
DABARTIES 
BILDESIUOS
Darbininkai, reikalauda

mi sau didesnio atlygini
mo, turėtų visada atkreip
ti dėmesį į pramonės stovį. 
Už tat Popiežius Pijus XI 
apie tai sako: “Nustatant 
atlyginimo didį, taip pat 
reikia turėti galvoje ir į- 
monės bei jos savininko 
reikalai; būtų neteisinga 
reikalauti per didelio atly
ginimo, kurio įmonė be sa
vo sunykimo ir be plau
kiančios iš to darbininkų 
nelaimės negali pakelti. 
Dėl to visi, darbininkai ir 
savininkai, lai stengiasi su
jungtomis jėgomis ir išma
nymu nugalėti visus sun
kumus bei kliūtis, o val
džia tenesigaili padėti ši
tam naudingam darbui sa
vo išmintinga politika”.
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Šeimoms Pragyvenimo Atly
ginimas Vengrijoje

---------- ------- f
Katalikas, kur*- neremia 

kataliklikos spauda*, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
----------------------------------------------------------------
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Visuomenės Pinigus Naudo
ja Komunizmui

Aukštieji J. V. Viršininkai 
Komunistiniame Veikime

Budapeštas, Vengrija, — 
Rugp. 18, — Vengrijos mi- 
nisterių pirmininkas, M. 
Imredy, pareiškė, kad bū
siąs išleistas valdžios įsta
tymas, kuris privers darb
davius mokėti darbinin
kams šeimoms pragyveni
mo atlyginimą. Darbdavių 
bus pareiga žinoti, kiek na
rių yra darbininko šeimoje, 
ir paskui jam už darbą 
duoti tokį atlyginimą, kad 
jis lengvai galėtu išlaikyti 
ir aprūpinti reikalingais 
daiktais savo šeimą.

Popiežiai Leonas XIII ir 
Pijus XI aiškiai nurodė, 
kad šeimų ir visuomenės 
gerovei darbininkams rei
kia tiek atlyginti už darbą, 
kad jie galėtų žmoniškai 
su savo šeimomis pragy
venti. Poniežius Pijus XI 
sako: “Pirmučiausia, dar
bininkui reikia tiek atly
ginti, kad jis galėtų save ir 
savo šeimą išlaikyti. Rei
kia tad dėti visas pastan
gas, kad tėvai gautų ganė
tiną atlyginimą, kurio už-’ 
tektų visiems šeimos rei
kalams. Jei šių dienų pra
monės sąlygos ne visada 
leidžia taip daryti, tai so
cialinis teisingumas reika
lauja, kad būtų pirmučiau
sia padarytos tokios refor
mos, kurios užtikrintų su
augusiam darbininkui tokį 
atlyginimą”.

VVashington, D. C., rugp. 
18 d. — J. V. kongreso že
mesniųjų rūmų komiteto 
tyrinėjimo posėdžiuose iš
kelta, kad aukštieji J. V. 
viršininkai priklauso prie 
American League for 
Peace and Democracy, ku
ri yra komunistų suorgani
zuota ir kontroliuojama, 
kad Workers Alliance, tu
rinti apie 800,000 narių, ku
rių dauguma sudaro WPA 
darbininkai, ir kad Ameri
can Students’ Union yra 
suorganizuota ir kontro
liuojamos komunistų.

Vadinasi, visuomenės pi
nigai, kuriuos gauna WPA 
darbininkai, sumokami ko
munistinei organizacijai. 
Visą tai iškėlė viešumon 
Homer L. Chaillaux, Ame
rikos Legiono amerikoni- 
zacijos direktorius. Jis pa-, 
reiškė, kad dauguma tų or
ganizacijų narių nei neži
no tikrojo tų organizacijų 
tikslo.
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Skilimas Anglijos Valdžioje

Žydai Sveikina Popiežių
New York, rugp. 18, — 

Žydų laikraštis Menorah 
Journal sveikina Šv. Tėvą 
Popiežių Pijų XI, kad jis 
drąsiai pasmerkia tuos 
tautų vadus, kurie perse
kioja žydus.
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Legislatūra Nepriėmė Gu
bernatoriaus Plano

Londonas, Anglija, rugp. 
18 — Sakoma, kad Italija 
ir Vokietija yra priežasti
mi skilimo Anglijos val
džioje. Nesusipratimai 
tarp premiero Chamber- 
lain ir Viscount Halifax, 
užsienių sekretoriaus iški
lo po to, kada Ispanijos 
gen. Franco taip neaiškiai 
atsakė dėl ištraukimo sve
timšalių kareivių iš Ispani
jos. Spėjama, kad tokiam 
gen. Franco atsakymui 
pritarė Vokietija ir Italija.

Anglijos pr e m i e r a s 
Chamberlain susikirto su 
Viscount Halifax dėl užsie
nių politikos. Chamberlain 
yra nuolaidesnis Vokietijai 
ir Italijai, negu kad buvo 
Anthony Eden. Halifax įsi
tikino, kad Eden politika 
buvo geresnė. Galimas 
daiktas, kad Halifax rezig
nuos.
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Vaizdai iš T. Olimpijados žirginio sporto rungtynių Kleboniškyje. Viršuje — trys karių medžioklinio perbėgimo akimirkos; apa

čioje — civilių lenktynės per žabitvores. Dešinėje — tų lenktynių laimėtojas Staneika (Šaulių S-ga), kurio žirgui O. Komiteto pirm, 
dir. V. Augustauskas prisega nugalėtojo kaspiną. _ _X. . (Vaizdai iš-Lietu vos)
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Audra Ir Lietus Pridarė VOKIETIJA MOBILIZUOJA
Daug Nuostolių

Naujoje Anglijoje iš ant
radienio į trečiadienį! 
smarki audra su lietumi 
pridarė daug nuostolių.1 
Nutraukė telephonų ir te- 
legraphų vielas, išvertė 
nemažai medžių, išplovė 
kelius. Dėl didelių karščių 
šios savaitės pradžioje as
tuoni žmonės mirė: penki 
mirė nuo širdies atakos, o 
trys automobilių nelaimė-tik ūeriano puIti Ceko_ 
__1____________________ i Slovakiją. Anglija ir Pran-

i _ ..

KAREIVIUS KARO MANIEV- 
RAMS

Ispanijos Radikalų Žiaurumai

Massachusetts valstybės 
legistlatūra antrą kartą 
atmetė gub. Hurley planą 
skirti $5,000.000, kurie yra 
reserve, vieškeliu taisymui 
ir statybai. Vieškelių pini
gus legislatūra paskyrė 
miestams ir miesteliams.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Londonas, rugp. 18,. —ties, kad Anglijai tarpinin- 
_ Šiuo metu Vokietijos Hit- kaujant, sudėtų vokiečių ir 

leris surengė nepaprastai Čekoslovakijos klausimas 
didelius karo manevrus; bus ramiu būdu išspręstas, 
juose dalyvauja virš mili-įNėra abejonės, kad Vokie- 

V* jono kareivių. Europa bijo- į tijos manievrai paveiks į 
’ si, kad iš tų karo mankštų Čekoslovakijos valdžią ir 

i neišeitų baisus karas. Di- ji padarys vokiečiams nusi- 
į plomatai spėlioja ar H4tle- leidimų.

Londonas, rugp. 18, — Is- nelaimingai pasibaigė. Jie 
panijos radikalų puolimas buvo perėję Ebro upę ir 
Franco kariuomenės labai įpuolė Franco kariuomenę, 
---------------------------------  bet buvo visai sumušti ir 
Prancūzijos Valdžia Grasina taip, kad Franco kariuo- 

'-----------------------mene pažygiavo apie 10
[Ve

Darbininkams

KINIEČIAI ATLAIKO JAPONŲ 
PUOLIMUS 1
 &

Shanghat, rugp. 18, —Ja
ponų kariuomenė negali 
prasimušti pirmyn prie Ki
niečių sostinės Hankovv. 
Kiniečiai jau ne tik sugeba 
juos atlaikyti, bet puola 
Japonus ir priverčia juos 
trauktis atgal. Japonai ti
kėsi, kad, jei Kiniečių sos
tinė pateks į jų rankas, tai 
veikiai Kinija bus privers
ta priimti taikos sąlygas. 
Tačiau dalykų žinovai yra 
kitos nuomonės. Japonai 
jau vėl sudarė taikos sąly
gas ir jas siūlo Kinijai. Bet 
Kinija, matomai, nenori su 
Japonais jokios taikos iki 
jie neišvarys priešų iš savo 
krašto.

jei Hitleris tikrai pradėtų 
į ją maršuoti, tai kažin ar 
Europos didžiosios tautos

Ragina Europos Tautas Prie 
Pasaulinės Taikos

Washington, rugp. 18, — 
Jungtinių Amerikos vais

Massachusetts Valstybės ™
Legionierių Seimas

Worcester, Mass., rug
piūčio 18 d. — Vakar čia 
prasidėjo Massachusetts 
valstybės Amerikos Legio
no seimas. Seime dalyvau
ja ir Lietuvių Legionierių 
Stepono Dariaus postas iš 
So. Bostono.- Seimas baig
sis šeštadienį, rugpiūčio 20 
dieną.

tu Čekoslovakija, kad la-l 
biau nesuerzinti Vokiečių, 
nedaro jokios mobilizaci
jos, tik kariuomenę tvirti-

Europos tautas, kad jos 
vieningai veiktų palaikyti 
pasaulinę taiką. Jis patė- 
mijo, kad visos tautos pri-

Paryžius, rugp. 18 d. — 
Premieras Edouard Dala- 
dierio valdžia grasina pa
skelbimu karo stovio visa
me Marseilles uoste, jeigu 
uosto darbininkai nesutiks 
užbaigti streiką, kuris jau 
tęsiasi per dvi savaites. 
Marseilles uosto darbinin
kai atsisakė dirbti savaitės 
pabaigoje ir dėl to sugedo 
daug gendančių produktų. 
Darbininkai reikalauja 40 
vai.
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menė pažygiavo apie 10 
mylių pirmyn. Serenos ap
skrity radikalų kareiviai 
laisva valia prisideda prie 
nacionalistų kariuomenės.

na rubežiaus apsaugai. Če- valetų laikytis tarptauti-
Vilniaus Kronika

Užsibaigė Čeveryky Darbi
ninkų Streikas

Belfast, Me., rugp. 18, — 
400 Daly Brothers čevery- 
kų kompani jos darbininkų 
sugrįžo prie darbų, kada 
kompanija sutiko, be iš
skyrimų, priimti streikie- 
rius atgal prie darbų, o at
lyginimo nustatymą pa
vesti valstybės darbo tary
bai.

Don Benito mieste radi
kalai išžudė 600 žmonių, 
kurie jiems atrodė Franco 
šalininkai. To miesto kuni
gai buvo žiauriai kankina
mi, paskiau sušaudyti. 
Santiago parapijos kuni
gas Don Gil Lazaro mirda
mas meldėsi ir prašė, kad 
Dievas atleistų jo kankin
tojams.

Kada tik Franco kariuo
menė artinasi prie kokio 
miesto, tai radikalai pri
verčia žmones eiti su jais. 
Senelius, kurie nebegali

— Amerikos lietuvių cho
ras “Pirmyn”, lankydama-koslovakija dabar turi 300, 

000 ginkluotos kariuome- 
nės, o jei, sako, vokiečių Raibos buvo galima su- 
manevrai pasirodytų pavo-, prasti, kad jis pasmerkė 
lin8L a^jHitlerio dabartinius karo

~ manevrus Čekoslovakijos
rubežiaus pasienyje.

Anglija ir Prancūzija jo

nių teisių ir padarytų su- 
i tarčių nepaneigtų. Iš jo

ku kariuomenės skaičių 
padidinti. Dar vis yra vii-

PREZ. ROOSEVELTO ŽMONA
JAUNIMO KONGRESE

Poughkeepsie, N. J. rugp.lKaip žinoma, Amerikos
18, — Prezidento Roosevel-I Katalikų vyskupai griežtai k- 
to žmona pasaulio jaunimo uždraudė katalikiškajam
kongreso dalyviams pasa
kė kalbą apie taiką. Kon
gresas yra laikomas Vas- 
sar kolegijos patalpose. 
Kolegijos vedėjas Dr. Hen
ry Noble MacČracken, ati
darydamas kongresą išgy
rė prezidentienę ir papeikei

ras Pirmyn , lankydama-j
sis Vilniuje, uždėjo vaini- greitai paeiti kelyje sušau- 
ką ant Dr. J. Basanavi-I^?- kurie iš tų belais- 
čiaus kapo.
— Šiomis dienomis į Kau

ną ir kitas nepriklausomos 
Lietuvos vietas norėjo

dės pašalinti Europos karo 
pavojų. Anglija visada ti- 

I kėši, kad iškilus karui A- 
merika bus jos sąjunginin-

ir G. šlapelytė, tačiau mie
sto storastija atsisakė duo
ti užsienio pasą.

vių pabėgo nuo radikalų ir 
paskiau apie visas tas bai
senybes ir radikalų žiauru
mus papasakojo. Prie 
Campanario, kada žmonės 
bėgo nuo radikalų, tie tuo- 
jaus pradėjo į juos šaudy
ti. Taip buvo sušaudyta 
daug senelių, moterų ir 
mažų vaikų.

jaunimui tame kongrese 
dalyvauti.

Traukinys Suvažinėjo 
Autobusą

Kaunas, rugpjūčio

Naciai Uždarė Innsbrucko 
Seminarijų

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 20 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Turėsime progą išgirstiudi uiiiiiikų rvctciiu pi ogi <iiii<i. įurcoiiiic piog<Į iogiroui 
lA — gražių dainų, muzikos ir kalbų iš WC0P radio stoties 

i j tt i • *• • a11 Pra- Boston, Mass. Prašome pasukti savo radio ant 1120 ki- 
kad Vokietijos naciai j j

Innsbrucko univer- y _ - --

Londonas.

miesto *Geo^ vak^^iS^u^. SS *draugijos savo skeibimus prasme
Spratt, kuris^atsisakė kon- ties Vidukle suvažinėjo au- rijoje buvo apie400 klieri- Pf.isiųslj ai'ba Paduoti pnes 10 va1. še tad enį arba ank 
grėsė dalyvaiti, nes “esą tobusą užmušdamas du kų. Ji buvo vedama jėzuitų sciau, Darbininkų Radio, 366 Broadway, Sg. Boston, 
žymiai po kairiųjų įtaka”, keleivius. 1 kunigų. • Mass. Tel. SOUth Boston 2680.
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Politikieris — Profesionalas
— Lietuviška Kalba

“Dabar mes turime lietu
vių Amerikoje nuo teisėjo 
iki kriminalisto”, pareiškė 
vienas kalbėtojas. Tiesa, 
praėjo laikai ir tapo už
miršti, kada lietuvis imi
grantas per mėnesius ne
rašė savo žmonai ir vaiku
čiams laiško, nes sunku 
buvo surasti rašė ją. Džiau
gėsi jis žydą agentą susi
radęs pasiųsti jiems kelis 
dolerius. Vargas buvo gri- 
noriams iš daugelių atžvil
gių. Gatvėse jų naujas 
skrybėlės vaikai daužyda
vo. Tokioje žemumoje, 
nieks negalėjo nė sapnuoti 
apie lietuvių buvimą aukš
tose vietose.

