsėjo 17, 
š. m., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Petro par. svetainėje, 492
E. 7th St., So. Bostone, į- 
vyko “Darbininko” Meti
nio Baliaus rengėjų susi
rinkimas.

Susirinkimą ati d a r ė 
“Darbininko” redaktorius 
A. F. Kneižys. Trumpoje 
savo kalboje pasveikinęs 
atsilankiusius dalyvi u s, 
nupasakojo susirinkiiho 
tikslą ifr prašė susirinku
sių išrinkti vakarui vėsti 
pirinihinką ir užrašymui 
nutarimų, raštininką..

Susirinkimas vienbalsiai 
išrinko pibm. A. F. Knfeižį 
ir raštininku J. Kumpą.

Jiedu buvo patvirtinti 
ir kitiems susirinkimams 
pirmininkauti ir raštinin
kauti.

Rengiamojo baliaus rei
kalu teigiamai ir nuošir
džiai pasisako kalbose: A.
F. Kneižys, J. Kumpa, J. 
Smilgys, M. Kilmonytė, J. 
Romanas, O. Siaurienė, p. 
Puodelienė, p. Cūnienė, p. 
Jeskevičius, p. Stankūs; p. 
Kališiuš, p. K. Šidlauskas, 
p. Mešlys, p. Smigias, p. 
V. Valatka, p. Jėneliūnas. 
p. Zavetskas ir k.

Po teigiamo pasisaky
mo kalbėtojų vienbalsiai 
nutarta šio “Darbininko” 
metinio baliaus proga mi
nėti ir J. A. V. 150 m. 
konstitucijos sukaktį'*" ‘

Darbui skirta devynios 
komisijos: Biznio, Kvieti
mų, Propagandos, Priėmi
mo, Spaudos, Ceremonijų, 
Šokių, “Post Office” ir Ti- 
kietų platinimo.

Kad darbas būtu tūo- 
jaus pradėtas, išrinkta 
komisijų pirmininkai.

Komisijų pirmininkais 
išrinkti šie: Biznio — L. 
D. S. 8 kp. Cambridge su 
p. Plekavičium priešakyj; 
Kvietimų — p. Cūniėne; 
Propagandos — A. k. 
KneižyS; Svečių Priėmimo
— p. Puodelienė; Spaudos 
darbų — Št. Griganavi- 
čius ir p. A. Peldžius; Ce
remonijų — p. J. Roma
nas; Šokių - Muzikos — 
p. Dr. Mešlys, p. E. Mark- 
sienė, p. St. Valatkėvičie- 
nė; ‘Skrajojamos PaštOs’
— p. 6. Siaurienė; Tikietų 
platinimo — J. Kumpa, p. 
Janušonienė ir V. Valat
ka.

Sekantis visų komisijų 
pilnas susirinkimas, nutar
ta turėti rugsėjo 27, 1&3T.

Susirinkime dalyvavo 
šie: A. F. Kneižys, J.
Kumpa, St. Grigahavičius, 
p. Dr. Mešlys, p. J. J. Ro
manas, p. Puodelienė, p. 
St. Valatkevičieriė, p. E. 
Marksienė, p. M. Kilmo
nytė, p. Cūhiėhė; p. Janu
šonienė, p. V; Valatka, p. 
J. Jeskevičius, p. K. Neu- 
roniš, p. Valatkevičius; p. 
KališiUS, p. Jankienė, p. 
Zavetskas, p. Smilgys, p. 
Plekavičiuš, p. K. Šidlaus
kas, p. St. Janėliūnas, KĮ. 
Sabeckis, St; Stankus, J. 
Puzarka, F; Uravičius-, J. 
Januškevičius; J. Smigias; 
B. Lukas'ėvičius, J. Vin- 
čiūnas, O. Siaurienė, p.

Rap;;*< zMizgirdienė

PADĖKA
iš

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2860

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valanddi nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir ntio 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis ano 9 ik! 12 v. diena. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. diena.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHiS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: i—4 ir 6—B

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.
—- g , » V ——

Kun. K. Jenkūi, 
Lietuvos sugrįžimo 
bankieto rengėjai, patyrę 
didelį ir nuoširdų rėmimą, 
aukomis ir darbu reiškia 
gilią savo pagarbą ir ta
ria savo lietuvišką ačiū 
šiems asmėniihš — auko
tojai: J. Štriguttas, p. Gri
gas, p. Plevokžiš, p. Škud- 
rįš, p. AluseVičietie, p. 
Marcinkienė, p. NOtinke- 
vičiūš, p. JUbkonietlė, p. 
Žardėčkiėne, p. Motiejū
nienė. p. KibAbtlėtlė, p-. 
Slatkevičięriė; p. Litigėvi- 
čienė, p. RAškaUškifeiiė, p. 
Mizgirdiene, p. Jakimavi
čienė, p. Jbskėvičiėnė, p. 
V. Skurdiėnė. p. 0. Skud- 
riėjiė. p. Markšienė. Dau
giausiai tikifetų pardavu- 
šiėji: V. Skiidrfenė, A. 
fttai-ksūitė, M. kilfhbnytė, 
p. Slatkbvičiėnė, t>. Jaki
mavičienė, J. Raškauskfe- 
nė, M. Preskinienė, M. 
Grilėvičititė, ft. Juška, p.

jo 
proga

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADWAY; TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PRASPERTY WINNBR 100 Proof i Btet. Senumo;

KVORTA — $1.25 
FAtRWAY 90 Proof Ž Mėtų BeMmb

KVČRf A — $1
GIN kvorta ............. .............
RUM už pt. — 69c. kvorta 
į ALtJS į ’

BAY STATĖ 3 tenai
už 25č.

*

I
*

................. 299b.
.... .................$1.25 
GARRISON
90 probf degtinės 

KvdrtĄ — $1.(W
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SalIus iM šdioAi ~ baLius ir šokiai
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DARBININKO METINIS

BALIUS ir ŠOKIAI
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1. V. 150 Metą Konstitucijos
Sukaktį Paminėti

ELKS BALIJtOOM, 8 MAGAZINE ST.,
CAMBRIDGE, MASS.

Prašome visų iš anksto ruoštis į šį “Darbininko” 
metinį parengimą.
v

BALIUS IR ŠOKIAI — BALIUS IR ŠOKIAI

Brasienė; K. Vosylienė, p. kui, tikėkite ar ne, jog y- 
Vilkienė, A. Janušonienė,
V. Skudris, O. Mizgirdie- 
nė.

Rengėjų Komisijos var-' parvažiavimą, kad būsiu 
dū Šodalicijbs Pirmininkė, Bostone maždaug vidury ;

A. Marksaitė. spalių”.
-------------- -------------

L. R. K. FEDERACIJOS 3-JO Rūgs. 19 d. mirė, miesto 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS ligoninėje, tris savaites 

įvyks antradienį. Rugsėjo - Sept. pasirgęs, Adomas Šaukt
ai d.; 7:30 vžl. vkSšfe, tat 5-tos ^as, 78 metų, gyv. 192 W. 
gatvės Bažnytinėje SV. FėtH> pft- Qth gt paėjo Dusmenų 
rapijos salėje, So. Bbston, Mass. j 
Kviečiami visi atstovai dalyvauti.

Valdyba.

ra labai sunku gauti tin
kamą laivą. Tiek galiu da
bar pasakyti apie savo

parapijos. ,Ąmerikoje pra
gyveno 35 metus. Paliko 3 
dukteris, sūnų ir giminių., 
Laidojamas rūgs. 21 d. 9 
vai. ryte iš St. Petro baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
kapuose.

SPALIŲ 30-TĄ 
“HALIX)WĘEN” ŠOKIAI
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
i ;
i 1 
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kime stud. Mykolui sėk
mingai užbaigti moksluš 
ir pasilikti ištikimu kata
likybei ir lietuvybei.

DOLAN TURI GRĄŽINTI 
MIESTUI $171,579-___

Šiomis dienomis Massa
chusetts valstybės aukš
čiausias teismas, peržiū
rėjęs Edmund L. Dolan 
bylą, kurią prieš jį vėdė 
miestas ir aukštesnio teis
mo teisėjas Hanify pri-

: teisė, kad Dolan, kuris bū
damas Bostono miesto iž
dininku pasidaręs “nele
gali pelną”, turi grąžinti 
miestui $171,579.59, teisė
jo Hanify sprendimą pa
tvirtino.

Mayoras Mansfield to
kiu laimėjimu ląbai paten
kintas. .vf j> f h t > J

PARODO IŠMINTINGU
MĄ

1 ‘ '

Nesenai buvo sUvažiavu- 
sių daug Amerikos mergi
nų į Atlūntic City, N. J 
savo grožio |rod; 
Panelė Keitė '__ x_
Hockettstown, N. J., tapo 
išrinkta jų kaipo gražiau
si, titulu “Miss America”. 
Kaipo tokią fotografai 
norėjp nufotografuoti, te
atrai, kinai ir spauda pa
samdyti. O ji paspruko 
namon. Už tai daug rimtų 
kritikų pripažįsta jai rim
tumo, kuklumo ir išmin
tingumo. Praeity nedaug 
tokių gražuolių yra buvę. 
Nežinia ar daug tokių bus 
ateity? Jos tėvas bando 
jai įkalbėti, kad ji už gau
sų atlyginimą savo pa
veikslą duotų kompani
joms dėti ant magazinų 
viršelių. Matysime ar tas 
įvyks.

•> 
grožio |rodymo dėlei, 
(ė Keitė Čooper iš

KOKS ŠIEMET LIETU
VOJE DERLIUS

JUOZAS M. DILIS
DiNtNkASLAIKRO

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

866 W; Broadvvay 
So. Bostoii; Mass.

• *

L Si. LIQUUR STORE
Parduodam gerią,ušius.įvai- 
rip rfišiu TONIKĄ, DEG> 

TIN?, ALŲ ir VYŽTĄ.
Visokiose įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkom ii Vlstj U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki
mas didžiausias ir įvaikinusias. 
POKILIAMS, VE$TUV fi M Š, 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SQU-th, Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST., SO. BOSTON, MASS.

LDS. į-Moš kubuos 
SŪSIRikKlMAS

Įvyks'- ketvirtadienį, Rugsėjo- 
Sept. 23 d., 7:30 vai. vakarė, ant 
7-tos gatvės, šv. Petro parapijos 
skleje, So. Boston, Mass. Kviečia
mi nariai dalyvauti. Valdyba.

susirinkimas;<4 ' - . • Z -t IMarijonų Kolegijos Sky- ______  ____ ____
riaųs susirinkimas įvyks šokius, kurie įvyks para-

£. y < i i41, * ____ tA— A •• » • — •*. a -w—■
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Vyčių 17-ta kuopa ren
gia metinius “Halloween”

• £

LANKĖSI

?enktadienį, rugsėjo 24 d. pi jos svetainėje, 
:30 vai. vakare, Šv. Pet- Seventh St., Šo 
f o par. salėje. Prašome 
visų narių skaitlingai da

lyvauti. Valdyba.

iiĖfcoLEkfci JOš — Mi
sijos — tAutlMs AP-!

VAIKŠČIOJIMAS 1 
’ I

Šekmadiėhį, Šv. Petro j 
bąžriyčiojė kunigai prane
šė, kad rugš. 30 d., 7:30 
vąį. vak., prasidės Pran-! 
ciškbmį tretinihkų mėti
nės rekolekcijos. Jas ves 
kuri. Tėvas JūstihAs, O. 
M. Č. Mėkolekcijose galės 
lankytis visi, kurie ta bro
lija įdomauja.

Kunigai paskelbė ir mi-l 
sijas-, kurios prasidės spa
lių 4 d., 7:3d vai. vak. — 
moterims. Jie prašė para
pijiečių apsirūpinti savo 
reikalais iki misijų, kad 
per misiąs galėtų rūpintis 
tik sielos reikalais.

Kunigai paskelbė ir spa
lių 9 d. apvaikščioiimą, 
kurs įvyks spalių 3 d., 2 
vai. po pietų, Municipal 
salęje.

KtSTGAS kAZlMifeliAS 
VĖNgRAS PARVAžIUb- 

Ja, bet vėlIAu

I

, 492 E. 
South Bos

ton. Gros geras orkestras. 
Įžanga 25 centai.

Komisija kviečia Vyčių 
kuopas iš kitų kolonijų, 
taipgi draugus ir drau
ges. Bus nepaprasti šo
kiai — sale bus gražiai 
papuošta ir bus įvairių 
margumynų. Iš anksto 
kviečiame, kad turėtumė
te prisirengti su kostu- 
mais, nes už gražiausi ir 
juokingiausį kostumą bUs 
duodamos dovanos.

Vėliau skelbsime įdė
mius dalykus, kurie įvyks j 
tuose šokiuose. Neužmirš
kite pasižymėti, kad spa
lių 30 dieną Vyčių pasi- 
lihksmiriimo ir juokų die
na. A.E.L.

v •
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kun. K. Vengras atrašė 
savo plūstamiems south- 
bostoniečiams laišką apie 
savo parvažiavimą. IS 
pirmesnių rašinėjimų jo
prieteiįai suprato, kad jis 
parvažiuoja viduryj, rug-parvažiuoja viduryj rug
sėjo menesio. Užtat jie 
pradėjo rengti jam. ir ban- 
kietą. Kun. K. Vengras 
rašo laišką rugpiūčio 31 
d., ir šaJto: “Rugsėjo vi
durį turiu atlikti dar Vie
ną moksle egzaminą. Pas-

APSIVEDĖ

Augustinas Bilinskas ap
sivedė su Adele Čiunyte, 
gyv. 176 Colbufrn St., E. 
Dedham, Mass. rugsėjo 19 
d., šv. Petro par. bažny
čioje, So. Boston, Mass. 
Liudijo Jonas Laučka ir 
Stahislava Sakalauskaitė.

šeštadienį 
lankėsi seni 
skaitytojai 
Kazimieras 
Balčiūnai i 
Conn. P-nai Balčiūnai at
vežė, savo sūnų Antaną į 
Boston University. Moks
lo metu jis apsigyvens 
Bostone pas p. Jakštus.

“Darbininke” 
“Darbininko” 

ir rėmėjai, 
ir Viktorija 

iš Hartford,• v

Šiemet Lietuvoje buvo 
nepalankus oras paša- 
raVis — dobilams, šienui. 
Todėl pašarų šiemet ūki
ninkai turės žymiai ma
žiau; Tačiau daržų ir javų 
derlius šiemet buš dides
nis, kaip pernai. Kiek ma
žesnis derlius gautas tik 
kviečių ir žirnių; visų ki
tų javų derlius bus 5—15 
procentų didesnis. Ap
skaičiuojama, kad visas 
visos Lietuvos derlius šie
met duos javų šitiek tonų 
(tona — 1000 kilogr.): 
Rugių . 
Kviečių 
Miežių . 
Avižų .. 
Žirniu . 
Vikių . 
Linų 
Sėmenų
Bulvių .............. 2.102.199

Javų užteks ne tiktai 
krašto reikalams, bet bus 
dar diktai perteklius ir 
parduoti į Užsienį. Tsb.

v •

535.930
172.120
290.620
359.580

58.240
17.180
40.960
37.880

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
LABAI SVARBU 
LIETUVIAMS!

MONTELLO, MASS.
PARSIDUODA geri for- 

ničiai. Turiu parduoti šią 
savaitę. Atsišaukite tuo
jau — gausite pigiai, 43— 
45 Arthur St., ant antrų 
lubų, Montello, Mass. (17)

Telefonas 
SOUth Boston 

9800 
šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLtMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS IN&, 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR

Mykolas Grendelis, Bos
ton Collėge studehtas 
vienbalsiai išrinktas tos 
Kolegijos Track Teatn ve
dėju. Stud. Grendelis kitų 
metų pavasarį užbaigs 
Kolegijos kursą.

Pereitą savaitę stud. 
Mykolas Grendelis sugrį
žo į namus iš New Yorko, 
kur jis praleido apie porą 
mėnesių. So. Bostone jts 
yra daug dirbęs Vyčių 
kuopoje; yra buvęs tos 
kuopos raštininku ir pri
klauso prie tos kuopos 
Basket Bali ratelio. Lin-
■. t į.rr įfO’i ‘ a k j 4%;«T>

NEBOK ŽILAS
IŠRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Panai
kina Žilini^, Plauku sllhkinlį Ir Plei
skanas Šias gyduoles privalėtu 10- 
wėt kiekviena^, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukit J6s aff- 
taiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai- Nėra nieko už jas ge
resniu iki šiol išrasta. Specialiai aa- 
pnAinrtintmtrf pasiūlome dideli $2.d0 
pakelį už $1j00. Užsisakyk šiandien 
ir sutampyk dolerį Jeigu nebusite pil- 
r,ai’#iten įtintas, jonttr TrfnfgSl bnš su- 
liražinti. Reikalaujame agentu. ■ 
VAIX)RTONE HERB CO.;

Dept. U ’
Box 305, Clintont Indiana.

Pirmiausiai prašome Va
karinių, šiaurės ir Pietų 
Valstybėse gyvenan č i ų 
liėtiivių ir kitų atsiliepti, 
kurie žilio jų gyvenamą, 
praneškite.

Miestuose ar ūkyse gy
venanti būtinai atsiliepki
te, nes norime sužinoti 
kur ir kas gyvena. Jokių 
iškaščių tame nebus nė 
kitų blogumų, bet kaip tik 
pačių lietuvių naudai bei 
gerovei. Taigi labai pra
šome visų atsiliepti. Pra
šome pranešti aiškiai var
dus pavardes ir adresus 
šiuo adresu: Liet. Biuras, 
8713 Avalon, Blvd. Los 
Angeles, Califomia.

Liet. Biuro Vedėjas.
P. S. Labai prašome ir 

kitų lietuvių laikraščių 
šią žinelę patalpinti savo 
laikrašty ir jei galima tą 
laikraštį su ta žinele pri
siųsti.

• <

SŪNUS
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 
LIETUVIŲ GRABORtUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East BroaUway 

South Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 1487 
Residence: 198 M St.
TeL ŠOU Boston 3960 

Patarnavimai Dieną Ir frafctf
k ; 1 J 1 • • ’ ’■* - f • /

7
/

Tel. South Bdston 0813
0. A. ZALETSKAS
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
FuneraI Home ir Res. 
564 East Broadway

A . y .

P. J. AKUNEVICH IR SUNOS
GRABORIUS - UNDERTAKĖR 

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse;
258 BRbADttAY, SO. BOSTON, MASS. 

