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Katalikai Savo Mokyklų 
Neatiduos

Liverpool, Anglija, liepos 
21, — Šv. Marijos parapi
jos klebonas kun. J. S. Cha- 
tterton pareiškė valdžios 
mokyklų viršininkui, kad 
Katalikų kunigai pirmą ve
lyk eis į kalėjimus, nekaip 
sutiks Katalikų tėvų vai
kus leisti eiti į valdžios mo
kyklas. Valdžios įstatymas 
neduoda katalikiškoms 
mokykloms jokios pagal
bos.

Ragina Tikinčiuosius į 
Katalikišką Akciją

Leavenworth, Kans. 
pos 21, — Vincent C. 
lred, katalikas advokatas, 
pasakė, kad Katalikai ne 
tiek turėtų protestuoti 
prieš komunistų visokius 
kongresus, kiek turėtų pa
naudoti tokią pat taktiką, 
rengti kongresus, turėti 
pasitarimus, specialias 
bažnytines pamaldas. Pasi
tarimų, suvažiavimų ar 
kongresų metu turėti baž
nyčioje visą laiką įstatytą 
Švč. Sakramentą, sudaryti 
nakties laiku garbinimą 
Jėzaus bažnyčiose. Jis sa
ko, kad taip veikdami kata
likai daug daugiau laimė
tų, didesnę visuomenės *o- 
piniją atkreiptų į save ir į 
Bažnyčią, ir tikriau sulai
kytų komunizmo bangas, 
nekaip protestais prieš be
dieviškus komunistų kon
gresus.

lie- 
Al-

Palestinoje Užmuštas 
Kunigas

Jeruzalė, liepos 21, — Iš 
Saleziečių viršininko kun. 
Mario Rosino piktadariai 
pareikal a v o 500 dolerių. 
Kunigas tiek pinigų netu
rėjo. Kada jis grįžo iš baž
nyčios, pabaigęs išpažin
čių klausyti, piktadariai jį 
užmušė. Kunigas Rosin 
buvo 62 metų amžiaus, gi
mimu italas.
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Apgailestauja Bedievių 
Neveiklumą
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Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, neturi 
teisė* vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
-------------- ----------»

EINA NUO 1915 METŲ

Hitleris Ištiesė Taikos Ranką 
Britanijai

Londonas, Anglija, liepos 
21 d. — Vokietijos dikta
torius Hitleris neformaliai 
per savo atstovą kap. Fritz 
Wiedemann pareiškė dau
giau negu asmeninę taikos 
pasiūlymą Anglijos val
džiai— Kap. Wiedemanno 
pareiškimą staiga patvir
tino Vokietijos ambasado
rius Herbert von Dirckson 
oficialiu atsilankymu tą 
pačią dieną pas užsienių 
reikalų sekretoriaus pagel- 
bininką Sir Alexander Ca- 
dogan. Ambasadorius pa
reiškė pageidavimą išsprę
sti Čekoslovakijos - Vokie
tijos problemą taikiu bū
du ir užmegsti su Anglija 
glaudesnius santykius.

Šis Vokietijos žygis ne
buvo naujiena premierui 
Chamberlain’ui.

Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama, kad grei
tu laiku prasidės derybos 
tarp Vokietijos ir Anglijos 
dėl sudarymo gerų santy
kių.

Maskva, liepos 21, — Be
dievių laikraštis Anti-Reli- 
gioznik, rašo: “Draugai, 
mes blogai pasirodėme: 
mes, kovojanti bedieviai 
nebuvome veiklūs; mes su- 
tingome ir apsileidome va
ryti prieš tikybinę propa
gandą. Mes pasidžiaugia
me narių skaičiumi, bet 
nieko nepadarėme sutvir
tinti savo pozicijas, mes 
juokingai mažai tenuvei
kiame. Mes turėjome pen
kis ir pusę milijonus narių, 
bet dabar teturime tik du 
milijonus ir tik už tai, kad 
apsileidome ir tingėjome 
veikti. Mes turime eiti į 
kaimus, į miestus organi
zuoti, dirbti, steigti rate
lius, kurie varytų prieš ti
kybinę propagandą.

v •

Reikalauja Nustatyti Darbi
ninkams Atlyginimą

VVashington, liepos 21,— 
Plieno kompanijų atstovai- 
ir darbininkų unijų vadai 
susirinkę į valdžios Darbo 
skyrių tariasi, kad visose 
dirbtuvėse, kurios išpildo 
valdžios užsakymus nema
žiau dešimties tūkstančių 
dolerių, darbininkams bū
tų nustatytas mažumos at
lyginimas. Plieno kompa
nijos paprastai dirbtuvėse 
turi apie 500 tūkstančių 
darbininkų. Daugumas 
darbininkų yra jau susidė
ję į CIO uniją. Unijųs va
das, Philip Murray reika
lauja, kad valdžia turėtų 
nustatytą atlyginimą, ka
da darbininkai išdirba val
džios užsakymus. Toks al
gų nustatymas privers tų 
kompanijas, kur dar nėra 
darbininkų unijos, pakelti 
mokesčius, ir jos negalėtų 
sutikti išdirbti valdžios 
duotų užsakymų pigiau už 
kompanijas, kur yra dar
bininkų unijos pripažintos.

Kai tik bus plieno darbi
ninkams atlyginimas nus
tatytas, unija reikalaus, 
kad taip pat būtų padaryta 
ir laivų statymo kompani
jose.

DARBININKAS i
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Paskutiniuoju metu Lietuvoje yra didelis susidomėjimas lietuvių liaudies šokiais. Pavasarininkų kongreso metu jaunimas ir se
nesnieji parodė tikrą lietuviškumą - tautiškumą. Šiame vaizde matome vyrus ir merginas, pasipuošusius tautiškais drabužiais 
Viršuje matome merginas šokančias kubilą ir sukčių; apačioje jaunimas šoka blezdingėlę.
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ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
SUSTIPRINO SANTYKIUS

Lietuva Keisis Su Lenkija 
Politiniais Kaliniais? Japonija Pareiškė Rusijai

VAŽIUOKITE
LIETUVON 
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Paryžius, liepos 21, — ti Čekoslovakijos. Tuo me- 
Anglijos karalius Jurgis tu, kada Anglijos karalius 
VI nuvažiavo į Prancūziją, išvažiavo į Prancūziją, jis 
Prancūzijos prezidentas ir pasiuntė pareiškimą Ang- 
visa šalis labai iškilmingai Ii jos užsienių^ reikalų mi- 
karalių priėmė. Preziden- nisteriui Halifaxui, kad jis 
tas Albertas Le Brun, pa- norįs artimesnių santykių 
sakė: “Nežinau ar buvo ka
da tarp Anglijos ir Pran
cūzijos toki artimi ir drau
gingi santykiai kaip šiuo 
metu. Tų dviejų šalių san
tykiai daug prisidės prie 
pasaulinės taikos išlaiky
mo ir civilizacijos išplati
nimo.”

Anglijos karalius sakė: 
“Mes siekiame tų pačių i- 
dealų, laikomės tų pačių 
demokratiškų principų. 
Mūsų santykiai, tačiau, 
nėra pavojus jokiai tautai, 
bet noras palaikyti taiką taip rašo: 
pasauly”. Į “Derybos tarp Lietuvos

Vokietijos Hitleris ma- ir Vatikano, kurios nese- 
tomai nelabai patenkintas niai prasidėjo Romoje, ei-i 
tuo dviejų valstybių susi- na abipusio sutarimo at- 
artinimu, nes tai galybės, mosferoje. Tikimasi, kad 
kurios jam nedavė paverg- artimiausioje ateity nesu- 
----------------------------------sipratimai tarp Lietuvos 

GEN. FRANCO BOMBARDUOJA
1\/T A ORTO A terpretavimo bus pašalinti.
1 Lietuvos vyriausybę dery-

-----------  bose atstovauja įgaliotas I _ •  • __x — _ _ * Pį   _ _ _ X —
čiau šiomis dienomis Ro
moje laukiamas ir užsienių 
reikalų ministeris Lozorai
tis. kuris pats atvyks pasi
rašyti susitarimą. Kai tik 
susitarimas bus pasirašy-

J

tarp Vokietijos ir Anglijos 
ir ramiu būdu išsprendimo 
Sodėtų vokiečių klausimo 
Čekoslovakijoje.

“Journal de Geneve” ra
šo, kad liepos pradžioje 
tarpt. Raudonojo Kryžiaus 
iniciatyva Kaune įvyksian-| To k y o, Japonija, liepos 
čios derybos dėl pasikeiti- 21, — Japonijos valdžia pa-1 
mo politiniais kaliniais siuntė komunistinei Rusi-1 
terp Lietuvos ir Lenkijos. jaj griežtą protestą, saky- 

kaj dama, kad bolševikų ka- 
riuomenė įsibriovė į Man-! 
džiuką, Japonijos teritori-Į 
ją, ir kad kariuomenės 
skaičius vis yra didinamas. • 
Japonija reikalauja, kad 
bolševikų kareiviai būtų 
atšaukti iš čiangčunfengo. 
Rusija nieko neatsakė. Ja
ponijos sostinėje pasireiš- 

i kė didelis sąjūdis, kada su- 
Į žinota ppie bolševikų žy
gius. Japonijos laikraščiai 
rašo, kad Rusija koncen
truoja savo kariuomenę ir 
_ “Jei sovietai abejoja 
apie mūsų galybę, tai mes 
jiems tuojau galėsime pa- 

, rodyti. Toks Rusijos puo- 
I limas Japonijos ir Man- 
| džiuko nebus be karo iš-: 
spręstas”. Kiti laikraščiai 
rašo, kad jei Rusija išdrįs-t 

1 tų eiti į karą, tai pačioje : 
(bolševikų šalyje būtų di-' 
džiausią revoliucija ir per
versmas.

Japonija labai drąsiai 
kalba apie karišką savo ga- 

| lybę, bet reikia atsiminti, 
kad ilgas karas su Kinija 
ją labai suvargino, ir karo 
toli gražu dar nelaimėjo ir 
yra rimtas klausimas ar 
kada nors laimės. Kinie- 

------ -—-Ai čiai vis geriau susiorgani- 
sumažini- zuoja, daugiau ginklų įsi- 

gija., įr pra(je(ja atsiimti 
pirmiau prarastas pozici
jas. Ar Rusija panaudos tą 
progą pulti Japoniją? Ar 
Japonija atsilaikys prieš 
du priešu? Italija ir Vokie
tija turi sudarę su Japoni
ja sutartis ir jos be abejo
nės eitų jai į pagelbą. Ar 
Rusija, matydama savo 
šalyje neišvengiamą revo-

Laikraštis tvirtina, 1 
Lietuva Lenkijai atiduos 
125 politinius kalinius ir 
už juos saus tokį pat skai
čių lietuvių, esančių Lenki
jos kalėjimuose.

Lietuvos Derybos Su Vatikanu 
Einančios Sklandžiai

Prancūzų “Le Temps” a- kas bus paskirtas kardino- 
pie derybas tarp Vatikano lu, ko kaip tik laukia visų šako: 

Baltijos valstybių katali
kai”.

ir Lietuvos vyriausybės

450 Darbininkų Sugrįžo 
Prie Darbų

Hendaye, Prancūzijos-Is- $150,000 Gaisras Pačiame ministeris Čarneckis, ta-
panijos rubežius, liepos 21 
d. — Po smarkių mūšių 
Valencijos fronte, Ispani
jos radikalų kariuomenė! 
susilpnėjo. Gen. Franco ka-! 
riuomenė pradėjo ataką vi-

- <1 viv amv taioi ao, nui 10 nuoi-suose frontuose, neaplen- neg- vieną gyvybę, būtent, 
ke ne Madrido. Radikalų James wgit6/ įįjoško 
valdžia sako, kad ant Mad
rido numesta 50 bombų. I 
Gen. Franco karo jėgos 
bombarduoja radikalų po
zicijas rytiniame, centrali-j 
niame ir pietiniame fronte 
kanuolėmis, tankais, iš or
laivių ir sunkioji artilerija.1

Miesto Centre

Ansonia, Conn., liepos 21, 
— Čia pačiame miesto cen
tre kilo gaisras, kuris nusi-

vienuolika žmonių sužeis
ta. Gaisras padarė $150,000! 
nuostolių.

Mirė Rumunijos Karalienė

Japonija Siunčia Daugiau 
Kariuomenės

Vokietija Rengiaisi Prie 
Karo

Bucharest, Rumunija — 
Liepos 18 d. mirė buvusio 
karaliaus Ferdinando žmo
na Marie, 62 m. amžiaus. 
Vienuolika metų atgal, lie
pos 24 d., mirė jos vyras.Berlynas, liepos 21 —ipvs, „ „„

Vokietijos naciai visas jė-Įjį bus palaidota šalę tame
gas yra nukreipę į karinį pačiame maųzoleume, Cur- 
prisirengimą. Visur ir visrtea Di Argeš. Tūkstančiai 
kalba apie šalies rengimą-1 žmonių datyvauja šerme- 
sį į karą. nyse.

Shanghai, liepos 21—Ja
ponija karo laivais gabenai 
daugiau kareivių į Kinijos 
karo lauką. Stiprinasi pa-i 
lei Yangtze upę, kur Japo
nijos kariuomenė sulaiky
ta nuo briovimasi arčiau! 
Hankow. Japonams prade
da nebesisekti. Japonai su- 
sistiprinę, ruošiasi pulti 
Kiukiang. Japonai praneša.

Newton, lowa, liepos 19,1 
— Maytag skalbimo maši
nų fabriko darbininkai, 
kurie streikuoja nuo geg. 
9 d., dar galutinai nesusi
taikė su kompanija, bet ei
na pasitarimai, ir 450 dar
bininkų sugrįžo prie dar
bų. Streiko metu labai nu
kentėjo darbininkai ir ne
mažai nuostolių turėjo 
kompanija. Darbininkai 
priešinosi algų 1------~ '
mui; kompanija visiškai 
atsisakė apie tai tartis su 
darbininkais, vėliau nusi
leido. Visai tai buvo gali
ma išvengti, jei abi nusės 
būtų sutikę pasitarimais 
išspręsti algų klausimą.

v •

Atvyksta Brazilijos Lietuvių 
Sportininkai

Kaunas, liepos 21 d. — 
Penktadienį (liepos 22 d.)

kad jie nuskandinę du ki- i Kauną atvyksta trys 
niečių bombinius laivus, a-; Brazilijos lietuvių sporti- 
municijos transportąlninkai dalyvauti Tautinėje 
Taungting ežere. (Lietuvos Sporto Pfepija
tas, arkivyskupas Skvirec- doje.

liuciją, sukels pasaulinį 
karą?

Gubernatorius Nori Užbaigti 
Darbininkų Streiką

Harrisburg, Pa. liepos 19, 
— Gubernatorius Earle 
mano paskirti komisiją, 
kuri turės ištirti Philco 
Radio kompanijos darbi
ninkų streiką. Gubernato
rius apgailestauja, kad 
darbininkai per tokį ilgą 
laiką negali susitaikyti su 
kompanija. Jis sako, kad 
dėl to streiko 13,000 darbi
ninkų neturi darbo.

Telegrafų Kompanijos Su
mažins Darbininkų Algas
New York, liepos 19, — 

Darbininkų unijos pirmi
ninkas Hervyn Rathbone 
pareiškė, kad telegrafų 
kompanijos mano suma
žinti darbininkams algas. 
Jis sako, kad kompanijos 
algų sumažinimą pateisins 
nauju atlyginimu ir darbo 
valandų įstatymu. Unijos 
darbininkai pareiškė, kad 
jie kovos prieš algų suma- 

fžinimą. CIO yra telegrafų 
darbininkų unija.

10 Darbininkų Užmušta 
Požemyj

Baltimore, Md., liepos 21, 
Dešimts darbininkų už
mušta ir sužeista šeši, ka
da jie dirbo giliai požemyj, 
kuris yra dalis $5,300,000 
PWA projekto. Nelaimė į- 
vyko dinamituojant pože
mį. Visi užmušti ir sužeisti 
darbininkai buvo juodukai. 
Valdžia daro tyrinėjimą.

Darbininkų Radio Programa
r \

Šeštadienį, liepos 23 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Gerb. Radio Klausytojai tu
rės progą išgirsti gražių lietuviškų dainų, muzikos ir 
kalbų iš WCOP radio stoties, Boston, 1120 kilocycles.



Penktadienis, Liepos 22 d, 1938
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Cambridge, .Mass.
—
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GRABORIAI

(Šis pareiškimas, liepos 5 
d. š. m., įteiktais prez. Smeto
nai, o liepos 6 d. seimo pirmi
ninkui, premjerui ir krašto 
apsaugos ministrui).

riau kalbant, neprietelingai 
traktuojama. Kas liūdniau
sia, naujoji konstitucija 
patiekia plačių galimybių 
tai politikai toliau varyti.

Dabar išmušus kritiškai 
valandai, kada visos tautos 
pajėgos privalo būti jos ap
saugai sukauptos, ligšioli-

Mes, Amerikos lietuviai 
katalikai, toli gyveną nuo 
Tėvynės, bet giliai susirū- _ _
pinę jos reikalais, šioj sun-, nė politika reikalinga radi- 
kioj jos valandoj kreipia- kalaus pakeitimo. Mes, a- 
mės į gerbiamąją Lietuvos ~_ 
vyriausybę. Mes supranta
me sunkią Lietuvos padėtį, 
esančią tarp dviejų, viena 
kitai prieštaraujančių sro
vių: akylai dabojančios len
kų kontrolės ir griežtai ne
patenkintos lietuvių visuo
menės.

Suprasdami ir vyriausy
bės padėtį, mes jungiame ir 
rimtus mūsų pageidavi
mus, kurie plaukia iš susi
rūpinusios širdies, yra pa
grįsti vien nuoširdžia Tė
vynės meile ir grynu jos 
gelbėjimo troškimu. Mes 
esame tikri, kad ligšiolinėj 
politikoj ne visi tautos re
sursai buvo sunaudoti, kad 
žymi, o gal ir didesnė jos 
sūnų dalis, buvo laikoma 
atstumoj ir kad stambio
sios lietuvių didžiumos ide
ologija (katalikų tikyba) 
buvo ignoruojama, ar, tik-

kariais už 10c. Šeimininkės ruo
šiasi visus atsilankiusius pavai
šinti gardžiais gėrimais ir val- 

Įvyks antradienį, liepos 26 d., giais, todėl visus kviečia atsi- 
8:00 vai. vakare, Šv. Petro liet. į lankyti, 
par. svetainėje, 492 E. 7th St.,
So. Bostone, 
skaitlingai dalyvauti. Valdyba.

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

j Kelrodis: važiuokite elevato- 
Kviečiami nariai riu iki Sullivan Sq. iš ten imti 

Spot Pond karą, kuris nuveš iki 
vietai. • Rengėjos.