Tačiau nesapnųo j a m i 
dalykai įvyksta. Vargdie
niai ateiviai lietuviai Ame
rikoje vargo ir kentė, kad 
jų vaikams būtų geriau. 
Nemokslini grinoriai varu 
varė savo vaikus į mokyk
las, pradines ir aukštesnes. 
Radosi sumanių vaikų. Sie
kė jie ir aukštuosius moks
lus. Ištvėrė. Baigė High

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

Išeg?a minuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

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

nuo
v

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Schools ir Kolegijas. Pasie
kė profesijų suolus. Kiti 
užėmė valdiškas vietas, 
žengė į politinę dirvą. Kiti 
mechanikais tapo, orlai
vius ir submarinus valdo. 
Lietuvių prasčiokėlių imi
grantų vaikai!

Lietuvių kalbos ir istori
jos žinojimas daug gelbėtų 
mūsų jaunajai kartai pa
siekti aukštumas. Štai gar
sus lietuvis sportininkas. 
Svetimieji žingeidauja a- 
pie jo lietuvybę, kalbą, is
toriją. Jis jos nežino. Gu
bernatorius siunčia lietuvį 
reprezentuoti jį lietuvių 
suėjime. Lietuvis, Guber
natoriaus asmeniškas lie
tuviams atstovas, lietu
viams kalba angliškai. Tą 
gali padaryti bile ameriko
nas. Lietuvių tautos repre
zentantas privalo mus re
prezentuoti kitataučiams. 
Pranešti jiems apie mūsų 
kalbą, istoriją, kultūrą, 
praeitį ir tt. Jis mus turi 
reprezentuoti kitataučiuo- 
se ir tai gražia lietuvių kal
ba. Mes turime teisę pasi- 

. rinkti tinkamą reprezen- 

. tantą.
L Tų svarbių dalykų trūks
ta ir mūsų gerbiamiems 
profesionalams. Ir tas trū
kumas visai nereikalingas. 
Mūsų politikieris, profesio- 

{nalas, mechanikas ar spor
tininkas tik porą mėnesių 

j sistematingai pasimokytų 
•mūsų kalbos ir istorijos ir 
į jam atsidarytų galimybė 
■ prie naujų studijų ir per 
I tas į didesnes aukštumas.

Tai lengva atsiekti. Kiek
viename lietuvių apgyven
tame mieste randasi pa- 
saulionių ir dvasiškių, ku
rie mielu 

j nėtiems 
j pamokas.
jie duoda
ir metų bėgy ir atostogų 
metu dar maloniau jiems 
būtų mokyti mūsų inteli
gentus, kuriems taip labai 
reikalingas yra lituanisti
kos mokslas. Tad tenelieka 
nevieno lietuvio inteligento 
be lietuviškos kalbos.

Lietuvis.
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ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU BostDn 2732

Namų: TALbot 2474

k

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
Į 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

LRK Moterų S-gos CeM. 
ApSKNnS roauilOjv Inrenj- 

pos fondui $5.06
Rugp. 18 d., LRK Moterų 

Są-gos Conn. Apskr. per 
savo raštininkę p-lę Mari
joną Jokūbaitę “Darbinin-JU114 uuauuaiię lAuunmr,. 
ko” naujos Intertypos fon- Ky

“Darbininko” Intertypos 
Vajaus Komisija nuošir
džiai dėkoja p. Mikalojū- 
nui už suteiktą gražią au
ką. Būtų gera, kad ir dau
giau atsirastų tokių prie- 
telių, kurie prisidėtų prie 
katalikiškos spaudos palai-

dui prisiuntė $5.00.
Intertvnos Vajaus Komi- LDS 1-MOS KUOPOS

sija nuoširdžiai dėkoja Są- susirinkimas įvyks ketvir-
jungietėms už nuoširdumą 
ir prisiųstą auką. tadienį rugp. 25 d. š. m.,

8:00 vai. vakare, Šv. Petro
_ . ... | . ... parapijos salėje, 492 Ė. fthPetras Mikalojunas Aukojo st., so. Boston, Mass.

. _Kviečiami visi nariai
skaitlingai dalyvauti, nes 

P-nas P. Mikalojunas iš ?Yars^^ svarbūs rei- 
Philadelnhiios prisiuntė kalai kas liecia musų trily_ rnuaueipnijos prisiuntė, p. išvažiavirną? kuris įvyks

Intertypo Fondui $5.00

sekanę1° turinio laišką: - «gsėjo 4 d ’į m R‘0^u. 
Gerbiamieji. Jaučiuosi vos parkCj Monteilo, Mass.

lig ir skolingas, kad iki šiol 
nebuvau prisiuntęs savo 
dalelės į Intertypo fondą.! 
Dabargi suradęs* progą- 
siunčiu $5.00, kuriuos pra
šau priimti”.

Valdyba.

KUN. VOSYLIUS SUGRĮ
ŽO PAS TĖVUS MARIJO

NUS

j GREITAS SUSISIEKIMAS
> ir Klaipėdos,Per Gothenburgų

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:
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 1, Rugsėjo 24 
GRIPSHOLM------------------Rugsėjo 7, Spalio 1
KUNGSHOLM —--------RuflUJo 14, Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

'C

BOSTON, MASS.154 BOYLSTON STREET

uojautą nuliūdimo valan
doj

Dėkojame laidotuvių di
rektoriam pp^ D. A. Žalets- 
kam už malonų patarnavi
mą. Nuliųdę —
Sūnys — Antanas, Stepo

nas, Kazys, Jonas ir Stasys 
Šiauliai įr duktė Ona 

Daimontienė.

Tėvas Matejūnu Į Hew 
jersey

Šiomis dienomis kun. J. 
tartis su tėveliais Jančiumi Vosylius sugrįžo į Tėvų 
ir Paulikoniu šį vakarą ga- Marijonų Kongregaciją^ ir

Tėvų 
Marijonų Semin arijoj, 
Hinsdale, III. Kun. Vosy
lius yra So. Bostonietis.

Linkime kun. J. Vosyliui 
MIC., 
naujose pareigose.

Ii kreiptis pas klieriką An- dabar apsigyveno 
drių Naudžiūną, E. Broad-, 
way, So. Bostone, pas vie
tinius kunigus arba tiesiog 
į Tėvą Direktorių, Maria- 
napolis College, Thompson, ; 
Conn., sako kun. Virmaus
kis.

Rytojaus dieną broliai 
Sandai Alfonsas ir Richar
das užsirašė stoti į lietuvių 
kolegiją, Thompson, Conn.

j igeriausių sėkmių- I

ATOSTOGAUJA

noru duotų mi- 
lietuvių kalbos 
Jei vaikučiams 

tokias pamokas

ČIKAGIEČIAI STEBIASI

Kun. A. Baltrušiūnas iš 
Brocktono, leidžia atosto
gas. Šią savaitę jis lankosi 
Bostono apylinkėje. Rytais 
atnašauja šv. mišias So. 
Bostono lietuvių par. baž
nyčioje. Kitą savaitę jis 
mano patraukti New Yor- 
kan. Ten beabejo jis daly
vaus ir Kunigų Vienybės 
seime.

Ponas Valuckas, uolus 
Chicagoje darbuotojas, 
vieši su savo sūnumi kuni
gu Bostone. Jis lankė Šv. 
Petro lietuvių par. bažny
čią sekmadienį ir pirma
dienį, ir labai stebiasi, kad 
ir karščiuose, tiek daug 
žmonių ateina į bažnyčią.

Pirmadienį, vakarinėse 
pamaldose pasakė pamoks
lą kun. J. Jaučius, MIC., iš 
Hinsdale, III. Ir jis pastebė
jo, kad gana daug žmonių 
tokiame karštyje suėjo 
bažnyčion pasimelsti, (či- 
kagiečiai nemažiau nusis
tebės iš mūsų choro, kurs 
daro tris pratybas į savai
tę).

v •

(VAIRŪS skelbimai
MEDUS

SUGRĮŽO Iš LIGONINĖS

Rugp. 15 d. sugrįžo iš li
goninės p. Vincas Janu
šauskas, gyv. 327 Wood A- 
ve., Hyde Parke ir dabar 
yra gydytojo priežiūroje. 
Dirbti dar negali. Linkime 

Į išsveikti.

Nuoširdžiai Dėkojame

įvairi: lenktynės ir kiti 
sportiški žaidimai. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. 
Šv. Stepono draugija turės 
savo stalą. Visus kviečia 
dalyvauti parapijos klebo
nas kun. P. Juškaitis ir pa
rapijos pramogų rengimo 
komisija. CM.

Į

nebuvo Dr. Chadwick re
zignavęs. Dr. Jakimavi
čiaus užtvirtinimas turi į- 
vykti šio mėnesio pabaigo
je arba rugsėjo pačioje 
pradžioje. Laukiame.

JONAS KIBARTAS IR JO 
ŠEIMA LANKĖSI SO.

BOSTONE

i

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, drąsių 
bandymų pasiekti gražiau
sią idealą, kokį tik žmo- 
.gaus protas gali nuvokti, 
bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).

Šią savaitę iš Paulsboro, 
N. J. lankėsi “Darbininko” 
skaitytojas Jonas Kibartas 
su šeima pas savo giminesŠiomis dienomis Tėvų

Pasionistų perdėtinis pa-Įpp. Juozą ir Oną Kibartus 
skyrė kun. Geraldą (Alek-'ir pas Ig. ir Oną Voverius. 
sandrą) Motiejūną darbuo-. P-nas J. Kibartas atvykęs 
tis Pasionistų vienuolyne, į So. Bostoną pas savo gi- 
Union City, N. J. Tėvas minės tikrai padarė įspū- 
Geraldas yra Southbosto- džio, nes su savo pusbroliu 
nietis ir nuoširdžiai ben- Juozu ir jo šeima buvo ne- 
dradarbiavo laikraščiui!
“Darbininkui”. Jo mamy
tė, gyv. Dorchestery, yrą 
LDS narė. Linkime Tėvui 
Geraldui geriausių sėkmių 
naujoje vietoje, ir lauksi
me sugrįžtant So. Bosto- linksmai grįžo namo. P-nas 
nah pasidarbuoti.

I
I

simatę per 35 metus. Po
nams Kibartams So. Bosto
nas labai patiko. P-nai Ki- 
bąrtai paviešėję pas savo 
gamines p. Juozą ir Oną Ki- 
bartus ir pas p. Voverius

i

Jonas Kibartas ta proga 
atnaujino metams “Darbi- 

GUBERNATORIUŠ PRA- ninką”.
BĖJO KAMPANIJĄ

BRIGHTON, MASS.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

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

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Žalei skas
GRABORIUS-B ALSAM UOTOJAS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
so. BOSTON, MASS.

Notary Public

Antradienio vakare, rug- ----------
piūčio 16 d., gub. Charles Rugpiūčio 16 d. mirė Jur- 

Į H. Hurley pradėjo rinkimų gis Markus (Morkuzas), 
kampaniją bankięte, kuris gyv. 25 Lothrop St., Bosto- 

j įvyko Pemberton i__ ,
Hull, Mass. Dalyvavo apie 
1200 žymių politikierių iš 
visos valstybės. Dr. P. Ja
kimavičius su žmona sėdė
jo kartu su Parkų Komisi- 
jonierium Long ir jo žmo
na ir kitais, tarp kurių bu
vo iš lietuvių adv. Kazys riuos suteikė Cambridge 
Kalinauskas, p. Juozas lietuvių par. klebonas kun. 
Kazlauskas, Povilas Zaši-' P. Juškaitis. 
mavičius ir kiti.

Politikieriai kalba, kad 
Dr. Povilas Jakimavičius

Inn/no miesto ligoninėje. Jo
• 2 kūnas pašarvotas p. Barta- 

šių namuose, 25 Lothrop 
St. Velionis sveikas būda- 

i mas buvo apsileidęs tikėji-1 
mo dalykuose. Bet Dievas 
jam leido prieš mirtį pada
ryti atgailą ir priimti pas
kutinius Sakramentus, ku-

Kleb. kun. P. Virmaus- 
kiui, kun. K. Jenkui, sve
čiam kunigam, o ypač kun. 
K. Urbonavičiui, kuris mi
rus mūsų mylimai mamy
tei Magdalenai Šiaulienei, 
rugp. 10 d.,-laidojant rugp. 
13 d. atėjo į namus ir nu
vyko į kapus, už dvasinį 
patarnavimą. Dėkojame 
giminėms ir pažįstamiems 
už dvasinius bukietus ir vi
siems kitiems už dalyvavi-_________
mą šermenyse^ ir laidotu- dabar bus tikrai paskirtas 

ir užtvirtintas, kada svei
katos komosijonierius Dr. 
Chadwick rezignavo. Bet 

■tai priklausys nuo gub.
Ką tik gavome iš Lietu- Hurley, kuris taip pat yra 

vos gražių, spalvuotų pa-! pareiškęs, kad jis kito į tą 
veikslų, 33x17 colių didu-lvietą neskirs, kaip tik Dr. 
mo. Šis paveikslas vaizduo- Jakimavičių, bet tada dar 
ja, kaip saulei leidžiantis, 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs, 
ateinančias jo sunkias die-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
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ir gausite šį puikų 
paveikslą.

I I
i

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

vese ir išreikštą mums už-

' p TiiSUib’a
Laidojamas šeštadienį, 

rugpiūčio 20 d., 9 vai. ryte 
iš Cambridge lietuvių par. 
bažnyčios, Windsor St.

KRISTUS ALYVŲ
DARŽELYJE

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių parapijos pikni

kas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 28 d., po pietų, Pa
langoje, Lavvrence - Me
thuen, Mass. Programa bus

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
» 

ii
Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

auk-

r
ii t
♦i
i
{Parduodu įvairiausios rūšies 

sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

» 
♦

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayVfewMotorSeryice
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Kun. Jančiui pasakius 
pamokslą, kun. Juozapas 
Paulikonis, MIC., D. D. iš 
Thompson, Conn., suteikė 
palaiminimą Švenčiausiu 
Sakramentu.

Kun. P. A. Virmauskis 
priminė žmonėms, kad šių 
dviejų kunigų Marijonij 

I profesorių atsilankymas 
teikia jiems geros progos 

j pasitarti apie jų sūnų įsto- 
■ jimą lietuviškon High 
School. Kolegijom ir semi- 
narijon. Kuriems south- 
bostoniečiams neparanku

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

U

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

qa sdniR DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.■■■

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!
447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

bySčių čcverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

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

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

60 Ellsverth St. 
Worcester, Mass.

i BOSTON.: BRANCH
1410 ColumHnfcd 

South Boston

Peter s Boston St. Garage 
ir Gasoline 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.