Telefone .ŠOUth Boston 4486.
BROC^TOJtb bflSAŠ: TėL Brockton 4110

j Montello, MaHs.
‘t

L 16-18 intervale Street, 
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Antradienis, Rugsėjo 21 d., 1937 • .J. ■ \ Į >
v n

Ten, Kur Žuvo Darius ir Girėnas
Kaip Dabar Atrodo Toji vės, mažų medžio dalelių 
Vieta, Kur Prieš Ketve- ir kt. šiandien, po keturių 

rius Metus Įvyko Baisi
Katastrofa

i 4

i DARBININKAS 5 3

kai

Cambridge, Mass.
i ' ■ < v T * . - ; i

siemsi savo parapijie- pyti, kad tiek, Lietuvos 
čiams, ypač Seserims mo- žydų gyvai suinteresuoti

** * • • _ • y—k « . • t

. ? —
sionizmu ir Palestinos 
reikalais. Tsb.

kytojoms už išpuošimą 
svetainės, vaikučių priren
gi mą ir išmokinimą ir šei
mininkėms už vakarienės 
valgių pagaminimą ir pa-

----  • ” dir gerbiamą kleboną kun. 
Juškaiti negalėjo sutal
pinti. Vieniems prisėio vi- . r__ ______
są vakarą stovėti ir žiūrė- tarnavimą, už dovanas "ir 
ti kaip kiti šveičia ska-j visiems kitiems, kokiu 
nius valgius, šaunių Cam- nors būdu prisidėjusiems 
bridge’iaus šeiminink i ų prie to šaunaus parengi - 
pagamintus ir klausytis mo. 
gražios programos, o kiti i 
grižo į namus.

Toastmasteris kun. P. Į kun. j. Plevokas, Nekalto 
Strakauskas labai suma- Prasidėjimo P. Marijos 
niai ir gabiai, juokeliais lietuvių par. vikaras. Jis 
paįvairindamas, vedė pro- turėjo gražu būrį pagelbi- 
gramą.

Baigiant programa, pa
kviestas to vakaro kalti
ninkas kun. P. Juškaitis 
tarti paskutini to vakaro 
užbaigimo žodį. Kleb. kun. 
P. Juškaitis nuoširdžiai 
dėkojo visiems už pareik
štus linkėjimus svečiams, 
ypač toastmasteriui kun. 
P. Strakauskui, kuris pra
dėdamas programa parei
škė, kad jis visus “išmau- 
dysiąs”, bet gerai “išsi
maudė” kviesdamas kitus 
kalbėti ir sakydamas juo
kelius. Taipgi dėkojo vi-

ŠAUNUS BANKIETAS, 
ŠAUNIAI PRAĖJO

Kariuomenė Lavinasi
Rugsėjo 16 d. pasibaigė 

didieji kariuomenės ma
nierai Žemaičiuose, kurie 
užtruko keturias dienas. 
Vadovavo Kariuomenės 
vadas gen. štabo pulk. 
Raštikis.

metų, ši vieta jau išrodo 
visai kitaip.

Toje pačioje vietoje, kur 
,‘Lituanica” motoru iš
rausė duobę, dabar stovi 
gana skoningas paminklas 
— dvigubas akmeninis 
kryžius. Aplinkui kryžių, 
nemažas plotas, aptvertas 
tvorele, viduje yra akme
ninių suoliukų. Viename 
šone pastatytas didelis, 
lietuviškas medinis kry
žius. Gale paties pamink
lo, tebėra pušis į kurią at
simušė “Lituanicos” mo
toras. Dar aiškiai matosi 

įžymės, kur propelerio ar 
šiaip aštrios motoro 
briaunos į pušį įkirsta. 
Toje pušies vietoje dabar 
renkasi sakai, dar už po
ros metų ir ši žymė iš
nyks. “Lituanicos” nuka
potomis viršūnėmis pušai
tės, dabar, pasirodo, visai 
nesenai —dar tik prieš 
kelias dienas, nukirstos, 
supjautos ir sukrautos į 
meterius malkai — par
davimui. Palikę tik labai 
žemi kelmai — žymės nu
kirstųjų medžių, rodžiusių 
“Lituanicos” atskridimo »

kryptį. Šiaip apie tą vietą 
viską atrodo taip, kaip at- 

; rodė prieš ketverius me- 
; tus. Skirtumas tik tas, 

kad iš įvairiu krypčių nėr 
( laukus ir pačiame miške 

praminti nauji takai ve- 
• d antie ji prie Dariaus ir 
j Girėno paminklo iš toli

mesnių apylinkių.
Pasirodo, kad ši vieta a-

r

Jau ketveri metai, 
žuvo Darius ir Girėnas, 
perskridę klastingąjį At
lantą. Šių didvyrių vardai 
ir jų žuvimo vieta, tačiau 
vis tebėra kiekvieno lie
tuvio lūpose. Tie vardai 
minimi visame pasaulyje, 
kur yra bent kiek lietuviu. 
Įdomu, kaip dabar atrodo 
didvyrių žuvimo vieta.

Soldinas — mažas, vos 
6.300 gyventojų turįs mie
stelis Vokietijoje, vienas 
mažesniųjų Brandenburgo 
provincijos apskričių cen
trų. Gana nuošalus nuo 
didžiųjų Vokietijos gele
žinkelių linijų ir iš viso 
nuo didžiųjų kelių. Iš vie
nos pusės miesto 
siekia gana didelis 
no ežeras, iš kitos 
miestą — jo ribas 
didžiuliai, savo plotų, miš
kai. Sunku būtų pasakyti, 
ar Soldine ankščiau yra 
kada buvęs užsukęs lietu
vis, ar žodis Soldinas išvi
so lietuviui buvo žinomas, 
lygiai sunku pasakyti ar 
jis būtų buvęs žinomas ir 
kada nors vėliau — jei ne 
1933 m. liepos 17 d. siau
bingas rytas, įamžinęs 
Soldino vardą Lietuvos 
istorijoje. Darius ir Girė
nas, perskridę Atlanto 
vandenyną, skrisdami į 
Kauną, 1933 m. liepos m. 
17 d. rytą Soldino miestui 
priklausančiame miš k e, 
Kuhdamo kaime, buvo iš
tikti nelaimės ir čįą^uvp^ pylinkės gyventoju gau- 
Nuo tos valandos Soldino 
vardą žino kiekvienas lie
tuvis, žino senas ir jau
nas.

Šioje šventovėje teko 
būti tuoj po įvykio, taigi 
vos kelioms dienoms pra
ėjus nuo Dariaus ir Girė
no žuvimo. Žuvimo vietoje 
tebesvyravo nulaužtos ir 
aplaužytos pušelės, ku
rias buvo užkliudžiusi ‘Li- 
tuanica’. Vietoje, kur bu
vo nukritęs lėktuvo moto
ras, buvo išrausta didžiu
lė duobė, joje dar tebebu
vo žymės išbėgusio benzi
no ir alyvos, aplinkui dar 
buvo galima rasti smulkių 
lėktuvo liekanų: dažų, žie-

ribas 
Soldi- 
pusės 
suna

šiai lankoma. Čia esą nuo
lat sėdi moterys su vai
kais, išvažiavę už miesto 
atsigaivinti, užsuka čia ir 

Lankosi

nuo

Kai kas, matyt, atneša 
ir kokią gyvą gėlę, net ne
didelį vainiką padeda prie 
paminklo. Tokiu gėlių 
puokščių ir vainikų, nors 
jau ir sudžiūvusių yra ir 
dabar. Tebėra ir nesenai 
padėtas Soldino apskri
ties viršininko vainikas, 
kurį apskrities viršinin
kas padėjo š. m. liepos 17 
d. — ketveriu metu,
Dariaus ir Girėno žuvimo, 
sukaktuvių nro*ra. Vaini
kas gana didelis, su rau
donais. svastikos ženklu 
papuoštais, kaspinais, su 
tokiu parašu: “Gewidmet 
vom Landrat dės Kreises 
Soldin 17.7.31”. Kiti iau 
visai sudžiūvę vainikai iš
mesti iš aptvertos aikšte
lės už tvoros. Kiek liūd
nesni įspūdį daro tai, kad 
paminklas ir pati aikštelė 
niekeno neprižiūrima, ap
nešta žemių ir spyglių ša
kelių. Būtų labai pravar
tu, kad šiuo reikalu susi
rūpintų paminklą stačiu
sieji. Atrodo, kad reika
las visai lengvai sutvar
komas. Būtų ealima rasti 
koks žmogus iš apylinkės, 
kuris už kelias markes a- 
teitų kartą ar du per mė
nesį, bent vasarą — kada 
čia lankosi daugiausia 
žmonių, nuvalytų pamin
klą, šiek tiek aptvarkytų 
pačią aikštelę. Nors tai 
dalykas ir nedidelis, bet 
labai gadina įspūdį ir nuo
taiką. Jei vietos gyvento
jai ir toliau taip gausiai 
lankysis, gerai būtų pada
ryti keletą suolelių.

I

šiaip praeiviai.
čia ir tolimesniu Vokieti- 
ios vietų žmonės.
su reikalais ar šiaip pro 
šąli Soldino važiuodami. 
Fai gražus oras, šventa 
dieną, čia susirenka labai 
daug žmonių ne tik iš pa
ties Soldino miestelio, ku
ris nuo čia 6 — 7 km., bet 
ir dar iš tolimesniu apy
linkių. Todėl šiandien iau 
sunku būtų rasti Soldino 
apylinkėje žmogų, kuris 
nežinotų apie lietuvius 
Darių ir Girėną.

kartais

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 jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Colnmbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SO, 
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 

parenfrimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

•V. JONO EV. BL. PAiALPINfi 
DRAUGIJOS VALDYBA

l’lrmfnfnkas Juozas Avarfdya, 
601 6th St.. So. Boston. Masa.

VIce-PIrm. Albinas Nerlera,
16 IVInfiekJ St., So. Boston, Masa.

Prot. RaSt Jonas Olinockis, 
5 Thomas Pk.. So. Boston, Maaa.

Fin. RaAt Aleksandras Tvaiką, 
1514 Columbia R<L S. Boston, Masa

Iždininkas Pranas Tulei kis, 
109 Bowen SU 8o. Boeton, Mass.

Maršalka Jonas Zalkla.
7 Wlnfleld 8t, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
či< n*Wldlen| kiekvieno mAnesto 
2 vai. po pietį,. Parapijos salėj, 49?

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

7:80 vaL vakare, pobainyttnij sw 
/ t«ln«
Visais draugijos reikalais kreipkite 

pas protokolų raitininku.

LIETUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

PlrmfnfnkA — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

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

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

29 Gonld St., W. Rorbury, MasS. 
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona Msrkonintė, 
4115 Waahlngton St., Roslindale, Mase.

Tel. Parkvray 055MV
Iidlninkė — Ona Stanlnllntė,

106 West 6tb SU So. Boston. Maaa.
Tvarkdarė — Ona Mlselrdlenė. 

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mass
Kasos Globėja — Ona Sianrlenė, 

446 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarnlnką rnėnoMa.

Prie sudužusios “Litua- 
nicos” buvusieji pasisten
gė apsirūpinti suvenyrais
— pasiimdami bent kokią 
mažą lėktuvo atlaužos da
lelytę. Tada iš ūkininku, 
gyvenančių prie miško, už 
nedidelę kainą galėjai nu
pirkti tai kokį drato galą, 
tai medžio gabalėlį, tai 
koki šrhibelį, tai stiklo 
dalelę ir t.t. Šiandien jau 
niekas nieko neparduoda, 
mielai pats nusipirktų. 
Juo tolyn juo toki suve
nyrai brangsta. Todėl ir 
nestebėtina, kad negalima 
nieko gauti atminimui 
nuo lėktuvo — imama nuo 
paminklo. Štai jau dabar 
nuimta nuo paminklo ke
lios raidės ir kelios. skait
linės. Vietos žmonės pasa
koja, kąd tai esąs darbas 
suvenyrų rinkėjų..

Paminkle yra toks įra
šas: Čie lietuviai lakūnai 
Atlanto nugalėtojai — 
Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas — (lietuvių, vo
kiečių ir anglų kalbomis). 
Kitoje pusėje: “New York
— Kaunas 15.1.1933. Sol- 
din 17.7.1933”. Dabar jau 
trūksta raidžių iš žodžių 
“nugalėtojai” — raidės o. 
“Kaunas” — u, iš 1933 ih. 
trūksta paskutinės treju
kės (3), ir kelių raidžių iš 
angliško teksto. Matyt 
kur lengviau nuimama — 
iš ten ir imama.

Šiaip paminklo pastaty
mas vietos gyventojų la
bai gražiai vertinamas, 
tai esąs lietuvių tautos 
gilios pagarbos savo did
vyriams įrodymas.

Apylinkės gyvento j ų 
dar ir dabar gana dažnai 
esą perkalbama baisioji 
1933 m. liepos 17 d. nak
tis. Su kuriuo pradėsi kal
bėti, kiekvienas dar smul- 
kmeniškiau pas a k o j a, 
kaip girdėjęs lėktuvo dūz
gimą, kaip buvo atrasti 
žuvusieji lakūnai ir t.t.

Tsb.

Sekmadienį, rugsėjo 19 
d. š. m. kun. Pranciškus 
Juškaitis, Cambridge lie
tuvių parapijos klebonas 
minėjo savo 20 metų ku
nigavimo sukaktį. Ryte 
savo parapijos bažnyčioje 
atnašavo iškilmingas šv. 
mišias su asista pats kle
bonas kun. P. Juškaitis. 
Pamokslą pasakė kun. K. 
Urbonavičius.

Vakare, parapijos mo
kyklos svetainėje įvyko 
šaunus bankietas, kurį su
rengė Nekalto Prasidėji
mo Švč. Marijos parapi
jos parapijiečiai, kleb. 
kun. Pranciškų Juškaitį 
pagerbti. Vakarienė buvo 
karališka. Valgių įvairu
mas patenkino visus.

Svečių ir viešnių buvo 
ir iš tolimesnių kolonijų: 
Worcester, Lavvrence, So. 
Boston, Lowell, Brockton, 
Nonvood, Nashua, Peabo- 
dy, Marianapolis ir kitų. I 

Dalyvavo šie kunigai: 
kun. K. Urbonavičius, 
kun. P. Virmauskis, kun. 
A. Petraitis, kun. P. Ju
ras, kun. J. Švagždys, 
kun. S. P. Kneižis, kun. 
Alfonsas Maria (pasionis- 
tas), kun. J. Pauliukonis 
(marijonas), kun. J. Ska- 
landis, kun. Bucevičius, i 
kun. K. Jenkus, kun. P. 
Strakauskas (pastarasis 
buvo toastmasteriu). dea- i 
konas A. Baltrušiūnas, 
klierikas Žardeckas, to 
vakaro kaltininkas kleb. 
kun. P. Juškaitis ir kun. 
J. Plevokas (bankieto vy
riausias šeimininkas). Vi
si sėdėjo prie garbės sta
lo scenoj. Taipgi prie gar
bės stalo sėdėjo adv. A. 
Mileris su žmona, kun. 
Juškaičio brolis Petras su 
žmona ir šeima, ponia E. 
Plevokienė, p. J. Plevokas 
su žmona ir artistas-pie- 
šejas, kuris atliko varsa- 
vimo darbą parapijos baž
nyčioje.

Gražias sveikinimo kal
bas • pasakė visi viršuje 
paminėti kunigai ir p. ad
vokatas A. Mileris, p. Pet
ras Juškaitis, p. A. F. 
Kneižys. Dainavo Cam
bridge parapijos Radio 
Grupė, vadovaujant p. 
muzikui M. Karbauskui; 
solistė p. Margareta Gry
baitė; duetai — muz. M. 
Karbauskas ir p. M. Gry
baitė, muz. M. Karbaus
kas ir K. Samalis. Radio 
grupė ir solistai labai 
gražiai dainavo.

Parapijos mokyklos bū
rys mergaičių, Sesučių— 
Mokytojų išmokintų dai
nomis ir eilėmis sveikino į 
savo mylimą ir gerbiamą riai apžiūrėjo vietą auto- 
Tėvą — kun. P. Juškaitį ir busų stočiai. Stotis numa- 
įteikė dovanėles. Taigi] tyta statyti Vytauto ir 
sveikino ir dovanėles į-; --------- * - 1----------
teikė parapijos mokyklos 
alumnų vardu; Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos 
draugijos vardu; parapi
jos choro vardu.

Kun. J. Plevokas labai 
daug prakaito praliejo be
lakstydamas iš kleboni jos 
į svetainę ir svetainėje, 
nes tokį ‘Bankietą suruošti 
ir tokią minią žmonių su
sodinti svetainėje, tai bu
vo nepaprastai sunki pro
blema. Pripildęs mokyklos 
svetainę ir kitus mokyk
los kambarius, vistiek vi
sų atvykusių svečių ir 
viešnių pagerbti mylimą

Bankieto rengimo vy- 
! riausiu šeimininku buvo

! ninku: vyru, moterų ir 
merp-inu. Visi labai nuo
širdžiai ir maloniai aptar
navo svečius ir viešnias. 
Valgių buvo įvairiu ir 
kiek kas norėjo. Taigi vi
si skirstėsi patenkinti. Ir 
jeigu kada nors Cambrid- 
giečiai vėl rengs bankietą, 
tai susilauks dar gauses
nės publikos. Patartina 
paimti didesne svetainę. 
Valio. Cambridge lietuvių 
parapijos klebonas kun. 
P. Juškaitis, kun. J. Ple
vokas ir visi parapijiečiai!

Rap.

Atsargos Leit. Laida
Rugsėjo 15 d. — Karo 

Mokykla iškilmingai išlei
do, Valstybės Prezidentui 
dalyvaujant, dvyliktą as
pirantų laidą: 254 atsar
gos jaunesniuosius leite
nantus.

Vytauto Didžiojo 
Universitetas 

Universitetan šį rudenį 
naujai įstojo per tūkstan
tį studentų.

I

I

Žinios Iš
LIETUVOS VYRIAUSY
BE PIRKS PALANGOS 
PARKĄ SU RŪMAIS, 
SVETAINE IR KITUS 

PASTATUS

Tiškevičiai nori už tai 
1.200.000 litų. Nauji su

manymai Palangoje

Palangoje lankėsi Mi- 
nisterių Kabineto įgalioti 
Susisiekimo Ministeris in
žinierius Stanišauskas ir 
Vidaus Reikalų Ministeris 
gen. Čaplikas ir apžiūrėjo 
grafų Tiškevičių siūlomą
jį parduoti turtą — Pa
langos parką su rūmais 
svetainę (kurhauzą) ir ki
tus vasarvietės ribose e- 
samus sklypus bei pasta
tus.