VIEŠNIA Iš CHICAGOS
NUOŠIRDI PADĖKA

J. Balkūnas.

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakarnis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

Lietuvis Dantistas

merikiečiai, betarpiškai su 
esamuoju politiniu momen
tu nesutapę, negalime čia 
laistis, į politikos smulk
menas, bet tiek nusimano
me, kad esminiai politinio 
ir visuomeninio teisingumo 
ir humaniškumo principai: 
gali ir privalo būti visur ir 
visuomet pritaikomi:

1. Katalikų tikyba ir vys
kupų globojama katalikų 
akcija Lietuvoje turi turėti 
pilną veikimo laisvę.

2. Santykiai su Šv. Sostu 
turi būti normalūs, kaip 
pridera katalikiškai valsty
bei, kokia, be abejonės, yra 
ar bent turi būti Lietuva.

3. Katalikai turi turėti 
pilną organizacinio gyveni
mo, švietimo ir spaudos lai-; 
svę. Yra nenormalu, kad 
katalikai V. D. Universite
to katalikiškame fakultete 
neturi teisės ruošti moky
tojus ir savo vaikams turė
ti katalikiškas mokyklas ir 
katalikus mokytojus.

4. Asmeninė piliečių lais
vė ir iniciatyva turi būti 
gerbiama.

5. Partinės vienos grupės 
privilegijos turi būti likvi
duotos ir vyriausybei rei
kia remtis platesne pozity
viai nusistačiusią visuome
ne ir ją lygiai traktuoti.

6. Tautininkų grupė vie
na neturi teisės savintis 
valstybės valdymo ir tautiš 
kūmo monopolio. Taip da

• v

Pereitą pirmadienį iš Chicagos 
Atvyko p. Uršulė Gudienė su 
jauniausiu savo sūnum Gaudien- 
tu pas savo seserį ir švogerį pp. 
J.. Glineckus. Ponia Gudienė y- 
ra buvusio “Darbininko” redak
toriaus p. Prano Gudo žmona, 
poetė.

p. Uršulė Gudienė, lydima p.
S. Glineckienės, lankėsi “Darbi
ninko” redakcijoj ir papasakojo 
savo įspūdžius. Chicagoje jiems 
biznis sekasi, p. Pranas Gudas 
kartais dirba dienraščio “Drau
go” redakcijoj. Vyresnysis sū
nus Fabijonas šiais metais už- 

i baigė dviejų metų universitetą 
su garbes pažymėjimu ir gavo 
stipendiją ir kitiems metams. 
Ponia Gudienė viešės So. Bosto
ne gal būti iki rugpiūčio mėn. ar 
ilgiau.

Beje, tą pačią dieną į redak
ciją buvo atėjęs ir p. Jonas Gli- audimo valandoje 
neckis, turįs valgomųjų produk- šimt*- septynis metus, kada mirė 
tų krautuvę adresu 502 E. 8th mūsų mylimas tėvelis, palikda- 
St., So. Bostone pareikšti savo į- mas mus šešis kūdikius (vyriau- 
spūdžius apie Darbininko Radio sias buvo tik 10 metų amžiaus).

Širdingai dėkų visiems mūsų 
prieteliams, kurie mus našlai
čius suramino šitam nuliūdime 
parodydami jūs meilę dėl mūsų 
mamytės, palengvinote mūsų 
gailestį.

Taipgi dėkų Seserims Pranciš- 
kietėms už jų prisidėjimą laido
tuvėse ir už tuos gilius dvasinius 
suraminimus, kuriuos jų dalyva
vimas sutęikė..
Rozalijos Obedenkienės šeima— 
Jonas, Pranas, Antanas, 

Benjaminas, Anelė, Petrusė.

Mes nuliūdę sūnai ir dukterys 
Rozalijos Obendenkienės nuo
širdžiai dėkojame kunigams: K. 
Urbonavičiui, K. Jenkui ir p. 
Jagminui už atnašavimą Šv. mi
šių mirus mūsų mylimai motinė
lei. Ypač dėkojame kunigui K. 
Jenkui už atsilankymą į namus 
ir atkalbėjimą už jos vėlę ro
žančių ir maldas prieš laidojant, 
ir sukalbėjimą maldų kapuose.

Taipgi dėkojame giminėms ir 
visiems kitiems už dvasinius bu
kietus, gyvas gėles, už užuojau
tos žodžius, ir dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse.

Dėkojame ir laidotuvių direk
toriui p. J. Kasparui už jo nuo
širdų darbą ir gražų parengimą 
mūsų mylimos motinėlės Pran
ciškonų rūbuose, ir už jo visą 

i patarnavimą mūsų pirmoje nu- 
: per dvide-

i

programą. Jam labai patiko pe
reito šeštadienio programa. Jo
nas Glineckis yra buvęs LDS 
Centro Valdybos narys ilgus 

; metus ir yra daug pasidarbavęs.
Tik dabar, būdamas pririštas 
savo biznio reikalų, negali tiek 
darbuotis.

LINKSMAS DVILYPIS 
PIKNIKAS

Lietuvis Dantistas
K L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

A. L Kapočius
251 W. BROADVVAY,

So. Boston, Mass.
TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,___
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v

nuo

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

rydama ji atstumia nuo

Šį sekmadienį, liepos 24 d. 
1938, Spot Ponde įvyksta links
mas dvilypis piknikas, kurį ruo-

valstybinio ir tautinio dar- išia forais pajėgomis Lietu-
bo kitokio nusistatymo ge
ros valios kūrybingus žmo
nes.

Čia suminėti tik patys pa

vos Dukterų po globa Motinos
Švč. Dr-ja ir ALRK Mot. Są-

, jungos 13-ta kuopa. Vieta plati 
ir graži prie ežero. Įžanga dy

grindiniai mūsų pageidavi kai. Nuvažiuoti galima gatve-

mai, ryžtingu rimtumu pa-1. T. . v . ,• v.
remti. Mes jaučiamės turį karstai atjaučia
teisės juos patiekti, nes: Lietuvos nelaimę, stipriai

1. Sudarome lietuvių tau-: rea£uc,Ja 1 lenkų uzsimoji- mus ir net su ginklu ranko-

Diamond Cafe Intertypo
Fondui Įteikė $5.00

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

John Repshis, M. D
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 —

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

8.

tos trečdalį.
2. Nepriklausomybės kū- J™, pasiryžęs ginti Lie- 

rimosi metu mes sūdėjome:tuvos laisvę.Tačiau tikeji- 
mo priespaudos ir išvidines

l"

ADVOKATAI
Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

366 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

ant Tėvynės aukuro stam-i , ., . ....
bią auką, kuri daug padėjo pesavntaĮkos ai(ĮaĮ giliai pa- 
nepriklausomybei atgauti. zei?‘? jo religinius ir pat- 
Amerikos lietuvių pastari- rietimus jausmus. Pasigai- 
gos, Tautos Fondo finansa- ekim.®.,tos jaunosios kar
imas daug gero padarė:tos' įtikimų tėvų — hetu- 
Lietuvai ir karo metu Švei- nagingai išauklėtos, 
carijoj, ir Taikos Konfe- Tilt sveika teisingumo ir 
rencijoj Paryžiui, ir kitur. teisėtumo politika ir tikra

3. Lietuvos vyriausybės Jautos vienybe tegali isgel- 
oolitikos kryptis neigiamai J*61 Lietuvai musų išeivi- 
veikia Amerikoj gimusį lie- JauniIP4- 
tuvių jaunimą. Mūsų jauni- T°ks mus^ baIsas' .
mas religingas ir patriotiš- matumo metu mes griežtai r pasipnesmom tiems sū

kiams, kad dabar tai pats 
patogiausias laikas revo
liuciniu keliu tautininkų

Parsiduoda 3 šeimynų namas I 
su 15 kambarių ir modernišku 
įtaisymu, priešakinės ir užpaka- 
inės durys, 2 automobilių gara
žus. Parsiduoda*pigiai. Somer- 
zille 24-26 Ashland St. Tel. Kir- 
kland 6558. (12-15-19)

IVAIROS SKELBIMAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732 

Namų: TALbot 2474

Peter's Boston St. Garage 
ir Gąsdinę Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome, 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis. Sav.

“Dąpbininko” redakcijai 
iš savo kelionės:

Ryga, Birželio 6 — 
New York, Paryžius, Munche- 
nas, Vienna, Budapeštas, Praga, 
Varšuva, Vilnius, Lyga, o rytoj 
būsiu Kaune. Vilniuj vėl dideli 
persekiojimai. Konfiskuoja Ry
to ir MoksĮo draugijos turtus. 
Protestuokite.

Kunigų Vienybės Centro 
Pirmininkas, kun. J, Bal
kūnas iš Latvijos atvirutė
je trumpai pažymėjo vie
tas, kurias aplankė iki bir
želio 6 d. Kaįp jau žinome 
iš žinių iš Lietuvos, kun. 
J. Balkūnas neatostogauja 
Lietuvoje, bet sunkiai dar
buojasi. Lankėsi pas prezi
dentą, ministrus Lietuvos 
Bažnyčios su valstybe san
tykių reikalu, pasakė ke
letą prakalbų, turėjo pasi
kalbėjimus su laikraštinin
kais apie mūsų išeiviją, a- 
pie Lietuvą, rašo laikraš
čiams žinias ir straipsnius. 
Džiaugiamės, kad darbštu
sis kun. Balkūnas nepa
miršo ir “Darbininko”, ku
rio jis yra nuoširdus rėmė
jas.

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj telpa ALRK Federa
cijos Tarybos įgaliotinių 
pareiškimas Lietuvos 
riausybei.

Liepos 16 4. mirė Mykolas 
Burbulis, 75 m. amžiaus, gyv. 
205 Elm St. Palaidotas iškilmin
gai iš Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. lietuvių par. bažnyčios lie
pos 19 d. Paliko nuliūdime tris 
sūnus ir tris dukteris.

Velionis buvo praktikuojantis 
katalikas ir nuoširdus parapijos 
rėmėjas. Lai ilsisi amžinybėje! i

Kleb. kun. Pranciškus Juškai
tis gavo atvirutę nuo kun. P. 
Strakausko, Lowell’io lietuvių 
par. klebono iš Utah valstybės. 
Jis rašo: “Sveikinu iš lopšinės 
garsaus mormanų miesto, kuris 
labai vaizdingas tarp gan aukš
tų kalnų. Oras sausas, diena šil
ta. Ūkininkai dejuoja, kad nėra 
lietaus”.

Mes šį mėnesį turime perdaug 
lietaus, ypač šią savaitę, o žiū
rėk Utah valstybėje trūksta lie
taus.

Kun. Plevokas dabar atosto
gose. Rap.

KRISTUS ALYVŲ
DARŽELYJE

vy-

* K..-

Pereitą pirmadienį Dia-
mo$d Cafe, 305 W. Broad-
way, So. Bostone, 
savininkais yra Albinas P.

kurios

Neviera ir Pranas Razva-
dauskas ‘Darbininko’ nau
jos Intertypos fondui įtei
kė $5.00.

P-nas Albinas Neviera ir
Pranas Razvadauskas yra
visuomenininkai ir nuošir
dūs “Darbininko” rėmėjai. 
“Darbininko” vadovybė už 
paramą taria nuoširdų a- 
čių.

režimui nuversti. Ne toks 
buvo mūsų nusistatymas, 
nes tokiame užsimojime j- 
žiūrėjome tautos nepri
klausomybei pavojų. Vie
nok jaučiamės sąžiningo 
Tėvynės ateitimi susirūpi
nimo įpareigoti čia savo į 
minėtus pageidavimus at
virai jums patiekti. Mes ti
kime, kad Jūs, jausdami 
momento rimtumą ir savo 
atsakingumą visai tautai ir 
jos istorijai; juos tikrai at
sidėję apsvarstysite ir at
kreipsite į tai reikiamą dė
mesį.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Tarybos Įga
liotiniai: Pasirašė —

Kun. Jonas Baisūnas, 
'bfc Petras Atkočiūnas, 
fiun'Ignas AlbaviČius, 
Inž. Antanas Mažeika, 
Ona Atkočiūnienė.

Mirė Garsusis Insull

Pereitą šeštadienį, Pary
žiuje mirė Samuel Insull, 
garsusis viešųjų įstaigų o- 
peratorius Chicagoje. J. V. 
valdžia 1929 m. Insull’ui 
iškėlė bylą. Jis buvo pabė- 
gęs’į Graikiją.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy 

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin-
gą šilumą,
spinduliais.

šildydama kaipo saulės
sunaikina reumatiškus

skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN-
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka-

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
taip DEKEN’S OINTMENT. 

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aprūkysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS -

> Turi Notaro Teises

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

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

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Ką tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa
veikslų, 33x17 colių didu
mo. Šis paveikslas vaizduo
ja, kaip saulei leidžiantis, i 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die-j 
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime mažą kiekį. Kas nori
te šį paveikslą įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik-i 
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, į 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-B ALSAM UOTOJAS

Patarrw.vimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

IVAIROS SKELBIMAI

Parašė Gražią Maldaknygę

• 
i 
i 
i
• Juozas M. Dilis

Laikrodininkas♦

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

♦ į i
į♦♦ tI i 

auk-*

Taipgi ir pataisau. . »

*5

So. Boston, Mass.
366 WEST BROADVVAY

Ik

PHONE 
SėP Boston

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

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

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa
rašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau
nam taip ir senam malda
knygę — “Atlaidų Šalti
nis”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekj, bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — išpirko. Dabargi ką 
tik atėjo naujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsaky
mus siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Su užsakymu money 
•orderį siųskite: Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay. 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbąs — Kainos Žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai
«

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

f

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir TrokQ Agentūra 
Taisome visokių išdirby učių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Ispanijos Nacionalistai Pra
dėjo Ataką Begis Sekcijoj Sąmokslas Prieš Ježovą?
Hendaye, Prancūzijos- 

Ispanijos rubežius, liepos 
21 — Ispanijos radikalų 
kariuomenė, susistiprinusi 
ties Ragudo perėjimu ant 
Teruel vieškelio sulaikė 
nacionalistų kariuomenę. 
Staiga kita dalis naciona
listų kariuomenes pradėjo 

.. ataką Begis sekcijoj, pen- 
. ,acl.^H kios mylios į vakarus nuo 

radikalų valdžia nieko iki Viver. Nacionalistai užėmė 
> šiol neatsake apie atleidi- Begis tvirtoves, 35 mylios 
l mą svetimšalių savanorių. : į šiaurvakarus nuo Valen- 
' Londono laikraštis The cįjos> Be to nacionalistai 
Times buvo rasęs apie ko-smarkįaį stumia radikalus

ISPANIJOS RADIKALAI PRI
PAŽĮSTA KARO PAVOJŲ

kaip praneša Lonodono lai
kraštis The Universe. Mū
šių frontuose jo kariuo
menėje italų jau nėra, kiek 
buvo visi atleisti.

— •-» « - * v •

v •
Suimtas Kontržvalgybos 
Viršininkas, Ježovo as

mens sekretorius ir 
lietuvis Plakaitis.

Barcelona, Ispanija, lie
pos 21, — Ispanijos radika
lų valdžia vakar savo susi
rinkime, kuriame dalyvavo 
jų vyriausias karo vadas, 
generolas Miaja, pripažino, 
kad jų valdžiai gręsia pa
vojus. Franco nacionalis
tai baigia užimti jų pasku
tines vietas. Bet radikalai 
yra nusistatę varyti žmo
nes į karo frontus ir juos 
žudyti. Jie reikalauja, kad 
visi eitų į karą. Jie verčia 
žmones palikti visus dar
bus, laukų ar fabrikų ir ei
ti į karą prieš Franco.

Franco priėmė tautų pa------------------------------------
siūlymą, kad savanoriai ) tikslu. Kominterno tikslas 
kareiviai būtų atleisti iš Is-’ yra įsteigti bolševikišką re- 
panijos. Jis jau tai padarė,'žinią Ispanijoje”.

v •

munistų internacionalo 
veikimą Ispanijoje. Tai 
komunistų partijos orga
nas Internationale Com- 

imuniste, taip atsakė: “Nei 
: kova prieš fašizmą, nei gi- 
jnimas demokratijos negali 
'būti laikomas Kominterno

Ispanijos Žmonės Už Sudarė Darbininkų Apsaugos 
Franco Valdžią*/• I Sąjunga

Londonas, liepos 21, — 
Harry Kennedy, pabėgęs iš 
Ispanijos radikalų kariuo
menės pareiškė, kad radi
kalų valdomoje šalies daly
je žmonės ir kareiviai di
džiumoje yra Franco prita
rėjai, ir jei tik jiems būtų 
leista, tai tuojau pereitų į 
jo pusę. Jis sako, kad jam 
buvo įtikrinta, kad Fran
co yra fašistas, ir kad fa
šistai degina Katalikų baž
nyčias ir atima žmonėms 
laisvę, tai jis įstojęs į Is
panijos radikalų kariuome
nę. Kada pamatęs klaida, 
tai jam nebuvo leista grįž
ti atgal. Jis sako, kad radi
kalų pusėje viskas yra ru
siška, gatvės, tvarka, kari
ninkai, technikai ir net no- 
liciia. Jis pareiškė, kad 
radikalai turi daugiau ka
rišku ginklu nekain žmo
nių. Vaikinai 16 ir 17 metu 
amžiaus varomi į karo 
frontus. Jokios laisvės te
nai žmonės neturi. Laisvė 
yra duota rašyti ir kalbėti 
Da*rvrimus Rusijai ir aukš
tinimui komunizmo.

v •

arti Almenara, apie 5 my
lios nuo Sagunto. Naciona
listai smarkiai varosi pir
myn. Per pastarąsias ketu
rias dienas nacionalistai 
paėmė į nelaisvę 4500 radi
kalų kareivių, tarp kurių ir 
politinį komisarą, kuris tu
rėjęs svarbius dokumen
tus.

Ispanijos radikalų val
džia skundžia pasauliui I- 
tali ją, kad iš ten dar vis at
vyksta gelbėti gen. Franco 
kariuomenei. Dabar esą 
40,000 italų kareivių nacio
nalistų kariuomenėje. Ir 
suskaitė?! Kiek yra sve
timšalių Ispanijos radika
lų kariuomenėje, tai jie ne
pasako, o žinoma, kad jų 
yra iš viso pasaulio.

Kai tik Plakaitis buvo 
suimtas, tuojau prasidėjo 
suiminėjimas visų artimų
jų Ježovo bendradarbių. 
Tarp suimtųjų yra GPU 
kontržvalgybos viršininkas 
Ščerbakovas ir Ježovo as
mens sekretorius Brotekis. 
Visi suimtieji bus teisiami 
ypatingo teismo, kuriam 
pirmininkaus pats GPU 
viršininkas. Visa GPU or
ganizacija dabar būsianti 
reorganizuota iš pačių pa
grindų”.