Telefonas
Woreester, 5-4335

PHONE
So. Boston



I
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Dėl Teologijos — filosofijos lietuviai savo išvykimo iš-

** * * Lm nociri oi o doina įcl/iLvakarėse šia daina iškil
mingai pasižada būti ir 
mirti lietuviais. Mes tiki- 

Ryšium su žiniomis, kad me jų pažadu ir linkime, 
vyriausybė įteikė Šv. Sos- kad ne tik tie, kurie čia gie- ! 
tui kai kurių konkordato dojo šitą pažado giesmę, 
straipsnių aiškinimo pro- liktų lietuviai, bet savo I 
jektą, XX Amž. redakcija daina ten už jūrių marių 
teiravosi pas Min. Pirmi- sužadintų lietuvybės jaus- 
ninką, kokios perspektyvos mus ir tose širdyse, kurio- 
teol. - filosofijos fakulteto se jie jau yra pradėję gesti, 
darbui. I Dirigentas d. Steponavi-

Dėl Teologijos - Filosofi- čius, ponia Steponavičienė 
jos fakulteto Ministeris ir visi choristai DULR ir 
Pirmininkas pareiškė, kad “J. L.” buvo apdovanoti 
vyriausybės projekte teo- kukliomis dovanėlėmis iri 
logijos skyrius paliekamas knygomis. Didelę staigme- i 
be pakeitimų, o na padarė choras, atsisvei-

filosofijos skyriaus fak- kinimo proga Ginklų Fon- 
tina padėtis praplečiama dui per ginklavimo virši- 
— grįžtama prie to, ką ninką įteikdamas 1.000 li- 
turejo prieš reformą, d i- tų. Šis gražus pavyzdys ro- 

plomai įteisinami. do, kad “Pirmyn” chorui 
HtOIUa 1 t'Vzirlr'Vt'i no manca Viof- ir moli

taip, kad filosofijos sky
riuj nei programa, nei pa
skaitų skaičius nebūtų | 
mažesni, kaip humanitari
niam. Numatoma padidin
ti katedrų skaičių, o trūks
tamus dalykus, kiek tas 
suderinama su teol. - filos. 
fakulteto pasaulėžiūra, ga
lės klausyti humanitarinia
me fakultete ir už tą stu
dentams nereikės mokėti 
atskiras atlyginimas.

Fakulteto

• w

do, kad “Pirmyn” chorui 
sutvarkyti ne tik menas, bet ir reali 

jaunos Lietuvos valstybės 
parama rūpi.

Šveicarijoj Studijuojąs 
Lietuvis

Kun. A. Deksnys važiuo
damas su kitais dviračiu

/ 
i

DIDELIS PINIGŲ SUTAUPYMAS!

August SALE

B. Koraitis

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skel
bia August - Rugpiūčio didelį kailinių Išpardavimą. 
Tūkstančiai puikiausių Paryžiaus mados kailinių par
siduoda už labai žemas kainas. Tokio didelio išpardavi- 
mi I. J. Fox istorijoje dar nėra buvę. Taigi, reikėtų 
Naujosios Anglijos lietuvėms ponioms ir panelėms 
šiuo išpardavimu pasinaudoti. Atėję į I. J. Fox kratu-

vę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra šios kompanijos lietuvis atsto
vas. P-nas B. Koraitis padės Jums išsirinkti puikiausius kailinius ir dar 
per jį perkant lietuvėms jis nuleis 10 nuošimčių nuolaidos.

Išpardavimas sumažintomis kainomis bus tik šiame mėnesyje, taigi 
pasinaudokite juo. Šis mėnuo greitai prabėgs, o su juo ir dideli bargenai. 
Taigi, nelaukite ilgai, ateikite šiandien ir persitikrinkite, kaip pigiai ir ge
romis sąlygomis galėsite įsigyti ateinančiai žiemai kailinius.

NEATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus. Ali WASHINGTON STREET 

Boston, Mass.
r

prisitrenkęs, kad kuri laiką STALINAS RAGINA JAUNIMĄ

"Pirmyn" Choras Jau 
Sugrįžo

Lietuvos Ginklų Fondui 
Paaukojo 1,000 litų

SOVIETAI RUSIJOJE PASKYRĖ
45 TEISĖJUS

----------
Maskva, rugp. 18, — So

vietų Rusijos valdžia pas
kyrė 45 naujus teisėjus į 
aukščiausį teismą. Kiek 
laiko atgal sovietų laikraš
tis Izvestia, liepos 21, 1935, 
apie Rusijos teisėjus rašė:! 
“Rusijos teisėjų 70 nuo-, 
šimtis neturi ne pradinės 
mokyklos mokslo”, ir Iz- 
vestia, birželio 4, 1935 ra
šė: “kaikurie teisėjai ne
moka net savo vardo pasi-

Ką Laimėjo Amerikos Katali
kai Vyčiai Tautinėje Olim

piadoje
Kaunas — Kartu su A- 

merikos sportininkais lie
tuviais į Lietuvą atvyko 
daug vyčių, kurie visose 
sporto šakose pasirodė la- 

; bai puikiai ir laimėjo labai uiuna ai c u oavu vaiuu Maol“| r . **
rašyti”. Nestebėtina užtat, daug aukso ir sidabro me- 
kad Rusijos teisėjai pa- dalių, 
smerkia žmones į kalėji
mus arba sušaudymui už 
menkiausį nusikaltimą. Iz- 
vestia. birželio 21, 1935 m. 
rašė, kaip teisėjas “l______
sė darbininką Kliniovą de-

Jankaitis bėgikas 4 auk
so ir 1 sidabro medalį.

Lukas — 3 aukso ir 1 si-
nutei- ^a^ro medalį-

Stanišius — 2 aukso me- 
šimčiai mėnesių į sunkių- dalius, 
jų darbų kalėjimą už tai, 
kad tas darbininkas savo 
duonos dalį pardavęs ki
tam darbininkui”. Nešte- dalius ir dovaną.
bėtina taip pat, kad toki Krepšinio komandoje, 
teisėjai sudarė įstatymą, kuri Tautinėje Olimpiado- 
kuriuo nuo dvylikos metų| je iaimėj0 pirmą vietą ir 
vaikus už vagystę nuteisia gavo aukso medalį, žaidė 
mirti. (Skaityk Izvestia 
balandžio 8, 1935).

Plaukime.
Mačionis — 5 aukso me-

v •

v •

gulėjo be sąmonės. Dabar 
nasveiko ir atostogas lei
džia vienoj sanatorijoj.

I Darbininku Ir Tarnautoju 
Šventė Kaune

Kaunas, rugpiūčio 14 ir
15 dieną įvyko darbininkų

1

v •

Pereitą pirmadienį iš Lie- ir tarnauto ju šventė, spor- 
tuvos sugrįžo Chica?iečių to olimpijada 
“Pirmyn” ‘ ‘ ” - - -
vaujamas 
čiaus. Choras esąs socialis
tinių pakraipų, bet nuvy
kęs į Lietuva tų pakraipų 
visai neparodęs. Pasirodęs 
patriotiniai.

XX Amžius rašo apie 
“Pirmyn” Atsisveikinimą 
su Lietuva:

Liepos 30 d. Draugija Už
sienių Lietuviams Remti Geležinkelių 
kartu su ~ ~ • ~~
junga amerikiečių lietuvių Milwaukee, pareiškė, kad 
chorui “Pirmyn” Karinin- darbininkams algos bus 
kų Ramovėje suruošė atsi- sumažintos 15 nuošimčiu, 
sveikinimo vakarienę. “J. Darbininkai tam pasiprie- 
L.” choras, vadovaujamas šino. Kompanija įrodinėja, 
p. Griauzdės, ir “Pirmyn” kad geležinkelis neša nuo- 
choras vadovaujamas p. stolius ir yra būtinai reika- 
Stenonavičiaus, padainavo linga sumažinti darbinin- 
po kelias daineles. Choras kam s algas arba uždaryti 
“Pirmyn” meniškąją dalį linijas. Geležinkeliu vadai 
pabaigė daina “Lietuviais sako, kad jei darbininkai 
esame mes gimę...” T 
nuojant šią daina, įsivieš-, mažintas algas, tai, page- 
natavo jaudinanti nuotai- rėius pramonei, jiems vėl 
ka. Atrodė, kad Amerikos būtų algos pakeltos.

ir dainų 
choras, vado- šventė. Darbininkų atsto- 
p. Steponavi- vai uždėjo vainiką ant ne

žinomojo kareivio kapo.
I

Geležinkeliu Darbininkai 
Streikuoja

Chicago, III. rugp. 18, — 
Apie 1.300 geležinkelių 
darbininkų išėjo į streiką, 

i kompanija. 
“J. Lietuvos” Sa- Chicago. North Shore and

v •

v •

KOVOTI PRIEŠ TIKYBĄ
| Komunistų veiklą remia 
ir kaikurie demokratai. 
Prez. Roosevelto žmona 
savo dalyvavimu komunis
tų ir jų simpatizatorių 
konferencijoje taip pat sti-

Londonas, rugp. 18, — 
Laikraštis, The Catholic 
Herald, praneša, kad jau
nieji komunistai prašė Sta
lino išreikšti sovietų nusi
statymą prieš tikybą. Sta
linas jiems laišku taip at- prina komunistų akciją, 
sakė: “Komunizmas yra nors ji gal to ir nepermato. 
griežtai priešingas visoms Štai, kad ir dalyvavimas 
religijoms, nes pasaulinės Jaunimo kongrese, kaip 
revoliucijos ir bedievybės tik praskina kelia komu- 
princinai yra nesuderinami nistų veiklai, 
su religija, kuri ėjo ir eina 
išvien su kapitalizmu. Aš 
buvau bedievis nuo pat

ti bedievybės sąjūdį yra radikalai Edward F. Sulli- 
sovietų piliečių, visų sovie- SDecialis tvrinėtoias 
mom^riJžtayPDarIil°a^aUnfr Die^ kongresinio komiteto, 

k°mUni3tai 
tėliai nori įkalbėti, kad ko-;-net Bost?n Common_ re-

Komunistų veikla jau sie
kia ir valdžios įstaigas. Is
panijos radikahus-remia ne

LCiia.1 liuli ^aiucu, , , jaunuolius i Isna-munizmas religijų nekliu- Krutavo jaunuolius į ispa 
do. Visi komunistai vra v.‘,Maskvos valdžia, ir Stalino ‘^^rna"e Ispaiijoš 
icoVvmne n Rtalinaa rie_yra tarnavę Ispanijos

I

įsakymus pildo. O Stalinas 
jiems uždeda pareigą kovo- i radikalų karo fronte, ir su- 
ti prieš religijas. Veidmai- ® f^dįlvku J komunis
čių niekas nepakenčia. Ko- .T’LiS
munistai yra didžiausi 
veidmainiai.

----- - —, kaa jei darbininkai 
Dai-, dabar sutiktų priimti su-

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

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

Fratemalė Organizacija 
Negauna Leidimo

1,000 Taksi Vairuotojų 
Streikuoja

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sų. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

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

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

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

Visi skelbki tės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. RaJt. — Ona IvaSkienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. RaAt. — 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 AukStikalnienė,

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.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. RaSt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

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

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

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

’ šie Amerikos katalikai vy
čiai: Jankaitis, Tenzis, Pe
čiukaitis ir Pečiulis.

Kaip matome, beveik 
daugumas komandos žmo
nių yra paimta iš vyčių 

rugp. krepšininkų, .kurie tikrai 
j puikiai pas mus pasirodė.

v •Philadelphia, Pa.
18, — Yellow taksi vairu o-: puikiai pas mus pasirodė, 
tojai streikuoja, reikalau
dami užtikrinto savaitinio 
atlyginimo. Jie visi yra A- 
merikos Darbo Federacijos 
unijos nariai. Tarp taksi 
kompanijos ir vairuotojų 
unijos vadų eina pasitari- 
mBostone, taip pat strei- ribuvo daug darbininkų 
kuoja Town taksi kompa- atleidus nuo, darbų Šiomis 
nijos vairuotojai. Tačiau dienomis pasaukė 24 tuks- 
čia kompanijos vadai pa- Šančius darbininkų sugrįz- 
reiškė, I ’ 
negalį algų padidinti, ir jei 
darbininkai laikysis savo 
nusistatymo, tai kompani
ja yra pasirengusi likvi
duotis.

Trečiadienį, rugpiūčio 17 
d., Massachusetts aukš
čiausiojo teismo teisėjas 
James J. Ronan, išklausęs 
Internacional Workers Or- 
der, Ine., New Yorko kor
poracijos prašymo įsakyti 
Apdraudos Komisijonie- 
riui, kad jis atnaujintų lei
dimą tai organizacijai 
veikti, kol kas dar nepada
rė sprendimo.

Apdraudos komisijonie- 
rius atsisakė atnaujinti 
International Workers Or- 
der, Ine. (fraternalei orga
nizacijai) leidimą po to, 
kada specialė legislatyvė 
komisija, kuri tyrinėjo ko
munistų veikimą šioje val
stybėje, savo raporte įtarė 
ir tą New York organiza
ciją komunistiniame veiki
me. Toji organizacija sako
si turi 140,000 narių 30 val
stybėse. Sakoma, kad ji 
komunistinį veikimą pri
dengia apdraudos pardavi
nėjimu.

Jeigu kokios, tai ir lietu
vių komunistų suorgani
zuotas susivienymas gali 
netekti leidimo veikti, nes 
ir toji organizacija yra ko
munistinė ir remia komu
nistinį veikimą. Be to, ši 
organizacija naudoja ini
cialus tuos pačius kaip ir 
mūsų — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga, būtent, — 
LDS. Vadinasi, ir LDS 
priedanga komunistams 
buvo reikalinga.

• v

v •

24,000 Darbininkų Sugrįžo 
Į Darbus

Detroit, Mich., rugp. 18, 
Ford Motor kompanija, ku-

kad vairuotojams ** Pr*e darbų.

reikalus, ir šį didelį įvykį 
parems. Progos organizuo- 
tį šias tarptautines varžy
bas nori daug valstybių, 
bet mums, kaip Europos 
krepšinio meisteriui, pri
klauso pirmenybė ir nuo 
jos neturėtume atsisakyti.

_________

Edw.V.Warabow
t WRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Grįžta Amerikos Lietuvių 
Sportininkai

tų veikla ir žiaurumus Is
panijoj. Komunistai grąsi- 
na tiems sugrįžusiems a- 
merikiečiams. kad jie ne
duotų jokiu liudymų. Dar 
ir daugiau liudininkų Edw. 
Sullivan yra iškvietęs.

Edward F. Sullivan sako, 
kad kaikurie komunistų 
vadai, bijodami, kad ir jie 
nebūtų iškviesti liudyti a- 
pie komunistu veiklą, išsi
slapstė. Boston Common 
yra tai komunistų rekru- 
tavimo stotis, iš kur jau-

Komunistai Siekia Demokra
tų Partijos Palankumo

Washington, D. C., rugp. 
18 d. — J. V. Kongrese že
mesniųjų rūmų komitetas, 
kuris tyrinėja komunistų 
veiklą Jung. Valstybėse, iš
kėlė viešumon daug įdo
mių dalykų. Paaiškėjo, 
kad komunistų parti ja sla-i ravimo sujus, ib kut jau- 
ptai yra nutarus, 1937 m. nuoliai surašomi ir siunčia- 
New Yorke, grįžus iš Mas- mi į Ispaniją radikalų ar- 
1__________ _T________________________•___ *99 ___________J- • •kvos jų “lyderiui” Browde- 
riui, remti Demokratų par
tiją.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkas J. P. Frey 
papasakojo apie slaptuo
sius komunistų nutarimus. 
Jis sako, kad komunistų 
slaptame susir i n k i m e 
Browderis yra pareiškęs, 
kad komunistų partijos at
skiras veikimas bus nesėk
mingas. Demokratų parti
joje komunistų veiklai są
lygos dabar esą palankios, 
tad komunistai turi remti 
tą partiją politikoje — dė
tis į tą partiją ir stengtis 
užimti joje svarbesnes vie
tas.