Jei Tiškevičiai parodys 
pakankamai nuolaidumo 
ir nepareikš nepagrįsto už 
siprašymo, tai turtas bus 
nupirktas. Rūmai bus tin
kamai atremontuoti ir pa
versti Respublikos Prezi
dento vasaros rezidencija, 
parkas bus sujungtas su 
mišku ir pavestas viešam 
naudojimuisi. Atremon
tuoti arba perstatyti kiti 
pastatai būtų pavesti pri
žiūrėti ir tvarkyti vasar
vietės administrac i j a i, 
kuri turėtų už tai mokėti 
vyriausybei nustatytą mo 
kęsti.

Tiškevičiai yra raštu 
patiekę pasiūlymą, kuria
me už turtą užprašo 1.700. 
000 litų, žodžiu yra parei
škę parduosią už 1.200.000 
litų.

Ta pačia proga Ministe-

Lietuvos 
padėjo tuo reikalu dery
bas. Susitarimą numatyta 
sudaryti didžiausio palan
kumo principu.

Taip pat numatyta arti
miausiu laiku tartis su 
Graikija.

Su Belgija pirmąjį šių 
metų pusmetį prekybos 
balansas mums buvo pa
syvus. Todėl dabar bus 
dedama pastangų ekspor
tą į Belgiją padidinti, kad 
balansas būtų išlygintas.

Pradėjo Rūmų Statybą 
Aukšt. Technikos Mokyk

lai
Rugsėjo 15 d. 

ris pirmininkas 
padėjo kertinį 
naujai statomiems Aukšt. 
Technikos Mokyklos Rū
mams. Rūmai bus baigti 
kitąmet.

Ministe-
Tūbelis
akmenį

šiaurės Lietuvos Paroda
Rugsėjo 12 d. Ukmergė

je Valstybės Prezidentas 
atidarė Lietuvos Šiaurės 
Rytu Žemės Ūkio Pramo
nės Parodą.

Lenkų Sauvalei Nėra Galo
Seinų Lazdijų rajone 

i lenkai vėl perstatė gaires. 
Tikrinant gaires mūsų po
licininką Stankevičių len
kai rugp. 30 d. pagrobė ir 
iki šiolei nepaleidžia.

LIETUVOS ŽYDAI APIE 
ŽYDŲ VALSTYBĘ Enciklopedija

Lietuviškąjai Enciklo
pedijai sukako šešeri me
tai ; baigiama spausdinti

I

Kauno dienraštis “Dos
Vort” pravedė ankietą §eštas?s&tomas. Viso išlei- 
tarp Lietuvos _ žydų dėl sta u£ milijoną aštuonias- 
žydų valstybės. šiomis dešimts aštuonis tūkstan- 
dienomis buvo paskelbti gių litų.
to atsiklausimo rezultatai. ________
Viso gauta 2.710 atsaky
mų. 2.294 pasisakė už žy
dų valstybę ir tuo pagrin
du vesti derybas su Angli
ja, o 416 pasisakoma prieš 
bet kokias derybas dabar 
siūlomas žydų valstybės 
pagrindu.

Sionistų kongreso rinki
kų Lietuvoj skaičius pa
siekdavo 4.000; reikia ma-

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo
gaus nrotas gali nuvokti, 

j bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pąr 
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).

Kretingos gatvių kampe. 
I Palangą yra atvykusi iš 
Kauno techniška komisi
ja. Statyba manoma pra
dėti dar šį rudenį.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

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

Tsb.
I

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
LIETUVOS NAUJI PRE

KYBINIAI SUSITARI- i 
MAI |

Šį rudenį numatoma su-; 
daryti prekibinius susita-i 
rimus su Graikija, Argen-' 
tina, Brazilija ir Austrija.! 
be to, dar su kai kuriais, 
kraštais. Su Argentinos 
vyriausybe mūsų pasiun
tinys Pietų Amerikai mi
nisteris Aukštuolis jau

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
I .n r •

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Sectioa 1103 

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

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

$4.06
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams ............... ..

DKHBININKAS
■Ji - m " FL'gJW.J l-LUH- INU'

J. E. V vskuno Reinio
f

F 11 • "JU l'
žemiškąją įąimę, palaiko 
mūsų lietuviškąjį tautiš-

Linkiu tvįrtąi laikytis 
lietuvybės, nes jį yra mu
šu tėvų, protėvį kraujas, 
būdas, dvasia, amžiais su
kaupta. Linkiu mylėti ir 
gražiai mokėti lietuvių 
kalhą, nuoširdžiai visoke
riopai remti lietuviškąsias 
katalikiškąsias mokyklas, 
noriai remti ir skaityti 
lietuvių katalikų laikraš
čius, gausiai dalyvauti 
brolijose ir

juodą, nešvarų darbą at- 
liekantieji darbininkai ly
giai yra tos pačios didžiu
lės pasaulinės šeimynos 
nariai, vieno Tėvo vaikai. 
Taigi broliai ir seserys, į- 
gimitasis teisingumo dės
nis reikalauja gerbti ir 
mylėti savo tėvą, o savi
tarpiniame gyvenime teik
ti visokeriopą pagelbą sa-Į 
vo broliams ir seserims. 
Taigi dabartinis pasaulis 
“turėtų būti brolių ir sese
rų pasaulis; neriboti sa
vitarpio palankumo pa
saulis; visapusiškos gero
vės ir visapusiško viens 
kito supratimo pasaulis; 
taikos ir meilės pasaulis; 
pasaulis, kuriame stipres
nieji laikytų sau garbe 
tarnauti silpnesniajam ir 
būti silpnesniųjų globėju”.

Krikščionybė negali pri
imti žydų etikos princi
po: “Akis už akį, dantis 
už dantį”. Ir iš pagonių ji 
visada reikalauja išsiža
dėti savo obalsio: “Ilsėki- 
mės, valgykime ir gerki
me, nes rytoj mirsime”, o 
priimti meilės įsakymą.

Krikščionybė pripažįsta, 
kad darbininkų būvis rei
kia gerinti, bet prie gero 
tikslo reikia eiti tięsos ke
liu — geromis priemonė
mis, į kurias komunizmo 
tėvas nekreipė dėmesio.

Markso etikos principas 
yra: “Savo klasės žmogų 
palaikyk, o priešingos ne
apkęsk”. Ar gali krikščio
nybė, gerinimui darbinin
kų padėties, susidėti su 
pagoniškuoju ir ateistiniu 
komunizmu, einančiu nea
pykantos keliais?

Prašau įsįtėmyti, ką sa
ko bolševikų švietimo ko-, 
misaras Lunačąrskis. štai 
jo žodžiai: “Mes neąpken- 
Čiam 
krikščionių: 
rįausieji yra 
mūsų priešai, 
skelbia artimo meilę ir 
pasigailėjimą, o tai kaip 
tik yra priešinga mūsų 
principams. Krikščionių 
meilė yra revoliucijos 
kliūtis. Tad šąįįn artimo 
meilė! Mums reikia vien 
neapykantos. Gerai išmo
kę neapkęsti, mes nugalė
sime pasaulį. Apsidirbę su 
žemės karaliais, turim da
bar kįbti į dangaus kara
lių. Ši antireliginė kova ; 
neturi apsibrėžti vien Ru
sijos ribomis: ji turį pa-j 
sklisti visam pasauly, tiek' 
musulmonų, tiek katalikų 
kraštuose”. Jau iš tų žo
džių, rodos, turėtų būtį vi
siems aišku, kad Markso

1 ir Lenino į gyvenimą pa
žiūros esmėje yra griež
tai priešingos Kristaus 
meilės principams. Taigi 
šioląikinio dvąsipio chao
so įr socialinio skurdo ą- 
kyvaizdoje mums priseiną 
pąsirinKti Vatikaną arba 
Maskvą; krikščionybę ar
ba pagoniją; Kristų arba 
Leniną...

Neaiškinsiu ką davė 
mums krikščionybė įr ką 

i będįevįškas|s kpmuni?-. 
mas. Tiesos šviesoje vi
siems aiškų. Tik primin
siu, kad pasaulis yra Kū
rėją meilės išraišką įr kad 

■jo surėdymų žmonių ger
būvis ir išganymas turi a- 
teiti per žrhonių meilės 
dąrbųs, kuriuos kpmupiz- 
mąs pasmerkia. Ir savai: 
mi kyla klausimas: ar gą- 
lima, neturint meilės, ką 
nors užtarti? kam nors 
ištiesti pagelios rauką? 
Juk meilė reįkaląuja au
kos? Ar galionas dąiktas, 
kad asmuo, neturėdamas 
savyje artimo meilės, au
kotųsi Daserinimui darbi-

j 
j

Kunigų Vienybės Centro 
Valdybos kviečiamas ir 
pasinaudodamas vasaros 
atostogų metu nuvykąu į 
Jungtines Amerikos Val
stybes. Ten išbuvau dų 
mėnesiu su puse.

Nors labai noręjaų, dar 
prieš išvykdamas iš Ame
rikos į Lietuvą, parašyti Darbininkas, Dra u g a s, 
atsisveikinimo žodį, ta- Forum, Studentų Žodis, 
čiau tam reikalui Įaiįo nę: Vytis,' Moterų Dirva, 
sučiupau, todėl dabar, Garsas ir kiti gerai pa
plaukdamas per Atlanti- '"' ‘-v* -41 !—-
ko vandenyną, rašau tą 
žodį.

Vykdamas į Ameriką 
turėjau dviejų rūšių tiks
lus: vįęna, padėti Ameri
kos lietuviams katalikams 
katalikybės įr lietuvybės 
reikaluose, antra, pačiarn 
pamatyti, pažinti garsią
ją, pažangiąją Ameriką, 
pažintį lietuvių katalikų 
gyvenimą, pažinti katali
kų akciją Amerikoje, su
sipažinti su universitętų 
struktūra, ypač katalikų 
universitetų gyveni m ų, 
pasikalbėti psichologijos 
reikalais su psichologijos 
profesoriais.

Amerikoje radau didelį 
palankumą mano uždavi
niams ir nuoširdų priėmi
mą. Lietuviai kunigai ir 
pasauliečiai, Lietuvos mi
nisteris Vašingtone įr

konsulas Čikagoje, katali
kų veikimo centras (Ną- 
tidnal Catholic Welfare 

* ♦. • 4 e ,

Conference) Vašingtone, 
kitataučiai kunigai, Auk
štoji Bažnyčios Hierarchi
ją visur rodė malonų pa
lankumą. Lietuvių katali
kų spauda, ypač Ameriką,

tai yra mo-
i| I
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$5.00 Užsieny 1 kart savaitėj metams $2.50 I
$2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 '

DARBININKAS
Užsieny metams $5.0ft

306 West Broądway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Amerikos Konstitucija 
-- Laisvės Motina

• •

Amerikos Jungt. Valstybės iškilmingai mini 150 
metų savo konstitucijos sukaktį. Pergyvenusi daug 
audringų momentų, tarp kurių sunkiausias buvo 
1861-64 civilinis karas, Amerikos konstitucija išliko 
gyva ir nepaliečiama. Jąu daugiau kaip šešios gent- 
kartūs ja naudojasi, o ji vis išliko ta pati, su kelioms 
tik pataisoms bei pridėčkais, kuriuos pats gyvenimas 
iššaukė. Savo pagrindiniam principe Konstitucija ne
pasikeitė. Tai labai žymėtinas faktas.

Ryšiumi su Konstitucijos sukakties minėjimu 
vienas radio pranešėjas klausia: kiek konstitucijų 
pasaulio tautos yra parašiusios? — Devynias galy
bes. Kurios yra išlikusios 150 metų? Nevieną, išsky
rus, žinoma, Amerikos konstituciją. Atsiminė jis taip 
pat išskirti ir Anglijos konstituciją, kuri daug senes
nė už amerikietę, bet Anglijos konstitucija ne išsyk 
buvo parašyta. Jos pradžia — Magna Charta — tąi 
tik pirmykštis Anglijos didiku laisvės išreikalavimo 
dokumentas. Paskui prisidėjo Habeas Corpus, palie
čius jau eilinių piliečių teises. Toliau sulig laikų rei
kalavimais vystėsi ir kitos britų konstitucijos dalys, 
bet joms pilnai susieti į pilnos konstitucijos formą 
reikėjo kelių šimtmečių. Gi Amerikos konstitucija 
vienu ynu buvo sustatyta ir yra tinkama iki šiai die
nai, jau pusantram šimtmečiui praslinkus. Kokia tam 
priežastis: ar ją toki jau išmintingi žmonės sustatė, 
ar dalykai joje įrašyti jau toki tobuli, kad nė laikui 
bėgant nepasensta? Ir viena ir kita. Kad Amerikos 
konstituciją rašė išmintingi žmonės, apie tai nėra 
kalbos. Bet jie tuomi daugiausia buvo išmintingi, kad 
savo konstitucijai pasirinko tokius principus, kurie 
niekad nenusidėvi ir iš mados neišeina — teisingumą 
ir laisvę. Tokiais dėsniais pagrįsta, konstitucija ne
gali iš kelio iškrypti nė pasenti — ji gera visiems 
laikams. Žinoma, čia reikalingas dar vienas dalykai, 
konstitucija ne tik parašyti, bet ir vykdyti.

Amerikiečiai savo konstituciją taip gerbia, kad 
prieš ją nusidėti skaito niekšinga išdavyste. Tą savo 
laisvės dokumentą jie ne vien ant popierio nešioja. 
Amerikiečio gyvenime laisvė tai kaip oras — be jos 
jis užtrokšta ir verčiau mirs, negu duosis pavergia
mas. Laisvė tai antroji jo prigimtis. Tad suprantama, 
kad konstitucija, laisvės gimdytoja, amerikiečiui už 
viską brangesnė. K. |
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Mes neąpken- 
krikščionybės ir 

jų patys ge- 
pikčiausį 
Mat, jie

v •

Kun. Pr. M. Juras

Klasių Kovos Lauke
(Kalba transliuota per tus.
radio rūgs. 15 d., 1937)! Vietoj dalyti žmones į 

i darbininkų ir kapitalistų 
klases, lai man bus leista 
vienus žmonės priskirti 
prie pagonių klasės, kitus 
gi prie krikščionių.

Kodėl toks suskirsty- 
anykanta mas9 Todėl, kad pasireiš-

Vidujinis žmogaus sto- k’a dvejopas žmonių gyvo- 
vis pasireiškia išoriniai. nunaą; gamtinis ir virs- 
Vieni žmonės skleidžia gam™nis.
meilės, tiesos, gerų darbų Pagonims teapeina me- 
spindulius, kiti — ištvir- džiaginis pasaulis. Jie sa
kinio, vergijos, aistrų, go- vimeiliškai tesirūpina pa- 
dumo, keršto ir neapykan- siglemžti kuodaugiausiai 
tos ugnį. Skirtingos žmo-- natūralių gerybių šiame 
nių pažiūros ir jų gyveni- pasaulyj, nes į užgrabinį 
mąs suklasifikuoja juos gyvenimą arba nętikįą ąr- 
kovai vienų prieš kitus. ; ba nekreipia dėmesio. Že- 

, kūno už
tai 

jų idealas, o gailestingi 
; darbai, labdarybė — tai 
nepakenčiama jiems silp
nybė.

Tokiai pagonizmo dva- 
| šiai griežtai priešinga 

■ krikščionybė. Krikščiony
bė prasideda artimo mei
le, ir meile ji nori gydyti 
žmonijos žaizdas. Turtuo
lis ar beturtis, mokytas 
ar bemokslis, protu dir
bantieji ar paprastąjį,

Žmogaus siela tai nely
ginai indas. Vieni ją pri
pildo tyra meile, pasiau
kojimu, gerais darbais, o 
kiti — savimyla, nešvaru
mais, kerštu, pagieža, ne
apykanta.

• v

mąs suklasifikuoja 
kovai vienų prieš kitus.

Kova pasireiškia jvai- miškoji garbe, 
riais būdais, nors ji ne gaidos, linksmybės 
visur lygiai žiauri. Mat 
gyvenimo aplinkuma ir 
vietos žmonių įsisąmoni- 
mas nulemia kovai gink
lus ir jos pasėkas.

Kovoje kiekvienas sten
giasi nustumt! savo-opo
nentą į paskutinę vietą. 
Bet nugalėtieji nugalėtojų 
taikos sąlygų nepripažįs
ta teisėtomis. Ir taip susi
daro dvi klasi žmonių, nu
sistačiusių vieni prieš ki-

...I F.

virs spekuliantų, visur be
silankstančiu, gaudančiu 
visokius vėjįis savo asme
ninei naudai.

Lietuvos galybė Vytau
to laikais, Lietuvos kan
čios ir kovos už spaudą 
rusų laikais, Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 
kovos, finansinis Lietuvos 
atstatymas
mentai, kurie sukelia pa
garbą lietuvių tautai vi
suose, kurie arčiau pažįs
ta tuos dalykus.

___ __ draugijose, Linkiu ALR. Kat. Fede- 
nuaširdžiai dalyvauti lie- racijai palaikyti gerus 
tuviškuose bažnytiniuose santykius su National Ca- 
choruose, būtinai remti tholic Welfare Conferen- 
lietuviškojo ir katalikiš- ce Vašingtone, nes iš to 
kojo jaunimo ir vaikučių yra daug naudos, tik rei- 
organizacijas, jose gausiai kia ją apčiuopti įr tinka- 
ir uoliai dalyvauti, dažnai; mai apie savo viešumą in- 
suorganizuoti ir rimtai ! formuoti.
pravesti lietuvių dienas, 
uoliai dalyvauti organiza
cijų seimuose, retkarčiais 
atsilankyti į Lietuvą. Or
ganizacijų Federacija kad 
ir uždeda tam tikrų parei
gų, bet ji yra moderniško
ji šių laikų būtinybė, kuri 
duoda gerų vaisių ir drau
ge yra nepamainomoji 
priemonė galingajai jėgai 
sudaryti šiais laikais.