Laikraštininkas pastebi, 
kad prieš konspiratorius

10,000 Kauniečių Pasitiko 
Vilniaus Lietuvių Sporti

ninkus

RELIGINIS SĄJŪDIS 
RUSIJOJ

I

I

New York, liepos 21, — 
Katalikų darbininkų uni
jos sudarė naują skyrių 
savo organizacijoje. Jie 
suorganizavo darbininkų 
apsaugos sąjungą, kuri
darbininkams, ypač unijos k 
nariams suteiks įvairiais 
reikalais patarimus. Į są
junga įsirašė žymūs profe
sionalai, jie darbininkams 
aiškins unijų naudą, jų į- 
status ir nurodys įvairių į- 
statymų reikšmę.

Amerikiečiai Radikalai 
Sugrįžo Iš Ispanijos

I

Franco Pristatė Darbinin
kams Namų

liepos
Ispanijos Franco

New York, liepos 21 — 
Dvidešimts penki sužeisti 
amerikiečiai radikalai Is- 
nanijos karo lauke, tarp 
kurių ir vienas lietuvis, su
grįžo Prancūzijos laivu 
Champlain. Jų kelionę ap
mokėjo vienas milijonie
rius, Frederick Thompson, 
San Francisco pramoni
ninkas, kuris esąs Pary
žiaus komiteto Ispanijos

Sovietų Rusijoje prasidė
jus naujai suiminėjimų 
bangai, kuri labiausiai pa
lietė šį kartą GPU, prancū
zų laikraštis “Paris — Mi
di” pasiuntė savo specialų 
korespondentą, kuris apie 
įvykius taip praneša:

“Lietuvis Plakaitis, kuris 
dešimt metų pas Ježovą 
buvo virėju, konspiratoriu 
buvo įpareigotas Ježovą imamasi pačių griežtųjų 
nunuodinti. Jam buvo įsa- priemonių, kokios tebuvo 
kyta į maistą inilti stipriai vartojamos pačioje revo- 
veikiančių nuodų. liucijos pradžioje.

klasės kartu) lenkiškas, gali būti aišku, kad unija 
Vagonas gana, paprastas, yra galinga darbininkų 
Važinėjant Lenkijoje teko priemonė savo gyvenimą 
matyti daug prašmatnes- pagerinti.
nių. Prie abiejų vagonų — --------------

'iru^gk0^ Atidaryta Tautinž Lfehwi« 
Warszawa, — Lentwarow,' 
— Vievis — Kaunas. Ant 
lietuviškojo vagono, kuris 
važiuoja į Lenkiją, parašy
ta — Kaunas — 
(Vilnius) — Varszava.

Traukiniu atvažiavo iš 
Lenkijos keletas keleivių, 
iš kurių šeši pasilieka il
gesnį ar trumpesnį laiką 
Lietuvoje, o kiti grįžta at
gal. Tarp atvažiavusiųjų y- 
ra ir trys lenkų laikrašti
ninkai. Atvažiavo su šiuo 
traukiniu ir Lenkijos ats
tovybės Lietuvoje spaudos 
attache p. Vestfalis.

Perone buvo matyti keli 
Lietuvos laikraštininkai ir 
nedidelis būrelis smalsuo
lių.

• v

Skautų Stovykla

v •

Kaunas, liepos 10 dieną, 
Panemunėje atidaryta tau- 

vvilno tinė skautų stovykla, ku
rioje dalyvauja per 1400 
lietuvių skautų ir astuonių 
užsienio valstybių skautų 
atstovai. Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuvių 
skautus atstovauja Deke- 
nis.

Nauji Pašto Namai

“Deutsche Rundschau” 
pažymi, kad nežiūrint to, 
jog 20 metų religija buvo 
persekiojama, tikintieji žu
domi ir tremiami, jų turtai 
nusavinami, baž n y č i os 

i griaunamos, darbas mono-

Seville, Ispanija,
21. “ .... 
valdžia pristatė 358 namų “ad‘|įalams7dbėtl‘I''Šekre- 
darbinmkams. šių metų torius . iždininkas.

namų b?s Dauguma grįžusių vra iš 
642. Valdžia namus pasta- New Yorko, kiti yra'iš šių 
to ir paskui ųz visai mažą miestų: iš Boston — Mvron 
nuomą leidžia darbinin- Aromber(,: iS Woreester— 
kams žmonėms gyventi. Juozas Sakalauskas;RalDh
Turtingesnieji Ispanai au- Field iš Little Rock’, 
koja pinigus darbininkų iš Lynn _ Dallas Sand. 
namų statybai. born; Kenneth Bridenthal

Laukų darbininkams taip iš Kentucky.
Dat jau yra nustatytas at-Į Taigi, matome, kad iš 
lyginimas. Šeimininkai, Jung. Valstybių nemažai 

i kurie nemokės darbinin-) buvo nuvykę į Ispaniją ra- 
kams nors valdžios nusta- dikalams gelbėti. Grįžta 
tvto atlvęinimo bus bau- tik sužeistieji, kurie bus 
džiami. Iš visu šaltinių ži- našta Amerikos visuome- 
nios ateina, kad Franco nei. Junę. Valstybių val- 
valdomoje Ispanijoje labai džia turėtų sustabdyti a- 
vra rūpinamasi apie darbi- merikiečių radikalų važia- 
ninkų žmonių gyvenimo vimą i Ispaniją, nes Ameri- 

1 pagerinimą. kos piliečiai negali tarnau-
----------------------------------ti dviem valstybėm.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES S
Pirkti pas biznierius mžsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie -v p p karinome-

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- • ” ridiitu Kdiiuume
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą HČS. Ta,S DHrodo, kad radi- 
matste “Darbininke”. kalų kariuomenėje yra tik

svetimšaliai, daugiausia iš 
Rusijos ir Prancūzijos, o 

i nemažai ir iš Jun?. Valsty
bių. Ir dar radikalai drįsta

20 Užmušta. 100 Sužeista 
Žemės Drebėjime

Athens, Graikija, liepos 
21 — Čia įvvko smarkus 
žemės drebėjimas. Dar ne
pilnai sužinota, kad už
mušta 20 ir 100 sužeista. 
Daug namų sugriauta.

Dešimts miestų ir mies
telių aštuoniuose Massa
chusetts valstybės apskri- 
čiuose turės naujus pašto 
namus, kuriuos pastatys iš 
$60,000,000 sumos, kurią 
skiria pagal Federal Public 
Building skirimo įstatymą 
1938 m.

Nauji pašto namai bus 
sekančiose vietose: 

Far^Tatsto^į tedTevių1 „ 
kongresą Londone, rugsė
jo mėnesy. Stalinas yra pa
skirtas ‘ 
Kiti trys yra: Jeschov, vi
daus reikalų ir GPU virši
ninkas, Jaroslawski ir Di- 
mitroff. Bet dabar Dimit- 
rovas jau pateko į Stalino- ie, Šuffolk County — pašto 
nemalonę ir jam neteks skyrius bus pastatytas kur 
Londono matyti .Rusijos nors Park Sąuare sekcijoj 
bolševikai pareiškė dideli B t ir nauias namas 
džiaugsmą, kad Anglijos lr naį-Jas ”a”a/
valdžia jiems leidžia kon- dorchester centre, Bosto 
eresa laikvti ir ištrarbina no distnkte. Worcester 
Anglijos komunistus, ku- county —- MiUbury, Berk 
rie daug pasidarbavo kon-'shire county — North A-

Stalinas Ir Bedievių 
Kongresas Londone

Maskva, liepos 21, — Bol-' 
ševikiška Rusija paskyrė

- - ■ Falmouth, Essex County—
-■ -•__ Manchester, Hampshire

pats pirmutinis.! County — South Hadley, 
Middlesex County — Ches- 
tnut Hill, Newton ir Stone- 
ham, Norfolk County — 
Weymouth ir East Walpo-

Kaunas, liepos 17 d. rytą 
atvyko 30 Vilniaus lietuvių 
sportininkų ir 16 ekskur
santų, kurių tarpe žinomi 
visuomenininkai kun. Čibi
ras ir šikšnys ir skautinin-' _ __ _ _
kas žižmaras Stotyje juos ^iSjojai^į, šiandien Ru- 
pasitiko per 10,000 kaunie- sijoj pastebimas tikras re. 
cių ir su nepaprastai entu- „ inis atgimimas. Tą daly. 
klastingomis ovacijomis * ?. sovietų
Ivrlmn rrnr minėta VilniA-l lt -rspauda. 1937 m. Rusijoj 

buvo visuotinis žmonių su
rašinėjimas. Du o m e n s 
gauta tokie, kad vyriausy
bė jų neskelbė, nes 2/3 visų 
kaimiečių, t. y. 80 mil. iš 
120 mil. ir 1/3 — miestie
čių, t. y. 13 mil. iš 40 mil., 
nepaisydami pavojų ir gra
sinimų, įsirašė kaip tikin
tys.

Reikia manyti, kad tikin- 
_ __ čiųjų skaičius yra dar di-

papročių olimpinę liepsną.! dėsnis, nes dalis galėjo ne- 
Liepos 17 d. dalyvaujant drįsti prisipažinti. Apie 
valstybės vyriausybei, di- 30.000 religinių bendruo- 
plomatiniam korpusui, ka- menių yra įregistruota, o 
riuomenės vadovybei, vi- kiek jų slaptų, be bažnyčių 
suomenės atstovams ir per ir kunigų tikinčiųjų ben- 
penkiolika tūkstančių žiū- druomenių? Nors komu- 
rovų, atidaryta Pirmoji nistai giriasi, kad religijos 
Tautinė Lietuvos Sporto socialinės šaknys yra iš- 
Olimpijada. Programą api- rautos, tačiau religijos 
ma 12 sporto šakų. Pir- reikšmė didelė. Net jaunoji 
miausia vykdomos lengvo- generacija, gimusi po 1910 
sios atletikos rungtynės, m. linksta į religiją. Ir 
kuriose puikiai užsireko- šiandien vaikai krikštijami 
mendavo Amerikos lietu- mokiniai po drabužiais ne- 
viai. Stanišius iš Kearny, šioja kryželius, lanko baž- 
N. J. 100 metrų (109.3 jar- nyčias, studentai gieda 
dų) nubego per 10.9 sekun- bažnyčių choruose, 
džių, laimėdamas pirmą) Net jaunieji komunistai 
vietą. Bernotas is Pittsbur-kar^aįs dalyvauja pamal- 
go j aukstj be kartės įsso- d 
ko 1.92 metrų (6 pėdas 3 
colius). Bei noris rutulį nu
stūmė 14.03 metrų (45 pė- jaunų žmonių. Kalėjimuo- 
dos ir 11 colių). Bložytė iš se ir koncentracijos stovy- 
Chicagos diską numetė klose, kur yra per 150 vys- 
35.03 metrus (114 pėdų ll kupų, slapta išmokomi ir 
colių). Amerikos lietuvių pašvenčiami kunigai, ku- 
komanda švedų estafetėje rie, kaip keliaują darbinin- 
(medley relay) 1000 metrų kai, aprūpina tikinčiųjų 
(1093 jardų) nubėgo per reikalus. Pamaldos laiko- 
2.004 minutes. I 
žybose pastatyti Lietuvos 
olimpiniai rekordai. Lietu
vos atletai pasiekė šešis 
naujus Lietuvos rekordus.

lydėjo per miestą. Vilnie
čiai prie nežinomojo ka
reivio kapo padėjo Vil
niaus gėlių vainiką.

Tautinės Olimpijados 2000 
Dalyvių Pagerbė Nežino* 

mą jį Kareivį
Kaunas, liepos 16 d. Tau

tinės Olimpijados 2000 da
lyvių pagerbė nežinomąjį 
kareivį ir uždegė senovės

Bažnyčios dažnai pilnos

biose var-jmos miškuose, negyvena-

Minist. Lozoraitis Išvyko 
Gydytis

greso surengimui.

Kaltina Kompanijos Vadą 
Už Riaušes Streike

■ North A- 
dams dabartinis pašto na
mas bus padidintas ir re- 
modeliuotas.

Ši $60,000,000 suma yra 
priedas prie $70,000,000 
trijų metų viešųjų namų 
programos, numa t y t o s

Kaunas — Iš patikimų 
šaltinių teko patirti, kad p. 
už. reik, minist. St. Lozo
raitis išvažiavo į vieną Vo
kietijos kurortą pasilsėti 
ir pataisyti sveikatos.

muose trobesiuose, o kar
tais ir butuose, nors už tai 
gresia mirtis ir ištrėmi
mas.

Maldaknygės parašomos ’ 
ranka ir multiplikuojamos.

Yra ir savotiškų vienuo
lynų. Tikintieji yra labai 
solidarūs ir vieni kitiems 
padeda, kuo galėdami. Ti
kėjimas nugrūstas į kata
kombas, tačiau pavojai jį 
stiprina, kentėjimai gryni
na. *

Washington, liepos 19, programos, i 
Republic Steel kompanijos 1937 m. įstatymu.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSICNAS. Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY. 

Tel. SOUth Boston 9367 _______ _____ _________________
Pristatau ICE CREAMA ir užkan- aakvtl k?ld iRDRIlilOR T*R.di- džius piknikams ir visokiems SaKVLl, Kaa Ispanijos raai 

kalų kariuomenę sudaro 
~; patvs ispanai. Netiesa. Be

svetimšalių Isnanijos radi- 
įai verti skaitytoju paramos. kalai butų seniai nugalėti, 

visi skeihkitęs "Darbininke”. Pažymėtina, kad Ispani
jos radikalus remia ir 
Jung. Valstybių protestan
tai milijonieriai.

vice - pirmininkas C. M. 
White, yra kaltinamas dar
bininkų streiko metu riau
šių sukėlimu. Liudytojai 
sako, kad jis vaikščiojęs

Lietuvių Teologijos 
Magistras

parengimams.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva MarksienS.

625 B. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., So. Boston, Mass. 

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

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

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

antra utaminka mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

Pirmasis Lenkų Traukinys 
Kaime

Liepos 1 d., 9Kaunas
vai. 28 min. į Kauno stotį 
atvažiavo pirmasis lenkų 
traukinys, tiksliau tariant, 
— vienas lenkų vagonas, 
nes garvežimis Lietuvos, 
pašto ir dar du vagonai — 
taip pat, vienas vagonas 
miegamųjų vagonų ben
drovės, tik $u lenkišku ir 
prancūzišku užrašu, ir vie
nas vagonas (I, n ir m

tarp streikierių ir kurstęs Šiemet Vilniaus kunigų 
juos grįžti atgal prie dar- seminariją baigė 20 žmo- 
bų, iš to prasidėję riaušės.! nių, is kurių yra du kunigai 
White viso tai isigina. ***--«-

LaFollette komisija tyri
nėja plieno kompanijų 
streikus, norėdama suras
ti jų priežastis ir kaltinin
kus. Komisija surado, kad 
tarp 1933 ir 1937 buvo ne
mažai plieno kompanijos 
streikų, ir kad tuo metu 
kompanija išleidus 392.
120 dolerių sudarymui 
kompanijos unijų. Canton 
plieno streiko metu. 1935 
m. kompanija išleidus 
101,035 dolerius, 8804 ____ _________
dolerius ašarų dujoms ir—gerai. Birželio 14 d. kun. 
kitiems streiko ginklams. | b. Sakavičius šį savo darbą 

Kompanijos nesigaili iš-, apgynė Vilniaus universi- 
leisti tūkstančius dolerių, teto profesorių komisijoje 
kad tik sulaikyti darbinin- ir gavo teologijos mokslų 
kus nuo unijos. Taigi iš to magistro laipsnį.

• vi lietuviai: Br. Sakavičius ir 
Konst. Gajauskas. Iš tų vi
sų baigusiųjų 4 yra su teo
logijos mokslo laipsniais, 
kurių tarpe taip pat yra 
vienas lietuvis, minėtasis 
Bronislovas Sakavičius. Jis 
parašė magistrinį darbą, 
tema: “Teisingo atlygini
mo klausimas pagal Re- 
rum Novarum ir Quadra- 
gesimo Anuo enciklikas”. 
Šį darbą seminarijos profe- 

' sorius ir kartu Vilniaus 
1 universiteto rektorius kun. 
■ Voycickis įvertino laipsniu

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Darykim Kas Darytina
Žiūrint į akyplėšišką lenkų kišimąsį į Lietuvos rei- : 

kalus, jų terorizavimą oficijalinės lietuvių spaudos, gi, : 
iš kitos pusės, stebint ne mažėjantį, bet vis didėjantį 
brolių lietuvių vilniečių persekiojimą, mums savaime 
peršasi klausimas: kas daryt, kokios politikos toliau 
laikytis? Oficijalinio į tai atsakymo mes, žinoma, ne- 
gausim, nes Lietuvoj jau matomai pradėjo veikti lenkų 
cenzūra, bet jau iš to vieno fakto plaukia išvada, kad 
mes amerikiečiai visų pirma turėtume reikalauti iš 
Lietuvos valdžios bent kiek daugiau atsparumo prieš 
lenkų pasikėsinimus ant mūsų vidaus nepriklausomy
bės. Kas iš to, kad lenkai neva pripažįsta išorinę mūsų 
nepriklausomybę, kad viduje siekia ją paneigti? Kam 
lenkai kišasi į mūsų spaudą?

Paprastai svetima valstybė kišasi į kitos valstybės 
spaudą tik tuo atveju, jei laikraštija provokuoja karą. 
Bet juk nieko panašaus nėra Lietuvos spaudoje. Ten 
agituojama už apsigynimo fondą ir Vilniaus atvadavi
mą, bet panašūs klausimai juk karo neprovokuoja. Gin
tis tai pirmasai savisaugos principas. To lenkai negali 
mums uždrausti, net ir tokiam atsitikime, kad ir prieš 

- juos pačius turėtume gintis. Agitacija gintis tai ne ka
ro provokavimas. Kas kita, jei mėgintume kėsintis len
kus pulti, bet apie tai nėra nė kalbos.

Vilniaus klausimas, tiesa, skaudi lenkų žaizda. Jis 
čaižo jų garbę ir sąžinę. Nusižengėliui sąžinės balsas 
nepageidaujamas, bet jis privalėtų suprasti, kad pats 
kaltas, o ne kitas, ir bent sąžinės išmetinėjimas vyriš
kai pakęsti. Jei lenkai turėtų bent kiek protingos sąvo
kos, tai jie, užmezgę normalius su Lietuva santykius, 
tuč-tuojau palengvintų lietuvių vilniečių likimą. Gi da
bar juos žiauriai persekiodami, lenkai dar daugiau ska
tina lietuvius darbuotis dėl Vilniaus atvadavimo. To-i 
kia neapdairia politika lenkai tik pasunkina kaimyniš
kus su lietuviais santykius.