Tad nebereikalo komu
nistai taip nuoširdžiai re
mia prez. Roosevelto nau
jąją dalybą. Jeigu kas išei
na prieš prez. Roosevelto 
sumanymus, tai komunis
tai šoka ginti.

mijon.
Kongreso tyrinėjimo ko

miteto specialis tyrinėto
jas. Edw. F. Sullivan įrodo, 
kad “North Amėrican Co- 
mmittee to aid Spanish 
Democracy” yra tai raudo
nųjų organizacija, kuri 
renka aukas Ispanijos ra
dikalams, siunčia medika- 
le pagelbą ir remia Ispani
jos radikalus įvairiais ki
tais būdais. Taip pat jis į- 
vardi ja visa eilę Hollywoo- 
do aktorių ir rašytoju, ku
rie remia komunistinį vei
kimą.

Gal kas nors ir išeis iš to 
tyrinėjimo, bet didelio 
daikto nesitikėkime, nes 
šioje šalyje komunistinį 
judėjimą remia net ir ka
pitalistai, kuriems komu
nistai taip daug pasitar
nauja kovose su darbinin
kais.

Lietuvai Pasiūlytu Suruošti
Europos Krepšinio Pirme

nybes
Kaunas — Šiomis dieno

mis mūsų Kamuolio Žaidi
mų S-ga yra gavusi iš 
Tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos pasiūlymą, ku
riame pranešama, kad Lie
tuva yra prašoma įvyks
tančias 1939 m. Europos 
krepšinio pirmenybes or
ganizuoti pas save Kaune. 
Dabar šis Tarptautinis 
Krepšinio Federacijos pa
siūlymas yra perduotas 
mūsų vyriausybei, kuri ap
svarsčius šį reikalą paves 
atitinkamiems mūsų spor
to organams organizuoti 
šias tikrai daug garbės da
rančias Lietuvai krepšinio 
pirmenybes. Mes tikėsime, 
kad mūsų vyriausybė, kuri 
taip šiltai sutinka sporto

Kaunas, rugpiūčio 14 d. 
Amerikos lietuvių sporti
ninkai, išskyrus kelis, per 
Klaipėdą išvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję | tavernas ar restauranas visuomet pra

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!
į

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoeial Day, Independence Day, 

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

SA1NT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
. Entered as second-class matter Sept. 12, 1815 at the post office at Boston, 

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

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

Domestic yearly ____________ $4.00
• Domestic onee pėr week yearly $2.00 

Foreign yearly ------- ------------- $5.00
Foreign onee per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Innsbruko Universitetas Uždarytas
Persekiojimas katalikų Austrijoj susilaukė tikrai 

. šiurpulingo momento, kai pasklydo žinia, kad naciai 
uždarė katalikišką fakultetą Innsbruko universitete 

_ (teologijos ir filosofijos skyrių). Nieks nemanė, kad 
Vokietijos fašistai išdrįs kėsintis ant vieno iš seniausių 
ir garsiausių katalikybės įstaigų pasauly. Bet naciai 

. išdrįso mesti pirštinę katalikams. Laikinojo pasiseki- 
■ mo šėlime jie su niekuo nesiskaito. Savo barbarišku 

išsišokimu Vokietijos fašistai giliai užgavo Amerikos 
katalikų jausmus, nes Innsbruko universitetas ypa
čiai amerikiečių buvo lankomas. Ten mokindavosi virš 

. 400 Amerikos studentų.
Innsbruko mokslo įstaigą (pradžioj gimnaziją ir 

- kolegiją, paskui universitetą) įkūrė Tėvai Jėzuitai, 
Šv. Petrui Canisini vadovaujant. 1562 m. atidarė ketur
klasę gimnaziją. Penktoji klasė buvo atidaryta 1566 m.,

Pasaulis pagarsėjo sąvo( tų diktatūrą ir aukštintų 
naujoviniais išradimais. Ir! demokratiją. Tai mes ir 
tie išradimai duoda žmo-'skelbiame, kad Rusijoje 
nėrųs daug naudos. Štai, Į nėra diktatūros, bet demo- 
kada Douglas Corrigan kratija. Mes parašėme 
nuskrido į Airiją, tai jis naują konstituciją, turėjo- 
sakė, juk nežinojęs, kad me neva rinkimų balsavi- 
skrendąs per platųjį van-, mus, na ir sakome, kad pas 
denyną, bet manęs lekiąs į mus demokratija”.
Los Angeles, Amerikoje.i Vienas laikraštininkas 
Ir sunku įrodyti, kad jis paklausė ar jis yra prie- 
kalbėdamas apsilenkė su šingas diktatoriams. 2 
tiesa. Bet štai jam duoda1 taip, taip”, sako Stalinas 
kalbėti prie naujai ištobu
lintos mašinėlės ir ta paro
do, kad jis ne visą tiesą pa
sakė.

Sakoma, kad vokiečiai y- 
ra padarę dar gudresnį iš
radimą. Jie būk yra sudarę 
tokias dujas, kurių žmogus 
įkvėpęs nejučiomis ir neži
nodamas pradeda tiesą 
kalbėti. Jis nenori tiesos 
sakyti ir nejaučia, bet visi 
tiesą girdi ir stebėsi.

Taip sako įvyko Maskvo
je. Stalinas priėmė pasau
lio laikraštininkus. Griež-! dalyse taip pat siekia miii- 
tai pareikalavo, kad visa; jonus.

• v
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“aš esu priešingas visiems 
diktatoriams; turi būti tik 
vienas — tai aš”.

Kitas laikraštininkas pa
klausė: “Kiek žmonių buvo 
Rusijoje nužudyta nuo to 
laiko kaip tamsta likai vy
riausias vadas?” Stalinas 
papurtė galvą. “Aš negaliu 
tikrų skaitlinių paduoti. 
Dar žudymai neužsibaigė. 
Bet man buvo pranešta, 
kad Ukrainoje buvo nužu
dyta apie aštuoni milijo
nai žmonių; kitose Rusijos

Chicagos Mayoras Edward J. Kelly, Gedimino or
dino įsteikimo proga. Iš kairės į dešinę: Lietuvos Kon-į 
sulas adv. Petras Daužvardis, Mayoras Kelly, Teisėjas 
Zuris.

Brooklyno tautininkų- 
laisvamanių organo redak-

1
Bažnyčios Amerikoje. Jie 
energingai darbavosi steig
dami nezaležninkų parapi
jas, kurias pavedė globoti 
lenkams nezaležninkams. 
Tautininkai, susidėjo su 
mūsų tautos aršiausiais 
priešais — lenkais. Šian
dien jie patys , savo darbų 
sarmatijasi prisiminti. 

| Šiandien jau kratosi ir ne- 
zaležninkijos, nes ja dabar 
naudojasi socialistai ir ko
munistai.

Kaip namas pastatytas 
ant smėlio, audrai užėjus 
sugriūva, taip tautininkų- 
laisvamanių darbai nuėjo 
niekais. Tautininkų - lais
vamanių likučius nusavino 
socialistai - komunistai. 
Kaipo tautininkai savo 
tautai nieko nedavė ir nie
ko nepaliko, kaipo laisva
maniai išauklėjo laisvama
nių, kurie dabar dirba be
dievių organizacijose prieš 
Dievą ir Tėvynę.

būtų taip' paskelbta spau
doje, kaip jis sakysiąs. Ir 
pradėjo jis jiems kalbėti a- 
pie bolševikų demokratiją. 
Ak, šelmis, tas vokiečių 

gi universiteto užuomazga — studium universale — laikraštininkas, jis atsive- 
pradėjo formuotis 1606 m. Pamažėli buvo einama prie žė naujai išrastų dujų. Ir 
pilnojo tikslo, ir 1677 m. Popiežius Innocentas XI su- į išdrįsk tu man didžiojo 
teikė Innsbruko akademijai pilnas universiteto teises. į Stalino kambary dūjas pa- 
Palaipsniui Innsbruko universitetas buvo pastatytas leisti! Staiga, Stalinas nu- 
ant aukšto lygmens ir užėmė vadovaujančią rolę švie- tylo kalbėjęs; jo veido is- 
timo srity. Bet jis yra susilaukęs ir sunkių dienų. 1781 rajška persimainė, jis atsi- 
m. Austrijos imperatorius Juozapas II įsakė universite-į ^ėdeje £arsįai ^^S1- 
tą panaikinti ir paversti jį lycejumi su dviem fakulte-i kvatojo. Ką gorite ^žino
tais. Be to, Tėvai Jėzuitai laikinai buvo pašalinti, ir uni-’ 
versiteto prestižas nukrito. Leopoldas II buvo atgaivi
nęs Innsbruko universitetą, bet Bavarijos vyriausybė t^:*“jCų‘2dyb^7įa- 
1810 m. vėl jo teises apkarpė. Galutinai 1826 m. Austri-1 pasakok mUms apie bolše- 
jos imperatorius Pranciškus II vėl atstatė Innsbruko Į vikišką demokratiją Rusi- 

crri 5/i 'T’čtrai ir* iriclrac oteinaii-1 4 —4—n

. “Ką norite žino- 
; i ti?” jis sako laikraštinin

kams.
O tas išdykėlis vokietu-

... universitetą. Sugrįžo Tėvai Jėzuitai, ir viskas atsinau
jino. Universiteto vardas vėl pakilo ir išlaikė savo pres
tižą iki mūsų dienų.

Vokietijos naciai skaudžiai apvylė Austrijos kata
likus. Hitleris buvo jiems pažadėjęs tikėjimo laisvę, iš-

joje”.
Kad pradės Stalinas juo

ktis, net ašaros jam pradė
jo riedėti iš akių. Jis sako: 
“Ar daug žmonių tiki, kad

laikymą aukštesniojo mokslo įstaigų ir katalikišką Rusijoj^ „ ^ra demokratija
vaiku auklėjimą. Todėl austrai, nuvargę dėl kritiškos! ar^a*sve' turite žinoti, 
ekonomines padėties ir politiškos suirutes, prisiėmė . nariams
Hitlerio globą, manydami, kad prisijungę prie galm-;irtai n/;is^ms. žinote> 

trečiame • internacionale' 
mes nutarėme pakeisti sa-

gos Vokietijos, išvengs ir ekonominio skurdo ir turės; 
laisvę kaip turėję. Deja, skaudžiai nusivylė. Dabar tik 
jie pamatė, kaip pavojinga tikėti bedieviškų diktato- Vo taktiką* Tarnauja tak- 
rių žodžiams. Kas nepripažįsta Dievo, tas ir sąžinės tika reikalauja, kad komu- 

' - nebeturį. K. nistai kitose šalyse smerk-

Mano raštininkai 
nespėja skaitlinių suvesti. 
Reikės ir juos likviduoti”. 

“Ar tamsta manai esi 
nužudęs daugiau žmonių 
už kitus valdovus?” pa
klausė vėl vienas laikrašti
ninkas.

“Nėra nė mažiausios abe
jonės”, atsakė Stalinas. 
“Žmonės kalba apie Rusi
jos carą baisųjį Ivaną, bet 
ką tai, jis per visą savo gy
venimą nenužudė daugiau, 
kaip 500,000 žmonių. Aš 
jau dabar likvidavau kelio- 
liką milijonų žmonių, o dar 
kur galas?”

Jungtinių Amerikos vals
tybių laikraštininkas tarė: 
“Kaip komunizmas žiūri į 
Ameriką?”

Stalinas nusišypsojo ir 
tarė: “Mes labai godžiai 
žiūrime į Ameriką ir mums 
yra vilties tenai sukelti re
voliuciją ir paimti valdžią. 
Mes jau nepadarysime tos 
klaidos, kokią padarėme 
Ispanijoje. Mums nereikė
jo iš pradžios deginti baž
nyčių, šaudyti kunigų ir 
vienuolių; galėjome pa
laukti. Kada būtume karą 
laimėję, tada būtume su
naikinę bažnyčias ir kuni-

gus, kaip jau ’ padarėme 
Rusijoje. Ispanijoje daug 
katalikų būtų patikėję, 
kad mes skelbiame demo
kratiją ir tikybinę laisvę, 
tikrai būtų patikėję. Da
bar tenai mes skelbiame 
tikybinę laisvę, bet jau per 
vėlu. Bet kitose šalyse da
bar mes Katalikams ištie
siame ranką, kviečiame į 
vienybę, jų nepuolame; sa
kome, kad mes religijos 
nekliudome; daug katalikų 
mums patikės. Bet kada 
mes paimsime tose šalyse 
valdžią į savo rankas, tada 
katalikams taip bus, kaip 
Rusijoje, Ispanijoje ar 
Meksikoje”.

Ūmai atsidarė kambario 
durys ir įėjęs Ježovas pra
nešė Stalinui, kad keli vy
rai yra atvesti sušaudy
mui. Stalinas atsistojo ir 
tarė laikraštininkams: — 
“Mano būvusieji draugai 
atvesti sušaudymui, jie 
neturi ilgai laukti”. Ir šė
tonišku balsu nusikvato
jęs Stalinas išėjo.

Laikraštininkai tuojau 
atidarė kambario langus; 
dujos išėjo; bet jie nežino
jo kaip visą tai į laikraš
čius parašyti. Tik visi gy
rė vokiečių laikraštininką 
už jo sumanumą. T.

torius p. Juozas Tysliava, 
apverkęs tautininkų varge
lius, pritaikė saviesiems 
poeto Maironio žodžius: 
“Kur lygūs laukai, 
Snaudžia tamsūs miškai,—'---- --------- —— ------
Lietuviai barzdočiai dūmo- chemikalų kompanija pa

darė iš produktų, kurie bu
vo nežinomi 10 metų atgal ?

...kad trailerių industrija, 
.. gimusi laike depresijos, 

^abar jau turi 350 išdirbė- 
. .jų ir samdo tūkstančius

i

Ar Žinote...
...kad 40 nuošimtį 1937 

metų biznio viena didelė

ja...”
p. Tysliava saviesiems 

primeta “snaudimą, dūmo
jimą”. Jis šaukia: “s 
gvardija’ — impotentai ir, 
kaip toki, turi pasitraukti liniukų? 
jaunesniesiems visuome
nės darbininkams iš kelio”.

Bet kur toji jaunesnioji dirbti saulei užtekėjus, 
tautininkų - laisvamanių gaudavo 40 minučių pusry- 
karta, kada senesnioji kar- čiams ir pietums ir dirbda- 
ta arba p. Tysliavos vadi- vo iki 7 vai. vakaro? Šian- 
namoji “senoji gvardija” dien darbininkai bendrai 
nuvedė jaunesniąją kartą dirba apie 40 valandų į sa- 
socialistams ir komunis-vaitę. Įstatymai leidžia 
tams. Tautininkai - laisva- dirbti 44 valandas.

...kad 1849 m. darbinin
kai dirbtuvėse pradėdavo

maniai jaunesniosios kar
tos neturi. Jie jos neišsiau- 
klėjo. Tautininkai - laisva
maniai, sekdami Dr. Šliu
pą, visą savo energiją išai- 
kvojo griovimui Katalikų

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

“MOTINĖLĖS” DRAUGIJOS 
SEIMAS

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

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

Patricijus Kardinolas Hayes, D.D.

Kun. Pranciškaus M. Juro Premijuotas Vertimas.