Pagarba galingosioms 
Jungtinėms Valstybėms, 
jos žvaigždėtai vėliavai, 
pilietinės pareigos, kurios 
svarbu sąžiningai ir uo
liai atlikti, geras anglų 
kalbos mokėjimas netruk
do lietuviui branginti sa
vo lietuviškąją tautybę. 
Priešingai, gerai mokėda
mas lietuvių kalbą šalip sta. 
angliškosios lietuvis bus 
pranašesnis, vertingesnis, į Atlantiko vandenynas, 
savo būdu tvirtesnis, pa- laivas 
tikimesnis. Tadą jisai ne:' 1937 m. rugsėjo 4 d.

ruošė dirvą sėkminges- 
niam uždavinių atlikimui. 
Daug palankumo parodė 
įr spauda anglų kalba, 
spausdindama kai kur net 
labai plačius pranešimus.

Gerai paruoštoje dirvo
je lengviau dirbti. Aš pats 
stengiausi duoti kiek ga
lima daugiau esamomis 
aplinkybėmis. Teko man 
aplankyti 52 lietuvių ka
talikų bažnyčias (vieną iš 
jų Kanados Montrealyjįe) 
ir 16 kitų miestų, kur ne
buvo lietuvių parapijos, 
pasakyti 67 pamokslus 
bažnyčiose, 46 kalbas sa
lėse apie Lietuvos religi
nę, tautinę ir kultūrinę 
padėtį. Teko dalyvauti lie
tuviškųjų katalikišku or
ganizacijų Seimuose: Dar
bininku. Studentų ir Pro
fesionalų. Vargonininkų- 
Muzikų, Vyčiu, Katalikių 
Moterų ir Federacijos.

Kitataučių spaudai be-' 
siinteresuojant Lietuva, 
jos religine bei kultūrine 
padėtimi, mielai sųtikdą- 
vau duoti interviu; taip 
buvo, kiek pamenu, New 
Yorke, Baltimorėje, Čika
goje, Shenandoah, Kan- 
sas City, Los Angeles, 
San Francisco. Omaha, 
Davton, Bląir, Ląwrence.

Keliauti teko daug trau
kiniais, automobiliais ir 
aeroplanais. Pastaraisiais 
nuskridaus net keturis r i » »

tūkstančius mylių su kau
pų.

Amerikoje daug pama
čiau, patyriau, pramokau. 
Kūnu pavargau, bet žinio
mis ir dvasia sustiprėjau.

i Tas bus man labai nau
dinga tolimesnėje darbuo
tėje Lietuvoje. Mat, man 
buvo svarbu po ilgesnės 
darbuotės Lietuvoje pra
sivėdinti, pamatyti lietu
viškąjį ir katalikiškąjį 
darbą kitokiose sąlygose, 
iš tolimesnės perspekty
vos ir Amerikos atmosfe
ros šviesoje pažiūrėti į 
Lietuvos visokeriopus rei
kalus.

Grįždamas iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių į Lie
tuvą tariu nuoširdžiausią 
padėką visiems, kurie 
lengvino man pasiekti už
sibrėžtus tikslus, vaišino, 
vežiojo ar kitais būdais 
padėjo. Mano šis dėkin
gumas pasiliks ant visa
dos. Savo maldose nepa
miršiu Atųerikoą. Ypatįn- 
gų būdu reįąkių giliausią 
dėkingumą Kunį^ų Vie
nybei, pakvietusiai mąnę į 
Ameriką ir jos vadovybei, 
sudariusiai maršrutą ir ją 
įgyvendinusiai, būtent, 
garbingiems kunigams Jo
nui Balkūnui iŠ Maspeth 
ir Pranui Jurui iš Law- 
rence.

Išvykęs iš Amerikos lin
kiu broliams lietuviams 
tvirtai laikytis katalikų 
tikėjimo, nes jisai kilniai 
atitinka žmogaus sielos 
reikalus, laiko mus taiko
je su Dievu, visokios gery
bės Davėju, saugo mūsų ir
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ninku būvio? Atsakymui į 
šį klausimą Rusija duoda 
mums gana daug faktų. 
Gana prisiminti tai’ kad 
ten, 
rus 
visi vaikščioja apdriskę, 
nuplyšę, išbadėję, išbliskę, 
paniurę, moraliai prislėg
ti, biją svetimam žmogui 
žodį tarti”. Nestebėtina, 
kad Stalinas visur ir visa
da apsuptas sargyba.

Darbininku didžiuoju 
priešu yra ne vien kapita
lizmas, bet pagpnizmas ir 
tie darbininkai, kurie 
veidmainingai prisidengia 
įvairių organizacijų bei u- 
nijų vardais, apgavys
tėms iškelia gražius obąl- 
sius ir pagonių principais 
skaldo darbininkų vieny
bę, stumią juos į neužtar
nautą skurdą ir naikina 
jų sąžinės ramybę. Neapy
kanta darbininkų būvio, i 
nepagerins. Įsįvaizdinkim I 
sau, kad darbininkai re-! 
voliųcijos kelių - kerštu ir j 
jėga nugalėtų piniguočius; 
ir atsisėstų jų vietose, i 
“Kas būtų tuo atsiekta? 
O gi ne kas kitą, kaip tik 
tai, kad prievartos keliu

— “išskyrus komisa- 
ir raudonarmiečius,

v •
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Nors vandenynas skirs 
mane nuo Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuvių 
katalikų, bet mano mintys 
dažnai ten lankysis ir šir
dis bus arti bendram dar
bui Dievo ir Lietuvos ge
rovei.

Tuos mano norus užant
spaudavo man sužvilgu
sios ašaros, kai, mūsų lai
vui milžinui sujudus plau
kti iš New Yorko, pama
čiau iš minios plevėsuo
jančių skepetaičių, lydin
čių išvažiuojančius, kun. 
Paulionio aukštai virš 
galvų iškeltą ranką, kuria 
jisai padarė didelį kry
žiaus ženklą, linkėdamas 
laimingos kelionės. Ji iki 
šiol labai laimingai ir vyk-

i
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Vysk. M. Reinys.

“Normandie”,

Lietuvos Gen Konsulo J. Budrio Kalba
Pasakyta Rugsėjo 12 d.,Į šviesos žiburį, nes ten lie- 
Ęrockton, Mass., Atida-1 tuviška spauda buvo už- 
rant “Lietuvišką Nameli”

t

. ----
[ nustumtieji į neužtrįntą 
sriubą, lauktų, kol jie, pa
sidarę pąkankąmai skait
lingi, vėl galėtų griebtis 
už kuokų. Tai būtų tik 
asmenų pasikeitimas, bet 
ne dalykų. O gyvenimas 
vėl virstų didelėmis pešty
nėmis”. Kas imą kalaviją, 
prąžus nuo kalavijo.

Pagerinimui darbininkų 
būvio reikalingos refor
mos, bet jos turi prasidėti 
kiekvieno žmogaus viduje 
pagal krikščionybės Auk
ščiausiojo Vado planų.

Ęol dąrbdąvis ir darbi- 
ninkąs neįsitikins, kad vi- 
sį žmonės esame vieno 
Tėvo vaikais įr nepersiims 
Amžinosios Meilės ir Tie
sos dvasia, tol klasių kova 
nepasibaigs.

Kas gi mums darytina? 
Būti geros valios šviesos 
vaikais, sekti Kristų ir 
nesiduoti netikrų pranašų 
suvedžiojimams ir apgau- 
lystėms.

Šiandieninė šventė yra 
dviejų faktorių išvada: 
Lietuvos Valstybės atgi
mimo ir Jungt. Amerikos 
Valstybių humaniškos po
litikos dėka. Tik po Pa
saulinio Karo plątus pa
saulis sužinojo., kad Rusi
ją sudarė daug tautų, ku
rios turi savo isterijas, ir 
buvo savystoviomis vals
tybėmis. Vieųa tokių tau
tų buvo Lietuva, senovėje 
sukūrusi didelę ir galingą 
valstybę, ir ant savo ru- 
bežiaus savo spėkomis su
laikiusi totorių ordų ver
žimąsi į Europą. Prieš 
dvidešimts metų, po Pa
saulinio Karo, ji vėl atgi
mė ir dabar sustiprinta e- 
nergija ir dideliu pasise
kimu stengiasi atsistatyti 
ir užgydyti tas žaizdas, 
kurias svetimas valdy
mas padarė jos kultūrai.

Daug tūkstančių mūsų 
tautos vaikų emigravo į 
Amerikos Jungt. Valsty
bes. Būdami beveik be iš
imties žemdirbiai, jie ne
buvo gyvenimo išlepinti, 
nebuvo atitolę nuo darbo 
ir žemės, pasižymė j o 
darbštumu, todėl ir nau
joje Tėvynėje greit buvo 
teigiamai įvertinti ir tvir
tai įsikūrė.

Tolerantinga Jungt. A- 
merikos Valstybių politi
ka laidojo jiems visas tei
ses burtis į draugijas ir 
veikti kultūriniai. Pasek
mėje to, buvo susidariusi 
padėtis, įnirioje Amerikos 
•lietuviai netik aptarnavo 
spausdintu žodžiu išei
vius, bet net atėjo pagal
bon savo broliams šertoje 
Tėvynėje, nešdami tenai

drausta.
Sunku yra pasakyti, 

kiek ištikrųjų yra lietuvių 
Jungt. Amerikos Valsty
bėse; apytikriai jų pris- 
kaitoma apie vieną mili
joną. Ir padėtis jų laikui 
bėgant pasikeitė: vieni 
savo darbštumu ir pasiry
žimu patys pasiekė aukš
tųjų mokslų, kiti, vėl, lei
do savo vaikus į aukštuo
sius mokslus, o tie jau vis 
daugiau ir daugiau prade
da aktyviai dalyvauti 
šios šalies politikoje: lie
tuvių esama legislatūroje, 
yra teisėjų ir kitokių pro- 
fesijonalų, kurie dirba sa
vo naujos Tėvynės gero
vei. Atstačius Lietuvą, jie 
stengėsi savo naują Tė
vynę supažindinti su savo 
tautos kultūra: įsteigė 
prie Pittsburgh’o Univer
siteto Lietuvišką Kamba
rį, Clevelande miesto par
ke “Lietuvišką Darželį” ir 
štai, šiandieną Brocktone 
pasistatė “Lietuvišką Na
melį”. Tai yra kuklus pa
statas, bet jis geriau cha
rakterizuoja lietuvius, nes 
Lietuva yra žemes ūkio 
kraštas ir 83% jos gyven
tojų verčiasi žemdirbyste. 
Taigi, jis pilnai tinka sa
vo paskyrimui.

Šiandieninės iškįlmės 
parodo gerą sugyvenimą 
lietuvių su kitais šio mies
to gyventojais ir aš, baig
damas savo žodį, palinkė
siu, kad tie santykiai būtu 
dar tampresni ir, kad Jū
sų miestas klestėtų ir au
gtų. Lai gyvuoją Jungt. 
Valstybės su jos vadovu 
Preziden t u Roosevelt’u, 
lai gyvuoją Brockton’o 
Miestas!
-*■ *»' - jMb « ' - * -•-* , f



Antradienis, Rugsėjo 21 3., 1937

Dr, J. Leimonas

Maldos ir Stebuklų Vietoj
Įspūdžiai iš Lrurdo čias prie Dievo stalo žmo

nių minias, pąr aukščiau 
bazilikos, kalnuotoj vie
toj, rasite didingus Kry
žiaus kelius ir čia vėl mal
dingai einančias stacijas 
žmonių grupes.

Taip vykstą rytmetį, j

Liurdas. Kas šio vardo 
r ’ • 

nežino? Kas negirdėjo a- 
pie Liurdo stebuklus? Ir 
kas iš katalikų netroško 
pamatyti šios vietos? Ga
lop į čia veržiasi ir nęti-i > 7*^-^

kintįeji, pamatyti ir įsiti- Bet vos saulute, kuri gau- 
kinti, kas čia darosi. ■ šiai beria savo, kąrštų

Ir mano viena iš svajo-' spindulių, paliks kiek po
nių buvo pamatyti šią di- piečio, — čia vėl didžiulės 
džiąją katalikybės Šven- žmonių minios naujai ųž- 
tovę. *

Liurde gamta 
kokia pasaka: čia pat di- laikotarpis, kuriuo dąu- 
dįngai dungso Pirėnų kai- giausiai įvyksta garsieji 
nai, Čia pat kalnų upė stebuklai. Pirmiausiai li- 
srauniąi vingiuoja.

Kur Dievo Motina apsi- i mėliais 
reiškė mažajai - * ~
Bernadetai, dabar virtusi reiškimo vietos. Čia pasi- ! 
maldos ir stebuklų vieta, meldę, jie išrikiuojami di- Tai nuostabi, neužmiršta- 
Ir jeigu kas manot, kad 
šių laikų užkietėjusios, su
gedusios žmonių širdys 
nemoka savo širdimis su
sijungti su Dievu — sku
bėkit į Liurdą ir čia jūs į- 
sitikinsit kiek daug dar 
dega žmonių širdyse tik
rosios Dievo meilės.

Jeigu ankstų rytą nuei
sit į šią šventa vietą, tai 
čią jau rasit didžiules be
simeldžiančių žmonių mi
nias, atvykusius iš ivai-j 
riaušių pasaulio vietų. 
Prie Panelės Švenčiausios 
Apsireiškimo vietos galy
bės vežimėliuos 
vuos ligonių, 
gausiai tikinčiųjų klauso 
šventų mišių ir daugelis 
jų priima šv. Komuniją. 
Prie čia pat esančio ste-! 
buklingo šaltinio eilės Ii- i 
gonių laukia savo eilėsj 
kad savo sergantį kūną 
galėtu suvilginti šventojo 
šaltinio vandeniu, kai tuo zilikos aikštėj 
pat metu čia susirinku- 
sios tikinčiųjų minios kai- kartu su visais procesijos yra 
ba rožančių arba gieda ’ ’ ' ' ‘ --- - m
šventąsias giesmes. Ir iei 
tuo pat laiku įžengsit į čia i 
nat esančią nęt trijų auk- švenčiausią savo maldas, ■ kia vieta yrą ir Liurdas— 
štu didingą baziliką, tai tada prelatas Šv. Sakrą- maldos ir stebuklu vieta, 
ir čia, visose šiose trijose 
bažnyčiose, rasite karštai rikiuotus ligonius ir juos galima suprasti tik jame 
besimeldžiančias ir einan-

V.
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plūsta. Tai ligonių Šv. Sa- 
tartum kramentu palaimi n i m o

ytauto Didžiojo universiteto Kaune fizikos - chemijos instituto rūmai. Jie

pat kalnų upė stebuklai. Pirmiausiai Ii- J
goniai atgabenami veži-1 

> ir neštuvais prie Į 
varguolei Panelės Švenčiausios apsi- stovi gražioje vietoje ant Aleksoto kai no.

a
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aliejaus, būtent už 251,906 
litų vieton 98,500 pr. met.

Be nurodytų dąlykų Lie
tuva pirito dar vaisių už 
251,900 lit., fosforo trąšų 
už 197,500, įvairių moto
rų ir mašinų už 160,100, 
dažų už 102,700 ir chemi
kalų už 101,000 litu. Viso 
Lietuva šiais metais per 7 
mėnesius pirko už 3,961, 
700 litų vieton 2,333,100 
litų pr. m. arba už 1,628, 
600 daugiau.

Lietuvos išvežimas į U.! 
S. A. šiais metais 
mėnesius j 
800, tai yra 1,224,800 litų 
daugiau negu praeitais 
metais. Jis būtų žymiai 
didesnis, jei ne nuolatinis 
augimas frachto per van
denyną. Tokioms aplin
kybėms esant, Lietuva 
gauna už savo prekes ge
resnes kainas kitose arti
mesnėse šalyse, o visgi, 
bendram Lietuvos ekspor
tui kylant, nuošimtis, ku
rį sudaro U. S. A. preky
ba su Lietuva, ir aušra: 

reikia pažymėti, kad Lie- eksportas į U. S. A. 1935 
i , m sudarė 2.39%, 1936 m.

2.63 c<. o šiais metais jau darbininku 
siekė 3.68 G viso Lietuvos 
eksporto.

Importas iš U. S. Ą. 
19.35 m. buvo 2.95 G> 1936 
m. 2.84G. o šiais metąis 
jau 3.52%.
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Viename iš paskutini 
“Izvestijų” numerių ats 
paųsdintos tokios vyriai 
sybės paskelbtos kovai s 
šnipais taisyklės:

“1. Prie namų vartų ir ; 
ėjimų draudžiama išk< 
binti gyventojų sąrašu; 
nes toki sąrašai žymis 
palengvina šnipu darbą.

2. Fabrikų ir šiaip įme 
per 7 į nių patalpose neturi būl

pasiekė 4,051. jokių įsakymų, parėdymi 
kurie liečia ne tik fabrik 
ąr įmonės veikimą, bet i 
darbininku susirinkimu 
su jų programomis. Šitc 

į kie sąrašai taip pat pade 
i da šnipams.

3. Sunkvežimiuose netu 
ri būti užrašyti ištaigi 
kurioms jie priklauso, pa 
vadinimai, nes jais šnipą 
taip pat moka pasinaudo! 
savo tikslams.

4. Laikraščiu redakte 
riai turi kreipti ypating 
dėmesį į skelbimus ir ura 
nešimus apie atsaking

ir specialist 
mirtį. Vidaus reikalų kc 
misariatas nustatė, kad i 
šiomis žiniomis šnipai pa 
sinaudoja.

5. Neberašvti ant vage 
nų sienų kreida, kad tok 
vagonas reikia pastatyt 
pakrovimui prie tokios ta 
karinės platformos.

6. I valdžios ištaiga 
draudžiama įleisti asme 
nis, turinčius foto apara 
tus.

7. Įstaigų vedėjai ir vai 
dininkai ant stalų negal 
palikti jokiu tarnybini 
dokumentu. Tarnybos mc 
tu ant stalo galima laiky 
ti tik tai, kas tą moment 
būtinai reikalinga. Jei til 
su dokumentu darbas už 
baigtas, jį tuojau reiki; 
paslėpti.