Pagaliau, Vilniaus atvadavimas, bent artimiausioj 
ateityj, nebūtinai privalo būti militarinis. Jis yra kul
tūrinis, pagrįstas tautinio susipratimo principu. Ta
čiau ir toks atvadavimas lenkams nebepakenčiamas, j 
Bet jie turėtų suprasti, kad ginklu kultūros nenukausi. 
Prieš kultūrą reikia pastatyti aukštesnę kultūrą, o to 
lenkai nebepajėgia. Tačiau tai jau jų dalykas. Tebesi- 
verčia kaip tinkami, bet tai nereiškia, kad mes jų klai
das turime pakęsti, ypač tokias, kurios tiesioginiai 
kenkia mūsų interesams.

Iš čia plaukia dvi stambios išvados: 1, jei Lietuvos 
vyriausybė neišdrįsta tarti lenkams tiesos žodžio, tai 
mes reikalaukime, kad ji, šiokiu ar kitokiu būdu, iš
drįstų bent išlaikyti savo vidaus reikalų nepriklauso
mybę, ir 2, Vilniaus vadavimo klausimu užimkime ko 
stipriausią poziciją. Lenkų valdžios įsakymai Ameri
kos lietuviams neprivalomi. I'

Jonas buvo piktas. Jis 
pyko ir murmėjo ant Kata
likų, kodėl jie nepriima ko
munistų ištiestos broliškos 
rankos./Savo pyktį jis iš
reiškė neabejojančiais žo
džiais: “Komunizmas stoja 
už darbininkų teises. O ką 
Bažnyčia davė vargšams 
žmonėms?”

Kad komunizmas nestoja 
už darbininkų reikalus, tai 
įtikrinančiai įrodo faktai 
Rusijos žmonių vargingas 
gyvenimas*. O jei Jonas ži
notų žmonijos istoriją, tai 
nepyktų ir neklaustų ką 
Bažnyčia davė vargšams 
žmonėms. Niekas tiek 
vargšų žmonių gyvenimu 
nesirūpino, niekas tiek pa-

• v • v

PARAŠĖ
Kt. Kev. Msgr. Fulton J. Sheen, D. D.

I čionybė — reiškia naują 
civilizaciją, kuria šiandie
ną randasi pasauly. Krikš- 

'čionybė išlaisvino žmones 
iš vergijos, paskelbė arti
mo meilės įstatymą ir iš
mokė gailestingumo bei 
pasiaukojimo dorybių. Vi
sada pasiliks neabejotinu

faktu, kad šitas visuome- savo brolių Vilniaus kraš- 
nės atstatymo darbas —te. Mes negalime išsižadėti 
tas išlaisvinimas darbinin- Vilniaus krašto dėl Lenki- 
kų iš vergijos — tai vienas j°s diplomatinių santykių, 
iš didžiųjų Krikščionybės 
nuopelnų žmonijai”. (His-. 
tory of the Rise and Influ- 
ence of the Spirit of Ratio- 
nalism in Europe”).

kuriuos Lenkija ginklu iš
siderėjo. N-tis.

J
i Ne Pavasaris, Bet Žiema

Naujasis socialistų-lais- 
vamanių valdomo susivie
nymo organo redaktorius 
adv. K. Jurgelionis pirma
me straipsnyje pranašauja 

.. ........._ -c-_______ v— “naują
jus. Bažnyčia labai bran- pavasarį”, p. D. Klinga,

’ , ne
sutinka su adv. Jurgelionio 
pareikštomis mintimis. Jis 
sako, kad “reiškia p. Jur- 
gelioniui, o ne Susivieniji
mui naują pavasarį...” To
liau p. Klinga sako: “Susi
vienijimas dabar yra dau- 

tarnų ir tarnaičių? Juk yra giau prislėgtas žiemos - 
neužginčijamas faktas, merdėjimu negu jis kada 
kad didžiuma tikinčiųjų y-Jyra buvęs”.
ra darbo žmonės. Darbinin-į Klinga sako, kad dėl tam 
kai mylėjo ir myli Bažny- tikrų priežaščių, kurias su- 

!čią, prie jos prisidėję lai- darė -------
kosi, nes ji juos užstoja, jų Scrantone, 
teises apgina.

Ir ne.tik pradžioje, bet 
viduriniuose amžiuose, ir 
vėliau ir mūsų laikais, Baž- žiūrės į SLA kaip materia-

Jos Laimėjimas Pripažintas
Yra žmonių, kurie nepai

sydami istorijos faktų, 
tvirtina, kad vergija beveik

galbos nėra darbininkams 
suteikęs, kiek Katalikų 
Bažnyčia.

Pagonijos laikais į darbą 
buvo žiūrėta su panieka ir 
manyta, kad jis žemina' 
žmogų. Ir kas dėl savo pra
gyvenimo buvo priverstas 
dirbti, tas buvo visų panie
kintas. Prieš Kristaus atė- visai išnykusi tik sociah- 
jimą darbininkai žmonės nės evoliucijos keliu ir tik 
buvo vergai ir jie turėjo ekonominių priežasčių dė-' 
dirbti visokius darbus. Jie 
neturėjo jokių teisių, jo
kios laisvės. Turtingieji 
juos pirkdavo ir parduoda
vo, niekindavo ir kankin
davo, atmesdavo ir nužu
dydavo. (Skaityk: “Slave- 
ry”, The Catholic Encyclo- 
pedia).

silpnuosius ir pasmerkda- 
ma neteisingus skraudė- tai organizacijai

gino visais laikais darbi- dešinysis tautininkas, 
ninku darbus, nes jos Įstei
gėjas Kristus buvo Darbi
ninkas. Jei Bažnyčia nebū
tų nieko davus darbinin-

ka. Bet toks tvirtinimas, 
kaip sako prof. Paul Al- 
lard, yra bejėgis išspręsti kams, jei nebūtų jų gyve- 
----- --------- «— i_i--- :— nimą pagerinus, ar ji turė-

i
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Bažnyčios Kova Už Laisvę
Pačioje pradžioje Katali

kų Bažnyčios darbuotė bu
vo išlaisvinti darbininkus. 
Bažnyčios vyskupai ir ku
nigai skelbė pagonims 
priešingą ir papiktinantį 
mokslą, būtent, kad visi 
žmonės yra lygūs. Jie sa
kė: “Ne vergus, tik laisvus 
žmones Dievas yra sutvė
ręs su nemirtinga siela, su
teikdamas jiems lygios 
vertės ir davęs tų pačių 
malonių”. Bažnyčios vadai 
gindavo darbininkus ir rei
kalaudavo, kad su jais elg
tųsi kaip su broliais ir se
serimis. Bažnyčios net lu- 
rėjo išleistus įsakymus, 
kaip tai: “Belaisvių ir varg
šų teisių apsaugojimas pri
valo būti pirmuoju Bažny
čios rūpesniu”, arba vėl: 
“Vergams išpirkti bus pa
naudotas visas Bažnyčios 
turtas”. Arba toks įsaky
mas: “Tie, kurie pasikėsi
nimą darys atimti kam 
nors laisvę, bus atskirti 
nuo Bažnyčios”. Ir kada 
turtingieji norėdavo pri-

vergi jos puolimo klausimą.; 
Jis sako: “Teisingumas, 
būtinai reikalauja pripa
žinti faktą, kad Krikščio
nybė ir jos kilniųjų princi
pų vykdymas, Evangelijos 
įtaka visuomenėje ir pats 
Mokytojo Kristaus autori
tetas buvo, jei ne vienati
nė, tai bent pati svarbiau
sioji vergijos puolimo prie
žastis”.

Taigi jau pačiais pirmais 
amžiais Katalikų Bažnyčia nyčia kovoja už žmonių tei- 
neapsakomai daug yra pa- sės, pasmerkia komuniz- 
darius darbininkų gyveni- mą, kuris nori žmones vėl 
mo pagerinimui. Amžiams padaryti vergais. Bet apie 
slenkant ji visada kariavo tai kitą sykį pakalbėsime, 
už žmonių teises, gindama' T.

!

tingoji Fabijolė ne tik, kad 
paleido keletą tūkstančių 
vergų, bet savo visus tur- j 
tus jiems atidavė ir jiems 
pati tarnavo.

Kristaus mokslas sudarė 
naują gyvenimo pasaulė
žiūrą, tikrąją demokratiją; 
pažemintus, pavergtus dar
bininkus išlaisvino ir pada
rė juos lygius turtuoliams. 
Sakoma, kad garsusis vo
kiečių mokslininkas Mom- 
sen’as, netikintys žmogus, 
nepabaigė rašyti savo vei
kalo “Romos Istorija” dėl
to, kad priėjęs prie Krikš- į 
čionybės laikų, pastebėjo, 
jog ji visai pakeitė tos pa
goniškos valstybės dvasią, 

1 ir jis negalėjo suprasti 
kaip tai įvyko. Bet kitas is
torikas anglas, laisvama
nis, W. E. H. Lecky, sako: 
“Senovės civilizacija, kuri 
rėmėsi vergijos institucija 
ir plėšimais, pasiekė visiš- • 
ko susmukimo; laisvieji ta
po visiškai demoralizuoti, 
o vergai gyveno pragariš-

tų tiek milijonų ištikimų _____
tarnų ir tarnaičių? Juk yra giau"" prislėgtas 
---- --------------- faktas,1

v •

praeitas seimas 
, Susivienyme 

“užviešpataus pesimizmas, 
stagnacija ir graftas”. ‘Na
riai nusivils, visuomenė

Dėl Protestų Prieš 
Lenkiją

lės gerovės šaltinį įsigyve
nusiai klikai. Tas nėra pa
vasaris Susisivienijimui. 
Tai slegianti žiema’. Taip 
p. Klinga įvertina naujojo 
redaktoriaus “pavasarį”.

Sandariečių organo vie
nas rašytojas, rašydamas 
apie SLA seimą Scrantone 
sako: “Bendrasai Frontas’, 

teisindavosi", Prie k?rio keistu būdu Pri'

Šiomis dienomis Lenki- :
jos valdžia uždarė Lietuvių toklu'būdu “negaUnti 
ir užgrobė jos turtą. Lietu
viai išeiviai raginami pro
testuoti prieš Lenkiją. Pro
testavome ir protestuosi
me prieš visus, kurie tero- bės savo piliečius

triausybei. Ligšiol Lietuvos
'vyriausybė U——----- -, . , , _ x x
kad negalinti protestuoti siplake net keletas kunigų 
prieš Lenkiją, nes neturin- su savo palydovais, džiau
ti diplomatinių ryšių, ir 

i su
Lenkija susisiekti. Bet da
bar diplomatiniai ryšiai 
užmegsti.

Visų valstybių vyriausy-
!. kur jie

giasi nepaprastu ‘laimėji
mu’, kad iš redaktoriaus 
vietos išstūmė ilgametį 
darbuotoją S. Vitaitį”.

Kas gi tie sandariečių 
“kunigai”? Nagi nezalež- 
ninkų pryčeriai, kuriuos

111U V1OU0, XXUXAV UV1V MVM W AU.1 '

rizuoja mūsų brolius lietu- nebūtų, užtaria. Jeigu ku- labai nuoširdžiai globojo ir 
bnr -ha rinin IcjtvkZm Tnrrianc?w_' crlnhnif* ndQriPriQi

imti Katalikų Bažnyčios, k U kančių laikotarpį. Bet 
Krikšto Sakramentą, tai ■ štai išsiplatino Krikščiony-i
jie turėdavo pasižadėti pa
leisti visus vergus. Ir taip 
skaitome istorijoje, kad 
kuomet Romos prefektas 
Hermes apsikrikštijo, tai 
jis paleido 1250 vergų: 
Chromazijus paliuosavo 

K.11400; Ovidijus 5000: tur-

Komunizmas Ir Religija
Kunigo Pranciškaus M. Juro premijuotas 

vertimas
7. Nors straipsnis 124 duoda religiško pa

maldumo laisvę, visgi, kaip nurodėme pra
džioje, leidžia komunistams varyti propagan
dą prieš tuos, kurie turi religiškus įsitikini
mus. Tačiau, atsitraukiant nuo šio komuniz
mo kariaujančio ateistinio (bedieviško) po
būdžio, teisė garbinti Dievą yra praktiškai 
panaikinta, kuomet aštriai uždrausta religiją 
dėstyti bent kuriam, kuris nėra sukakęs aš
tuoniolikos metų amžiaus; kuomet uždrausta 
imti dalyvumą religiškų švenčių pamaldose, 
neš sekmadieniai yra panaikinti; kuomet į- 
steigta šešių dienų savaitė, ir kuomet aštriai 
dabojami ir tyrinėjami darbininkai, kuriems 
yra negalimybė apleisti darbą, kad šventėse 
būti bažnyčioje. Priedan prie to visa, darbi
ninkams dar yra ekonomiška negalimybė 
bent kuriuo būdu pagelbėti bažnyčioms, ku
rios visai negauna paramos iš Valstybės. Taip 
pat negalima pasitikėti iš žmonių, kad jie už
laikytų bažnyčias dėl jų menkų algų.

8. Kad duoti įrodymą komunizmo nusista
tymo dėl kunigijos, užtenka cituoti straipsnį, 
tūpusį žurnalo Trud (Darbo) laidoje iš rug
piūčio 9 d. 1935 m., No. 182. To straipsnio au
torius rūsčiai smerkia “negirdėtą pasielgi-

vius, kur jie nebūtų. Pro- rioje valstybėje vyriausy- globoja sandariečiai. San- 
testavome ir protestuosi- bė ar kas kitas skriaudžia dariečių buveinėje gimė 

j me prieš Lenkiją, kuri už- ar terorizuoja, tai vyriau- nezaležninkai ir jų pryče- i” mrhri 14z\z>,5Ii« « ryJ--v» /"'I _ 21 * _ *!__ 1_____________________

ir baisiai persekioja ir te- dama, tokiai vyriausybei į-jdaktorius yra buvęs neza- 
________ i j teikia protesto notą. ,_KU:jiežninkų kolektorium ir or-

grobė mūsų sostinę Vilnių sybė savo piliečius užtar-.riai. Sandariečių buvęs re-

bė. Šitokiame visuomenės 
suįrime ji buvo milžiniška 
jėga. Ne tik ji milijonus iš
laisvino ir nušluostė aša
ras, pagerino jų gyvenimą, 
bet, laikui bėgant, suorga
nizavo pačią visuomenę 
naujais pagrindais. Krikš-

VERTĖ
Kun. A. T. (Samata)

mą”, patėmytą Maskvos ligoninėje. Kas ten 
drįso kunigą priimti į ligoninę ir jį dažiūrėti. 
Paskiau jis buvo slaptai atskirtas nuo kitų li
gonių ir paliktas vienų vienas, kad kiti “ne- 
sirūstintų jo esimu”. Tas žurnalas tęsia to
liau sakydamas, kad ypatingasis gydytojas, 
kurs drįso ligoniui kunigui pagelbėti ir “glo
boti popiežinį”, buvo šauktas, kad savo nusi
statymą išaiškintų Sovietų valdininkams: Ir 
tai yra vadinama artimui atsidavimo ir religi
jos “laisvė”.

9. Gruodžio mėn. 1930 metais Rusijoje įvy
ko pirmoji “Mokslinės Investigacijos Institu
cijų Pan-Unijistų konferencija anti-religiškos 
veiklos temoje”. Tų Pan-Unijistų (Unijos bei 
Sąjungos) antroji konferencija įvyko birželio 
mėn. 1934 metais. Dvidešimt aštuonios moks
linės institucijos buvo atstovaujamos, tarp 
kurių reikia paminėti ir šias: Komunistų A- 
kademijos Filosofijos Instituto Anti-religiš- 
ka Sekcija, Mokslų Akademija, Istorijos ir 
Kultūros Akademija, Aukštesniųjų Mokyklų* 
filosofijos ir istorijos profesoriai, Filosofijos 
Vyriausias Institutas, Socialinės Hygienos 
Institutas ir anti-religiškų muziejų direkto
rius. (Antireligiožnik, No. 4, Liepos-Rugsėjo 
mėn., 1934 nu)*. Po išklausymui viršum dvi
dešimties konferencijihių paskaitų, paaiškė

rorizuoja mūsų brolius.
Bet mes pasimokinę iš padare ar daro musų (Lie-! o redaktorium. 

kovo 17 — 19 d. d., š. m. į- tuvos) vyriausybe dėl Lie-1& 
!wlrin npnrvrimA i--- 3----1: tmnn MaVcIa

b. r 

vykių nenorime padaryti tuvių Mokslo Draugijos už- 
įsišokimo, nes nežinome ką darymo ir kitų padarytų ir 
daro Lietuvos vyriausybė, daromų skriaudų lietu- 

Lenkijos valdžios tero- viams Vilniaus krašte? 
ras daromas mūsų bro- Prašome Lietuvos Pasiun- 
liams Vilniaus krašte, tu- i tinybės viešai arba priva- 
rėtų apeiti ne tik mums iš-|čiai mūsų spaudai ir orga- 
eiviams, bet ir visai Lietu- j nizacijoms pranešti.

'vai, o ypač Lietuvos vy- Mes negalime pamiršti

jo ateistinės (bedieviškosios) propagandos 
nusistatymas:

(a) Nurodyti ūkininkams, kad agrikultū
ra būtų negalėjusi padaryti nė jokios pažan
gos išskiriant religiškų idealų ir religiškos 
psychologijos išleidimu.

(b) Panaikinti visas religiškas sektas, ir
(c) Vis labiau didinti anti-religišką veiklą 

mokyklose.
O dabar, Bedievių Pasaulinė Konferencija 

laikė internadijonalinę konferenciją Maskvo
je vasario 7 dieną, 1937 metais, tikslui koor
dinuoti antpuolius prieš krikščionybę ir smar- 
kesniai padidinti persekiojimus. Įsivaizdink 
kovojančių ateistų (bedievių) pasaulinį kon
gresą vadovybėje valdžios, kuri “užtikrina 
religiško pamaldumo laisvę!” Rusų valdžios 
nusistatymas religijai yra bauginančio triuk
šmadario nusistatymas prieš baimingą vai
kutį. Vaikutis yra laisvas imti sviedinį ir jį 
ištirti, nes triukšmadaris sako jam: "“Imkis 
tą sviedinį”... Tačiau, tuomet triukšmadaris 
pradeda cituoti straipsnio 124 pabaigą, “ir aš 
tau perskelsiu pakaušį”. Panašiai ir Rusija 
kalba: “Tu esi laisvas garbinti Dievą, bet tik 
pamėgink!” Jei tu esi laisvas, tai dėl ko ir 
kam kovojantis ateizmas (bedievybė)? A- 
merika sako piliečiams, jūs esate laisvi važi
nėti automobiliais, bet ar ji varo propagandą 
prieš juos, kad nevalia važinėti, arba formuo
ja “Mulų Vežikų Kovojančią Draugiją”, kad 
persekioti automobilių vairuotojus? Jei lais
vė reiškia bent ką, tai reiškia laisvę nuo pro
pagandos prieš laisvę, ir laisvę nuo militan- 
tės arba kovojančios vergijos.