(Tęsinys) *
/ GEOLOGIJA IR MEDICINA

Vyskupas Steno arba Stensenas, danas, 
buvo geologijos įkūrėjas. Kuomet tarptauti
nis geologų kongresas prasidėjo Italijoje, ge
ologų pastangomis atidengta tabletė garbin
gai vyskupo atminčiai, ir kurioje tabletėje jį 
paskelbta geologijos mokklo įkūrėju.

Garsiausias sąrašas vardų, kurie sujung- 
, ti mokslo istorijos ryšiais, yra Popiežių gy

dytojai. Patys Popiežiai pasirinkdavo vyrus, 
.. kurie anose dienose buvo žymėtiniausi moks- 
.. linėje medicinoje, kad būtų asmeniniai jų gy- 

. dytojai, ir jų sąrašas per amžius atėjo pas 
mus.

MODERNINĖS PATOLOGIJOS TĖVAS
Morgagni yra moderninės patologijos į- 

kūrėjas, kurį tokiu paskelbė Virchovas, pats 
buvęs vienas didžiausias iš naujagadynės pa- 
tologistų. Margagni nebuvo kunigas, bet bu
vo tėvas vieno sūnaus ir devyniatos dukterų, 

« kurios tapo vienuolės, o sūnus tapo jėzuitu. 
Morgagni labai džiaugėsi ir buvo laimingas 
tokiu įvykimu, kad jo vaikai pasirinko geres
niąją dalį. Kuomet nors atsilankė Romoje, jis 
buvo visada kviestas apsistoti Popiežių palo- 
ciuje, nes jis buvo artimai asmeniškas ketu
rių Popiežių draugas, bičiulis.

BIOLOGIJA
Abatas Mendelis yra, gal garsiausias var

das modeminėje biologijoje. Jis buvo vienuo-

Vertė Kun. A. T. (Samata)

Ir Mokslas _ .
lis, kurs, tėmydamas žirnių augalus savo vie
nuolijos darže, atrado paveldėjimo įstatymus, 
kurie labiau domina biologų protus nekaip ki
tas pavienis subjektas. Jis buvo tokis pavyz
dingas vienuolis, kad jo bendrai vienuoliai jį 
išrinko savo abatu, ir jis buvo žinomas dėl 
savo pamaldumo ir atsidavimo vienuolijos 
gerbūviui.

Teodoras Schwann, narvelio (celiulės) do
ktrinos tėvas, didžiasai įkūrėjas biologijoje, 
atsisakė nuo trijų pakvietimų profesoriauti 
vokiečių universitetuose, nes jis norėjo pasi
likti su savo katalikais broliais, mokinant ka
talikus studentus Louvaino universitete.

ASTRONOMIJA IR ANTROPOLOGIJA
Jėzuitai buvo uolūs bendradarbiai aukoto

jai astronomijai, etiologijai ir mūsų laikais 
seismologijai, žemės drebėjimo mokslui. Lite- 
ratiniai imant, tais klausimais jėzuitai yra pa
rašę daugybę šimtų knygų.

Modeminės antropologijos įkūrėjas, kurį 
taip iškėlė Britų Mokslo Pažangos Draugijos 
pirmininkas, buvo Tėvas Jonas Mac Enery, 
kurs atrado žmogaus gyvenimo pėdsakus kar
tu su išnykusių gyvulių kai kuriuose urvuose 
Anglijoje.

PASTEURAS IR LAĖNNEKAS
Mes neturėtume pamiršti.Pasteuro;pre- 

ventivės medicinos tėvo, kurio atidengimai 
išgelbėjo nesuskaitomų gyvybių; taip pat ne
turėtume pamiršti Laėnneko, vieno iš didžiau
sių visų laikų gydytojų, mūsų laikais plaučių 
ligos mokslo tėvo.

BAŽNYČIA NEKENKIA, BET PAGERBIA
Tokie vardai, kaip tie, tikrai paneigia klai

dingą priekaištą, kad religinė tikyba ir ypa
tingai katalikų tikėjimas daro žmones nenau
dingais mokslinės minties, viešpatijoje. Atsi
žymėjęs mokslininkas, D-ras Jokūbas J. 
Walsh, neseniai, bet rimtai nurodė kataliko 
poziciją: “Visa, ko katalįkas prašomas dary
ti — yra, kad numalšintų savo mokslo išdidu
mą ir palauktų iki kol absoliučiai bus tikras, 
kad ką jis turi yra tiesa, o ne vien spėjimas. 
Jei katalikas darys taip, jis gali būti gana ti
kras, kad Bažnyčia nekenks jam, bet — prie
šingai — jis bus pasveikintas ir pagerbtas 
kaip vertingas Bažnyčios sūnus už sėkmingą 
tyrinėjimo darbą, kurį nuveikė”.
TIK VIENAS MOTIVAS, KURIS NUSTATO 

BAŽNYČIOS PASAULIOŽIŪR4
Katalikų Bažnyčios pasauliožiūra visose 

problemose ir svarbiuose klausimuose, kaip 
religiškuose, moksliškuose, ekonomiškuose, 
politiškuose arba socialiniuose, yra nustato
ma tik vieninteliu motivu, būtent, ta tiesa, 
kurią Dievas apreiškė gamtoje arba tikėjime. 
“Gyvojo Dievo Bažnyčia yra tiesos piliorius 
ir tvirtumas” (I Tim. III, 15). “Bus vadinta 
Tiesos Pilis” (Žak. VIII). “Kuomet gi ateis ta 
tiesos Dvasia, ji jus įves į visokią tiesą” (Jon. 
XV, 13).

NESIGINČYTINA
Argi nesiranda esminės priežasties tikėti, 

kad “magių” arba išminčių dvasia ir protas 
Betliejuje bent kuomi pakėnktų arba nusilp
nintų moderninio mokslo pažangą? Išminčių 
nuolankumas, tikėjimas, garbinimas jų Dievo 
ir jų Išgelbėtojo, negalėjo nieko kita duoti 
jiems, kaip palaiminimą. Pagaliau, Pats Die

vas užlaikė tikėjimą kartu su mokslu. Jis nie
kada neapvylia, jei pilnai ir absoliučiai prisi
laikoma Jo įstatymų gamtoje. Ieškant gamti
nės tiesos, nereikia pamiršti ar sugriauti gy
vojo dėmesio į aukštesniąją dieviškosios tie
sos viešpatiją. Moksliniai protai turėtų pri
imti visą tiesą, kokia kur tik yra, arba būtų 
viršuje padangėse ar anapus žvaigždžių, arba 
žemėje ar jos gilumoje — kur tik tiesa yra 
plačioje visatoje.

TIKROJI DVASIA
Jei mokslas veikia dvasioje garbingojo ti

kėjimo Dievuje, tikėjimo žmoguje, tikėjimo 
visatoje, tikėjimo tame ultimate, išmintingo
je viso priežastyje, kaip Kūrėjas įsakė, tuo
met gamta su visomis savo paslaptimis ir pa
būklais kaip veidrodyje nuspindina Dievo 
grožės ir išminties galybę, majestotą. Irgi į- 
kvėpia kiekvieną ieškotoją gamtinės tiesos, 
kad antgamtinio tikėjimo šviesa aiškintų 
gamtą kaip duris, į kurias gamtas Dievas kle
bena apreikšti Pats Save kaip Amžinasai vi
sos žmonijos Tėvas. Be tokio tikėjimo, moks
las veltui triūsia, nes šis pasaulis būtų vien 
kapai, žmonių smegenys būtų tik mojis, ir 
pats žmogus būtų tik lavonas, taip ir visada.

Dievo Apvaizda nedaleis tokio prakeikimo 
žmonių giminei, kuri buvo Dievo Sūnaus at
pirkta. Verčiau, žmogiškoji siela garsiai atsi
liepia uolaus tikėjimo dvasioje: "O, Dievo 
turtų, išminties ir žinojimo gilybe, kaip nesu
prantami Jo teismui ir nesusekami Jo keliai! 

• Nes kas pažino Viešpaties mintį? arba kas 
buvo Jo patarėjas? Arba kas davė Jam pir
mas, kad tam būtų atsilyginta? Nes iš Jo, per 
Jį ir Jame yra visa; Jam garbė per amžius! 
Amen” (Rom. XI, 33—36).

Pabaiga.
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— Kaip vabalninkėnai at
šventė Katalikų dieną —
— Naminio alučio tėvynė.

Vabalninkai vienas iš 
šiaurės Lietuvos miestelių. 
Vabalninkai 
nis Biržų apskrities vals
čius. Į Vabalninką sueina 
daug svarbių kelių: iš Bir
žų, Kupiškio, Subačiaus, 
Panevėžio ir Pasvalio. Į Pa
nevėžį yra kelio apie 40 ki
lometrų — į visus kitus. 
Čia paminėtus miestelius, 
beveik vienodai tėra: — a- 
pie 25 kilometrus.

Vabalninko apylinkės ly-( 
gios. Keletą metų atgal —; 
aplink dideliausi plotai 
telkšojo, beveik ištisus me
tus, apsemti vandeniu. Va
saros metu, ypač pavasa
riais, — gyvuliai braidė po 
plačias ir gilias balas; silp
nesni galvijai nuklimpda- 
vo, ir reikėdavo ūkinin
kams su žmonių talka, ir 
virvėmis gyvulius ir mau- 
rinių gelbėti. Iš tos prie
žasties, sakoma, ir Vabal
ninkas vardą gavo: “va- 
štai-bala vot, va bala” — 
Vabalninkas.

Dabar viskas gerokai at
simainė. Visos balos nu
sausintos, išartos ir daug 
kur paversta kultūringo
mis pievomis, kur jau duo
da, kartais, net daugiau 
ir laisvo ledinio rogių kelio.

Miestelis paprastas: trys 
ilgesnės grįstos gatvės su 
šaliagatviais ir dar kelios 
gatvelės. Sena bažnyčia, 
mūrinė daug sykių matyt, 
perdirbta, — dabar jauki 
ir graži.

Yra dar vienuolių Šv. Ka
zimiero Seselių ..namai ir 
amatų, Kazimieriečių Se
selių vedama, mergaičių 
mokykla. Vabalninkiečio, 
gyvenusio Amerikoje A. 
Sklėnio rūpesčiu, buvo pa
statyti moderniški namai 
priešais bažnyčią, kuriuos 
jis pavedė Seserims Kazi- 
mierietėms. Tie namai 
puošia visą miestelį.

Ilgokai prisimins vabal
ninkėnai birželio mėn. pa- 
skutinį sekmadienį. Tą 
dieną buvo suruošta Va
balninke — Katalikų Die
na.

Jau iš vakaro prasidėjo 
iškilmės. Iš Kauno atvykęs 
Metropolijos klerikų cho
ras, muzikui Kom. Kavec- 
kui diriguojant, be to, da
lyvaujant operos solis
tams: — p. Dagelytei-Va- 
latkienei ir p. Spryndžiui— 
įvyko bažnytinės muzikos 
koncertas.

Rytojaus dieną, sekma
dienį — iškilmingas pa
maldas: Votivą laikė Jo E. 
Vysk. Matulionis, sumą 
Kanauninkas F. Kemėšis. 
Giedojo vietos ir klerikų 
chorai. Pamokslus sakė 
Tėvas Veckus S. J. ir kun.; 
Bazauskas, Biržų m. mo
kyklų kapelionas.

Taip buvo paminėtas! 
bažnyčioje 550 krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje ju
biliejus.

Bažnyčios ribose tos iš
kilmės dar nepasibaigė.
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Tą pačią dieną, po pietų, 
už miesto, Inčiurienės se
noje sodyboje 
minėta ir 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukak
tuvių minėjimas.

Po atviru dangumi, mi
nios apsupti sėdi garbės 
prezidiume J. E. Vysku-

jpai — Kaz. Paltarokas ir 
T. Matulionis, Kan. prof. 
F. Kemėšis, Prof. K. Pakš- 

,/tas, Dielininkaitis, ir dau- 
j gelis kitų.

J. E. Vyskupas Paltaro
kas savo kalboje pabrėžė 
savo džiaugsmą Vabalnin- 
kėnų suruošta švente: “Aš 
dar tik užvakar grįžau iš 
Romos, bet man nebebuvo 
nuovargis minty, kuomet 
gavau kvietimą atvykti 
pas jus...” Toliau primi
nė, kad mūsų visi privalo 
mylėti Dievą ir tėvynę — 
ir jei būtų reikalas — ne
bijoti galvą guldyti už sa
vo šalį.

Savo kalboje Dielininkai
tis nurodė, kad mūsų gyve
nimas reikia giliau sukrik
ščioninti. Valstybės parei
gose pastebima ne tik per- 
didelis savanaudiškumas, 
bet nereti ir žymūs išeik
vojimai.

Toliau kalbėjo Kanaunin
kas Kemėšis. Jo kalboje 
buvo pilna «atsiminimų — 
“Prieš .trisdešimt metų čia 
teko vikarauti...” kalbėjo, 
gerb. profesorius... Ir čia 
mes tuomet radome našią 
veikimo dirvą. Išauginom 
stiprią Blaivybės draugi

ąją, toliau subūrėm bažny- 
! tinį chorą 
draugiją, kuri tebegyvuo
ja ir šiandien... Žmonės 
buvo čia kiekvienam žing
sny malonūs ir atviri...”

Šias eilutes rašančiam, 
taip pat prieš trisdešimt 
metų, nekartą teko per di- 

'džiuosius atlaidus klausy
ti jauno vikaro — kun: F. 
Kemėšio pamokslų, ir 
klausyti niekad nenusibos
davo: 
kėdavo kalbėti. Arba, per 
mišparus, ten aukštai prie 
vargonų — žiūrėk, jaunas 

i vikaras abiem rankom mo- 
■ sikuoja diriguodamas cho- 
| rui, net jo ilgi, aukštyn at- 
šukuoti plaukai šauniai 
kilnojasi.

Ilgiausiai, ir gal gražiau
siai kalbėjo prof. K. Pakš
tas.

— “Apie Vabalninkėnus 
esu girdėjęs ne vieną kar
tą — kalbėjo gerb. profe
sorius — ir šia proga tik
rai troškau čia apsilankyti. 
Aplankyti tolimą kaimą, 

į pamatyti sveiku kūnu ir 
siela kaimo ūkininką ir 
darbininką. Istorija mus 

' pamokė: Lietuvos diduo
menė — bajorija išsigimė, 
paniekino tėvų papročius 
ir kalbą — ir pasidarė dau
gumoje tautos išdavikais. 
Atgimus, susipratus, atkū
rus savo valstybę — tautos 
gaivališkoji jėga — atkirto 
tam išsigimėliui — bajori
jai galvą... Nuošaliam kai
mo pavėsy — pradėjo želti 
sveikos ir gajos atžalos —
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tačiau ir jie,, ir mes tuo nie
ko nelaimime. Jei Lietuvo
je ši sporto šaka nėra pa
kankamai išsivysčiusi, tai 
juk dėl to mes negalime 
būti kalti, dėl to pagaliau 
negalima šitą sporto sritį 
paneigti. Mano, kaip spor
tininko, įsitikinimu ora- 
svydis yra labai gražus ir 
naudingas sportas. Latvi
joje, Estijoje, Lenkijoje ir 
kitose valstybėse ši sporto 
šaka yra labai populiari. 
Krepšinį žaisti ne visi gali, 
o tuo tarpu orasvydis vi
siems, net ir senesnio am
žiaus žmonėms įmanomas. 
Jis išeina iš arenos ir bujo
ja plačiosiose gyventojų

v •

Draugija Užsienių Lietuviams Remti kiekvienų metų vasarą į Gelgaudiškio
dvarą sukviečia užsienių lietuviukus vasaroti. Šiemet ten vasaroja 80 vaikų iš masėse. Štai rodo, kad ora- 
Latvijos ir iš Prancūzijos. Atvaizde matome vaikučius su savo mokytojais ir glo- svydis nėra ignoruotinas. 
bėjais. (Vaizdas Iš Lietuvos) Keistą įspūdį darė ir tai,

I kad mums, šios rūšies 
! sportininkams, Olimpiado- 
i je buvo primestos žaidimo 
taisyklės, kurios iš tikrųjų 
yra sunkiai suderinamos 
su orasvydžio žaidimu. 
Kaip sportininkai? Gerai 
atrodo vyrai. Ypač pas jus 
stiprūs krepšininkai. Leng- 

>, ta*

v •tai mūsų šiaudines pasto
gės ūkininkas ir darbinin
kas. Tai tas kaimietis su 
menku ginklu rankoje, at
vira, bet tvirta krūtine, 
grūmės su priešu ir kūrė 
savo valstybę.