8. Griežtai draudžiam; 
po.tarnvbos neštis bet kc 
kius dokumentus name 
nesvarbu, ar jie būtų si ar 
ti, ar neslapti”. ‘XX

Lietuvos ir Jung. Amerikos 
Valstybių Prekyba

džiulėj bazilikos aikštėj ma valanda. Matai maldos 
Šv. Sakramento palaimini- nušviestus veidus, matai 
mui. Nemaniau, kad čia susigraudinusių širdžių a- 
tiek daug atgabenama Ii- šaras, matai sergančių pa
gonių. Ilgiausios eilės, galbos šauksmą, 
pradedant garbinotom i s Bet tąi dar ne viskas, 
galvutėmis vaikučių ir Vos tik saulė nusileido, 
baigiant jau raukšlėtais vos tik pradėjo temti, ir 
veidais, senelių, karštai vėl žmonių minios renka- 
melsdamiesi, sveik a t o s si prie bazilikos. Šiuo 
prašydami, laukė Šv. Sa- kartu veik visi sava ran- 
kramentu palaiminimo. Ir koše turi žvakes su gaub
ėtai iš bazilikos išėjo. gie- tuvėliąis, jau užsidega, ri- 
smes giedodama su vėlia- kiuojasi ir pradeda nakti- 
vomis procesija. — tūks- nę Marijos garbei procesi-

ILietuvos ir U.S.A. pre
kyba šiais metais žymiai 
padidėjo ir pasiekė, už 7 
mėnesius (sausio - liepos) 
8,013,500 litų; per tą pa
tį laiką praeitais metais 
ji siekė 5,160,100 litų, o 
1935 metais 4,153,400 li
tų. Ekonominei būklei pa-! 
gėrėjus Lietuvoje ir ple
čiantis ten pramonei, Lie-. 

tautiniu, gražiai išrikiuo- ją. Ir matai liūliuojančią tuva pirko Jungt. Vaisty
tu miniu procesija. Tik ugnelių jūrą, girdi galin- bese savo tekstilės pra- 

ir neštu- vienų 1 ~ “
o taip pat

• v
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kunigų suskaičius gą Avė Maria giesmę ir monei medvilnės už 599, 

apie 500. Procesijoj daly- jauti vieną galingą Aukš- 
vavo su savo vėliavomis čiausiajam pagarbos min- 
atvvkę iš įvairių kraštų tį ir visų vieningą, didin-Į 
maldininku. !” .
buvo atvykę iš Šiaurinės sakomai gražus momen- 
Prancūzijos, Amerik o s, tas I 
Belgijos, Olandijos. Švei- Baigdamas noriu pažy- 
carijos. Ir kai ši didžiulė mėti, kad jei kas nors tu- 
procesija išsirikiuoja Ba- ri ar turės progos aplan- 

”, “'"j. o išėjęs į kyti Liurdą, tai pasakys, 
aikštės vidurį kupinas kad tai, kas čia vyksta,

, sunkiai aprašoma 
dalvviais ir visa čia susi- Taip, yra dalyku, kuriuos 
rinkusia kita žmonių mi- regimais ženklais nusaky
mą pradeda į Panelę ti yra labai sunku. O to j

*■ * i*. A rZ * *****

Šiuo kartu gą maldą. Koks tai neap-, 
• V 2* • • — \ ’ ___ V

Sakrą- maldos ir stebuklu vieta, 
mentu nešinas, apeina iš- ; Kas tikrai yra Liurdas,

Šv. Sakramentu laimina, atsilankius. XX.

tuvoje plečiasi karosserie 
statyba, ji perka šassi ir 
pati stato automobilius 
bei autobusus.

Viena šaka traukia su 
! savim kitas — automobi- 
! lių ir šiaip mašinų padi
dėjimas iššaukė tepalo ir 
kuro sunaudojimą; benzi
ną ir žibalą Lietuva gau
ną iš Sov. Rusijos bei An
glijos; užtat U.Š.A. buvo 
užpirkta daugiau tepalo— .

, — ■ ■ ■ ... .. I — ■ - --------- - - —
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j. Budrys,
Lietuvos Generalinis 

Konsulas. 
New York City.

v •

900 litų vieton 314,700 lit. 
Praeitais metais, ir pirmą 
kartą verpalų ir siūlų už 
121,000 litų, ko pirmiau 
čia nepirkdavo. Užpirki
mas tabako lapų savo ci
garečių fabrikams žymiai 
padidėjo ir pasiekė 255, J 
800 litų vieton 106,400 Ii- i 
tų praeitais metais ir i 
73,500 lit. 1935 metais.

Be to, kaip žinome, nuo 
gegužės mėri. 1 d. Lietuva 
žymiai sumažino muitą 
automobiliams, sąryšy su 
tuo žymiai pakilo auto
mobilių įvežimas ir iš U. 
S. A. į Lietuvą buvo jų į- 
vežta už 356,500 litų, vie
ton 83,600 lit. pr. m. Čia

v.

• v

Kun. Pranciškus M. Juras

Be Patvarios Veiklos -- Daug Skriaudos
(Tęsinys)

Katalikai tikėjimo turime. Sekmadieniais Važ
nyčios pripildytos žmonių. Prie sakramęntų ei
nančių labai daug. Bet savymilos rūdys, dvasinis 
atbukimas ir, abelnai, vidujinis nųskurimas įne
šė į gyvenimą sugyvulėjimą, o kai kur nęt su
žvėrėjimą.

Mūsų laikai labai panašūs į tryliktąjį šimtme: 
tį. Prieš septynius šimtus metų, rašo popiežius 
Pijus XI, “krikščionių tikėjimas liaudyje buvo 
gana giliai šaknis įleidęs: tai liudija ne tiek tik
rųjų karių, kiek pačių visų luomų piliečių šventas 
veržimasis į Palestiną vaduoti Kristaus karstą. 
Bet į Viešpaties dirvą pamąželi veržėsi ir plėtėsi 
klaįdatikybės, platinamos žinomu atvirų ir sląp- 
tų su vadžioto jų, kurie, rodydami sava aštrų gy
venimą įr nuduotą dorovingumą bei drausmingu
mą, paprastus žmones lengvai prigavo if tuo mė
sė į žmones pražūtingo maišto kibnrkąčių. Kai ku
rie jųjų, pastebėję atskirų asmenų nusizępgįmųs 
ir juos'visai Bažnyčiai priskirdami, pilni puiky
bės laikė save Dievo pašauktais tiems trukumams 
atitaisyti, tačiau, neilgai trukus, kądą paneigė A- 
paštalų sosto mokslą įr autoritetu, aiškią! paro
dė, kurį turėjo tikslą: nes gerai žinoma. kaip/jų
jų dauguma nugrimzdo į piktuosius pageidimus 
bei paleistuvystę ir, apardę religijos, nuosavybes, 
šeimos ir valstybes pagrindus, net maištą prieš 
esamąją tvarką pakėlė... Nors katalikų tikėjimas 
sielosė ir pasiliko nepaliestas arba bent visai ne
nusmelktas, vis dėlto taip Evangelijos dvasia, 
taip Kristaus meilė žmonijoje taip buvo atšalusi, 
jog atrodė lyg uįgesusi”. Ir štai anaisiais liūd
naisiais laikais “Dievo Apvaizdos žmogus, siųs
tas ne -vien savo audringiems laikams, bet ir visų 
laikų katąlikų visuomenei, tąįsytį” paėmė i vieną .. 
ranką Evangėliją, o-į kitą ranką kryžių ir ėjo į 
žmonės gydyti jų žaizdas. “Jo darbuotė taip geri
namai palietė visą žmonių giminę, jog ne vien 
atitaisė tikėjimo ir dorovės reikalą, bet. taip sa
kant, ir evangeliškosios meilės bei teisingumo

pradais persunkė ir sutvarkė bendrą visuomeninį 
gyvenimą”. Nereikėjo jam aukštų mokslų, graž-: 
bilybos, turtų ar kanuolių. Užteko patvaraus gy
venimo pagal Evangeliją. Be balsavimų, be politi
kavimų, be lašo kraujo tikrasis Kristaus karei
vis ir karąygis vedė žmones prie evangelįškojo 
šventumų ir kryžiaus meilės.

Bet atsiminkime, kad tryliktojo šimtmečio 
Didžiojo Karaliaus skelbėjas pradėjo socialines 
reformas nuo savęs. Paminė po kojų puikybę, at- 
sipalaidpjo nuo turtų ir garbes troškimo, nusivil
ko nuo savęs senąjį žmogų su jo darbais ir apsi
vilko nauju žmogumi, kurs sutvertas pagal Die
vą teisybėje ir tiesos šventume. Kada tapo Kris
taus paveikslu, tada žmones taisėsi ir davėsi jam 
vadovaujami. Trumpame laikotarpyje jam pavy
ko “grąžinti taiką ir išnaikinti nuolatinius kruvi
nus nesutikimus taip atskirų asmenų, valstybių 
ir karalysčių”.

Šv. Pranciškus Asyžietis sų mumis dar tebegy
vena. Popiežius Ikonas XIII jojo dvasią Įvilko į 
dąbąrtinių laikų rūbus. Popiežius Benediktas XV 
paskyrė jį Katalikiškosios Akcijos globėjų. O po
piežius Pijus XI pasitiki, kad “jeigu tas apašta
lavimas davė žmonių, kuriuos Grigorius IX va
dindavo Kristaus kareiviais ir antrais Makabie- 
jais, tai gali ir šiandien nemenkesnių duoti visuo
menei vaisių, jeigu tik patys tretininkai, kaip jie 
yra po visą pasaulį išsiplatinę, pasižymės gyveni
mo nekaltumu ir dorumu”.

Baigiant šiais eilutes kilo klausimas: ar daug 
iš čia susirinkusių naudojasi popiežių siūlomo
mis priemonėmis Kristaus karalijos išplatinimui 
žemėje? Ąr daug kas Čia jaučiasi atsakingaią 
dėl befiįplėtojanČip komunizmo ir augančio dvasi
nio atbukimo? Ar daug Kristaus ^ateivių imsni 
tikėjimo, vilties, meiles ir teisingumo sutruškini- 
mui komunizmo? Ar daug kas rūpinasi paskaitų 
ciklais ir organizavimu kareivių pulkelių- tikybos 
pažinimui ir kovai su komunizmu9 ...

(Pabaiga)

Anglų armijos atsargos 
kapitonas D. P. Ollis laik
raščio “Sųnday Graphik” 
bendradarbiui papasako
jo, kaip jis lėktuvu nuvo
žė generolą Franco ir jo 
artimiausią bendradarbį 
generolą Molą iš Afrikos 
i Ispaniją tada, kai buvo 
nutarta pradėti sukilimą 
prieš liaudies fronto vy
riausybę.

Kapitonas Ollis per pa
saulinį karą tarnavo Ang
lijos oro laivyne ir pirma
sis pradėjo nuolat skrai
dyti tarp Londono ir Pa
ryžiaus. Tais laikais vie
nas toks perskridimas 
kaštuodavo 21 svarą ster
lingų. Dabar kapitonas O- 
Uis turi nuosavą lėktuvų 
susisiekimo įmonę su 20 
keleivinių lėktuvų, kurie 
išnuomojami keleiviams, 
norintiems ne tik po Eu
ropą, bet ir po kitus kon
tinentus skraidyti.

Į kapitono klijentų skai
čių pateko ir abudu Ispa
nijos generoląi. Tąi įvyko 
labai paprastai. Į Čraydo- 
no aerpdromą atvyko dvi 
gražios ąngiėą Įr paklausė 
kapitoną, ar jos negalėtų 
gauti lėktuvo nusiristi į 
Kanarų salas. Kiek pagal
vojęs apie kilometrų skai
čių ir degamosios medžia
gos tokiai kelionei reika
lingą kiekį, jis tuojau pa
suke, kięk keliopė kaš
tuos. Vis (įeito šaltakraujį 
ąnglą truputį nustebino 
vieną iš męrginų, kai ji ą- 
tidarius rankinuką, kuria
me buvo grūste prigrūsta 
banknotų, atskaitė reika
laujamą sumą: 1.000 sva
rų sterlingų.
— Man net žadą užėmė, 

— prisipažįsta kapitonas 
Ollis.

Merginos pareiškė, no
rinčios tučtuojau skristi. 
Iš angaro tuojau buvo iš- U ją. Kur dingo anos dvi 223 puslapius. 
YilkUs lėktuvas “Drągon 
Rapid”, Keista buvo dar

I

ir tai, kad merginos be-j 

veik neturėjo jokių daiktų' 
ir iš viso buvo labai nerū
pestingos.

Nuo Craydono lėktuvas 
skrido ligi Bordeaux, kur 
papildė degamosios me
džiagos atsargą. Iš Borde- 
aux skrido pro Tanžerą li
gi Kasablancos ir paga
liau į Las Palmas — svar
biausią Kanarų salų mies
tą. Iš viso lėktuvas išbuvo 
ore 15 valandų. Las Pal-
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mas aerodrome merginos 
kažkur nuėjo, įsakiusios 
įgulai būti pasiruošusiai 
kiekvieną sekundę skristi 
toliau. Kuria kryptimi rei
kės skristi, jos nepasakė.

Kitą rytą labai anksti į 
aerodromą atvažiavo di
delis dengtas automobilis, 
kuris prie lėktuvo važiavo 
visu greitumu ir sustojo 
tik per sprindį lėktuvo 
nepasiekęs. Iš automobilio 
išlipo abi merginos ir du 
vyrai, kuriuos kapitonas 
Ollis tik vėliau iš fotogra
fijų pažino. Tai buvo ge
nerolai Franco ir Molą. 
Tada apie naminį Ispani
jos karą dar nieks (be pa
čių generolų ir jų artimų
jų bendrądąrbių V nesvajo
jo, todėl ir kapitonui OI-' šalintas 
liui nekilo jokio įtarimo, vietoje paskirtas Chochlc 
Mergaitės šį kartą jau nę- Vas. ‘ 
beskrįdo: jos liko Las Pal------  ■ 1 1 —
mas mieste. Sakėsi į Ąn- žino.
gli ja grįšiančios vėliau. — Vis dėlto man teko su

Abu generolai į lėktuvą vaidinti svarbų vaidmer 
sėdo civiliniais drabužiais, Ispanijos naminiame ka 
kuriuos generolų ųnifor- re, — sako kapitonas OI 
momis pakeitė lėktuve, lis. ‘XX
Kai pagaliau lėktuvas nu- i ————— 
sileido, abu generolus su-i VALGIŲ GAMINIMAS 
tiko karininkai paradinė- “ sl»«dQg Valgi
mis uniformomis. Lėktų- ,ūamkum° Knyga, Jrariąje yr 
vas su generolais nusilei- reoeptą — nurodym
do viename Šiauriniame -lp 11 ekonomiškai įm
1°^ ^name. ®iaurini5me trinti valgius. Taipgi fioj 
UUamjos miesto aerodro.,^, nnrodo X*. te 
me. Gavęs atlyginimą, ka- a ivairin *
pitonas Ollis grižo į Ang- Jo, r oo Knygn

merginos ir kas takios jos Užsakymus su pinigais siusk 
buvo, kapitonas nieko ne- te “Darbininkas”, 366 Wa

DAR 9 SUŠAUDĖ '
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Suimta Maskvos — Vol 
gos perkaso vadovybė
“Morning Post” rase 

kad Leningrade karo kc 
legijos sprendimu sušau 
dvti dar devyni trockiniu 
kai teroristai. Jie buv 
kaltinami nuodiję darbi 
ninkus ir organizavę įme 
niu sprogdinimus. Tolia 
laikraštis tvirtina, ka 
šiomis dienomis suimt 
keliolika aukštų Maskvo 
— Volgos perkaso admi 
nistraci jos valdin i n k t 
Tarp suimtųjų yra vy 
riausias perkaso direkte 
rius Volskis ir vyriausia 
inžinierius Atasevas. B 
to, Maskvos gorsoviet 
pirmininkas Filatovas pa 

; iš pareigu ir j
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Iš Musų Veikimo Centro
darbininkas 6

2334 So. Oakley Avemie, nutarimą: ‘Kongresas rei-
Chira^n. IHinms škia naerpidavima kad kn- iChicago, Illinois.

SPALIŲ 9 DIENA
Rugpiūčio 24 ir 25 dd. 

Lawrence, Mass. įvykęs 
Federacijos 26 Kongre
sas buvo sėkmingas ir 
priėmė visą eilę nutarimų,* 
kurie jau buvo paskelbti 
spaudoje. Šiame laiške 
pakartosime tuos nutari
mus, kurie pirmiausia yra 
vykinti.

1. Vilniaus vadavimo 
reikalu kongresas priėmė 
tokį nutarimą: “Federaci
jos Kongresas užgiria 
centro valdybos ligšiolinį 
nusistatymą visomis gali
momis priemonėmis dirbti 
dėl Vilniaus atvadavimo 
ir dirbti per Federaciją 
ir jos skyrius”. Šis nuta
rimas reiškia, kad ir to
liau Federacijos skvriai 
pasiliks Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriais ir jie 
turės rūpintis visais Vil
niaus vadavimo reikalais. 
Pirmiausias Federacijos 
skyrių darbas yra — ge
rai prisirengti prie spalių 
mėn. 9 d. — Vilniaus už
grobimo dienos paminėji- i 
mo. Žiūrėkime, kad visur 
tą dieną būtų surengtos 
prakalbos su tinkama pat- 
rijotiška programa. Ne
reikia užmiršti ir tinka
mas rezoliucijas išnešti, 
jas paskelbti spaudoj ir 
pasiųsti, kur reikia.

škia pageidavimą, kad ko
lonijose būtų steigiami vi
suomeniniai studijų rate- 
liai, kuriuose būtų ruo- 

, šiasi katalikų akcijai vei
kėjai ir kuriuose būtų dė- 

i Stoma ir diskusuojama 
socialiniai klausimai. Taip 
pat rengti tais klausimais 
paskaitų eiklių”. Centro 
Valdyba prašo skyrių, ku
rie tik gali, tuos studijų 
ratelius steigti. Kuriems 
reikės pagalbos šiame 
darbe, kreipkitės į centro 
ar apskričių valdymas.

NAUJA VALDYBA

MINĖKIME LIETUVOS 
KRIKŠTO SUKAKTĮ

2. Daug kur dar nemi
nėta Lietuvos krikšto 550 
metų sukaktuvės. Dėl to 
kongresas priėmė tokią 
rezoliuciją: “Išklausius
kun. K. Urbonavičiaus re
ferato apie tai, ka davė 
mūsų tautai krikštas, 
kongresas ragina lietuvių 
kolonijas kiek galima iš
kilmingiau minėti Lietu
vos krikšto 550 m. sukak
tuves”. Skyriai prašomi 
atkreipti savo dėmesį į ši 
nutarimą. Paskaitoms ir 
prakalboms tikrai geros 
medžiagos rasite ALRK. 
Federacijos XXVI Kon
greso programos knygoj, 
kurią siunčiame visų skv- 
rių valdyboms. Šią gražią 
ir turiningą knygą išleido 
Lawrence, Mass., Federa
cijos skyrius, gerb. kun.' 
Pr. Jurui vadovaujant. 
Už tai turime būti jam 
nuoširdžiai dėkingi.