Nezaležninkas, tai nepri
klausomas žmogus savo 
tautai, bet priklausomas 
lenkams, iš kurių lietuviai 
tautininkai - sandariečiai- 
laisvamaniai pasiskolino 
nezaležninkįią. Tautinin
kai - nezaležninkai ir šian
dien tebėra susirišę su len
kais nezaležninkais.

/

10. Antireligiožnik, No. 2, Kovo-Balandžio 
mėn. 1935 m., paduoda pavyzdį kaip sistema- 
tiškas ateistinis planas turi būti vykdomas. 
Jis cituoja proponuojamą pavyzdį prieš-vely- 
kinių švenčių kampanijų organizaciją mokyk- . 
lose dėl pasitaikomų Velykų švenčių 1935 me
tais.

Ir taip:
(a) “Patikrinti anti-religiškos veiklos pa

dėtį mokyklose, surasti ar vaikai susiteršė 
religija bei kitomis priešingų klasių tendenci
jomis.

(b) “Kviesti vaikų tėvus į mokyklą, kad 
imtų dalyvumą prieš-velykinių švenčių cele
bracijos prirengime.

(c) “Organizuoti jaunųjų ateistų (bedie- 
vukų) draugiją panašiai programai.

(d) “Spausdinti literatinį anti-religišką 
žurnalą, organizuoti anti-religiškų radijo pa
skaitų serijas vaikams.

(e) “Vakare prieš Velykas eiti arba į te
atrą arba į cmemą, o Velykų sekmadienį pa
kartoti tą patį, arba eiti atlankyti anti-reli
gišką muziejų arba į ten pakviesti vaikų tė- 
vus.

(f) “Didžiąjį Ketvirtadienį bendrai eiti į 
teatrą arba koncertą; vakare prieš Velykas 
organizuoti prieŠ-velykinę celebraciją”. —Tai 
lygiai išeitų, jei Jungtinių Valstybių valdžia 
sakytų amerikonams, kad jie yra laisvi cėle- 
bruoti arba švęsti Liepos Ketvirtąjį, o paskui 
gautų Anglų laivyną ir kareivius, kurie kad 
demonstruotų ir varytų propagandą prieš 
Revoliucinio Karo laimėjimą.

(Bus daugiau)



Penktadieninį Liepos 22 d, 1938=
[•<

Lietuvos Kaime
Kaip gyvuoja Kupiškėnai. Ko trokšta

— Ko miestui pavydi?
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de patrujo.Filo
DARBININKAS

kaimiečiai?

ienos išltilmesKupiškyje, į kurias buvo suplaukę keliasdešimt tūkstančių ku 
piškėnų ir buvo atvykę daug aukštų svečių iš Kauno. Čia matytis jaūhdš tautiškuose drabužiuose kupiškietės (apačioje), kupiškieti 
gimnazistė įteikia kariui padovanotą šautuvą (viduryje), minios kupiškėnų ūkininkų (dešinėje aukštai) ir kupiškėnų senės trauki; 
senas dainas (dešinėje apačioje). ’ ’ ■ ‘ - . .. . .
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lėse, žinoma, nakties metu 
svečių netrūksta.
“PONAI” IR “TARNAI”
Kupiškėnų tokia taisyk

lė vyrauja: sakytume: — 
ponai — sublogę, nusilaks- 
tę ir pajuodę, o tariamieji 
“ponų”

Šiaurės rytų Lietuvos 
provincijos miestas Kupiš
kis. Privažiuojant jau iš 
tolo matyt miestas ant 
aukšto upės Levenio, kai
riojo kranto. Pati bažny
čia matosi net už dešim
ties ir daugiau kilometrų.

Tik kiek nelabai jaukus, 
kad nematyt žaliuojančių 
medžių, tik pajuodę apšiu- 
pėję, netoli šimtmečio gal 
išstovėję, čerpių ar skin- 
delių stogai.

Užtat bažnyčios du aukš
ti, gotiko bokštai viską vai
nikuoja. Kol jąją pastatė— 
išmūryjo nemaža privargo 
kupiškėnai. Ją pradėjo sta
tyti prieš trisdešimt su vir
šum metų. Prieš didįjį karą 
iš lauko ji buvo beveik 
baigta. Tik per karą buvo 
žymiai nukentėjusi. Atsi
menu 1921 m. — stogas, 
rodos, šiaudinis, didžiuliai 
langai iškulti, šiaudiniais: an o a lr lm
matais pridengti, sienos,— mai šypsosi. 
sviedinių pramuštos, sky- Restorano laikytoju būti 
Įes daug kur matėsi. ,,ra kur kas įdomiau ir pel-l

Lietuvai besitvarkant,; ningiau> kaip sakysim, būti! 
atremontuotas bažnyčios kokios nors komunos ko. 
pastatas žaizdos. Ir dabar
Kupiškio bažnyčia gal vie-į Taip tariamam Kupiškio 
na didžiausių Lietuvoje. mieste> siauniam sav0 
Tik, rodos, Anykščių, pa- traktieriais ir kitokiomis 
nasaus stiliaus; bažnyčia, smukigmįs dar iš prieška- 
yra biskį dar didesne uzį 
Kupiškio. Bažnyčios vidus 
labai erdvus ir šviesus, 
trys ąžuoliniai gotiko alto
riai.

Kupiškio bažnyčia — ku
piškėnų pasididžiavimas!

MIESTAS AR KAIMAS?
Prie kogi reikia skirti! 

Kupiškį prie miesto ar prie 
kaimo ?

Miestas, nors nedidelis, 
bet senokas. Turi dabar ir moka padainuoti, pašok 
pilną gimnaziją, trys me- ti arba smagiai pažaisti — 
tai atgal išaugo miesto pa- netrukus pamatysime. ^ 
šone j puikios kareivinės. “........... '
Bet šiaip naujų, švaresnių šventė. O Kupiškyje tą die 
pastatų maža; ypač labai 
nejauki turgaus aikštė.

Kupiškis garsus savo tur- 
gais. Ypač dideli arklių 
turgai. Čia atvykstama iš 
Latvijos arklių pirklių. Va-! 
sara eina didelė ratų (te
kinių) prekyba. Žiema ro
gių, važelių ir kraitinių — 
pasoginių skrynių.

Iš ūkio produktų čia apy-1 
linkių ūkininkai labai daug 
atveža ir parduoda linų 
pluošto ir sėmenų.

Miestas, bet turgų dieno- į 
mis jame paplūsta kaimo 
ūkininkai ir šeimininkės. 
Tas pats žinoma ir šventa
dieniais. Miesto prekybi
ninkai tomis dienomis pa
daro neblogą biznį. Tačiau 
už vis geriausia, rodos, 
sekasi traktierių ir resto
ranų laikytojams. Turgų 
dienomis ir šventadieniais 
tose smuklėse ūžia kaip a- 
vily! Kupiškėnai iš seno 
mėgsta linksmai, prisista
tę bonkų įvairių gėrimų, 
paūžti. Vakarais, žinoma, j 
dauguma moterų nelabai 
drįsta pavieniais ir su rei
kalu gatvėn išeiti. Dabok-
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“tarnai” — drū
tais sprandais su gerokais 
pagurkliais ir atstatytais 
pilvais.

Reikia, rodos, manyti, 
kad tie, kurie restoranų 
stalus apgulę, tuština tuzi
nus atkimštų bonkų, arba 
kitokio skaidresnio ir sma
gesnio gėrimėlio, — laikyti 
ponais, o tuos, kurie at
kemša bonkas ir priiminė
ja litukus — tarnais. Aiš
ku juk, kaip diena, kad tie 
ponai, kurie pinigus moka, 
bet ne tie, kurie ima!.*.
— Tačiau ponai — ūkinin

kai supliuškę, o tarnai — 
restorančikai — taukus 
ant pilvo augina ir links
mai šypsosi.

rinių laikų — o apylinkių 
kaimuose — tikrai šian
dien vienkiemiuose — ū- 
žia klėtyse ir seklyčiose 
skaitlingi “pakermošiai”/ 
putoja pilni ąsočiai nami
nio alaus ir “musija” kiti 
kitą svečiai, rudo alučio 
stiklines iškėlę.

SMAGUS KRAŠTAS, 
LINKSMI ŽMONĖS

Kad kupiškėnai linksmus
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Birželio 16 d. Dievo Kūno

ną buvo dviguba šventė, 
nes buvo suruošta — ka
riuomenės ir visuomenės 
diena.

Ir šiaip įspūdingos devin
tinių pamaldas dar kėlė 
kariuomenės orkestras, da
lyvavimas karių ir aukštos 
karininkijos, su kariuome-, 
nės vadu, gen. Raštikiu, 
priešaky. Tik lietingas oras 
trukdė procesijai.

Po pamaldų ir pietų, 3 
valandą, kareivinių rajone 
(kariuomenėm aikštėje) 
buvo atliekama gana įvai
ri ir įdomi šventės progra
ma.

Didžiulė kariuomenės ai
kštė apsupta minių žmo
nių, pastatyti įvairiose, to
lesnėse vietose, garsiakal
biai. Aikštė tuščia: čia bus 
vykdomi įvairūs pasirody
mai ir pratimai.

Iš anksto tvarkdariai 
darbuojasi, bet sunku: — 
didelės minios, plačią aikš
tę veržia dideliu galingu 
lanku. Tokių iškilmių ku
piškėnai senai bematė.

Atvyksta Vyriausybės 
galva — kun. Mironas; jam ~ - -« ■ ■

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jono 

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

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

išlipus iš tribūnos — to
liau, kalba kariuomenės 
vadas. Jis tarp kitko pažy
mėjo, kad malonu dėl to, 
kad visos organizacijos 
glaudžiai iš vien dalyvavo; 
dėkojo ypač dvasiškijai už 
gražiai suruoštas pamal
das. Iš kalbos dvelkė dide
lis pasitenkinimas Bažny
čios ir kariuomenės bei val
stybės bendradarbiavimu.

Žinoma kalbos kaip kal
bos, — jos visuomet gra
žios; bet visi laukė labiau 
šia įdomių pratimų.

Dar pirm visko buvo Gin
klų Fondui remti komiteto 
pranešimas, 
kad Kupiškio ir apylinkės 
visuomenė tam fondui yra 
šiuo metu sudėjusi virš aš- 
tuonių tūkstančių litų. Su
aukotais pinigais pirkti 
ginklai — čia prie visų a-1 
kių, buvo įteikta kariuo
menei.

Toliau jau ėjo pratimai, i 
Čia toks iš daugybės pa

minėti, pačius gražiausius 
ir įdomiausius.

Senovės dainos ir šokiai
— vykdė Liet. Kat. Moterų Vyskupų, profesionalų, lai- 
draugija.
gražu, kaip senos, jau su- 
storėję mamos, labai gra
žiais, senoviškais tautiš
kais rūbais — įvairiais lan- 
guotais sijonais ir nuome
tais ant galvų — žaidė šau- 
dyklėlę, perlelį, čigonėlį, 
mikitą, čiūtytę; dainavo kia lietaus! Lietaus, tik lie- 
senoviškas liaudies dainas: taus... O jo nėra. Sako kai 
Žalioj lankoj, Ant kalno ru
geliai, berželis.

Skaitlingi žiūrovai bega
lo gėrėjosi vikrumais tų 
kresnų mamų, kaip jos žai-j 
de:—
— Esu gražiai išmokinta 

moku dailiai austi...
— Šaudyklala dailiai šau

na, siūlų neužgauna...
Toliau, be abejo, gražiau

siai pasirodė, labai gražiais 
plastiškais pratimais ir 
tautiškais šokiais Kupiš
kio gimnazijos mokiniai.,šiemet gali būti nederlius? 
Jų grupė buvo bene skait- Žinoma, duonos netruks, 
lingiausia; aęie porą šimtų, nes žieminiai vietomis geri, 
Bernaičiai ir mergaitės —, ir bulvės dar suspės užaug- 
visi tautiškais rūbais. Mer- ti, bet pašarų užaugs nepa- 
gaičių kaip ir visur, bet kankamai, ir daug gyvulių 
berniukai su baltais, dro-gali tekti likviduoti? Gyvu- 
bės marškiniais, ant kelnių liai ganykloje nebepaėda; 
užleistais, raštuotom juos- pievos peržydėjo — bet 
tom persijuosę. Ant galo šienauti nėra ko. Atėjo 
visa gimnazistų skaitlinga šienapiūtė, čia pat nė už 
grupė — šoko, dabar labai kalnų — rugiapiūtė — tuo- 
gražiai sustilizuotą, tauti- met gal nebekrapys, bet 
nį suktinį. Visa gimnazija pils — tik tuomet gal jau 
vienam dideliam bendram nebus naudos — bet naujo 
rate. vargo. Užtat ir kaimiečiai
— Argi ne tiesa, kad ku- miestelėnams pavydi: —

piškėnai moka pašokti, “jiems tai galva neskauda 
pažaisti ir daugelį gražiai ar saulė kepina ar lietus 
palinksminti?! pila, nes jiems vis tiek!”

Žinoma, kariuomenė pa- Darbininkus vargina ne
rodė ūrgi savo meną: Buvo darbas, o ūkininkus—gam- 
inscenizuotas puoliinaslta.
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Liepos 10 d., š. m. liūdesio še
šėlis apsupo Neverauskų šeimos

priešo, pilnoje žygio ap
rangoje, tankais dalyvau
jant, atskridusių lėktuvų 
persekiojimas... ir tt.

Vaišės, bendra kariškių ir 
civilių gegužynė - šokiai, 
karo orkestrui grojant.

Šventė praėjo retkarčiais 
po biskį lietui užkrapyjant,
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Paaiškėjo, įajP kokiai rasai, o tikro,
didesnio lietaus, — šioje a- 
pylinkėje šiemet taip dar 

į ir nebuvo.
ŠVENTĖS

Šią vasara — tūkstančiai 
švenčių! Mat Lietuva šven
čia jubiliejų metus. Vabal- 
ninkiečiai taip pat ruošiasi 
netrukus švęsti nepapras
tas iškilmes: Laukiama Va- 
balninkuose, daugelio ir re
tų svečių: ketina apsilan
kyti Jo Ekscelencijos gerb.

Ištikro begalo kraštininkų ir poetų. Apie 
tas iškilmes gal dar teks, 
kiek vėliau, ir daugiau pa
kalbėti.

Ką gi dabar kaimiečiai 
svarsto, gyvenantys, kiek 
atokiau nuo didesnio mies
to? Ką gi veiks — jie šau-
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kur užlyję. Gal būt? Bet iš
tisos šiaurės ir rytų Lietu
vos apylinkės “matė” lie
taus, kaip iš liverio kad 
laisto gėles! Tik tokio lie
taus. Kada gėles laisto so
dininkas, arba kaimo mer
gelė — tai laisto jas kas
dien — jeigu ne du kartu
— ryta ir vakare. O tokio 
krapyjančio lietaus pasi
taiko šiemet nuo pavasario
— du kartu į mėnesį!

Ūkininkai baimyjasi, kad

Ep- ■
- ■ ...... .......................................................

namelius; apie 11-tą vai. ryte jų 
brangi motinėlė, a. a. Magdė 
Neverauskienė, mirė.

A. a. velionė buvo uoli katali
kė, pavyzdinga Šv. Pranciškaus 
bažnyčios narė. Nors jau seniai 
Jinai nesveikavo, bet kentė ir 
kada galėdama ji stengėsi ateiti 
į bažnyčią. Tą sekmadienio rytą, 
jausdama kiek sveikesnė, ji nu
ėjo išklausyti šv. mišių — nieko 
nejausdama, kad tai jau pasku
tinį sykį.

Laike Šv. mišių ji bažnyčioje 
apalpo; ji buvo išnešta ir tuoj 
namon nuvežta. Pašauktas gydy
tojas, bet viskas jau veltui. 
Trumpu laiku, globoje savo my
limiausių, jos siela apleido šį gy
venimą ir grįžo pas savo Sutvė
rėją, palikdama didžiame nuliū
dime savo vyrą ir 5 vaikelius: 
kunigą Juozą, Oną, Jurgį, Ed
vardą; ir Albiną.

Liepos 15 d., Švento Pranciš
kaus par. bažnyčioje 10-tą vai. 
ryte įvyko gedulingos laidotu
vės. Atiduoti paskutinį patarna
vimą ir pasimelsti už vėlę a. a. 
Magdės Neverauskienė prisirin
ko žmonių pilna bažnytėlė. Pa
maldose dalyvavo suvirš 30 ku
nigų ir klierikų. Trejos mišios 
buvo atlaikytos tuo pačiu sykiu, 
o prie didžiojo altoriaus su asis- 
ta atlaikė Šv. mišias, už savo 
motinėlę, kun. Juozas Neverau- 
skas. Po mišių, pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun.

PHILADELPttIA, PA.
i c* k " A «.>!<>

LIETUVIŲ OLIMPIADOS 
’ RĖMĖJAS

I

K. Skirvainis, A

Gerb. Eugene V. 
Allessandroni,

' Common Pleas Teismo tei
sėjas, išrinktas 1937 m. an- 

~ tram dešimties mėtų tėr- 
* minui. Jis yra buvęs vy

riausias vadas Fraternalės 
Italijos Sūnų Organizaci
jos Pennsylvanijoj. Jis da
vė stambią auką sportinin
kams dėl to, kad jis mylįs 
lietuvius, kurie remia jau- 

inuolius sportininkus.

AUKOS ATLETAMS Į
LIETUVĄ

Atletų kelionei į Lietuvą ir at-
Klevinskas. Ir taip po visų pa- gaI> aukaVo Giniau išvardmti
maldų, po paskutinių ktsisveiki- asmenys ir organizacijos: Lith- 
nimų, a. a. Magdaleną visi paly- uanian Music HaI1 Acc-n _ $25., 
dėjome ant kalnelio, kur palai-.' po $15. First Lithuanian B. & 
dota amžinam poilsiui. j l Ass’n, Lithuanian Amėrican

“Amžiną atilsį duok Jos vėlei Beneficial Club, Lietuvių Biznie- 
Viešpatie, o šviesybė amžina te- ”4 ir Profesionalų Sąryšys; po 
gul Jai šviečia — Amen”. $10. lithuanian Amėrican Re-

Raulas. publican League, Northside Lit- 
uanian Republican Alliance, 
Lithuanian Amėrican Citizens 
Combine. Broad Street Trust 
Co., Lithuanian Amėrican Demo- 
kratic Club, Lithuanian Republi
can Beneficial Club; po $5. Ame- 
rican Lithuanian Community 
Ass’n, All Lithuanian A. A. ir 
SLRKA IO kp.

Pavieniai: $100. Hon. Eugene 
V. Allessandroni; $50. Alliance 
of Lithuanian Jews; po $25. A. 

____ ______  Marcinkevičius, Hubert j. Ho- 
Karalius iš Shenandoah. Šie vi- rah, Jr. Ęsq., Wm. Orflieb; $15. 
si trys jauni kunigai yra tarna- — Hon. Povilas Žadeikis ; $12. 
vę kun. J. Karalitii šv. mišiose, 
kada jis čia’ klebonavo.

u .t t > . •« •v t .