“Iš gajų atžalų išaugo 
sveikas liemuo. Šiaudinio 
kaimo šeimininkui norė
čiau čia sukurti ir pasaky
ti gražiausią poemą. Mes' 
privalome mesti dar vieną! 
šūkį: — šviesuomenė vei
du i kaimą! Nes tik iš to

H Rugių Nuo Miežių Mes
• v

v •
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Latvijos ir Brazilijos lietu- eina prie galo. Įdomu iš- 
viai apie Olimpiadą ir įspū- girsti jų nuomonę apie Pir- 
džius Lietuvoje. “I 
kai” ir “kloneliai” tarp lie

tuvių. Visų simpatijos 
vilniečiams.

XX Amž. rašo:
Pastarosiomis dienomis

Kalniu- mąją Tautinę Olimpiadą, Y?^ atletika silpnoka 
todėl leidžiuosi jų ieškoti e‘a« ”^1. dldeles
po Kauną.

Latvijos lietuvius sporti
ninkus randu J. Jablons
kio vardo pradžios mokyk
loje. Mokytojų kambary; 

; Latvijos lietuvaitės tvar-j 
iko savo drabužius — ma- 

laisvesnės pasijutu- 
, kitos sįog, ruošiasi pasišvaistyti

I pastangos, pažanga.
— Ar daug medalių parsi- 

vešite?
— Du aukso, vieną sidab

ro ir vieną bronzos. Būtu
me gavę ir ūž orasvydį, ta
čiau, kaip minėjau, jo ne- 

i pripažino...
— Ar jau susipažinote su 

m . v . .. T P° Kauną. Ligi šiol juk ne- kitų valstybių lietuviais?Tai šventes nuotaika. O _ Aru™™™ hiėiniia.

Šv. Cecilijos

tiek įdomiai mo-

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. Pautams,
K V. Centro Raštininkas.

žaliojo kaimo triško ir j daugelis Olimpiados var- 
trikšta sveikiausias tautos žybininkų jau yra laisves- - 
gyvybės šaltinis. ! ni, nes fcaį kurjos varžybos įYį *

“Mes visad turime nepa-! jau visiškai baigtos : ’
miršti esą karšti lietuviai —----------------------

laiko. Paskubomis jos 
Sii balPg‘ praleldz,a vtbal",n'iglodina sukneles, taiso ke-

tą kuklųjį, paskendusį za- kenai paprastus sekmadie- ® 
liumuose kaimą, iš. kurio nius ir kitas ' savaitės die-Į 
mes patys esame kilę.

“Mes sykiu būsime geri 
krikščionys, sąmoningi 
katalikai, neleisim niekam 
niekinti kataliko vardą. 
Mes būsime lietuviai kata
likiškiausi ir katalikai lie
tu viškiausi.

“Ilgo vergavimo pėdsa
kai pamažu dįld. Mes dar 
daug kuom atsilikom nuo 
savo kaimynų. Reikia dar 
daugiau mokslo, kultūros. 
Kaimynai jau turi 6-rių ki
ti net aštuonerių metų pra
džios mokslą, — mes dar 
ketverių metų. Yra pas 
mus šiek tiek ir ištyžimo: 
Sakysim įvyksta kokios 
sporto rungtynės su neku- 
riais kaimynais, ir jei ne
dalyvautų bent pora ame
rikonų — gal lengvai tektų 
pralaimėti.

“Vis tiek Vabalninkiečiai 
daugeliu atvejų yra kitoms 
apylinkėms pavyzdys — 
ant galo pastebėjo prof. 
Pakštas — Jūsų apylinkės 
išaugino eilę žymių inteli
gentų; jūsų chorui nebėda 
būtų pasirodyti ir sostinėj, 
o jūsų bažnyčia puošni, 
kaip katedra!...”

Paskutiniai kalbėtojo žo
džiai turi nemaža tiesos. 
Vabalninkėnai davė Lietu
vai nemaža mokytų ir su
manių vyrų. Tiesa buvo 
vienas kitas paklydėlis, bet 
daugelį pažįsta visas kraš
tas, kurie nemaža yra nu
veikę tėvynės naudai (V. 
Karoblis, K. Šakenis, E. 
Galvanauskas, Vyt. Petru
lis) — be jokio priekaišto.

Tas iškilmes vainikavo— 
dainų valandėlė, kurią iš
pildė jungtinis (Biržų,! 
Krinčino, Aliravos, Sala
miesčio, Palėvenės, Gela
žių ir Vabalninku) chorai. 
Komp. Kaveckui diriguo
jant.

Suprantama, tos, Katali
kų Dienos suruošime dau
giausia rūpinosi gerbia
mas, -jau dvidešimt metų 
klebonaujantis Vabalnin
ke kanauninkas M. Kirlys, za”.

— Artimiausiai bičiulia- 
vomės su broliais vilnie
čiais. Amerikos lietuviai 
geri vyrai, tačiau juose 
mes jaučiame išdidumo, 
kuris mus varžo. Tiesa, sa- 

dar neturėjome ge-

puraites ir visos kartu,
kaip pabaidytos paukštėsnas? — Žinoma kaip ir vi-. .. J r

si, maždaug v1Soje Lietu-1 |etą yyrų randu
V°Te’j- -x- v i • i - i Vieni po sunkaus darbo ii- kant,Įsidėmėtina vabalnmke-. gisį kįtį u šneku- ros progos artimiau susi-
v-ioi mnlrini mnlro noHarvTi ’ JT « _ __

. ., . -j -j .• 0101, zvivi tai m oavyc 0iivn.u *

nai puikiai moka padaryti ^.įuojasį įspūdžiais dalina- draugauti. Buvo suruoštas

I

■ _____Jh
KekUetuYojeYokieaų?'

Kaip žinia, Hitleris skel
bią visų vokiečių suvieniji
mo šūkį. O beveik visi Vo
kietijos kaimynai turi dau
giau ar mažiau ir vokiečių. 
Todėl vokiečių suvieniji
mo pastangos Vokietijos 
kaimynuose kelia nerimą.

Vokiečiai dabar skaičiuo
ja, kiek kurioje šalyje yra 
vokiečių. Jie tiktai Euro
poje priskaito 87.500.000 
vokiečių, o kitose pasaulio 
dalyse dar apie 10.000.000. 
Paskutiniu laiku vokiečių 
propaganda skelbia, kad 
Lietuvoje gyveną 190.000 
vokiečių. Ir nenurodo, iš 
kur tokią skaitlinę ištrau
kė. Tuo tarpu, gyventojų 
surašymo duomenimis, vo
kiečių Lietuvoje yra apie 
88.000. Klaipėdos krašte 
skaitoma 59.000, o visur 
kitur dar 29.000. Taigi 
matome, kad vokiečiai sa
vo tautiečių Lietuvoje pri
skaito virš dvigubai dau
giau, negu lietuviai.

Tiesa, sunkiau Lietuvių 
ir vokiečių skaičių nustaty
ti Klaipėdos krašte, nes 
čia daugelis suvokietėju- 
sių lietuvių vadina save 
stačiai klaipėdiškiais, o ne 
lietuviais ar vokiečiais. 
Šiaip ar taip, vokiečių 
skaičiavimas smarkiai per
dėtas. Tsb.

Benediktinių Bažnyčioje
Randa Senienų

Rengiant Švč. 
adoracijai,

Kaunas — 
Sakramento 
Benediktinių bažnyčią šie
met remontuojama iš pa
grindų. Po bažnyčia rastos 
ligi šiol nežinomos rūsys 
ir kapai. Taip pat rasta ir 
senų paveikslų. Bažnyčios 
remontas bus baigtas ligi 
rudens. Amžinoji Šven
čiausio Sakramento adora
cija manoma įrengti dar 
šiemet.

naminį alų. Atvykę iš Kau
no ar kitur pas vabalnin- 
kėnus bičiuliai pirmiausiai 
prašo duoti paragaut na-! 
mų darbo alučio. Bet tiesą 
pasakius — visai prašyti 
nė nereikės. Alaus vieną 
kitą statinėlę dažnas ūki
ninkas atsargoj turi “dėl 
nelaukto svečio”. Ir žino
ma nieko iš pasitaikiusio 
neužmirš pavaišinti.’

Vabalninkėnai daro alų pamatyti, nes visą laiką kursi ją būtų buvęs galima 
Velykoms, Kalėdoms — tai ‘ buvo me užimti Olimpiado-j ir mus pakviesti. Manau, 
jau paprasta. Žinoma nė je. Dabar pajutome po sa- kad kuo daugiau mes ben- 
vestuvės ne krikštynos ir!vo kojų žemę ir tikimės drausime vieni su kitais, 
pagaliau — ne pakasinos galėsią plačiau susipažinti tuo daugiau bus iš to nau- 
sausos nebus. Bet visi ūki- su Kaunu, o gal net ir di- dos. Gal taip jau reikia, 
ninkai daro alų šienapiū- dėsniais Lietuvos plotais, bet jaustis žemesniems už 
čiai, javų kūlimui ir linų Mums labai malonu būtų kitus vis dėlto nėra malo- 
minimui. į bent trumpą laiką pabuvo- nu... Šiaip jau pabuvoti i labai gerbia už darbštumą

Daryti alutį, pats gerk! ti Lietuvos kaime, nes dau- Lietuvoje be galo malonu, |įr sąžiningumą. Darbą gau- 
kiek nori ir svečią vaišink guma esame gimę ir augę tik gaila, kad taip trumpai 
iki jis nuo kojų nuvirs — Rygoje, todėl kaimas mes čia būsime. Išvažiuo-

~ ‘ ’ mums yra nepažįstamas, sime geriausių įspūdžių ly-
Nepatogu prisipažinti, ta- dimi. Esame dėkingi už 
čiau tai tiesa: jei jūs dau-* vaišingumą. Gal mes tru- 
geliui iš mūsų parodytu- pūtį per silpnai pasirodė- 
mėte javus, tai tikriausiai me, tačiau neužmirškite, 
rugių nuo miežių neats- kad ne vien sportu mes pa- 
kirtume... laikome Latvijoje lietuvy-
— Kauną vis dėlto jau bę. Juk mes esame kartu ir 

šiek tiek matėte. Kaip jis mokytojai, ir dainininkai, 
atrodo, palyginus su Ry- ir sportininkai, be to turi-! 

ga? me ir savo tiesiogines pa-
— Žinoma, už Rygą ma-reigas, iš kurių valgome 

žesnis, tačiau labai jaukus; duonos kąsnį. Ateity pasi- 
miestas. Atvažiavęs į kitą! stengsime būti stipresni, 
miestą visada jautiesi kaž- ; Dirbame kiek galime dirb- 
kaip nejaukiai, tačiau Kau-i ti, — baigė p. A. Uldukis. 

j ne kas kita: čia jautiesi iš Atsisveikinęs su Latvijos 
karto, kaip namie. Be to,! lietuviais, traukiu ieškoti 

; miestas labai švarus ir jau-i “brazilų”. Pasibeldžiu į 
kus. , j vieno Lietuvos viešbučio
— Koki įspūdžiai iš Olim-| kambario duris, kurias ati- 

piados? Kaip atrodo mūsų į daro milžinas. Tai Sao 
sportininkai?

— Jūsų stadi jonas

palyginti, tvarka nėra bio-' sutikęs stipresnio už save.
ga, tačiau yra ir trūkumų.' — Kiek gavote medalių?

Mes su broliais vilniečiais
vis dėlto jaučiamės nūs-jungiausi ne savo srityse: 
kriausti. Jie laimėjo pirmą, sunkumų kilnojime, rutu- 
vietą, mes antrą orasvydyjlio stūmime ir bokse.

si. Salė, kurią iš anksčiau susipažinimas, tačiau susi- 
pažįstu, nebepanaši į save;! pažinti aplinkybės buvo 
tai greičiau kareivinės; vi-! gana nepatogios. Metropo- 

; durį staliukas, pasieniais lis ne tokia vieta. Gal būtų 
ir scenoje grūste sugrūstos geriau tą susipažinimą or- 
lovos. ganizuoti demokratiškes-
- Kaip jauc.ates7-.klau. dau"jau krinta į akis 

s.u sport.n.nką Aleksan-pačįJ Jvadovyb& kįek
nevienodas visų lietuvių

— Labai gerai. Ligi šiol traktavimas. Į Amerikos 
negalėjome beveik nieko lietuviams suruoštą eks-

viskas leista. Bet gink Die 
ve!
už pinigą: tuomet gali 
laukti nemalonumų: — 
baudos pinigais ir susipa
žinti su dabokle.

Nesenai Kaune atidary
tas Zoologijos Daržas. Ten 
sutalpinti Lietuvos gam-j 
tos žvėrys ir žvėreliai. Ant 
narvų pridėtos lentelės su! 
parašais kas ką mėgsta? 
Vieni žvėreliai “mėgsta 
baltą sūrį”, kiti uogas, tre
ti mėsą ir tt. Vienam laik
rašty vienas štai ką para
šė:

“O ką reikėtų užrašyti 
ant narvo jeigu ;-
tų uždarytas ?
Žvėrys pasitenkina vienu 
valgiu ir tyru vandenėliu. 
O dvikojui tektų užrašyti 
tokį parašą: “Mėgstu viso
kį šlamštą, ypač samogo- 
ną, šamarlaką, nelenkiu nė 
valstybinės”. Taip. O kai 
kam tiktų ir toks parašas: 
“Mėgstu tirštą miežinį a- 
lutį su geroką apvinių do-

neparduok niekam 
tuomet gali

t

Į Paulo lietuvis p. Žičkus, ži- 
tie- nomas visoje Brazilijoje 

rojus. Olimpiadoje,; imtininkas, kuris dar nėra

Tris tik bronzos, ne3

Rungdamasis savo srity, 
būčiau gavęs aukštesnio 
laipsnio dovaną.

— Kaip jaučiatės Brazili
joje?