•T

STEIGKIME STUDIJŲ 
RATELIUS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAVVRENCE, MASS. kaitė studijavo dainavo 
meną 7 metus Italijoj. Ji 
yra daug koncertavusi I- 
talijoj ir susilaukusi nuo
širdaus pritarimo. Newar- 
kiečiai ir apylinkės lietu
viai parems viešnią savo 
gausiu atsilankymu.

Spalių 16, Šv. Cecilijos 
choras važiuoja į Brook- 
lyną vaidinti linksmą vei
kalą ‘Stepanės Vestuvės’.

Spalių \ 17, prasideda pa
rapijos kermošius (baza-

, kuris tęsis dvi sa-

vaites. _ •
Lapkričio 7,-Choras sta

to operetę “Adomas ir Ie
va” tai bus labai gražus 
vaidinimas. Po vaidinimų 
bus šokiai.

Lapkričio 20, Choro me
tiniai šokiai parapijos sa
lėj.

Lapkričio 21, iš Brook- 
lyno Šv. Jurgio parapijos 
choras atvyksta į mūsų 
koloniją, tai į parapijos 
salę su vaidinimu ir kon
certu, kurį rengia šv. Ce
cilijos choras. Šiuos visus 
parengimus turėtų visi 
paremti, nes yra jaunimo 
darbas, kuris dirba para
pijos naudai. Tad visi ne
turėtų to pamiršti.

Nugirdęs.

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI

‘TAXICAB’ MOKESČIAI 
SKAITOMI KAIPO AL
GOS PAGAL SOCIAL

SECURITY ĮSTATYMĄ

• tojas turi sutikti pirkti 
nuo tos organizacijos nors 
5% paskolos. Smulkme
niškos informacijas, apie 
kreditus, taipgi sąrašą 
vietinių ofisų, kur aplika
cijas reikia pasiųsti, gali
ma gauti iš Production 
Credit Commiss i o n e r, 
Farm Credit Administra- 
tion, Washington, D. C.

F. L. I. S.
Klausimas — Aš dirbu 

prie “taxicab” ir mano al
ga susideda iš nuošimčio 
mano surinktų pinigų. Ar 
Sočiai Security Įstatymas 
mane liečia?

Atsakymas — Tu ir ta
vo darbdavys turite nu
mušti reikalaujamus So
čiai Security taksus pc 
numušimo praleistu iš- 
kaščių už gazoliną, aliejų 
ir garažų.

VAIKUČIŲ MOKYKLA
Prasidėjus mokslo me

tams, atsidarė ir vaikučių 
katekizacijos pamok o s. 
Šiais metais vadovauja 
vaikučių “Sunday School” 

i Seserys, lietuvaitės, apsi- 
' gyvenusios Lawrence. Jos 
laisvu laiku nuo mokyklos 
lanko ligonius, pavargė
lius, pakalbina vaikučius, 
kad ateitų mokytis pažin- rag/ 
ti ir mylėti Kristų ir tt. • 
Taigi Seselės ir mokyto
jauja ir atlikinėja sociali- 

; nį ir labdarybės darbą. 
Tur būt pirmoji lietuvių, 
parapija, kuri neturėdama 
parapijinės mokyklos, pa-! 1938 m. liepos 3 — 18 d. 
sikvietė nors dvi Sesutės Lietuvoje, A. Panemunės 
apaštaliniam darbui. šile (ties Kaunu) įvyks II

----------- Lietuvos skautų tautinė 
Šv. Cecilijos parapijos stovykla. Šiai stovyklai 

> jau ruošiasi 14.000 skautų.
76 Center 7:30 vakare dainavo per į stovyklą taip pat yra 

Conn.; radio WLLH iš Lowell. jau pakviesta 60-ties tau- 
Apie krikščionybę ir ko- tų skautai. Per šią stovyk- 
munizmą pasakė radio ją Lietuvos skautai turės 
kalbą mūsų mylimas kle- parodyti, ką jie yra pada- 
bonas, kun. P. M. Juras. rę per 20 savo veikimo 
Ir choristai ir jų vadas metų. Stovykloje numato- 
muz. ponas Sakas, džiau- ma įvykdyti tris paradai 
gias pasisekimu. Radio — eitynės r atydarymo, ei- 
stotis užkvietė dažniau tynės prie paminklo žuvu- 
atvažiuoti. Kelionė nieko sjems dėl Lietuvos laisvės 
nekainuoja. j jr stovyklos uždarymo ei- __ , ________ ___ , __

tynės. Uždarymo eitynės darių komiškos rungtynės 
Girdėjau, kad choras,! ypatingai bus nuotaikin- buriavimas ir laivų para- 

vadovaujant ponui Sakui, gos ir gyvos. Šiose eitynė- das.
pradėjo mokyti muzikalę se atskiri skautų vienetai Tą pačią dieną vakare į- 
komediją “Raulas”. , pasirodys su karnavalais, vyks antras laivų paradas

----------- i gyvaisiais paveikslais, šū- prie iliuminuoto ir laužu 
apšviesto Nemuno, kur vi
si laivai, valtys ir baida
rės dalvvaus pasipuošu
sios pačių jūrų skautų pa
gamintais ir atsivežtais į- 
vairiais spalvuotais popie
riniais žibintais ir švytu
riais.

LAUŽAI
Tautinėje stovykloje nu

matomi 4 dideli laužai, 
kuriuose dalyvaus visi 
stovyklos skautai drauge. 
Dar kokius keturius vaka
rus bus galima paskirti a- 
pygardu laužams. Prie to
kių laužų kitų tuntu ir a- 
pygardų skautai galės bū
ti paprastais žiūrovais.

Kiekvienam iš 4 didžių
jų laužų duodama atskira 
vyraujanti mintis. kuri 
turės nuspalvinti visą to 
laužo programą, duoti 
jam atitinkamą bendrą 
vaizdą. Todėl ir šios vasa
ros tuntų bei draugovių 
stovyklose kreipiama lau- 
žų bei dainų vedėjų dėme
sys į laužų ruošimą.

Pirmasis laužas bus ski-1 
, ,. , uu.ivv —bx.^ riamas mūsų tėviškei. Ši-parengimus tą pati vaka- ba komandą. Atskiru suti. tame tėviškės lauže atsis-

Pranešame, kad kongre
so naujai išrinkta Federa
cijos centro valdyą suda
ro šie mūsų visuomenės 
veikėjai: Kun. K. Urbona
vičius, dvasios vadas, 50 
W. 6th Str., So. Boston, 
Mass.; dr. Antanas Ra
kauskas, pirmin i n k a s, _-----------
2456 W. 69th Str., Chica- !" 
go, III.; komp. A. J. Alek- rugsėjo 15 dieną,
sis, vice-pirm., ’ 
Str., Waterburv. 
Leonardas šimutis, sekre
torius, 2334 So. Oakley 
Avenue, Chicaąo, III.; 
kun. Ignas Albavičius, 
717 W. 18th Street, Chi
cago, III.; valdybos na
riai: kun. dr. Jonas Na
vickas, MIC., Marianapo- 
lis College, Thompson, 
Conn.; kun. Pr. Juras, 94 
Bradford Str., Lawrence, 
Mass.; kun. Jonas Balkū- 
nas (Informacijų Biuro 
vedėjas), 64-25 Perry A- 
venue, Maspeth, L. I., N.

Juozas Laučka, 423 
Street, Brooklyn,

Y.; 
Grand 
N. Y.

ĮEIGOS

v •
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VAIKU GELEŽINKELIS 
SOVIETŲ RUSIJOJ

VISĮI TAUTŲ SKAUTAI I LIETUVOS SKAUTU 
STOVYKLA

metrų povandeniui. Šuo
liai į vandenį iš bokšto 3 
ir 5 metrų aukščio. Papra
sti ir figūriniai nušoki-į 
mai.

Dviviečių baidarių lenk
tynės. Akademinių valčių 
lenktynės (gigas, dvejukė 
ir vienukė). Dalyvauja iš 
laivo po vieną.

Skęstančių gelbėjimo 
pratimai: metant gelbėji
mo ratą nuo kranto, palai
kant skęstanti vandenyje.

Be to bus šie pasirody
mai:

3 baidarių persirikiavi- 
mai, komanduojant, bai-

FEDERALIS KREDI
TAS ŪKININKAMS, KU
RIE VEISIA GYVULIUS

I

—
Klausimas — Kaio ūki

ninkas gali pasiskolinti 
pinigų trumpam laikui 
nusipirkti daugiau gyvu
lių?

Atsakymas — Pirmas 
žingsnis yra paduoti ap
likaciją, kurią galima 
gauti iš kiekvieno 500 
vietinių ofisu Production 
Credit Assciation, tai vie
nutė Farm Credit Admi-1 
nistration. Jeigu paskola 
užgirta, tai anlikantas 
jrauna kredito laišką. Ka
dangi PCA yra kooperatv- 
viška kredito organizaci- 
ia, tai kiekvienas skolin-
•y "—

Trečiasis laužas pavadi
namas meno laužu. Šiame nalus ir biznierius, kurie 
meno lauže bus proga pa- savo skelbimais remia

Dnepropetrovske yra 
pratiestas specialus vaikų 
geležinkelis. Šito geležin
kelio linija eina ratu vie
tiniame kultūros ir poilsio 
parke. Ji turi daugelį sto
čių, tunelį, tiltą, garvežių 
ir vagonu. Jos ilgis — pu
santro kilometro. Trauki
nį, kuris nuolat kursuoja, 
sudaro garvežys ir šeši 
vagonai. Per dieną trau
kinys perveža 215.000 ke
leivių.

Šitas geležinkelis ne tik 
labai mėgstama vaiku 
pramoga, bet ir gera būsi- 
mies i e m s geležinkelie
čiams mokykla. 630 vaikų 
pakaitomis eina konduk- 
toriuą mašinistu, stočių 
viršininku, iešmininkų ir 
kitokias pareigas. Per mė
ginimą patyrus, kad toks 
geležinkelis tikrai naudin
gas, Sovietų Rusijoje dar 
būsią pastatyta tokių ge
ležinkeliu 30, iš kurių vie
nas bus Balčeneco kaime, 
Ukrainoje.

Remkite tuos profesio-

sirodyti skautų eilėse su- “Darbininką”, 
sibūrusios meno pajė-j ~ 
goms. Čia galės būti skai
tomi ar pavaizduoiami pa
čių skautu sukurti litera
tūros kūriniai (eilėraščiai, 
feUetonai, novelės scenos 
dalvkai ir t.t.). čia galės! 
pasirodyti ir skautai dai
nininkai, smuikinink a i. 
kanklininkai ir kt.

Ketvirtasis laužas — su
kaktuvių laužas, jis bus 
skautiškos nuotaikos šiu
pinys, kuriame vyraus 
bendros dainos, bendri šū
kiai, masiniai vaidinimai, • 
vaizdeliai iš skautų gvve- j 
nimo. 9 Tsb. I

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
! DARBININKO

LAIVAKORČIŲ
1
Į

PATA^NAVIMA\ "
. CF-SiAliM »

Rugsėjo 12 dieną, Mote- kiais, dainomis ir t.t. 
rų Sąjungos kuopa turėjo Stovyklavimo metu bus 
Palangoj pikniką. Žmonių įvykdytos stovyklos įren- 
prisirinko nedaugiausia, ■ gimo varžybos, skautiškos 
Kiek padarė pelno neteko pionerijos ir įrangos var- 
sužinoti. žybos, pirmasios pagelbos 

varžybos, telefono nutie
simo varžybos, palapinių 
statymo, signalizaci j o s 
varžybos ir kitos. Skau
tai vyčiai surengs šaudv- 
mo varžybas. Ta pačia 
proga įvyks didelė sporto

Kongreso metu į Fede
racijos iždą įplaukė šios 
pinigų sumos: Šv. Trejy
bės par., Hartford. Conn. 
per kun. Joną Ambotą — 
$10.00: Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos mokestis — 
$10.00: Federacijos 16 sk. 
Cambridge, Mass. (Šv. 
Stepono dr-ja) — $2.00 ir 

i Vilniaus našlaičiams — 
$7.50: Neperstojan č i o s 
Pagalbos par., Cleveland, 
Ohio — $2.00: Federaci
jos 23 sk. Chicago. dr-jų 
duoklės — $5.00: Federa
cijos 12 sk.. Ciceroa dr-jų 
duoklės $11.00; Nekalto 
Prasidėjimo šv. Panelės 
choras, Chicago, — $1.00.

Po gražaus ir įspūdingo 
kongreso, kurį palaimino 
šventasis Tėvas, J. Em. 
Bostono Kardinolas — Į 
O’Connell ir J. E. Vysk. 
M. Reinys, pradedame 
naujus darbo metus. Tad, 
ir dirbkime nuolat, nuo
širdžiai ir vieningai.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

I

3. Taip pat prašome at
kreipti savo dėmesį į šį

EDW, V. WARAB0W 
(WRUB1,IASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washingtoo St.
N(»RWOOI». MASS. 
TEL Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale 8t 
TEL Brockton 2005

IR

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

Spinoza
/

BLAIVININKU 26 SEIMAS
Pilnųjų Blaivininkų 26 Seimas įvyks spalių 3 die

ną, šv. Pranciškaus parapijoje, Athol, Mass.
Visos Blaivininkų kuopos malonėsite išrinkti at

stovus ir dalyvauti skaitlingai. Prie to prašome kuo
pų valdybų prisiųsti centrui metinę narių mokesnį po 
25 centus, čekius malonėsite išrašyti vardu: Anna Si
dabras ir siųsti adresu V. J. Blavaskas, 7 Mott St. 
Worcester, Mass.

Seimo tvarka bus paskelbta vėliaus.
Kun. A. švedas, Pirm. 
V. J. Blavackas, Rašt.

Parapijiečiai rengiasi 
prie savo metinės vaka
rienės, “Harves Supper”, 
kuri įvyks pabaigoje spa
lių mėnesio. Kai tik suži
nosiu komisijos darbuoto
jų vardus ir dieną, prane- šventė. Čia taip pat įvyks 
šių Darbininko skaityto- įvairios varžybos. 
jams- i Krenšinyje dalvvaus po

vieną komanda iš tunto ar 
vietininkijos. Sporto šven
tėje bus sužaistos finali
nės rungtynės, kitos — 
ankščiau. (Stovykloje ar 
stadijone).

i Orasvydyje dalyvaus po

• v

Rugsėjo 24 dieną prasi
dės šv. Pranciškaus para
pijos metinės rekolekci
jos, bei novena prieš glo
bėjo šventę. Novenai va
dovaus ką tik atvykęs iš 
Lietuvos kun. F. Kapo- vieną komandą įg tunto 
C1US-________Aušrele. | ar vietininkijos. Sporto

šventėje bus sužaistos fi
nalinės rungtynės, kaip ir 
krepšinio.

_ , . I Lengvoji atletika: 100,Rudens sezonui praside- 1500 ir 3000 met 
jus, įvyksta daug įvairių bėgimai 
parengimų. Taigi, kad ne- DaIyvaus iš kiekvieno 
Įvyktų po du ar daugiau tunto ar.

NEWARK, N. J.

• v

v • —

rą, tai pranešu ką nu£ir"|kjmu galės būti leista da- pindės visa, kas sužadina 
dau apie parengimus. liauti ir po kelis bėgikus mūsų tautinius jausmus.

Spalių 1U, sv. Jurgio jg kurį0 tunto, jei to tunto apskritai, kas parodo, kad 
draugas salėj Įvyksta skautų tarpe yra daugiau mPes esame Lietuvos SŪ-tik atvykusios viešnios iš 
Lietuvos, artistės JONĖS 
Žukauskaitės koncertas, 
kurio tikrai visuomenė rodymai; bus prfe Nemuno
au įa. us ir i ų solistų į Komiškos lenktynės, lė- kranto, o senelis Nemunas 

is visos apylinkes, kurie ktuvp modeliu ir aitvarų bus iliuminuotas. Visa, 
pagelbės programa jspil- laidymai ir lėktuvu ataka. kas iškelia šios didžiosios 
gyti. Art, p. J. u aus~čja skautai parodys žiū- Lietuvos upės tiek prūsu 

rovams, kaip skautai gali protėvių gyvenimui tiek 
• oro puolimo atveju patar- ir Lietuvos dabarčiai rėik- 
nauti gesindami gaisrus, šmę, bus įtraukta į šio 
degazuodami lauką ir laužo programą. Šis l&u- 
tiekdami pirmąją pagal- žas įvyks tą pačią diena, 
bą. kaip ir jūrų skautu sporto

| Jūrų skautų sporto šven- šventė, o laužui besibai- 
įtėje bus paradas ir varžy- giant, įvyks iliuminuotas 
bos. ivisų jūrų skautu turimų

Įvair»us stiliaus plauki- laivų, valčių ir baidarių 
mo lenktynės 400 — 000 paradas.

* r

nūs.
I Antrasis laužas skiria- 

Pats lau- 
Nemuno

r, ĮJ
4-

+
+

pasižymėjusių sportinin
kų.

Be to, bus dar šie. pasi- mas Nemunui, 
rodymai: žas bus prie

TELJOBO/TOba^o
--------------------- -------------- -------------

BETTER FOOD PROTECTION-

GREATER CONVENIENCE-

F U L L P O W E R -
FASTER FREEZING-/i£^.^v~/ 

GREATER ECONOMY—į^iiclvcM-'pntrvd.

clMah, VtUll£

Westinghouse

REFRIGERATOR

I
i 1

į!

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. ING.
92 HIGH STREET, BOSTON, MASS.