Po šv. mišių ir laiminimų baž
nyčioje, parapijos svetainėje į- 
vyko naujų jaunų kunigų pa
gerbimo programa ir pietūs. Da
lydavo giminės daug svečių ku
nigų ir parapijiečiai. Kleb. kūn. 
K/Klevinskas buvo toastmaste- 
riu. Visi linkėjo naujiems Kris
taus darbininkams sveikatos 
kilniame darbe. Kaunierius.

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijoje, gegužės 29 d., įvyko 
nepaprastos iškilmės. Trys jau
ni lietuviai kunigai atnašavo 
savo Pirmąsias Iškilmingas Šv. 
Mišias. Tai retenybė. Pirmas 
šv. mišias atnašavo kun. J. Ne- 
varauskas; antras — kun. J. 
Bagdonas, ir trečias — kun. F. 
J. Degutis. Po paskutinių šv. 
mišių pamokslą pasakė kun. J.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas h* va
ntas — visi lygus tarp sa- 
vęs. Ką jie Užvaldo, to pr6- 
tą prusuuo. ”

Laurutis, P. Tamulis; po $3. — 
Geo. Kamar, Jos. Vasauskas, Mr 
& Mrs. -Domeika, W. Talunas 
John Žemaitis; $2.50 Dr. John J 
Cheleden; po $2. -— John Jasau 
skas, Mrs. M- Matulis, Brock’s 
Bakery, M. L Roman, W. J. Wal 
lace, Kazys Dryža, Mr. & Mrs 
Dešris, Leo. R. Bura, N. Daily 
da, J. Dudis, M. Laurušonis 
John Stars, A. Kubelčikas; P< 
$1. — Geo. Pranskūnas ,Emib 
Pranskūnas,
Kaupas, A. Stankalavičius, J 
Zubress, Mr. & Mrs. Barauskas 
Mr. & Mrs. Daukas, Mr. & Mrs 
Kairaitis, Petraitis Drug’s, Vee’s 
Beauty Shoppe, W. Ziegler, Ray 
mond Adomaitis, M. J. Deksnis
K. Dudonis, John Lukas, J. Bag 
donas. A. J. Shunk, Alice Valen 
čius, John Sutkaitis, Geo. Luką 
sevičius, N. Cheleden, J. Biek 
šas, Mrs. Talunienė, Šalnunas 
Mrs. Andrejunienė, Mrs. Šalnie 
nė, Mrs. Dalbutienė, Šauklis 
Justis, J. Biržietis, A. Gudonis
L. Velenienė, Mrs. Šcedienė. M 
Povilienė, A. Macelis, P. Plungis 
A. Žemaitis, Zavadauskas, Stan 
ley Bach, J. švedas. S. March 
A. Daukas, A. Petruskienė, Elzb 
Lazdauskas, Rose Varževičh 
Petrauskas, F. Jankauskas, P 
Rutkovski John J. J. Matulis 
W. Brazauskas, Salomia Urbo 
nas ir J. Mironas; smulkių $7.05

Lithuanian National Benefi 
cial Club, nieko nerokavo ui 
svetainę, įrankius ir patogumus 
atletų išleistuvių vakarui; pa 
prastai rokuojama $60. Išleistu 
vių vakaro pelnas bus pranešt: 
vėliau.

Komisija sudarymui finansų 
išleidimui atletų į Lietuvą, šir 
dingai dėkoja visiems už gausia: 
aukas ir už pasidarbavimą. Di 
delis ačiū priklauso šiam laik 
raščiui, už talpinimą įvairių pra 
nešimų atletų siuntimo reikalu. 

Fr. Plikas.

SHENANDOAH, PA.
ŠIS-TAS *

Šiomis dienomis didelės pa 
stangos dedamos prisirengiau 
mūsų ateinančiam parapijos pik 
nikui, kuris įvyks rugpiūčio ' 
dieną.

Pereitą sekmadienį mūsų par 
bažnyčioje prasidėjo Noveni 
prie Šv. Onos. Pamaldos kasdien 
pusė po 7 vakare.

— Ęgen Adams; $11. — John F.-,
Corfcoran, Esq.; po $10. — adv.
C. 8. Cheleden, A. Sakai, A. Laūy
. ... ...

I

rinavičius, P. Gelžinis, Stan. 
Žvigaitis, adv. M. M. šlikas, Jos. 
Kavaliauskas, Mr. & Mrs. D. Ma- 
čionis, Klem. Stefanavičius; $8.
— Klem. Dalbukas: $6. — P. Bi- 
lunas, B. Tribulas: po $5. — A. 
Užumeckis, A. J. Kanin, Fr. Pū
kas, K. Zodeiko, A. Zavadskis 
Fr. Matukai, Dr. Į J. Stankus, 
William J. Shepp, Esq., Mrs. & 
Mrs. A. TvaranfiV'čiteč p. Bū,: 
gel, Mr. & Mrs. W. Lubin, Mr. & 
Sfrs. P. Kutra, John Lazdauskas, 
Peter Mikonis, Mr. & Mrs. Jos. 
Ramanauskas, Justin Stankus,

Prašoma pasimelsti už parapi 
jos ligonius: —Vincas šnyde 
ris, Pranė Sloviniehė, Isobeb 

į Šakalauckienė, Kostancija Mau 
levičiūtė, Adelė Petrauckaitė 
Pranciška, Povylas, ir Kristini 
Orihų, Ona Braslauckienė, An 
drius Krofchek, Rose Marie Būt 
kauėkaitė, Ona Augustinavičie 
nė, ir Juozas Milkevičius.

I GIMĖ: — Pp. Aleksandrui Ri 
tteliams — Duktė; Pp. Waltei 
VitkauCkams — Duktė.

VEDĖ: — Jonas Dunlop ir G 
na Juozulynaitė. . . -

MIRĖ: — Petras Kamarauc 
kas, Turkey Run, Pa.

Ant. Žvigalta, J. V. Grintas, " ' Rautas.

iI
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Tarp Hew Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais. 

Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
moderniškuoju S. S. “Marieholm”.

Nereik švedų vizos keleviams į Lietuvą per Švediją
Laivų išplaukimai iš New Yorko: 

DROTTNINpiHOLM — Rugpiūčio 8, Rugsėjo 1 
KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM-----------------Rugsėjo 7, Spalio 1

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą., arba

Šiomis dienomis atidarė nau- 
;ą kepyklą (bakery) p. Juozas 
Markvėnas adresu 20 Austin St., 
kur dabar visi gauna tikrai lie
tuvišką duoną ir pyragaičius.

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE

HORWOOD, MASS
KONCERTAS VARPAIS
Ketvirtadienį, liepos 14 d., 

8:30 — 9:30 vai. vakare, muzi
kas Jonas Vaičaitis, Šv. Roko 
par. (Broekton, Mass.) vargoni
ninkas skambino varpais turi
ningą programą, kurioj buvo į- 
terpta ir dvi lietuviškos meliodi- 
jos, būtent, 1) Jaunimo giesmė; 
2) Lietuva brangi — J. Nauja-

SykesXSykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanbom Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta:

32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norvvood 1020

i

GRABORIUS
William J. Chrsholm

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Juozas Dirsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuoširdus ir mandagus patarnavi
mas už labai prieinamą kainą.

13 Ellsworth St.,
VVORCESTER. MASS.

Tel. 4-3501 ir 4-3865

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOfc>, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Broekton 2005

s
lio. Norwoodo miesto rūmų bok
šte yra įtaisyta 50 varpų. Jais 
skambinti yra instrumentas, va
dinamas CARILLION (tai pran
cūziškas žodis, kurį reikia ištar
ti Kar-i-ll-on).

Programos klausyti buvo su
važiavę iš visų apylinkės miestų 
daug lietuvių, bet gal daugiau
sia iš Brocktono. Vietinių lietu
vių taip pat buvo daug, bet sve
timtaučių mažai, nes jie jau ap
sipratę su tokia muzika. Rudenį 
ir žiemą beveik kas vakarą skam 
bina tais varpais aklas žmogus, 
savamokslis. Bet p. Jono Vaičai
čio skambinimas labai skyrėsi, 
nes jis yra baigęs Lemmens Mu
zikos Institutą Malinęs, Belgijoj, 
ir didesniuose miestuose Euro
poje už skambinimą yra gavęs 

: daug pagyrimų. Programa išpil
dyta labai gerai ir švelniai. Ti
kimės, kad muzikas Jonas Vai
čaitis atvyks į Norwoodą ir daž
niau duos 
gražios muzikos varpais.

Muzikas J. Vaičaitis išpildė našumo į lietuviškas stakles,
programą: skambino specialistas muzikas Jonas Vaičaitis įvairius 
— Benoit; muzikos kurinius. (Skaityk korespondenciją iš Nor- 

Drink To Me Only With Thine WOOd Šiame pusi.).

MUZIKAS JONAS VAIČAITIS,
Šisprogą pasiklausyti Karillionu skambino Norwoode, liepos 14 d. š. m. 

instrumentas sujungtas su 50 varpais ir turi kiek pa
tik juo daug gražiau

I

sekančią koncerto 
“Rubens March”
44

Eyes”, tradicijine; ‘The Rosary’ j
— Nevin; ‘Preludium’ — jeff nas Vaičaitis. Mes džiaugiamės 
Denyn;‘My Gentie Harp” — Ai- ir didžiuojamės turėdami šios 
rių liaudies daina; “My Old Ken- rūšies specialistą — muziką, 
tucky” — Foster; “Jaunimo f ’ . ’
Giesmė” — J. Naujalio; “Lietu- linkime jam geriausių sėkmių, 
va Brangi” — J. Naujalio; “Fu-! 
ga” — Vanden Ghein; “Black- 
smith Song” — Audelhof; “Cra- 
dle Song” — Brahms. i Nors jau “Darbininke” buvo

Muzikas Jonas Vaičaitis 1933 rašyta apie pp. Balučių pagerbi-

LAtfRENCE, MASS.
Kun. Jonas Skalandis, 

Šv. Pranciškaus parapijos 
vikaras, trims savaitėms 
išvažiavo atotogų.

Žurnalistas, Kazimieras 
Čibiras, Paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios rekto
riaus dekano Kapočiaus se
kretorius, kuris apie pus
metį gyveno Lawrence, 
šeštadienį, liepos 16 dieną 
išvažiavo New Yorkan, ir 
iš ten laivu, Queen Mary, 
iepos 20 dieną išplaukia 

Lietuvon.

Šv. Elzbietos pašalpinė 
draugija, savo mėnesinia
me susirinkime, kuris įvy
ko liepos 11 dieną, nutarė 
surengti “beano party” 
Darbininko Intertypo fon
dui. Toji pramoga įvyks 
pektadienio vakare, liepos 
22 dieną, 8-tą vai. bažnyti
nėje svetainėje. Nėra abe
jonės, kad visi katalikai 
parems Elzbietiečių gražų 
darbą.

SVVEDISH AMER1ČAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

well, C. Savickai iš Pawtucket, 
R. I.

Vietiniai šie: pp. M. Zapėnai- Vyčiai turėjo savo metinį išva- 
tė, A. Pazniokai, J. Vencai, Jj žiavimą į Babs maudynes. Diena 
Skirkevičiai, A. Zapėnai, A. UI- pasitaikė puiki. Visi gražiausio- 
čickai, J. Glaveckai, C. Kazlaus- je nuotaikoje linksminosi; vieni 
kai, J. Makseliai, M. Bižai, P. maudėsi, kiti ratukais važinėjo 
Gaidžiai, S. Valentukevičiai, K. ir dar kiti laiveliais važinėjosi 
Dvareckai, Ed. McKenzie, L. Za- puikiausiame apylinkės ežere, 
pėnienė, J. Zapėnai, M. Krušie- Po bendrų pietų ėjo “soft bąli” 
nė, A. Tsamtsis, M. Stakniai, M. rungtynės merginų ir vaikinų. 
Staknytė, S. Čeikauskas, M. Vii- Pasirodo, kad ir Westfieldo 
kauskienė, St. Žiedeliai, P. Ta- merginos, gali kartais pralenkti 
mulioniai, P. Davuliai, Ig. Vai- ir vaikinus savo mitrumu ir gu- 
čiūnas ir J. Bartusevičiai. Taip- drumu.
gi dalyvavo svečias iš Lietuvos 
Jurgis Ulčickas, kun. kleb. dr. 
A. Bružas ir kun. J. Bucevičius.

Pasakyta daug sveikinimų ir 
linkėjimų kalbų pp. Januškevi- 
čiams.

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
Praeitą sekmadienį Westfieldo

SHARON, MASS

KAPINĖS

Pereitą savaitę adv. Povilas 
Sykes, turįs ofisą Norwoode, ir 
jo žmona susilaukė gražios, svei
kos dukrelės. Tai dabar jau turi 
dvi dukreles. Motina, ponia Ona 
Sykes ir dukrelė yra geroje 
sveikatoje. Rap.

žmona priklauso prie L. Vyčių 
27 kp. ir kitose draugijose. Duk
tė Ona priklauso prie Sodalici
jos. Pp. Balučiai yra susipratę 
katalikai lietuviai. Tad jų dar
bus labai įvertino susirinkusie
ji juos pasveikinti, ir išreiškė 
širdingus linkėjimus.

Dalyvavo šie asmenys: pp. 
Smilgiai, Aidukoniai, šeštavic- 

, Stel- 
stipendiją institute, tai vienintė- dysiu. mokai, Warabow su žmona, Paz-
lis amerikietis, kuris yra gavęs Liepos 7 d. pp. Balučiai mi- niokai> Tvaskai, P. Kudirkai, V. 
tokią garbę. Užbaigęs mokslus, nėjo 31 metų vedybinio gyveni- į Kudirkai, K. Akstinai, J. Ver- 
p. Vaičaitis išpildė koncertų mo sukaktį. Tad giminės, drau-Į sįackai, P. Viesulienė, D. Darg- 
programas varpais Belgijos gai ir pažįstami suėjo jiem pa-: vainis, A. Kurienė, J: Ruškis, A.
miestuose Louvain, Dinant, Y- linkėti sveikatos ir ilgiausių me-;p Kneižys, B. Adomaitienė, A 
pres, Antwerpe, Liege ir Sten- "....................... » »• <
ocherzeel; po to Rouen, Prancū- 
zijoj, ir Amsterdame ir Tilbury, 
Olandijoj. Išvykęs iš Europos, 
atvyko į Kanadą ir Ottawoj iš
pildė koncerto programą, o 1935 
m. dalyvavo Amerikos Vargoni- 

! ninku Guild’os suvažiavime.
New Yorke ir ten išpildė kon
certo programą. Taipgi išpildė 
koncertų programą varpais Ro- 
ckefellerio Memorial bažnyčios 

j bokšte, kur yra didžiausias pa- 
i saulyj karillionas, susidedąs iš 
72 varpų, kurie sveria 100,000 
svarų varpų metalo. Visur gavo 
pagyrimus žymiausių muzikų.

Taigi iš to Gerb. Skaitytojai 
suprasite, kad muzikas Jonas 
Vaičaitis tikrai gerai išpildė 
koncerto programą Norwoode.

Amerikoje yra tik trys karillo- 
nieriai baigę muzikos mokslus, 
tarp kurių ir mūsų tautietis Jo-
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Sveikiname p. Joną Vaičaitį ir

PAGERBĖ LDS NARIUSI

uvuoo pp. Smilgiai, Aidukoniai, Se:
m. yra gavęs Kardinolo Mercier mą. bet čia tą aprašymą papil- kai> jablonskai. Nevierai,

Katrina Civanavičienė, 
65 metų amžiaus, pirma
dienio rytą, liepos 11 dieną, 
rasta lovoje be žado. Tuo
jaus pašaukė kunigą ir tą 
pačią dieną pasimirė.

Kleb. kun. dr. A. Bružo su
manymu, parapijiečiai pradėjo 
taisyti ir gražinti Šv. Kryžiaus 
lietuvių kapines. Vedamas ke
lias aplink kapines. Tai nepa
prastas parapijiečių pasišventi-' 
mas vasaros karščiuose kasti ir!
pilti žvyrą ir smėlį. Gal dėl to,! didelis, bet gražus ir švarus. Ga- 
kad tam darbui ne tik vadovau-! Įima pavadinti kolegijų miestu, 

ja, bet ir dirba pats kleb. kun. 
dr. A. Bružas ir kun. J. Bucevi
čius.

NORTHAMPTON, MASS
Northamptono miestas nėra

<

tų- P- Elaras Balutis kilęs iš Lie- Kuodienė, O. Cervokienė, J. Avi- 
tuvos, Šiaulių apskr., Vaiguvos tžinienė, K. Karnilienė, Stasė ir 
parapijos, Vaiguvalio .kaimo. Izabelė Smilgytėš. Visi linkėjo 
Norwoode pragyveno 32 metu, pp Baiučiams sveikatos ir ilgo 
Daug darbuojasi katalikiškose gyvenimo
organizacijose. Jis yra Šv. Jur-j šeimininkės buvo: A. Smū
gio par. bažnyčios kolektorium.< gienė> A Kudirkienė, J. Tvaskie- 
Federacijos 10 skyriaus pirmi- ng šeimininkais: J. Smilgis, ir 
ninkas ir kitų katalikiškų orga- j Ru§kis. Programos vedėju — 
nizacijų valdybų narys. Ponia p y Kudirka. Baigiantis prog- 
M. Balutienė (Smilgytė) kilus iš raaiai pp. J. ir A. Smilgiai visu 
Lietuvos, Suvalkijos, Pilviškių dalyvių vardu įteikė pp. Balu-

j par., Stainiškės kaimo. Ji taip čiam dvi dovanėles atminčiai, 
pat visą laiką gyvena Norwoo- 
de. Daug dirba katalikiškose or
ganizacijose. Yra Neperseojan-

I čios Pagelbos P. Švč. Moterų 
draugijos pirmininkė, LDS 3 kp. 
pirmininkė, Gyvojo Rožančiaus 
pirmininkė ir daug darbuojasi 
kitose draugijose.

Pp. Balučiai gražiai išaugino 
sūnų Valentiną ir dukterį Oną. 
Sūnus jau yra vedęs, ir abu su i

Pp. Balučių sūnus ir duktė iš
reiškė savo tėveliams širdingiau
sius linkėjimus ir visiems daly
viams išreiškė padėką už jų tė
velių pagerbimą.