— Negaliu skųstis, kad 
blogai. Užsidirbu duonos 
kąsnį, ir gerai. Lietuviams 
Brazilijoje nėra jau taip 
gerai, tačiau nėra ir per 
blogai. Brazilai lietuvius

ti lietuviai turi visas pir
menybes. Pastaruoju laiko, 
lietuvių veiklą labai silpni
na karo stovis: sunku su
šaukti susirinkimus, su
ruošti vakarėlius, nes be
veik neįmanoma gauti lei
dimą.
— Kaip patenkinti Olim

piada?
— Labai esu patenkintas 

ir Olimpiada, ir ta proga, 
kad gavau pamatyti savo 
tėvynę, kurioje taip trum
pai iš viso esu gyvenęs. Ne
paprastai malonu buvo su
sipažinti ir su kitose vals
tybėse gyvenančiais bro
liais. Truputį gal nemalo
nu, kad Amerikos lietuviai 
į mus lyg ir iš aukšto žiūri. 
Man rodos, čia visi turėtu
me jaustis lygūs.,. Meš, 
Brazilijos lietuviai, labai 
artimai susidraugąvomė 
su broliais vilniečiais.

Jaučiu, kad jiems nema
lonu kalbėti apie “nelygu
mus”, mums apie juos dar 
nemaloniau rašyti, bet rei
kia. Reikia pasisakyti, kad 
kitą kartą tai nesikartotų.
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MOHTELLO, MASS. prirengta ar bent baigiama 
rengti.

Vasaros kaitra neturi vie
tos Viloje. Geresnio ir vė
sesnio pavėsio niekur ne
rasite, kaip po tais šimt
mečiais ąžuolais Vilos gi
rioje ir sode, kur derlinga 
pieva jau dabar margu
liuoja ilgais stalais, minkš
tomis sėdynėmis ir senovi
niais tikrai lietuviškais 
suoleliais. Po šimts pyp-

LDS2-ros KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

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

Valdyba.

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero Parapija

užmiršęs. Žinoma bus, na, 
kaip gi ne. Turi būti šo
kiams aikštė. Ir dar kokia. 
Gros kapeli ja ar orkestras.

Bet baikos baikomis; Se
selės visomis pastangomis 
stengiasi kuokruopščiau- 
siai viską mums parūpinti. 
Jos mūsų pagelbos reika
lingos. Jųjų mokinės ruo
šiasi tarnauti Dievui ir 
mūsų vaikučiams; daugu-

Metinis Piknikas
LRKSA 41 kuopos meti

nis piknikas įvyks rugpiū-1 _ ___
P.T mrtų’jųjų“mokinių“pare'i- 

na įg neturįįngų( nepasitu
rinčių šeimų ir negali nei 
už savo mokslą nei už už
laikymą atsilyginti. Už tai 
Seselės reikalingos visų 
mūsų pagelbos. Jos kvie
čia mus į talką. O mes vis-

ke. Piknikas prasidės pir
mą valandą po pietų ir tę
sis iki vėlumos. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Vakare 
gi Frank Navis orkestras 
salėje gros linksmas melo
dijas.

Todėl visi nariai ir narės tiek važiuojame kur nors 
kviečiami šiame piknike pasilinksminti, pasivažinė- 
dalyvauti. Taipgi kviečia- ti, pasisvečiuoti; tai kodėl 
me ir kitų miestų bei mies- ne į Vilą, kur dvejopą tiks- 
telių lietuvius dalyvauti, lą atsieksime: ir patys pa- 
Mūsų darbščios gaspadinės silinksminsime, gražiai 
visus vaišins skaniais vai- dieną praleisime ir tuo pa- 
giais ir gėrimais. Atsilan- čiu Seselėms padėsime 
kę nesigailėsite. Širdingai šventą darbą dirbti. Už ką 

Rengėjai ir Kazimierietės liks mums 
Komitetas, iš širdies amžinai

----  gos.
Tad rengkimės 

mums surengtą išvažiavi- 
Grigakis“‘“sėkan“l"1?’.1ru8:s®Jo dieną' Na>

kviečia

I

I
I
I

dekin-

TRILYPIS

PIKNIKAS
RENGIA

Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos

j nors jį priims į savo radio Noreikam — sūnų. Visi 
’ grupę. J. Kazlauskas žadaJ
toliau lavintis paišyboje, par. bažnyčioje. Krikšto 
Jis yra pardavęs vieną sa- Sakramentą suteikė kleb. 
vo piešinį tūlam biznieriui 
ant Centrai gatvės. Cou- 
rier - Citizen Spaudimo 
bendrovėje lietuvius atsto
vauja P. Kačinskaitė.

Šiomis dienomis pas savo dejo žydėti. Niekas negali 
tėvelius lankosi Sesuo Bri- atsiminti, kad kada nors 
gitą iš Detroit. Ponai J. būtų žydėję sodai rugpiū- 

i čio mėnesį. Išrodo, kad bus 
daug obuolių.

apkrikštyti Šv. Kryžiaus

kun. Praspalius.

SODAS ŽYDI
Mūsų klebono kun. Pras- 

palio pasodintas sodas pra-

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

Romuvos Parke Montello, Mass.
I

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

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

GREENFIELD, MASS.

i
I

Grigai tuo džiaugiasi. Se
suo Brigita yra Pranciškie- 
tė. Ji gėrisi mūsų gražia 
bažnyčia. Kartu su ja at
vyko ir Sesuo Luiza. P-nas 
J. Grigas yra visų žinomas 
plaukų kirpėjas.

Neužilgo miesto mayoras 
paskelbs šių metų mokės- v. . , __
nių sumą. Sakoma, bus arti "'5’™"°
49 dolerių. Tai aukšti mo- 
kesniai. Šiais laikais Lo- 
wellyje daug šeimų šelpia 
miestas.

Ponas J. Balevičius jau 
namie, ir laipsniškai sveik
sta. Linkime ponui J. Bale- 
vičiui kogreičiausia pa
sveikti. Jis yra Šv. Vardo 
draugijos pirmininkas.

P-nai R. Staniulioniai pe
reitą savaitę šventė 25 me
tų vedybinio gyvenimo ju-

PARAPIJOS PIKNIKAS
Per klaidą buvo paskelb

ta, kad Šv. Kryžiaus par. 
piknikas įvyks rugpiūčio 
26 d. Bet dabar tikrai su-
v •

26, o sekmadienį, rugpiū
čio, 21 d., Velley parke. 
Pikniko rengimo komisijo
je yra: P. Ambrožaitis, Pr. 
Gudelis, L. Ražauskas. 
Kviečia visus dalyvauti 
šiame piknike.

ANTRAS KERMOŠIUS

KVIETIMAS i
Jau visiems žinoma, kad 

Juozas i 
čiuose valstybės rinkimuo
se kandidatuos į valstybės 
atstovus iš 4-to distrikto.Į 
Juozas Grigaitis yra dabar 
councilman. Todėl visi lie-Į 
tuviai piliečiai pasiskubin
kite užsiregistruoti iki f 
rugpūČio 31 dienos. Rinki
mai kandidatų įvyks rug-'gįj^

į tą

tai iki pasimatymo.
Juozas Pavėsis.

Stud. Ant. Tamulis

tah’os ir Oregon’o valsty
bes. Lauksime progos iš
klausyti jojo įspūdžių ir 
pamatyti gražių, jo paties 
nutrauktų, paveikslų, ku
rių vertę galime atspėti 
žinodami klebono gabumus 
ir iškalbą.

Parapijiečiai, sveikina 
kun. Pranciškų Strakaus- 
ką ir linki jam sveikatos.

Sveikiname kun. Stra- 
kausko gerą mamytę, kuri 
kartu važinėjo ir grįžo su 
juo. Džiaugiamės matyda
mi ją geroje sveikatoje!

v •

WESTFIELD, MASS.
Cauntry Fair

Šv. Kazimiero parapija 
rengiasi prie didelio paren- 

- - - - kuris įvyks šio mė
sė jo 20 dieną. Visi lietuviai nesio 25, 26 ir 27 d. netoli 
atiduokite savo balsus lie- bažnyčios. Vieta labai gra- 
tuviui Juozui Grigaičiui. ži ir dar puošiama. “Plat- 
Lietuvių Demokratų pilie- forma” šokiams jau baig
čių klubo susirinkimas įvy- j-a. orkestras užsakytas, ir 
ko rugpiūčio 15 dieną, Šv. kitokie prirengiamieji dar- 
Kazimiero par. mokyklos bai atlikti. Kiekvieną va- 
kambariuose, įkuriame nu- karą prasidės 6 p. m. Tad 
4.-4. 4.. t ry _ .. , netik Westfieldo

gyventojai, bet ir visi lie
tuviai arčiau ar toliau gy
venantieji nuo Westfieldo 
atvykti pas mus minėtose 
dienose. Visi pamatysite 
gražų mūsų parengimą ir 
turėsite smagiausi savo 
gyvenime laiką.

tarta remti Juozo Grigai- prašomi 
čio kandidatūra. Prie to 
nutarta lietuviams pagel
bėti tapti šios šalies pilie
čiais. Rap.

PHILADELPHIA, PA
Švento Kazimiero Parap.
Atsimenate, kaip pernai| 

visi tikrai lietuviškai pasi
linksminome Juozapo Ma
rijos Viloje! Tai buvo pik-

y* •

Piliečių Piknikas
Praeitą sekmadienį įvyko

Šv. Kryžiaus par. moky
klos fondui išauginti visi 

1 nuoširdžiai darbuojasi. O 
biliejų. P-nai Staniulioniai yPa^ kleb. kun. L. Praspa- 

gražią šeimyną. lius’ Parapijos komisija ir 
jiems sulaukti trustysai. Visi kalba, kad 
jubiliejaus ir 1939 m. turėsime pasistatę 

daug linksmiausių mokyblą. Dieve padėk!

augina
Linkime 
auksinio 
daug,
metų. Jokūbas Znakorius.

mylimas jaunikaitis. Jis y- 
ra North Eastern Univer
siteto alumnas. Visi linki
me Jonui geriausių sėk
mių.

Kažin kur per šias dienas 
randasi panelės E. ir O. A- _ 
laburda i t ė s? Malonu šios kolonijos. Bet tai įvy- kaiP skaniai ir ekonomiškai pa
matyti panelės J. Norinke- ko dėlto, kad veiklesnieji ĮSaminti valgius. . 
vičiūtes su malonia šypse- jaunuoliai buvo išvykę į L. i ^et. n^r°d°; k‘Up,
na. Viktoras Ramaneckas, Vyčių seimą. Lietuvos Vy- —- — - ~ ■-
iš tikrųjų, yra tikras tūlo ■ čių Seime atstovais buvo 223 Mslapi^ 
Lowellio dienraščio rėmė- šie: Pr. Gudelis, J. Galdi-I________ -____________

I

jas. V. Buja yra Rialto te
atro savininko giriamas ir 
saugomas kaipo brangus 
asmuo. Nežinau, bet atro
do, kad A. Norkūnaitė šio
mis dienomis yra labai lin
ksma. Gaila, kad V. An- 
druškevičiūtė dirba Bos
tone, nes čia Lowellyje 
mes jos pasigendame. Ar 

- .................. , , , J E. Kašėtaitė yra išvykusi
sėjo 6 d. vyksta j Mariana- sinnkimus ir dalyvaudami Kaiifornijon> nes jos jau 
polio Kolegiją studijoms, bendroje Šventoje Komu-] kiek laiko nematyti? A. 
Išleistuvių parengimas į- nijoje. Istikrųjų čia pas Kupčiūnas grįžo iš atos- 
vyks rugsėjo 3 d., 7:30 vai. mumis “dzūkeliai” rūpina- togų kurias praIeido Ver-

I

PAGYRIMAS
Seniai priderėjo duoti 

kreditą toms draugijoms, 
ir jųjų nariams-ėms, ku

šlos kolonijos lietuviai'rios reguliariškai išpildo
rengia išleistuves stud.'savo religines priedermes, 
Ant. Tamuliui, kuris rug-:pavyzdžiui: lankydami su- 

• > r___ •______ ' nlrimiic’ ir rInhnTn nrln rni
1

si netik išlaikyti kūno svei
katą, bet kad ir sielos svei-

vakare, Knights of Colum
bus svetainėje. Išleistuvių 
rengimo komisiją sudaro kata nenusilpnėtų. 
šie: Andrius Dėdinas, An- ----------
tanas Janeliūnas, <____
Tamulis.

Stud. Ant. Tamulis kiek nutarta pradėti rudens vei- 
laiko atgal atvyko iš Lie- kimą. 
tuvos. Atvykęs į J. V. ir

Jonas PARAPIJOS PIKNIKAS
Pasibaigus atostogoms

mont valstybėje. E. Tubi- 
niūtė, turėtų priklausyti 
prie parapijos choro. J. 
Kasinskas, yra Lowellio 
vienas iš geriausių tenorų. 
National Broadcasting 
Company atstovai kada

Jurgis Spurgis.

DAYTON, OHIO VALGIŲ GAMINIMAS
Ką tik išėjo iš spaudos Valgiu

Jau antra savaitė prabė- Gaminimo Knyga, kurioje yra 
go ir nesimatė žinučių iš daugybė receptą — nurodymą

Taipgi šioje

sigaminti iš įvairių, vaisiu vyną. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi

kas, E. Skačkauskaitė, P., 
Scott, J. Augustas, E. Au
gustas, M. Zakar, M. Sinke-Į 
vičiūtė, J. Šomintos, J. i 
Monas, S. Vaitkus. Pranas 
Gudelis sugrįžo vėl išrink-! 
tas vice - pirmininku. Ats
tovai pasakoja dabar savo 
įspūdžius: vieni giria Bos-' 
toniečius, o kiti Chicagie- 
čius, o dar kiti New Jer-j 
sey’iečius. Didžiausias kre
ditas priklauso Aušros 
Vartų par. Vyčiams, kurie 
suruošė seimą.

v •

Sykes S Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

LANKĖSI GARNYS
ir pp. V. ir E. Augustaus- 

kam paliko gražų sūnų, pp. 
J. ir U. Daugelam dukrelę,! 
pp. P. ir S. Kenzikam —' 
dukrelę ir pp. Jonui ir Elz.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

nikas! Net dabar ima galvą ^estfieldo Tautų ben- 
skaudėti, tik pamanius a.;dras piliečių piknikas. Die- 
pie tą apsiblaususį rytojų na Pasitaike graži, žmonių 
po visų tų malonumų! Į susirinko Įvairių tautų ga- 

Telaikosi lietuviai savona. skaitlingai. Atsilankė 
gegužines Lietuvoje. Tos ?vairusv Politikienai, tarpe 
gegužinės, toli gražu, ne- kur1^ buvo visiems gerai 
begali mūsų lietuvių dienai žinomi Mrs. Burke, Mr. J. 
prilygti. Jei tenai gegutė Sullivan ir k., kurie pasa- 
jiems kukuoja, tai mums kė politines kalbas. Tarpe 
čia lakštingala šokia. Bet kitl* įvairumų lietuviai su 
kad tave vilkai, ką gi čia slavokais traukė virvę. Lie- 
bekalbėti apie lakštingalą, tuviai išėjo laimėtojais. 
Kai mūsų lietuvaitės ima 
dainuoti, tai jos ir pačią 
lakštingalą užliūliuoja. O 
ką dar čia sakyti kai mes apsirgo. Vietinėje ligoninė- 
vyručiai užtraukiame! At- je padarė operaciją ir rei- 
simenate pernai!