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337
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Vytauto Didžiojo Bažnyčia
Lietuvoje yra daug H- 

lošibs praeities kultūros 
pafAifiklų, £klibiamų įvai
rių lė^ėndų ir padavimų. 
Viėiias iŠ ’ tokių gražių 
pitiiinklų laikinojoj oje 
LifeltiVbs Sostinėje, Kaune, 
yfi Vytaūtb Didžiojo baž
nyčia. ji stovi labai gra- 
žib-je Vietoje, dešiniajame 
NtiftUfib kbkhte, prieš pui
kias Aleksoto kalno šlai- 
tdš. Ši bažnyčia yra sieja
mi! SU ihūšų praeities gar- 
siaiSikis Vytitite Didžiojo 
lalkiiS. istorija muteš pa- 

kad 1399 m. Didy
sis Llrttivbs kunigaikštis 
Vytautas, surinkęs Stip
rią 40,000 vyrų kariuome
nę išėjo kariauti su toto
riais. Totoriai prieš jį pa
siuntę kfeiis syk didesnę 
kariuomenę. Prie Vorks- 
los upės įvykęs smarkus 
mūšis, kuriame iš Vytau
to D. 50 kunigaikščių žu
vę 20. Daug narsiųjų Vy
tauto D. karių žuvę, o ir 
pačiam Vytautui D. sų sa
vo kariuomenės likučiais 
tekę bėgti per upę. Daug 
kas prigėręs, o giltinė 
žvelgusi į akis ir pačiam 
Didžiajam Lietuvos Kuni
gaikščiui. Jis tą baisią sa
vo gyvenime valandą pa
sižadėjęs, jei gyvas ištik
siąs, pastatydihti Dievo 
Motinos garbei bažnyčią. 
Stipresnis, negu kitų, Vy
tauto D. žirgas laifrįingai 
jį išnešęs į antrąjį kran
tą. Čia Vytautas D. drau
ge su kitais perplauku
siais upę, nušokęs nuo žir
go, karštai Dievui padėko
jęs už padarytą malonę ir 
visiems girdint atkartojęs 
pirmąjį savo pažadą. Tą 
sceną dailininkas Petras 
Kalpokas atvaižd'avb Vy
tauto D. bažnyčios didžio
jo altoriaus paveiksle. Že
mai paveiksle atvaizduo
tas nuo žirgo nušokęs Vy
tautas D., dėkojąs Šv. Pa
nelei; aukštai — šv. Pa
nelės dangun ėmimas. A- 
napųs upės matyti totorių 
kariuomenė SU vėliava.

Vytautas D. savo paža
dą įvykdė — 1400 m. pa
statydino Prancišk orių 
vienuolių kunigams baž
nyčią, pirmą Kaune, o pa-j 
skiau Ašmenoje. Pranciš- Tumo draugas, mūsų tau-

KADA IR KAIP ATSIRADO LAIKRAŠČIAI
šių, oro drėgmės ir įtūžu
sių sienų viduje visa, kas 
tik buvo iš medžio, supu
vo, net tinkas sugedo, pa
juodavo ir daiktais ėmė; 
dribti. Vokiečius iš Lietu
vos išvijus, Vytauto D. 
bažnyčios tik vienos sie
nos bestiksojo, bet ir tos 
perdrėk'usios ir apipelėju- 
sios.

Susikūrus nepriklauso
mai Lietuvai, Žemės Ūkio 
it Valstybės Turtų Minis
terija Vytauto D. bažny
čią 1919 m. balandžio 17 
d. pavedė Žemaičių vys
kupui Pranciškui Karevi- 

rektoriaus pareigų pasky
rė Kauno įgulos karo ka
pelioną kun. Br. Bunišą. 
1920 m. kovo 31 d. Žemai
čių vyskupas Pranciškus 
Karevičius Vytauto D. pa
minklinės bažnyčios rek
toriumi paskyrė didįjį 
mūsų spaudos draudimo 
gadynės veikėją ir rašyto
ją kun. Juozą Tumą-Vaiž
gantą. Jis stengės, kiek 
galėdamas, gražiau tą, 
bažnyčią atnaujinti ir pa
puošti. Juk Vytauto D; 
bažnyčia mūsų tautos 
kančių ir stiprybės sim
bolis. Ji, kaip ir viSa mū
sų tauta, buvo draskoma 
ir niokojama svetimtau
čių, pergyveno visas bai
siausias kovų ir suiručių 
audras ir šiandien tvirtai 
tebestovi Nemuno pakran
tėje ir žiūri, kaip Lietu
vos milžinas Nemunas va
ro savo vandenis į Balti
jos jūrą.

Kun. J. Tumas buvo ke
tinęs iš Vytauto D. baž
nyčios padaryti Tautos 
Panteonu, nauicį padėkos

I

mas - Vaižgantas, jo gra
žūs pamokslai ir Lietuvos 
operos solistų giesmės, 
kurias jie giedodavo be
veik kiekvieną šventadie
nį. Pats kun. Tumas lingiausias dvasinis gink-' tų aiškinti 
Vaižgantas taip pat be las. <T2 J — xa.h_ ■ i_i

Newe Zegttungen, kurie 
buvo Amerikos atradimo 
padarinys. Florencijos re
spublikoje buvo viešai iš
statytos “Notizie scritte” 
(rašytos žinios), už kurių 
skaitymą reikėdavo mo
kėti vieną “gazetta” (iš to 
kilęs žodis gazeta). Bet 
vis dėlto tai nebuvo perio
diniai raštai. Nors spaus
dinti jau buvo seniai gali
ma, bet kol nebuvo su
tvarkytas paštas, suriku 
buvo išsiuntinėti' spaus
dintas žinias. Čia reikia 
priminti, kad paštas atsi- 

; rado organizuotai 1504 
į m., kai Ispanijos karalius 
Pilypas I padarė sutartį 

su dideliu smalsumu buvo su Pr. Taxis’u, pavesda
mas jam pašto susisieki- 

Kolum b a s Įarp Niderlandijos, iš 
Prisižiūrėkime laikraš- ; atrado Ameriką ir 1493 m. vienos nusės ir Maksimi-

«S------- -- ....■Z2--------3Z

Laikraštis ir spausdin-, vienam laik: 
tas žodis yra šiandien ga- 2.000 ihetų. 
linfriaiiciocį vaai Vkic 4" 11

___o____  __ Jie sudaro stipresnę raštfe nebiivo spaustuvės 
galo ° mylėjo Vytauto D J neįveikiamą jėgą, smar- Į padaras. Bet kinų žemėje 

savo testą- kiau veikia negu karo pa- i slepiasi daug kas, kas 
. . .. . i. »«-.•.<♦< r 5 *, žįftl^l^gįems

— __ _------------, .1— -- ---------------
pasiek i a Nesiekiant kinų, ir Euro- 

savo tikslą tik tada, kai poje jau prieš Kr. gim. 
taikinys matomas arba pasirodė viešos žinios, ku- 
matematiškai išmatuoja- rias galima pavadinti mū- 
mas. Laikraštis — nevar
žomas nei atstumo, nei 
laiko; jis randa savo tai
kinį už tūkstančių kilo
metrų. Nenūostabu todėl, 
kad spauda priskaitoma 
prie pasaulio didžiausių 
galybių.

bažnyčią ir i
mente pageidavo, kad jį būklai, ’ negu kulkosvai- mums, 1
mirusį priglaustų ši baž- džiai. Karo pabūklai ir žmonėms, dar svetifna. 
nyčia, kuriai jis ištikimai kulkosvaidžiai 
ir atsidėjęs per 13 metų 
tarnavo. Tas jo pageidavi
mas buvo įvykdytas: jis 
buvo palaidotas Vytauto 
D. bažnyčios sienoje. Jo 
antkapis buvo papuoštas 
tam tikra lenta, kuriai už
rašas paimtas iš jo tes- 

. į tamento. Šiandien Vytau- 
čiūi, kuris laikinai eiti jos to D. bažnyčią adminis

truoja pranciškonai vie
nuoliai. Ji dėl savo senos 
praeities, savotiškos ar- 
ehitektūFos ir didžiojo

sų laikraštijos protėviu. 
Jau Cezaris (f 44 pr. Kr.) 
leido “acta diurma populi 
(urbis)” (kasdienės vy-l 
riausybėš žinios), kurios
J 

romėnų skaitomas.
i Tik kai

mas jam pašto susisieki-

čio pradžiai, jo raidai. Ro- apie tai raštu pranešė Is- 
dosi, prieš Gutenbergą, panijos karaliaus iždinin- 

riiūsų rašytojo Juozo TU- prieš išradimą spausdina- kui, tas raštas buvo iš- 
mo - Vaižganto palaikų mo įrankio, apie laikraštį verstas į įvairias europie- i 
yra gausiai tiek Lietuvos negali būti nė kalbos. Ta- čių kalbas ir pasklido po 
visuomenės, tiek užsienie- čiau yra žinių, kad kinuo- visą Europos žemę. Z"."Z 
čių lankoma. Tsb. se prieš kelerius metus amž. pasirodo Zegttungen, monė plėtėsi ir

lijono I, Vokietijoje, Pran- 
l" cūzijos karaliaus sostinės 

ir Ispanijos karaliaus rū- 
( mais, iš kitos pusės. Ra

čiau yra žinių, kad kinuo- visą Europos žemę. XVI dangi ta susisiekimo prie- 
' • w “ - • i-i- • - . įigaįnįui

PUSH A
BUTTON... 

THERE’S YOUR 
STATION!

_ _ _ _ _ _ _ ±
z •

visą Europą aprėpė, kilo 
perijodin6“spauda ir laik
raščiai pradėjo sau kelią 
skinti. Pirmuosius Spaus
dintus ‘pranešimus’ (Pre- 
lationen) leido Aitzinger’- 
as (Kolne) 1580 m., kurie 
iš pradžių, nuo 1588 m. 
pusmečiais pasirodydavo 
skelbdami įdomiausius į- 
vykius pasaulyje. Seniau
sias savaitraštis yra kny- 
gyninko Carolus’o 1609 m. 
išleistas Strassburge. Pir
masis dienraštis pasirodė 
1660 m., pavadintas Leip-. 
ziger Zeitung, kuriam lem
ta dar iki šio laiko išsilai
kyti. 1661 m. Krokuvoje 
išėjo lenkų kalba pirmas 
periodinis laikraštis ‘Mer- 
kuriusz Polski Ordynaryi- 
ny” pavadintas. Rusija •
buvo tuo atveju labiau at
silikusi. Nors jau nuo 
1621 m. pasirodydavo kar
tais Maskvoje nežymūs 
vertimai iš kitų kalbų a- 
pie įdomias žinias užsie
nyje, tačiau pirmas laik
raštis buvo spausdinamas 
nuo 1703 m. caro Petro I 
įsakymu.

Dabar Europoje išeina 
31 kalba laikraščių. Dau
giausia jų yra prancūzų 
kalba, paskui anglų, vo
kiečių ir t.t. Mūsų pirmas 
laikraštis buvo 1832 m. 
Kelkio leidžiamas “Nusi
davimai apie Evangelijos 
prasiplatinimą tarp žydų 
ir pagonų”. Lietuvoje mes 
turim apie 150 perijodinių 
ir neperijodinių laikraščių 
ir žurnalų.

XX Amž.

koriai Kaune prie Vytatito 
D. bažnyčios pasistatė 
vienuolyną ir čia darbavo
si ligi 1655 m. Tais me
tais Kauną užėmė švedai, 
kurie visus vienuolius iš
žudė, o pačią bažnyčią 
gerokai apgriovė. Švedus 
iš Katino išvijus, pranciš
konai Vytauto D. bažny
čią vėl atstatė ir joje dar- 
bavbsi ligi praneūžmečio. 
1812 m. prancūzų impera
torius Napoleonas Vytau
to D. bažnyčią buvo pa
vertęs ginklų ir kitokių 
karo reikmenų sarideliu. 
Napoleono kariuome h ė, 
bėgdama iš Lietuvos, Vy
tauto D. bažnyčią padegė. 
Ugnis jos storų mūro sie
nų neįstengė sunaikinti, ifr 
1819 m. pranciškonai vėl 
ją atštaiydiiio, tik dabar 
ji buVu kiek kitokios iš
vaizdos.

Apie 1845 m. Vytauto 
D. bažnyčią rusai pavertė 
cerkve. Ėusus iš Lietuvos 
išVij^ v&tečtei 1915 m. 
ūžėifiė Raibią ii- Vytautu 
Ū. bažnyčią pavertė bul
vių ir geležies sandėliu. 
1 1

Panteoną, naują padėkos 
simbolį ir tautos religinės 
mistikos židinį. Lietuvos 
visuomenė tiems kun. J. 
Tumo sumanymams prita
rė ir jo atnaujinamai baž 
nyčiai gausiai aukojo. Iš 
valęs nuo svetimų šiukš 
lių bažnyčios vidų, jį gra 
žiai atremontavęs ir sU 
tvarkęs bažnyčios orinę 
pusę, kun. J. Tumas pasi
samdė lietuvius meninin- j 
kus, kurie puikiai papuo
šė bažnyčios vidų. 1920 m.

i rugpiūčio 15 d. kun. J.
I m______ J— -

tos veteranas prėl. A. 
Dambrauskas - Jakštas, 
dalyvaujant didžiulei žiū
rovų miniai, iškilmingai 
pašventino Vytauto D., 
arba Dangun fimiino, baž
nyčią. ‘"tiesa -— sako 
prof. V. Mykolaitis — ne 
visos kun. J. Tuino viltys 
išsipildė: pats bažnytėlės 
ankštumas ir kūklurtias 
heleidęs jai tapti Tautos 
Panteonu, bet Viš dėlto ji 
tapo kiekviėtfam lietuviui 
brangenybe ir šventenybe. 
Netapusi oficialirie triukš
mingų iškilmių virta, ji 
tampa išviflihib Susikau
pimo kampeliu, kur Savo
tiška nuotaika it lietuviš
kos mistikos balsas atvi- 
lioja nevietiį; kiiH gyve
nimo sukūriki kryžkeliais 
blaško. Šiandieninė Vy
tauto bažnyčia — teisti
nės 
kelta brangenybė, kaip ir

&taip pat gerokai ap- 
jfcė bšžhytią, ftearfe 
chdteshe jos stogo dal|, o 

apšaudant patrankomis 
miestą, išbyrėjo langų 
stiklai. Nuo bulvių puvė-

tauto bažhyčL_. ____
nes Vaižgahib dvasios iš
kelta brangenybė, kaip ir 
visa jo kūryba; auklėja 
tautą, kad būt jai gražu 
ir šviesu, dorri ir

Kun. J. TSimas-VAižgs 
tas Vytauto D. bažnyčios 
rektoriumi išbiivo 13 me
tų. Jam rektoriaujaht ši; 
bažhyčia visb kauniečių

I 
. I 

|ižgan-i 
. i

lfetuvftf buvo neĮla^rststai 
megiaiiia. į j| kalniečius 
patraukdavo ir pats jo 
rektorius kun. Juozas Tu-

FlRST SHOWING
TA/s vreek... 9:30 a. m.—5:30 p. m. daily 

Don’t it. .. No obJrįation!
For you...radio’s latest and greatest developmept 

x —ELECTRlC TUNING! First troly automate 
tuning... amazingly sirtiple and accurate! No dials 
to turn. Just push a button...there’syour statidn! 
Easy as lighting a room!

New Overseas Dial brings you the world’š 
greatest broadcast entertainment...Pariš! London! 
South America!...50 times easier! New Sonic- 
Arc Magic Voice eiiminates distortion ahd “boom” 
...gives you amazingly lifelike tone!

Other exclušive ėxtra-valūe features including 
Magic Brain, Magic Eye, give you more stations 
— greater power—increased selectivity! Seetbese 
stunning sets—at amazingly low prices—NOW!

1RADE IN YOUR OLD RADIO!
BIG ALLOWANCE • EASY TERMS • Ff?£E HOME TRIAE APRANGED

Ę Model H3K 
j

MAHOMETONAI PA
SKELBĖ ŠV. KARĄ 

MASKVAI
I p*4/1'* * y

“Journal de Geneve” ra- 
j šo, kad raudonarmiečiai 
; Centrinėje Azijoje Kazak- 
; stano sostinėje Almoje A- 
toje kartu su milicinin
kais sušaudė kelis tūks- 

! tančius vyrų ir moterų, 
kurie, esą, buvę sukilę 
prieš Maskvos valdžią. 
Minėto laikraščio Mask- 

i vos korespondentas rašo, 
kad vietiniai gyventojai 

i mahometonai pask eibę 
Į Stalino režimui šventąjį 
| karą.

LOS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

ŠbNIC-ARC NUdC VOKE 
Makes the famous 
Magic Voice more tone- 
ftill than ever!

IMrOf’T.’NT NEW FEATURES!

piEII •tationa are 50 timaa j 
easier to tane!

THERE’S EXTRA VALDE IN Al I THE WAY

• Electric Tuning
• Armchair Control (optfoMl)
• Sonic-Arc Magic Voice
• Magic Brain
• Magic Eye
• RCA Metai Tūbos
• Overseas Dial
e Beauty-Tone Cabinet
• Automatic Freąuency Contrdl
• Other RCAVictor Features

Union Electrical Supply Co. Ine.
Boston, Mass.
Prezidentas Ir Kasininkas

Telefonas UBerty 2337 -

92 High Street
Samuel Kaufitian,

Įvyks Sekmadieni, Spalių 31 
d., 2 vai. po pietų, šv. Juozapo 
Parapijos salėje, Rogers St., Lo- 
well, Mass.

Kadangi šiais metais rudeniop 
ir žiemą yra nutarta turėti Aps
kričio bendrai su Centru prakal
bų bei debatų reikalais maršru- ’ 
tas, todėl prašomos visos LDS 
kuopos savo susirinkimuose prieš 
vyksiant j apskričio suvažiavimą 

' nusitarti pageidavimą, kokią die
ną (suprantama sekmadieni) no- - 
rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje • 
Įvyktų panašios kalbos. Būtų ge- 

, ra, kad kuopų susirinkimuose 
būtų rezervuota koki du ar trys

Į sekmadieniai. Jeigu pasitaikytų, . 
| kad pageidavimai supultų kelių 
kuopų tą pati sekmadienį, kad 

I galima būtų išvengti keblumų ir 
ten pat išspręsti.

Taipgi prašome tisų kuopų iš- 
{ rinkti 0d dkugiatts Atstovų į su
važiavimą, ries bus renkama ko
misija dėl Apskričio parengimų, 
kurie Įvyks sulig nutarimo: vie
nas žiemą, 0 antras mėtinis pa- 

j vasarį.
LDS. N. Ą. Apskr. Valdyba : 

Dvasios Vadas Kun. 8. Kneižis, 
į Pirmininkas Jonas Kumpa, 

Vice-Pirmininkas A. Zavetakas, 
Iždininkas K. Kadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.