Pp. Balučiai nuoširdžiai dėko
jo visiems už sveikinimus, linkė
jimus ir dovanėles, ir pareiškė, 
kad niekada nesitikėjo tokio pa
gerbimo, kuris pasiliksiąs amži
nai atmintyje. Juozo Vaikas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas 0125. ir Aukščiau

Pereitą savaitę pp. Rukšteliai, 
gyv. Austin St., buvo išvykę į 
Paterson, N. J. pas gimines, kur 
linksmai praleido laiką ir turėjo 
laimingą kelionę. Važiavo auto
mobiliu. Iš Patersono atvyko 
kartu su pp. Rukšteliais jų gi
minaitė praleisti atostogas.
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Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius Worcestery 

yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių Įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados Įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

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

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
Į mūsų Įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Rugpiūčio 14 dieną įvyks 
Šv. Pranciškaus parapijos 
metinis piknikas Palango
je, Laisvanoriai apsiėmė 
padirbėti sekanti asmenys: 
pp. vargonininkas P. Sa
kas, K. Vencius, J. Zenavi- 
čius, F. Volungė, J. Jan- 
čius, P. Grina, A. Aurila, V. 
Černiauskas, A. Marcinke
vičius, P. Tamašauskas, K. 
Velička, J. Stralčiūnas, S. 
Aleknavičienė ir Volungie- 
nė. Be to, šioji komisija ti
kisi gauti visą eilę geros 
valios darbininkų. Todėl ti
kimasi, kad ir šis metinis 
piknikas duos gausų para
pijai pelną.

Vargonininko P. Sako 
šeima susilaukė liepos 10 
dieną gražaus ir sveiko sū
nelio. Tai abu tėveliai Ona 
ir Povilas, džiaugiasi bran
gia Dievo dovana.

kuriame apart mokyklinių pas
tatų nieko daugiau beveik nega
lima pastebėti. Dirbtuvės, ku
rios buvo, ir tas mokyklų vyres
nybė stengiasi progai pasitai
kius išnaikinti. Tas žinoma ma
terialiai apsunkina gyventojus.

DARBAI
Batų dirbtuvės kompanija bu

vo atleidus darbininkus 3 savai
tėms atostogų, bet dabar vėl ^orthamptone gyvena apie 60 
pradėjo dirbti. Audenyčios taip lietuvili ^imynų, turi gražią šv. 
pat turi dvi savaiti atostogų. JuoazP° Draugiją į kurią beveik 
Darbai neperblogiausiai eina. *r priklauso. Įėjus į draugi- 
Kas turi darbą, tai negali skus- J0® susirinkimą, tuoj pamatai, 
tis, 1__________  ______________
sunku darbas gauti.

Nashua’ietis.

I

visi ir priklauso. Įėjus į draugi-

bet iš kitur atvažiavusiam kad yra katalikiška, nes Nu- 
. kryžiuotojo paveikslas, garbin- 
1 goj vietoj pastatytas, puošia 
valdybos stalą. Kuris yra Vado
vas visai draugijai. Draugijos 
pirmininkas A. J. Gasevičius, 
jaunas čia gimęs energingas ir 

! gabiai moka vesti susirinkimą.
Liepos 18, į susirinkimą atsi

lankė kun. V. Puidokas iš West- ! . . . . . ______

WESTFIELD, MASS
LAWN FESTIVAL

Ateinančio mėnesio 25, 26 
27 dd. Šv. Kazimiero parapija 
turės vieną iš didžiųjų parengi- field, Mass. ir pasakė kalbelę, 
mų, taip vadinamą Lawn Festi- Jis savo kalboje — “Draugijos 
vai (Bazarą). Vieta puiki ir vi-Į reikšmė kasdieniniame gyveni- 
sais atžvilgiais patogi prieš pat me” — nušvietė pareigą, svar- 
kleboniją. Nors dar yra laiko, bą ir užduotį draugijos narių 
bet jau vieta puošiama ir priren- šiame dvidešimtame amžiuje, 
giamieji darbai daromi, kad atė- Baigdamas kalbą, kun. V. Pui- 
jus parengimo dienoms nieko ne-i dokas pakvietė visą draugiją į 
truktų. Bus įvairių žaidimų, mu
zikų ir kitokių įvairių pasilinks
minimų. Tad visus tose dienose 
kviečiame neužmiršti atvykti į 
Westfieldą.

ir

I

Kratuvininkas ir uolus 
parapijos darbuotojas, po
nas V. Strudčko, jau vaik
ščioja. Buvo ištikusi nelai
mė. Kaipo mašinistas, sus
tojęs prie garažaus palin
do po mašina ką ten patai
syti. Išleistas iš tenko ga
zolinas su dėže buvo pasta
tytas arti mašinos. Jam po 
mašina dirbant pasirodė 
dūmai. Arti esąs WPA dar
bininkas, manydamas, kad 
tai vanduo, paėmė 
dėžę su gazolinu ir užliejo. 
Bematant užsiliepsnojo 
automobilis ir jo savinin
kas, mechanikas V. Strudč
ko labai apdegė rankas ir 
kojas. Aušrelė.

VVestfieldo į parapijos parengi
mą ateinančio mėnesio 25, 26 ir 
27 d. Draugijos nariai netik pa
sižadėjo atvykti, bet draugija 
paėmė iš anksto tikietų. Tad va
lio Northamptono pavyzdingi 
lietuviai ir jų garbinga Šv. Juo
zapo draugija. Buvęs.

SERGA
M. Jutkevičiūtė staiga susirgo, 

kurią nuvežus į ligoninę ir pada
rius apendikso operaciją, ligonė 
jaučiasi puikiai ir jau vėl ren
giasi prie asmeninio ir parapiji
nio darbo.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

Liepos 4 d. išvyko ir grįžo į 
namus pereitą šeštadienį, liepos 
16 d. pp. K. Mickūnai. Jie pada
rė 2800 mylių kelionę iš Nor- 
woodo į Rockford, UI. Iš namų 
išvažiavo p. Kazys Mickūnas, jo 
žmona, sūnus Kazys ir duktė 
Marijona. Sustojo New Yorke ir 
ten paėmė p. Sutkuvienę. Kom
panija iš penkių traukė per 
Pennsylvanijos, Ohio, Indiana ir 
kitas valstybes į Illinois. Buvo 
sustoję ir Chicagoje ir ten ap
lankė kaikurias įstaigas ir Da
riaus - Girėno paminklą. Nuvy
kę į Rockford, UI., apsistojo pas 
pp. K. Ivanauskus, gyv. 1022 
Lincoln Avė. Taipgi ten sutiko 
pp. Valentukevičius ir nuo jų 
parvežė “labas dienas”. Iš pp. 
Mickūnų šeimos tik vaistinin
kas Antanas Mickūnas neturėjo 
progos dalyvauti toje laimingo
je kelionėje, p. Kazys Mickūnas 
(tėvas) džiaugiasi kelione ir į- 
spūdžiais.

APSIVEDĖ
Pranas Jutkus ir Stela Židony- 

tė priėmė Moterystės Sakramen
tą. Jaunavedžiai jau sugrįžo iš 
“medaus mėnesio” kelionės ir 
apsigyveno savo biznio vietoj.

NASHUA, N. H. ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNASBirželio 18 d. surengė “Sur- 

prise Party” tikslu pagerbti pp. 
Juozą ir Julę Januškevičius, jų 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių proga. Pagerbimas į- 
vyko parapijos svetainėje. Su
rengė šie: pp. Marijona Ulčic- 
kienė, jai pagelbėjo Alena Paz- 
niokienė, Konstancija Zapėnie- 
nė, K. Kazlauskienė, Anelė Ul- 
čickienė ir Antanas Zapėnas.

Dalyvavo šie: pp. Zapėnai iš 
Lawrence, St. Saulėnai, J. Pra- 
kapai ir St. Volkavičius iš Lo-

Dirso's Laidotuvių {staiga
ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 
LAIDOTUVĖMS kambariai visuomet duodami veltui 

Juozas J. Dirsa, 
.laidotuvių direktorius

t
................................................................................... ..................................... ............................................................................................♦?

Telefonai: 4-3501
4-3865

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

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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tradienį, liepos 12 d., palaidota 
iš Šv. Alfonso bažnyčios penkta
dienį. Juozas Kašinskas patar
navo laidotuvėse. Amžinąjį atil
sį duok mirusiai, Viešpatie!

mūsų parapijos Magdutes, ypač 
ponias Kleitonienę, Vaškevičie-- 
nę, Palovienę, Višniauskienę, 
p-lę Lukoševičiūtę ir kitas.

Linksmų linksmiausių vardi
nių visoms!

Antradienį, liepos 26 d., Šv. 0-
Tą pačią dieną, kurią džiai palietė jos sielą su- 

Dieviškasis Išganyto jas. teptą nuodėmėmis; dėl to,
prikėlė našlės iš Naimo sū-: ji puolė ties Mokytojo ko- 
nų, ten malonės dieviškųjų jomis ir jas laistė l!__
dovanų vėl teikė žmonėms.---- ----------
Dar nenurimę dėl jaunikai
čio prikėlimo iš numirusių 
ir dėl Jono pasiuntinių atė
jimo pas Jėzų, naimiečiai 
nesitikėjo tokių sujudinan
čių įvykių, kurie jų mieste 
įvyko ir yra aprašyti Šv. 
Luko avangelijoje.

Štai, vienas parisiejus, 
vardu Simonas, prašė Iš
ganytoją pas save. Smalsu
mas ir žingeidumas dau
giau žinoti apie Didelio 
Pranašo majestotingą as
menybę tur būt paragino jį 

. kviesti Jėzų į vaišes. Ta
čiau, iš puikybės ar dėl i 
baimės iš žydų pusės, pari
siejus Simonas šaltai priė
mė Viešpatį. Viešo priėmi
mo įsigyvenusios apeigos 
buvo apleistos; ten nebuvo 
nė vieno, kas apiplautų Jo 
kojas; ir niekas Svečiui ne
pabučiavo į veidą, nė auko
jo aliejaus patepti Jo gal
vai.

r

Jėzus nieko neištarė prieš; 
tokias šaltas priimtuves • 
namuose to, kurs Jį prašė' 
pas save į vaišes. Įėjus į 
vaišių salę, Jis atsisėdo 
prie stalo. Primitiviškuose 
laikuose ebrajai, sekant 
šių dienų rytiečių paprotį, 
valgydavo sėdėdami ant 
ragažų perdėtomis kojo
mis viena ant kitos; bet 
nuo nelaisvės laikų, jie pa- bimą patėmijo visi sėdėju- 
laidojo tą paprotį, prisiim- šieji prie stalo, ir iš jo akių 
darni graikų ir romėnų bū- galėjo išskaityti jo neay- 
dą, būtent: nuimdavo nuo kantą dėl nelaimingos nu- 
savo kojų sandalus, palik- sidėjėlės.
davo prie durų, ir įėję į vi- Jėzus, žinodamas parisie- 
dų, ant kairios rankos atsi- jaus mintis, atsiliepė, tar- 
lošdavo kanapose, o deši- 
nia ranka imdavosi valgy
ti, Tačiau, Jėzaus draugys-; 
tėję, visi pasekė Jo pavyz
dį, ir sėdosi prie stalo.

Kuomet vaišių salės du
rys atsidarė visiems sve
čiams, buvo priprasta, kad 
žiūrovų minia laisvai aps
todavo apie stalą ir svečius, buvo jam skolingas penkis 
ir prisižiūrėdavo ką valgo 
ir klausydavosi ką kalba. 
Tų susidomėjusių žiūrovų 
tarpe taip pat buvo viena 
moteriškė, kuri visame 
mieste buvo žinoma iš sa
vo palaidaus gyvenimo. Iš
girdusi, kad Kristus atėjo 
į to miesto dalį, ji paskubo 
į parisiejaus Simono na
mus, įsirengusi puošniais 
ir turtingais rūbais ir neš
dama tepalo alebastrinį in
dą. Ji veržėsi pro minią, ir 
taip dasigavo prie Jėzaus, 
ir tyloje klausėsi Viešpa
ties kalbos su parisiejum.

Netrukus, Viešpaties žo-

i ašaro
mis, šluostė savo galvos 
plaukais, bučiavo, ir atida
riusi tepalo alebastrinį in
dą, Jo kojas tepė kvėpinan
čiu tepalu.

Parisiejus Simonas, kurs 
buvo Jėzų pakvietęs į vai
šes, nuo stalo kitos pusės 
niekingai pažvelgė į tą mo
teriškę, kuri ašarojo prie 
Jėzaus kojų. Nė jos gailes
tingas skausmas dėl praei
ties nuodėmingo gyveni
mo, nė sielvartas, nė aša
ros, nė nuoširdusis ir atvi
ras gailestis — nepajudino 
parisiejaus užkietėjusios 
širdies prie pasigailėjimo; 
jis toje moteriškėje galėjo 
tik matyti vien nusidėjėlę, 
nupuolusį ir nepakenčia
mą tvarinį, kurio mažiau
sias palietimas paliktų 
biaurią dėmę. Ir parisiejus 
buvo dideliai nustelbtas, 
dėl ko Jėzus neatstūmė jos 
nuo Savęs,' kaip kad būtų 
padaręs jis arba kitas pari
siejus iš paniekinimo ir ne
apykantos.

Ir parisiejus Simonas 
kalbėjo pats sau vienas: 
“Jei šitas būtų tikrasis 
Pranašas, juk žinotų, kas 
ir koki yra ta moteriškė, 
kuri prisiliečia Jo, nes ji 
nusidėjėlė”. Tie žodžiai ne
buvo garsiai ištarti, bet to
kį parisiejaus didelį nustel-

Lietuvos gimnazijų moksleivių Olimpijados atidarymo proga kalba Lietuvos švietimo minis
tras prof. Tonkūnas.

i
iliejo griaudžias ir karčias j ir priimdamas jos tvirtą 

ašaras, tas ašaras, kurias 
Šv. Augustinas pavadino 
širdies kraujumi. Ir kadan
gi jį buvo nuolanki ir atsi
davusi, dėl to ji buvo dau
giau apšviesta kaip pari
siejus Simonas, kuomet 
kalba buvo apie skolas, ir 
ji žinojo, kad Jėzus kalbo-1 atsiduoti kūniškoms links 
je dėmesį ypatingą taikė į mybėms; ir nuo tos valan- 
ją. O Mokytojas dar krei-dos ji visą pasaulį nustelbė1
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užganapadarymą, tarė:
“Tavo tikėjimas išgelbė

jo tave”. Ir ją dar padrąsi
no išganingais žodžiais: 
“Eik ramybėje”!

Ir atleista nusidėjėlė išė
jo Viešpaties ramybėje,’ 

' kad niekada daugiau nebe- 
' ni’C’i/4iir\4'T VūnicVnma liyilzcj-

M _
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ma Magdalenos vardu.
Nėra abejonės, kad Jėzus 

ją matė Naime, ir čia pa
budino jos širdį prie gailes
čio ir atgailos dėl praeities 
nuodėmingo gyvenimo. Te
reikėjo pratarti keletą žo
džių, ir ji ašaromis apsilie
jo ir puolė ties Jėzaus ko
jomis. Ir nuo tos dienos 
Bažnyčios Tėvai ir Dakta
rai ieško jos esimo ženklo,

pės į tą nusidėjėlę, tęsda- į tvirtu ir galingu pasiryži-j kuomet ji sekė Išganytoją, 
mas kalbą, ir klausdamas mu atgailoje praleisti vi- Ji yra tarp galiliejiečių 

sas savo gyvenimo dienas, moterų, kurios ėjo paskui 
Ta nusidėjėlė moteriškė, Jėzų, ir Jam tarnavo. Be- 

kurios vardo Šv. Lukas ne-' 
mini savo evangelijoje,' 
buvo niekas kitas kaip tik 
Marija Magdalena. Nors 
Šventame Rašte nėra nie
ko tiesioginio patvirtinti

nustelbusį parisiejų:
“Simonai, ar matai šitą 

moteriškę ?” Ir paskui kai- į 
bėjo į jo asmenį; “Aš įėjau 
į tavo namus, tu nedavei 
vandens mano kojoms, šita 
gi laistė mano kojas ašaro
mis ir šluostė savo plau- 
Į ’ ” _ _ ’
vai; šita gi, kaip tik įėjo,: 
nesiliovė bučiavusi mano padavimai^ prie to dar pri 
kojų. Nepatepei aliejumi sideda ir žydų rašytojai,! 
mano galvos, šita gi pate- kurie liudija tam tvirtini-[ 
pė tepalu mano kojas. To- mui. Sekant visų jų tvirti-; 
dėliai sakau tau: atleidžia- nimus, tai Naimo nusidėję-] 
ma jai daug nuodėmių, nes lė ir penitentė, Marija iš: 
ji daug mylėjo. Kam gį'Magdales, ir Marija, Lozo- 
—---- įas riaus ir Mortos sesuo, yra

Į vienas ir tas pats asmuo.
Iš jos nuodėmingos pra- 

pildė tuo dovanojimu, ku- eities nieko tikro negalima 
riuo dabar atleido jai, į ku- pasakyti, išskiriant dviejų 
rią žiūrėta kaip į niekin- legendų iš Talmudo, ku- 
giausią tvarinį, į kurią at- ri°s kalba apie Marijos ne-

• v i . • •• • no

kais. Tu manęs nepabučia- tą faktą, tačiau tai patvir-
— *. _• . įįna Bažnyčios garbingi

i
I

mažiau atleidžiama, 
mažiau myli”.

Dieviškojo Širdis persi-

damas:
“Simonai, turiu tau šį tą 

pasakyti”.
Parisiejus Simonas tarė: 
“Gerai, Mokytojau, sa

kyk!”
Ir Jėzus pradėjo:
“Vienas skolintojas turė

jo du skolininku: vienas

šimtus denarų, kitas pen
kias dešimt. Neturint jie
dviem iš ko atiduoti, jis do
vanojo abiem. Tat, katras 
labiau jį myli?”

Parisiejus Simonas, ne- 
permatydamas, ką Jėzus 
norėjo tuomi nurodyti, 
greitai atsakė:

“Manau, kad skolintoją 
labiau myli tas, kuriam 
daugiau dovanojo”.

“Teisingai nutarei”, Jė
zus parisiejui.

Ir po to, Jėzus atkreipė 
Savo akis į nusidėjėlę, ku
ri khipojo prieš Jį. Susi
rietus ties Jo kojomis, ji

■--- :■ rrtiiTlMmi
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A. A. ONA VEBERIENĖ
Po ilgos ir vargingos ligos už

baigė savo vargus visiems Bal- 
timoriečiams gerai pažįstama a. 
a. Ona Veberienė. Paliko nuliū
dime sūnų gydytoją Joną Vėbe
rį gyvenantį Pittsburghe ir duk
terį Anelę, Baltimorėj. Mirė an- nos atlaidai. Vakare 7:30 vai. 

'bus Šv. Onos mišparai. Sveiki
name visas Baltimorės Onas. 
Linkime visoms Onoms ilgiausių 
metų ir daug Dievo malonių.

Sekmadienį, ketvirtas mėnesio 
sekmadienis, visos altoriaus ir 
rožančiaus narės eis prie šv. Ko
munijos būryje per šv. mišias 
8:30 vai. ryte. B. S. K.

KĄ GIRDĖJAU
Penktadienį, liepos 22 d. Šv. 