Antradienis, Rugsėjo 21 d., 1937

Žinios. Iš Lietuvos
------  —' 4 ..
Giedraičio širdis yra pa
laidota Giedraičių bažny
čios presbyterijos sienoje 
iš dešinės pusės prie di
džiojo altoriaus, kuri ten 
ilsisi jau 103 metai, nes 
palaidota 1834 m. liepos 
mėn. 21 dieną. Tėvas Žvir
blis pamoksle paminėjo 
a. a. Vyskupą Giedraitį; 
pasakė, kad Vyskupas 
Giedraitis labiausia my
lėjo Dievą ir jam savo sie
lą paaukavo, o Giedraičių 
bažnyčią irgi nemažiau 
mylėjo, kuriai savo širdį 

o savo tėvynei

GIEDRAIČIAI

Atlaidai
Giedraičiuose rugpiūčio 

24 d. buvo Šv. Baltramie
jaus atlaidai. Diena pasi
taikė labai graži, taigi ir 
žmonių privažiavo daugy
bė. Kunigų su dvasine pa- 
gelba atvyko net 19 ir ke
turi klierikai. Aušrinę lai
kė kun. J. Kamarauskas, 
šešuolelių klebonas; Voti-
vą — kun. J. Kazlauskas, I 
Stirnų klebonas; iškilmin-i 
gą sumą su asista laikė ( 
kun. J. Dzekunskas, Laba-i atidavė, 
noro klebonas. Diakonu Lietuvai visą kūną, 
buvo kun. K. Miknevičius, I Dabartimi Giedraičiai 
Videniškių klebonas, sub- garsus, tai 1920 m. kova 
diakonu kun. 
rauskas, 
klierikas 
Gražų įspūdingą pamoks
lą pasakė misijonierius j 
Tėvas J. Žvirblys, Domi-! 
ninkonas Amerikietis, šį 
pavasarį grįžęs iš Ameri
kos, kuris dabar įvairiose 
parapijose Lietuvoje veda 
misijas ir rekolekcijas.; 
Daugumas žmonių verkė 
iš džiaugsmo pamatę pir
mą sykį misijonierių Do
mininkoną baltuose rū
buose. Taigi per visą die
ną su įdomumu žmonių a- 
kys buvo nukreiptos į Tė-i 
vą Žvirblį.

Amerikos himnas
Po visam, svečiams susi

rinkus prie kleboniis sode, Į 
visiems besišnekučiuojant 
Tėvas Žvirblis su kun. J.1 
Zabulioniu, tik šį pavasarį 
grįžusiu iš Amerikos, pa
giedojo Amerikos himną 
ir Angliškai pakalbėjo, ką 
visi su įdomumu klausėsi. 
Taipgi Tėvas Žvirblis pa
rodė įvairių magiškų štu- 
ku ir visokiais ameriko
niškais anekdotais links
mino svečius. Už tai jam j 
visi reiškė didelio dėkin
gumo.

J. Kama- ties Giedraičiais, kurioje 
ceremonijorium galutinai supliekė lenkus, 
A. Ažubalis, kad jie daugiaus nebesi- 

kesins pulti Lietuves.
Ex-Amerikietis

NUBAUDĖ UŽ NELE
GALŲ MOKYMĄ

Kaunas — Privatus len
kų mokytojas Petras Gie- 
duška Alytaus mieste ir 
apylinkėje mokė lenkuo
jančius tėvų vaikus ir 
skleidė gandus. Pravedus 
kvotą, Alytaus apskr. ko
mendantas ji nubaudė 
3.000 Lt arba 3 mėn. kalė
jimo ir Alytaus apskr. 
viršininkas P. Giedušką 
už mokymą vaikų netu
rint mokytojo cenzo bau
dė 500 Lt, o tėvus, kurie 
leido vaikus pas jį moky
tis. no 50 Lt.

Jadvyga Mingelaitė pra
ėjusiais mokslo metais 
privačiai mokė lenku vai
kus Bieniūnu km., Varė
nos valse., Alytaus apskr., 
už tai Alytaus apskr., vir
šininkas ją nubaudė 10 li
tų.

MAŽEIKIAI

Vyskupo širdis
Giedraičiai kaip praei

tyje, taip ir dabar buvo ir 
yra garsūs, nes Giedrai
čiai Vilnijos krašte buvo 
tikras lietuvybės centras; 
juose gyveno kunigaikš
čiai Giedraičiai ir tikri 
Lietuvos patrijotai dvasi
ninkai Graužiniai, kurių 
ainiai dabar yra vienas 
atstovu prie Vatikano, ki
tas Lietuvos seime. A. a. 
Kunigaikščio Vys k u p o

Žvėriškai Apiplėšė Šaulį-
Buv. mažeikietį Iz. Ma

želi užpuolę 2 vyrai bai
siai sumušė galvą, nuga
rą, išsukinėjo rankas ir 
ių pirštus. Atėmę nėr 1000 
lt. pinigų, laikroduką ir 
su oda nuo niršto numovė 
vestuvini žiedą, užpuoli
kai greit pabėgo. Nors 
tain žiauriai sumušė vyrą, 
bet žmonai nieko nedarė.

Maželis buvo ats. puska
rininkis ir šaulvs, 33 m. 
amž. Eina stropūs tardy
mai.
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DARBININKAS

ŽEMAIČIŲ PLENTO DIDIEJI STATYBOS DARBAI:
Buvo tėvynėj ir juoda ir šalta... Šiandie jūs matot — kita Lietuva!.. Rankon paėmę kastuvą ir kaltą, ateitį kalam, kad būt ji laisva!..

NORĖJO PABĖGTI 
KALINIAI

Rugp. 14 d. Kauno s. d. 
kalėjimo raidžių rinkyk- 
loje du kaliniai staiga 
puolė savo prižiūrėtoją ir 
pradėjo smaugti. Prižiū
rėtojo būta gana stipraus 
vyro, todėl įvyko nepa
prastai smarkios rungty
nės dėl... gyvybės ir lais
vės. Kas būtų laimėjęs, 
sunku pasakyti, nes į įvy
kio vietą atvyko daugiau 
prižiūrėtojų ir kalinius 
sulaikė.

Pas pasikėsintojus ras
ta geležiai piauti piūkle- 
lis įvairių raktų ir kitų 
bėgti instrumentu. Abu 
kaliniai, už žmogžudybes 
ir plėšimus nuteisti kalėti 
iki gyvos galvos.

kaimo muzikontų Buračas 
sužinojo, kad Pabaisko 
valsčiuje gyvena vienas ū- 
kininkas, kuris muzikos 
instrumentais aprūpina 
ne tik Ukmergę, bet ir ki
tų apskričių muzikontus. 
Netrukus Buračas nuvyko 
į Skominių kaimą, kur, 
pasak žmonių, gyvena 
lumzdelninkų karalius. Ir 
tikrai tame kaime rado ū- 
kininką, Kazį Civilį, kuris 
pasirodė tikrai esąs dide
liu muzikos instrumentų 
dirbėju. Ūkininkas Čivylis 
turi apie 8 ha. menkos že
mės, iš kurios sunkiai 
pragyvena. Todėl jau nuo 
jaunystės dienų ėmėsi 
dirbti septynbalsius ir de
vynbalsius lumzdelius. Ši 
senovės lietuvių muzika 
prieš 100 — 200 metų mū
sų protėvių itin buvo mė- 

! giama. Pereitojo amžiaus
___ i pabaigoje lumzdelių muzi- 

UŽSIENIO LIETUVIU i ka mūsų krašte beveik iš- 
JAUNIMO SUSIPAŽINI- nyko. Tiesa, išsiliko tik 
MO ARBATĖLĖ KAUNE Kupiškio ir Ukmergės a- 

----------- I pylinkėse. Ūkininkas Čivi- 
Ruspiūčio 14 d. “Metro-1 Hs pats mažų dienų 

polio” salėje Kaune Drau- P“‘^ai išmokęs groti tam- 
gija Užsienio Lietuviams 
Remti surengė susinažini- r , . 
mo arbatėlę. Be užsienio nieuS?/-;
lietuvių jaunimo, kuris šią '

t •v • ■

GLAUDŽIAU BENDRA
DARBIAUS BALTIJOS 

VALSTYBIŲ VETERI
NARIJOS GYDYTOJAI

v •

Rugpiūčio 14 d.
zdeliais, šios muzikos iš
mokė nemažą žmonių, v- 

” * ‘ . Tik
Ukmergės apskrityje jis

vasarą atvažiavo iš įvai- pšmokė kelis šimtus jau- 
riųirnet tolimų kraštų Į Kongresui

I I
1

h
j vilis pasakoja, kad jis 
lumzdelius daužia u s i a . Mat?

' šis medis geriausia pasi- 
duodąs muzikos instru-

savo tėvynės aplankyti ir 
susipažinti, didelio būrio, I 

versiteto studentu korpo- 
racijų atstovu bei šiaip 
jaunimo ir visuomeninin- TZ
kų būrys. Taip pat dalv- ™.entui padi^ti. Kasmet 
vavo ir DULR centro vai- Čivvhs padirba apie 2000 
dyba. su pirmininku adv. ~ 3000 lumzdelių. Per vi- 
R. Skipičiu priešakyje. į ?ą savo gyvenimą sakosi 
šia jaukia susipažinimo įdirbęs aPie
arbatėlę atvyko ir Lietu- 50_000 lumzdelių.

Rugpiūčio 12 d. Kaune 
prasidėjęs tretysis Balti
jos valstybių veterinari
jos gydytojų kongresas 
rugpiūčio 14 d. pasibaigė.

Išklausius visus refera
tus ir išdiskutavus bei iš
nagrinėjus juose iškeltus 
veterinarijos klausimus 
buvo priimti veterinari
jos reikalais kongreso nu
tarimai.

Kalbant dėl ateities vei
klos nutarta Baltijos vals
tybių veterinarijos gydy
tojų kongresus ateityje 
šaukti periodiškai kas tre
ji metai, iš eilės kiekvie
noje Baltijos valstybėje. 
Kongresas pareiškė pagei
davimą, kad tarptautinia
me veterinarijos gydytojų 
kongrese dalyvautų visos 
trys Baltijos valstybės, 
tačiau kongresą visų tri
jų Baltijos valstybių var
du sveikintų vienas as
muo.

Apskritai, kongres a s 
praėjo šilta kolegiškumo 
ir darbo nuotaika.

i pasibaigus, 
jo dalyviai atvyko į Vy
tauto Didžioio Muziejaus 
rūmus ir čia apžiūrėjo 
Kultūros ir Karo muzie
jus, o 19 vai. jie dalyvavo 
kasdieninėse Karo Muzie
jaus vėliavos nuleidimo 
iškilmėse ir atidavė pa
garba Nežinomam Lietu- 

, vos Kareiviui.

ris milijonus litų. Tiek 
gal dėl to, kad savame 
krašte esančio gumos fa
briko veikimo iš tikro bu
vo dar tik pradžia. Bet 
nemažas importas buvo 
dar ir 1935 m., viso siekęs 
apie pusantro milijono li
tų, taip pat ir praeitai
siais metais, siekęs apie 
vieną milijoną litų. Be to, 
importas, ką rodo ir šie 
metai, daugiau jau nema
žėja. Atvirkščiai, ką ypač 
rodo šių metų pirmasis' 
pusmetis, turi tendencijos 
augti.

Tai yra suprantama.

RASEINIAI

Išėjo į Pensiją
Raseinių valst. gimnazi

jos dir. Justinas Senkevi
čius šiais mokslo metais 
nebegrįžta — išėjo pensi
jon. Paskirtas naujas 
gimnazijos direkto r i u s 
jau apsigyveno Raseiniuo
se. Be to, gimnazija su
lauks dar dviejų naujų 
pedagogų.

PAJEVONYS

Didelė Kat. Jaunimo 
Šventė

Vietos pav-kai surengė 
į jaunimo šventę, 

kinef padėčiai, pareikala-' Dalyvavo 8 pav-kų vyrų ir 
vimas ir suvartojimas vi- mergaičių vėliavos, orkes- 
sų prekių tam tikru pro- tras ir labai daug apvlin- 
centu kyla. Ateityje jis kės kuopų jaunimo. Taip 
gali ir dar daugiau pakil- pat buvo atvykę iš Kauno 
ti. i Aleksoto “Vyčiai”. Posė-

Bet yra įdomu ir tai,' džio metu buvo daug svei- 
kad kai kurių guminių 
dirbinių įvežimas ir fabri
kui veikiant nė kiek nesu
mažėjo, (neskaitant vienu 
kitu momentu galėjusio 
būti krizinio sumažėji
mo). Taip pavyzd., 1934 
m. automobilių padangų, 
kamerų, šinų buvo įvežta Į

-X. CXX J X CX OCXJksX Ctll bCXlllCX ,

nes, pagerėjus bendrai ū- gražią

Aleksoto “Vyčiai”. Posė-

kinimų ir paskaita. Links
mojoj daly ir vaišėse pasi
rodė nuoširdus pajevonie- 
čių pav-kų ir kun. Bra
zausko vaišingumas.

KAUNE DIDELE 
STATYBA

I

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

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

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

LIETUVOS LUMZDELIŲ 
KARALIUS

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

■ 9 + 7

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

,2271

arbatėlė atvyko ir įlietu- nmzdeliu karalius an- Visų Baltijos valstybių vos m ims ten s nirmimn-l Lumzdelių karalius ao p-vdvt oi u de-kas Tuayas Tūbelis Dalv- i rūpinęs savo muzikos ins- veterinarijos gvdvtojų de kas Juozas lipe s trumentais artimuosius legacijos ant Nežinomojovavo ir kun. J. Baksys 1S muneuuns aiumuuoius * j _ j
Pnphester ir kiti valsčius, ryžosi atvvkti į Kareivio kapo uždėjo gy-Rochester ir kiti.

Arbatėlės programa pa
įvairino operos solistas 
Babravičius, kuris padai
navo keletą dainelių, ir 
dramos artistė Rymaitė, 
kuri padeklamavo keletą 
gražių eilėraščiu. Lietu
vos ir iš užsienio atvykęs 
lietuvių iaunimas ta va
karą praleido labai broliš
kai: pašoko, kartu padai
navo ir pasidalino minti
mis. Vieni kitų gyvenimu 
labai domėiosi. nes vieni 
buvo atvykę iš Škotiins. 
kiti iš Londono, dar kiti 
iš Kanados bei Jungtiniu 
Amerikos Valstybių ir ki
tų kraštų. Tsb.

Žinomas Iaetuvos tauto
sakos rinkėjas Balys Bu
račas. rinkdamas tautosa
ka Ukmergės apskrityje, 
surado daug vertingų se
nienų.

Viename Pabaisko vals
čiaus kaime B. Buračas 
sutiko senovės muzikon- 
tus. Jie grojo įvairiais se
nais instrumentais. Iš šių

valsčius, ryžosi atvvkti į 
Kauną. Prieš kelias dienas 
Čivylis atvyko į Kauną su 
keliais šimtais seotynbal- 
siu ir devynbalsių lumz
delių. Kaune jis turėjo ti
krai nepaprastą pasiseki
mą. Vienoje Kauno rinko
je Čivylis pardavinėjo 
lumzdelius ir vietoje mokė 
jaunuolius, kaip jais gro
ti. Palyginant per trumoa 
laiką Čivylis pardavė kelis 
šimtus lumzdeliu. Juo su
sidomėjo net Tautosakos 
Archyvas, Šauliai ir skau
tai. Lumzdelininku kara
lius pakviestas į Tautosa
kos Archyvą ir į fonogra
fo plokštelę įgroto daug 
retų kaimo meliodiju.

Dabar Kazys čivvHs jau 
dažniau atvyksta | Kauna 
ir čia pardavinėja lumz
delius. Tsb.

vų žydinčių gėlių vaini
kus. Muziejaus invalidų 
orkestras sugrojo visų 
Baltijos valstybių himnus.

Tsb.
LIETUVOJE STEIGIA
MAS ANTRAS GUMOS 

FABRIKAS

kamerų, šinų buvo įvežta Į Dabar Kaune eina dide- 
už 356.000 litu, 1935 m. i- lė statyba. Statoma arba 
vežta už 303.000 litu. 1936 baigiama statyti visa ei
na. už 371.400 litų. Yra ei- lė namų ir nemaža remon- 
lė ir kitų panašiu dirbinių, tuojama pastatytųjų. Sta-

Tai rodo, kad kaikurie tybose ir remontuose turi 
rinkoje reikalingi dirbi- darbo apie 6000 žmonių, 
niai dėl jų gamybai reika-1 prie statybos darbų gerai 
lingu didesnių komplikuo-; uždirba ir vežėjai, vežda- 
tesnių įrengimų ar pan. ir mį statybinę medžiagą, 
visai negaminami.

Šiuo metu, kaip patiria-' 2.000 vienkinkių vežimų, 
ma, Lietuvoje jau rimtai i Tsb.
steigiamas ir antrasis gu
mos fabrikas. Jau užsaky
tos jam mašinos, parengti 
galutiniai statybos planai,1 
įsteigta speciali bendrovė < 
ir kt. Iki žiemos jis mano 
jau pradėti ir dirbti. Nau
dodamasis paskutinių j ų 
metų mašinų modeliais 
bei kitais technikos nau
jumais, žada tuoj visą šios 
srities gamybą pagyvinti. I

Tsb. I

Prie statybos dirba apie

TIKRAS LIETUVIS
JOSEPH D. GAYSON 

L1CENSED UPTIC1A N

Geriausio stiliaus akiniai
721 Main St. 28
Hartford, Conn. Phone 3-6841!

PrnfesdonalM. Hsnlertal, pmmonfn 
kai, kurie skelbln^f “Darbininke” tik 
ra f verti aka Ity tolu paramos.

Telefonas •- Plan 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Gumos pramonė Lietu
voje yra visai dar jauna. 
Galima sakyti, pati jau
niausioji Lietuvos pramo
nės šaka. Prieš keletį me
tų dar bemaž visa, kas 
Lietuvoje buvo guminio 
vartojama, buvo įgaben
ta iš užsienio. Vietoje bu
vo pradėti gaminti tik kai 
kurie nereikšmingi maž
možiai.

Padėtis pasikeitė tik po
1933 — 1934 m., kada 
pradėjo veikti pirmas Lie
tuvoje įsteigtas gumos 
fabrikas. Gumos dirbinių 
importas iš užsienio nuo 
tada • žymiau sumažėjo. 
Bet visiškai nesustojo.
1934 m. gumos dirbinių į 
Lietuvą buvo importuota 
dar bemaž už pilnus ketu-

Kalėdinė
Ekskursija

I LIETUVĄ
* LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK O: 

EUROPA......... ..........Lapkričio 27
NEW YORK.................Gruodžio 2
HAMBURG............ ..... Gruodžio 9
EUROPA................... Gruodžio 16
Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas H 

Hamburgo.
Informaciją klauskite pas vietini agentą arba