Magdalenos. Sveikiname visas

vaitis, Vasiliauskas, Jasaitis. 
Maršalka klebonas.

Pereitą antradienio vakarą į- 
vyko Šv. Vardo Jaunų Vyrų 
draugijos susirinkimas . Pirm. 
A. Jasaitis labai gražiai šiame 
susirinkime išaiškino draugijos 
tikslą, kad jos svarbiausias rei
kalas rūpintis dvasiniais daly
kais, o tik paskui kitais. Jis pa
rodė tikrą susirūpinimą krikš
čionybės dalykuose ir pažinimą 
istorijos.

Jis kalbėjo apie Ispaniją, jos 
praeitį, krikščionybės įvedimą, 
kovas, pergales ir dabartinį ka
rą, kurį pradėjo komunizmas, ■a - 
tikslu sunaikinti krikščionybę. ga^,ger^_pa^°:
Jis sako: “Visi, kurie pritaria 
ar remia, draugijos ar pavieniai

tanijoje, ji sėdi ties Vieš
paties kojomis tylioje kon- 
templacijoje; netrukus ją 
matome arti Lozoriaus 
karsto, paskui Simono na
muose, ir galutinai Kalva
rijoje, ir ties Šventuoju 
Kapu, ir visur, kur tik ji 
galėjo eiti tuo keliu, ku
riuo ėjo Jis, kurs ją išganė. 
Ir dėl jos tokio atsidavimo: 
ir nenustojančios meilės 
savo Mokytojui ir Išgany
tojui, Jėzus atlygino jai, 
nes po Garbingojo Prisikė
limo iš numirusių pirmąjį
'kartą jai pirmutiniai pasi
rodė majestotingoje ir die
viškoje garbėje. *

Ką evangelija nemini a- 
pie Mariją Magdaleną, tai 
pasako Katalikų Bažnyčios 
neklaidingi ir garbingi pa- 

ištvirkėlę ir nusidėjėlę. Ne dailių plaukų populiarumą, davimai... O iš šimtmečių 
kaip stabmeldija, kuri ją apie jos didelį turtą ir klas-: prityrimo, žinome, kad 
būtų pasmerkusi gėdos gy- tas. Jos vyras,' vardu Pap- Marija Magdalena nesus- 
venimui, Jėzus į ją pažvel- pas, Judo sūnus^ buvo tei- kaitomiems nusidėjėliams 
gė su tokia gilia ir skais- sėjas, kurio pavydas buvo yra jų atsivertimo veidro- 
čia meile, kad nė patys Da- taip didelis, kad kuomet dis. Sekant jos pavyzdį, 
risiejai nedrįso piktai ap*e apleisdavo namus, jis no- nusidėjėlių nesuskaitoma 
’• daUgybė praeituose am

žiuose atsivertė ir įėjo į 
amžinąjį gyvenimą. Gi a- 
teityje, tie nusidėjėliai, ku
rie paseks Marijos Magda
lenos gailesčio ir atgailos 
gyvenimą, taip pat bus iš
ganyti. Dėl to, Katalikų 
Bažnyčia ją iškėlė į šven
tųjų tarpą, ir dėl to katali
kiškasis pasaulis dideliai 
gerbia Šv. Mariją Magdale
ną. Jos šventę Bažnyčia 
kas metai mini liepos 22 d.

sižvelgta kaip į nupuolusią'paprastą gražumą, apie jos;

čia meile, kad nė patys pa- taip didelis.
___ 3 •_______________ • o

Jį manyti. Tada Jėzus ->a- rodavo ją laikyti įkalintą 
kėlė ją nuo žemės, ir nors namų viduje. Gyvybės pil- 
jai negrąžino nekaltybės na ir mitri žydė netrukus 
gėlės, kuri kartą sunaikin- atsiskyrė nuo nepakenčia- 
ta ir daugiau nebežydi, mo savo vyro, savo turtą 
visgi Jis ją apvainikavo at- sujungė su vienu links- 
gailestaujančia garbe, at- muoju karininku iš Mag- 

. dalės, ir jam bendravo į: 
Naimą, kur ji atsidavė ne
pažabotai laisvei, ir vedė 
palaidų ir ištvirkusį gyve
nimą. O kadangi Marija į 
Naimą atėjo iš Magdalės 
miesto, dėl to ji buvo žino-

pildos ir atsiteisimo vaini
ku, ir atsiteisusios sielos 
didele žėrinčia meile.

Ir tas dievingasis atleidi
mas, ta meilės ugnis — 
taip karštai ir galingai kū
renosi tos nelaimingos nu
sidėjėlės širdyje, kad ji ta
po laisva nuo daug papil
dytų nuodėmių, nes “atlei
džiama jai daug nuodėmių, 
kadangi ji daug mylėjo”. 
Tat, Jėzus turėjo vien ap
reikšti tą stebuklą, kurį 
malonė joje padarė, tariant 
ašarose paskendusiai mo
teriškei:

“Tau atleidžiama nuodė
mes”.

Taip ištarti žodžiai, ku
rie vieną kartą sukėlė San- 
hedrino vyresniuosius na
rius, ir jie buvo pasipikti
nę, o čia tarp Naimo pari
siejų pakilo šventoji pa
garba ir bailingas nustel
bimas, ir jie ėmė sakyti, 
patys sau: “Kas yra tasai, 
kurs ir nuodėmes atlei
džia?”

Tačiau, Jėzus, visas atsi
davęs paguosti penitentę, 
dabar rūpinosi tobulai bai
gti jos atvėrimą; ir davęs 
jai pažiifti befibį Savo pasi
gailėjimą ir beribę meilę,

v •
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAM, CONN.

Liepos 16 d. mirtis pakirto gy 
vybę Margaret’os R. Keough, 
gyv. 30 West End Avė. Ji buvo 
jau 76 m. amžiaus. Mirė visai 
nesirgusi. Paliko nubudime du 
sūnų, vienas jų yra J. E. vys
kupas Keough, Providence die
cezijos. Laidotuvės įvyko iš Švč. 
Marijos airių par. bažnyčios. Šv. 
mišias atnašavo velionės sūnus 
J. E. vyskupas F. P. Keough. 
Dalyvavo du vyskupai, 4 prela
tai ir apie 300 kunigų, daug vie
nuolių Seserų ir tūkstančiai pa- 
saulionių. Tai pintos tokios iš
kilmingos laidotuvės New Bri- 
taino miesto istorijoj, kad vys
kupas suteikė paskutinį patar
navimą savo motinai.

Šiose laidotuvėse iš lietuvių 
kunigų teko matyti šiuos: kun. 
J. Vaitekūną, Providence lietu
vių par. kleboną; kun. A Vaš
kelį, kun. P. Kartoną ir kun. V. 
Ražaitį.

Lai būųą amžina ramybė ve
lionės vėlei. T. M.

HARRISON-KEARNY.nl

Pereitą sekmadienį, atvyko į 
šią parapiją svečias kunigas ir 
pasakė turiningą pamokslą. Jis 
iš Evangelijos įrodė kaip mini
mas stebuklas kiekvienam duo
da pasitikėjimą ir viltį dalykuo
se, kurie ir blogiausiai atrodo. 
Toliau įrodė kaip sunkiai kaiku- 
rie darbuojasi, kad užmuštų sa
vyje tikėjimą. Kaip tie, kurie 
matė Jėzaus stebuklus, Jį aplei- 
,do, taip ir šiandien yra tokių

I

kinimą tikėjimo dalykuose, bet 
jį apleidžia, nors jiems tai pa-

asmenys’,taip vadinamas 'loja- da^U y^a_labai s^nku: 
listus - radikalus, remia komu
nizmą. Taip vadinamos tautinės 
draugijos, tikriau pasakius lais-' 
vamanišoks - bedieviškos, remia 
radikalus. Taigi kiekvienas ka
talikas turi žinoti, kad tokios 
draugijos yra prieš katalikiškos 
ir jų neprivalo remti.

Šv. Vardo draugija dėkoja sa
vo pirmininkui, kad taip iškal
bingai išaiškino apie Ispaniją.

Jeigu gyvenime mes į ką neti
kini, tai be jokio vargo mes tą

Moterų Sąjungos pirmas or- 
ganizatyvis susirinkimas įvyko 
ir pavyko. Dalyvavo nemažas 
būrelis moterų ir merginų. Visos 
rimtai svarstė reikalingumą to
kios organizacijos kuopos šioje 
parapijoje. Rodos, kad kuopa 
bus suorganizuota. Nutarė se
kantį susirinkimą šaukti liepos 
28 d., Šv. Petro par. svetainėje. 
Kviečia visas moteris ir mergi
nas atvykti į susirinkimą. Gera 
katalikiška organizacija parapi- 
joje yra geras ir remtinas daly
kas.

Jaunimo išvažiavimas jau pri
ruoštas. P. Molis pristatė iš Lie
tuvos importuotų kumpių; Lit- 
vaitis lietuviškų agurkų, o Vasi
liauskas iškepė tikrai lietuvišką 
duoną". Ko daugiau reikia geram 
lietuviškam išvažiavimui, prisi
menant Kulboką su biskiu tavo- 

iro iš savo užeigos.
Išvažiavimo programa bus į- 

vairi. Baseballininkai (vedusie
ji) žais su pavieniais. Bus lai
veliais lenktynės: baltaplaukiai 
rieš juodaplaukius; plaukimo 
lenktynės. Valgius gamina prie-Į 
žiūroje, p. p. Zeimutės, Juozu-; 
naitės ir Liegutės. Sporto prog-, 
ramai vadovaus ir tvarkys: Lit-I

užsiimam. Bet yra visai kitaip 
su apleidimu tikėjimo. Kaikurie 
žmonės ieško įvairių priekabių, 
skaito įvairius nešvarius šlamš
tus, net neklausdami kas juos 
prirašo ir kas yra tie rašytojai, 
koks jų gyvenimas. Patys kal
ba ir klausosi- kitų nešvarių kal
bų prieš dvasiškiją. Labai uo
liai darbuojasi prieš Bažnyčią. 
Jeigu tie žmonės nors mažą da
lelę tiek dirbtų dėl Bažnyčios, 
turėtų tokį tikėjimą, apie kurį 
kalba Šv. Povilas, tai jie kalnus 
nuverstų. Bet ką jie turi dirbda
mi prieš tikėjimą, prieš Bažny
čią: sąžinės neramumą, nes są
žinė juos persekioja.

Pamokslininkas įrodė, kad Ka
talikų Bažnyčia per 1938 metus 
savo gyvavimo daug gero yra 
padarius žmonijai, o ką padarė 
Jos priešai, klausia pamokslinin
kas. Jis davė ir atsakymą. Kata
likų Bažnyčios priešai ir tikėji
mo netekę žmonės negali paro- 

I dyti nė vieno gero darbo, kuris 
[būtų žmonijos gerovei. Tokie 
žmonės, kurie neturi tikėjimo 

j daro daug žalos darbininkams 
' unijose.

Atsilankiusio svečio kunigo 
Šv. mišios devintą ir vienuolik
tą valandą.

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

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebltauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Liepos 16 d., 8 vaL vakare į- 
vyko prakalbos ir koncertas pa
minėti Dariaus ir Girėno 5 metų* 
tragiško žuvimo sukaktį. Kalbas 
pasakė šie: kleb. kun. L Vaice
kauskas, adv. K. Paulauskas ir 
J. Baltrukonis. Taipgi tą vaka
rą kalbėjo lakūnas Povilas Šal
tenis, kuris kalbėjo apie žuvu
sius mūsų didvyrius ir savo pla
nus. Jis pareiškė, kad orlaivis 
jau nupirktas ir jis esą išrinktas 
vykti į Lietuvą ir tą orlaivį pa
vesti Šauliams. Bet dar trūksta 
$500.

Varg. F. Hodelis su savo gru
pe išpildė dainų programą. Gru
pę sudarė šie: varg.JF; Hodelis. 
M. Stanionis, J. Tupiąs įr F. Ho- 
delierie. Dainos lalferišė
jo. J. SUkaitis.

f i 
(i

prieinamiausiomis kai 
aieninj popierą, dar* 
Mes esame Venetion 
agentai, parduodame

e

s

Parduodame 
nomis maliavą, 
zams trankius. 
Blinds fabriko 
langams uždengti sietelius — screens į
langams užlaidas visokių rūsių. Pašau- i i 
kitę mus apskaitliavimui. Nieko ne- ' ’ 
skaitome už apskaitliavimą ir įdžjimg, J * 
nežiūrint kaip toli Ir neatsižvelgiant ar 1 1 
bus didelis ar mažas užsakymas.

Mes specializuojamšs Venetion Blinds < i 
dėl profesionalų ofisų. Venetion Blinds ] [• 
yra nebrangios ir labai gražiai atrodo. į '

! UNIVERSITY NARDWARE CO.
| 1079 Cambridge $1, Cambridge, Mass. j
| Tel. TRO — 9263
| Savininkai: J. Snapkauskas ir H. Baxendale

I
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LAKŪNAS CORRIGAN 
GAVO DAUG PA

SIŪLYMŲ
Pereitame ^Darbininko” numeryj 

rašėme, kad lakūnas Douglas Corri- 
gan, 31 m. amžiaus, iš New Yorko 
‘‘Floyd Bennett” aerodromo išlėkė sa
vo orlaiviu, kurį buvo pirkęs už $325.00 
ir pataisymams pridėjęs dar $500.00, į 
Los Angeles, bet per “klaidą” pasiekė 
Dubliną, Airiją į 28 valandas ir 13 mi
nučių. Corrigano orlaivio nei nevadina 
orlaiviu, bet “dėžė” (crate). Jis išlėkė 
be leidimo. Taigi valdžia, jam sugrį
žus, žada jį “bausti”, duoti “rykščių”. 
Ką jis paiso. Pakilo ir nulėkė. Dabar 
jis gavo įvairių pasiūlymų. Ir jeigu 
bus gudrus, liks milijonierium. Viena 
kompanija jam siūlo $25,000 jei jis su
tiks savo orlaivį pavadinti tos kompa
nijos vardu. Kelios kompanijos jau 
pasiūlė jam kelionę dykai iš Airijos į 
Jung. Valstybes. Už radio kalbą jau 
jis gavęs $2,000.00.

Melagių klubas, Burlington, Wis., 
Douglas Corrigan išrinko garbės na
riu. Tas kliubas priima tik tokius na
rius, kurie moka gerai meluoti, t. y. 
kada kas ką pasako panašiai į teisybę, 
o iš tikro yra grynas melas. Corrigan 
pasakė, kad jis padaręs “klaidą”, nes 
lėkė į Los Angeles, o atlėkė į Dubliną, 
Airiją.

RENGIA
Naujos A. LDS Apskritis

*

Palangos Parke
Lavvrence - Methuen, Mass.

2-ra Dovana — Mašinėlė

Liepos 31 d. Palangoje (Lawrence) j 
LDS N. A. Apskričio piknike įvyks 
$25,000 vertės kailių paroda (Style 
Show). Ją ruoš didžiausia Naujos An
glijos kailių firma I. J. Fox. Bus spe
cialiai tam tikslui pastatyta ir paruoš
ta estrada. Ši nepaprasta piknike įdo
mybė tapo išrūpinta pastangomis Ber-Į 
nardo Koraičio, dirbančio minėtoje 
firmoje. Visi piknike atsilankiusieji 
turės progos, be kitokių įdomybių pa
matyti ir šią elegantišką brangiųjų 
aprėdalų parodą.

Kadangi Palangos parkas labai pla
tus tai vietos visiems bus pakanka
mai. Galite drąsiai važiuoti. Ir vienas 
iš tų brangiųjų kailių $250 vertės teks 
vienam ar vienai laimingajai pikniko 
dalyvei, visai dykai. Kas bus toji lai
mingoji, kuri iš pikniko parsiveš dy
kai $250 vertės furkotą? Gal ir Tams
ta? Juk Tamsta turi lygią su visais 
progą gauti p. B. Koraičio išrūpintą iš 
I. J. Fox firmos dovaną.

Daugelis lietuvių išgirdę, kad LDS 
N. Anglijos Apskričio didžiuliame pik
nike, liepos 31 d. Palangoje, be gražios 
lietuviškų tautiškų šokių ir dainelių 
programos ir įvairių sportiškų lenkty
nių ir kontestų, už kuriuos bus ski
riamos brangios dovanos, bus ir 
$25,000 vertės I. J. Fox firmos kailių 
paroda, teiraujasi kiek bus įžangos į 
minėtą milžinišką pikniką? Atsaky
mas: Visiškai dykai. Tą pasakykite 
visiems savo draugams ir pažįsta
miems, kad įžanga į Antrąją Lietu
vių dieną bus visiems dykai.

Maišas Centų Vaikams
Darbininko Intertypo fondo naudai 

rengiamame piknike, Palangoje liepos 
31 d. įdomiausia dalis programos vi
siems vaikams bus tai CENTŲ RINKI
MAS. Visas maišas centų bus paber
tas ant pievos, (tam tikroje vietoje) ir 
visi vaikai galės juos rinktis. Kuris 
bus akylesnis ir daugiau jų prisirinks, 
tai ir bus jo dovana. Teko girdėti, kad 
visi lietuvių vaikai prašo savo tėvelių, 
kad juos vežtų į minėtą pikniką, nes 
nori dalyvauti centų rinkime.

Į “Darbininko” Piknikų 
Kursuos Busai

Sekmadienį, liepos 31 d., Palangos 
Parke, Methuen-Lawrence, Mass. į- 
vyksta “Darbininko” naujos Interty
pos fondui piknikas, į kurį jau iš anks
to So. Bostoniečiai ruošiasi važiuoti. 
Kadangi nevisi turi savo automobi
lius, tai iš So. Bostono nuo Šv. Petro 
par. bažnyčios išeis busai 10 vai. ir 
11:30 vaL ryte. Ten ir atgal tikietas 
90c. Būtų gera, kad busų bilietus įsi- 
gytumėte iš anksto. $250.00 KAILINIAI ANOMS

z

DARBININKAS

SEKMADIENI

9

Vaikučių Grupe Su p. Ona Ivaškiene Priešaky

$25,000 I. J.FOX KAILINIŲ PARODA,
VADOVYBĖJE B. KORAIČIO

I. J. FOX DOVANŲ KAILINIAI už $250
KURIUOS PARŪPINO B. KORAITIS

8
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2-ra DOVANA - RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
I

3-čia Dovana-Bostono Miesto Majoro Maurice J. Tobin Taurė
 .J :~ ‘ . ■

<4

Įvairi Sporto Programa:
Ristynės, Virvės Traukimas, Bėgimas, 
Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Cen

tų rinkimas ir kiti dalykai,
Vadovybėje pp. M. Grendelio ir A. Ivaškos.
Gražių Programų Išpildys Būrys Vaikučių, 

Vadovybėje p. Onos Ivaskienės.
Skanūs Valgiai, Gėrimai, Muzika, Žaislai.

Intertypas, Kuriam Skiriamas Pikniko Pelnas