Taip,

SERGA
Pranas Volskus sunkiai

AT* aya AriA-AriA

kos kraštus, bet taip gi U-’pirmininkas, gabus,

Pirmas šių veikimų, ir di- 
apsistojęs "šioje kolonijoje džiausiąs bus parapijos 
pradėjo bendradarbiauti, piknikas, kuris įvyks rug- 
laikraščiui “Darbininkui”, piūčio 21 d. 1938 m. erd- 
Taipgi jis darbavosi ir or- yingame ir gražiame par- 
ganizacijose.

Stud. Tamulis užsitar-

kia tikėtis, kad Pranas 
Taip, draugučiai, taip greit pasveiks ir vėl kaip ir 

pernai buvo, taip ir šįmet j visados matysime sveikųjų 
bus. Dar ir kaip! Viskas ir linksmųjų tarpe. Rap.

V •
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Kviečiami visi kaimynai. ’ ♦♦♦
___  _____ Lowelliečiai pasikvieski-X 

nėlę adresu: Andrew Dedi- savo pažįstamus, dėdes 
nas, 55 Mill St., Greenfield, ir dėdienes, kūmus ir kū- y 

mas, švogerius ir švoger- Y 
, — visas gimines ir at- *|*

X

v •

ke, kuris randasi prie “Coq 
D’or Inn.,” Allardvale,

navo visų paramos. Todėl ^ass- 
kviečiame visus į išleistu-!. Pikniko rengimo komisi- 
vių bankietą rugsėjo 3 d., ją i^ėjo daug darbo, kad 
7:30 vai. vakare. Jeigu kas šis^piknikas pavyktų, 
negali atvykti tai gali pa
siųsti sveikinimą ar dova-

Mass.
Išleistuvių bankieto pel- kas, 

«—Sa_±»_a-----siveskite į:
Šv. Juozapo parapijos X 

pikniką! Rugpiūčio 21, X 
1938 m., prie Coq D’or Inn.,1 X 
Allardvale, Mass. X

Ten būsime, pasimatysi- X 
me! “Rūdininkas” X

nas bus įteiktas stud. Ant. 
Tamuliui. Kvieslys.

LOWELL, MASS.
SVEIKINAME

Pasibaigus atostogoms, 
kurios tęsėsi suvirš mėne
sį, sugrįžo tarp savųjų my
limas klebonas kun. Pran-Bent’s Court, sėkmingai’t* 
ciškus Strakauskas. Atos-'išlaikė Civil Service kvoti-!x 
togų metu kun. Strakaus- mus į “rodman”. Jis yra & 
kas aplankė įdomiausias antras iš eilės. Jonas, yra, IX 
vietas — netik šaltos Alas-' parapijos didžiojo choro1 ♦♦♦

, ŠIS-TAS
Jonas Norinkevičius, nuo

SVARBUS? PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

I

13

Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių Įstaiga yra 
moderniškai Įrengta su vėliausios mados Įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

ši laidotuvių Įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių Įrankius. Kadangi šiai Įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, užtai 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.

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

Juozas J. Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865
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Penktadienis, Rugpiūčio 19,1938

Žinios Iš Lietuvos
Vokiečiai Savo Piliečiams 

Lietuvoj Leidžia Tik 
Pavalgyti

Kaunas 
rio Neringos 
vasaroja ]

— Kuršių užma- 
i kurortuose 

per- 3.000 užsie
niečių, iš kurių daugumas

Krakės
GAISRAS

Liepos 25 d. 22 vai. mies
telyje kilo gaisras Maušo- 
vičiaus gariniame malūne. 
Malūno pastatas mūrinis, 
trijų aukštų, per visą nak-

• _ — - _ * . — •vniekių, 13 aunu . , - . . . :x_
iš Vokietijos. Jie į Lietuvą į J k01 vAsas. Yld.usJ-
išleisti su sąlyga, kad čia de?e‘ Krakių ir Ke-
nieko nepirks išsivežimui. dainių miesto ugniagesiai.
Jiems už atsivežtus pini
gus leidžiama Lietuvoje 
tik pavalgyti ir užsimokėti 
už butą. Grįžtančius iš Lie
tuvos vokiečiai muitinin
kai smulkiai perkrato.

Viešnia Iš Tolumos

Visa laimė, kad buvo rami 
naktis, be vėjo. Jei būtų 
buvęs vėjas, tai visas mies
telis būtų galėjęs supleškė
ti.

Jau prasideda rugiapiūtė. 
Šieno gi ir dobilų šiemet 
gaunama mažiau, negu 
pernai. Visa laimė, kad va
sarojus gražiai atrodo.

Mūsų miestelio laisvama
niai pradėjo vilioti sveti
mas žmonas. Teisėtieji vy
rai, kad atgrasintų laisva
manius nuo savo žmonų, 
be pasigailėjimo “savo teis
mu” juos nubaudžia.

X •

v •

narių. Kredito kooperąty-l 
vai turėjo daugiausia pa
nų —120.000. Jų nuosavas’ 
kapitalas siekė 16 milijonų 
litų; turėjo apie 60 mil. in
dėlį ir buvo išdavę apie 80 
mil. paskolų.

Prekybos kooperatyvai 
dabar turi arti 300 prekių 
parduotuvių su 1200 tar
nautojų. .Daugumas šių 
kooperatyvų yra Lietuvos 
Žemės Ūkio Kooperatyvų 
Sąjungos nariai (Lietū
kio). Dabar visos 100% 
dirbtinių trąšų, 40% žiba
lo, 92% druskos, 42% ce
mento, 80% žemės ūkio 
mašinų, 80% cukraus par
duodama per kooperaty
vus. Kooperatyvai įnešė 
daugiau padorumo į pre
kybą, pagerino prekių rū- 
v • SI-

k
 Pieno perdirbimo bendro^ 
ų pieninės pernai suėmė 
ūkininkų 420 milijonus 

kilogramų pieno, pagami
no 17 milijonų kilogramų 
sviesto; sviesto parduota į ! 
užsienius už 47 mil. litų. ! 
Veikė 188 pieninės ir 200 į 

grietinės nugriebimo punk- ; 
tai.

Šie skaičiai rodo, kad 
Lietuvos kooperacija jau ! 
yra pusėtinai išaugusi ir e- ; 
konominiam krašto gyve- J 
nime užima gana svarbią Į 
vietą. Tačiau kooperaty- ' 
vams darbo dirva dar gana ! 
plati. Sakysim, kooperaty- ; 
vai dar visai menkai daly- ; 
vauja gamyboje, atseit į 
pramonėje, kur vyrauja I 
privatinis ir daugiausia ki- | 
tataučių kapitalas ir vado- g 
vavimas. 1

Į Kauną atvažiavo iš Pie
tų Afrikos, iš Pretorijos 
jniesto, lietuvaitė p. Mari
ja Kuisyto. Pretorijoj gy
vena apie 30 lietuvių, o vi
soj Pietų Afrikoj apie 200 
žmonių. P. Kuisyto gimus 
ir augus Pietų Afrikoj, su 
gražia erudicija ir pietie
tišku temperamentu, kalba 
lietuviškai, pasižemaičiuo- 
dama. Kuisių šeimoje sve-lpO pietų pro Daugus praū- 
čiavosi kitados prof. Pakš-žė didelis lietus su perkū- 
tas, bekeliaudamas po Pie-į nija. Dauguose uždegė
tų Afriką, ir šita pažintis; Vinco Puzono tvartą. Apy

linkėje buvo matyti dar 
penki gaisrai. Tokio griau
stinio trankymosi dar žmo
nės nebuvo girdėję.

Milžiniški Nuostoliai, Kuriuos Padarė Smarki Ir 
Žiauri Audra

Penki Gaisrai Dauguose
Rugpiūčio 1 d. 3—5 vai.

tas, bekeliaudamas po Pie 
tų Afriką, ir šita pažintis! 
prisidėjo prie to, kad toli
mojo karštojo krašto lietu
vaitė atvažiavo tėvų krašto 
pamatyti.

Lietuvos Kooperatyvų Veikla Ir Reikšmė
Kaune kiek laiko atgal įbią vietą Lietuvos ūkinia- 

įvyko jubiliejinis Lietuvos me ir kultūriniame gyveni- 
kooperatyvų atstovų suva-!me. Lietuvių turtuolių ne- 
žiavimas - kongresas. Da- buvo; visa prekyba ir pra- 
lyvavo 300 atstovų. Suėjo monė buvo kitataučių ran- 
65 metai, kai pradėjo kur- koše. Lietuviai ekonomi- 
tis pirmieji kredito koope- niame gyvenime pasireikš- 
ratyvai ir 20 metų, kai koo- ti tegalėjo bendromis jėgo- 
peratyvai veikia nepriklau- mis. Taigi ir būrėsi į koo- 
somoje Lietuvoje. Šių su-: 
kakčių proga kongrese pla
čiai buvo peržvelgtas visų 
sričių kooperatyvų veiki
mas ir reikšmė.

Jau nuo 1937 metų Kau
no gubernijoje pradėta 
steigti taupomąsias - skoli
namąsias bendrovėles. Jų syta, ir dirbta toliau. Per 
skaičius nuolat augo; prieš eilę metų atsirado daugiau 
karą jau buvo apie 200 to- kapitalų, atsirado pramok- 
kių bendrovių su apie 90. slintų ir patyrusių žmonių. 
000 narių. Po 1905 metų, Kooperatyvai ėmė burtis į 
rusų priespaudai sušvelnė- sąjungas ir 
jus, I ‘
steigtis kooperatinės pieni- vos kooperatyvai atkaria- 
nės ir ir kooperatinės pre-.vo nuo kitataučių lietu- 
kybos bendrovės. Tačiau viams žymią vietą preky- 
didysis karas visą koopera- boję, kredite ir dalinai pra
tini darbą ir to darbo vai
sius suardė. Po karo teko 
viską pradėti iš naujo.

Atsipalaidavusi nuo sve
timo jungo, Lietuvos vi
suomenė nuo pat nepri
klausomybės pradžios uo-' 
liai dėjosi į įvairias koope
ratines bendroves. Visiems 
buvo aišku, kad kooperaci
ja gali ir turi užimti svar- peratyvai turėjo 160.000

peratines bendrovėles. Ne
buvo pradžioje kooperaty
vams tinkamos kontrolės, 
trūko patyrusių darbuoto
jų. Todėl kooperatyvams

į teko išgyventi didelių sun
kumų, daug kliūčių nuga
lėti. Nepasisekimų nepai-

• visapusiškai 
kur ne kur pradėjo stiprėti. Per 20 metų Lietu-

Trakų apylinkėje liepos me sudeginta Jono Balnio 
m. 18 d. siautė smarki au-j gyvenamasis namas ir 
dra su liūtimis, ledais ir, tvartas 3.000 litų vertės; 
perkūnija. Ji prasidėjo 4 Kaišiadorių valse., Lome- 
valandą ir liovėsi tik 12.'nių kaime sudeginta Kle- 
Audra, ledai ir perkūnija'menso Alionio gyvenama- 
pridarė milžiniškų nuosto-' sis namas su turtu ir smar
kų, kurių dydis dar neaps-jkiai pritrenkė patį Alionį, 
kaičiuotas. Taip pat per-į kuris gerokai apdegintas ir 
kūnas pritrenkė 7 žmones J paguldytas ligoninėn; Kai- 
iš kurių 4 mirtinai, užmušė! šiadorių valsšč., Aitekonių 
arklį, o padegtuose trobe- kaime sudegino Kazio Ži- 
siuose žuvo keletas smul-y -- a.,
kių gyvulių.

Kaišiadorių valse., Šak
nių kaime mirtinai nutren
kti Albinas Gleščinskas 27 į 
metų amžiaus ir jo sesuo 
Ona 30 metų amžiaus; A-į 

leksandra Gleščinskienė 
taip pat buvo pritrenkta, 
tačiau ją pavyko atgaivin
ti. Trenkė į gyvenamąjį na
mą jiems esant viduje, bet 
namas nepadegtas.

Žaslių valse., Jačiūnų 
kaime mirtinai nutrenkti 
savo gyvenamajame name 
Jonas Alionis, 33 metų am
žiaus ir jo žmona Veroni
ka Alionienė, 30 metų am
žiaus. Namas taip pat ne
padegtas.

Vievio valse., Vilūniškių 
kaime ganykloje nutrenk-j 
tas Stasio Šavareikos 350Įsu jame buvusiu turtu, 
litų vertės arklys; Kaišia-į Be to, ledai apkapojo pa
dorių vaisė., Mižonių kai- sėlius ir daržoves.

žaus daržinę su šių metų 
dobilais, nuostolių per 
1.500 litų; Aukštadvario 
vaisė., Palapiškių kaime 
sudegintas Aleksiūno kluo- 

jnas, nuostoliai/ dar neap- 
į skaičiuoti; Žąslių vaisė., 
■ Kreciūnų kaime sudeginta 
pieninė su visais įrengi
mais ir kitais trobesiais. 
Nuostoliai dar neapskai
čiuoti, bet bus labai dideli; 
Aukštadvario vaisė., Pala
piškių kaime sudeginta A- 
domo Jasionio klojimas ir 
pašiūrė; Žiežmarių vaisė., 

i Buividonių kaime sudegin
tas Jono Ruko labai geras 
klojimas su ūkio mašino
mis ir kitu turtu, nuostolių 
priskaitoma per 12.000 li
tų; Žiežmarių vaisė., Med. 

į Strėvininkų kaime sudegi- 
į no Jurgio Karvelio kluoną

Ar Bus Vilniečiai Apdovanoti Aukso Medaliais?
&

monėje.
Šių metų pradžioje Di

džioje Lietuvoje (be Klai
pėdos Krašto) veikė apie 
1000 įvairių kooperatinių 
bendrovių bei draugijų: — 
268 kredito, 184 prekybos, 

ki- 
žemės ūkio kultūrai 

Visi koo-

192 pieno perdirbimo; 
tos 
kelti draugijos.

Kaunas — Kaip žinome, 
už tinklinį Olimpinis Ko
mitetas nenori skirti auk
so medalio. Tinklinio var
žybas laimėjo Vilniaus lie
tuviai. Dėl tokio olimpinio 
komiteto elgesio plačioji 
sporto visuomenė labai ne
patenkinta. Sporto organi
zacijos tuo reikalu yra pa- 
davusios Olimpiniam ko
mitetui atatinkamą memo
randumą, kuriame nurodo
ma būtiną reikalą apdova
noti vilniečius.

Vargas Su Kuru

We Recommend 
and 

Guarantee

• • •
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Choose your new refrigerator 
from IS stunning Hotpoint 
models. See them today. And 
remember, you can purchase 
one for as little as $1.19 a 
week on Hotpoint’s Friendiy 

Finance Plan.

Laižuva. Baigiamas jau 
šienapiūtis, rugiai dar ne- 
piautini. Vasarojus, lietui 
palijus, taisosi. Tikimąsi, 
kad šįmet pašaro bus už
tektinai. Didesnis vargas 
su kuru. Seniau Laižuvos 
apylinkėje buvo dideli miš
kai, bet dabar jų nebėra. 
Norint malkų gauti, reikia 
gana toli važiuoti ir bran
giai mokėti. Seniau buvo 
galima gauti virbų, kelmų 
iš Latvijos, bet dabar ir čia 
sunkiau parsivežti. Susi
siekimas per rubežių su
varžytas. Čia yra dideli 
durpynai, “kamanąis” va
dinami. Didžioji durpynų 
dalis priklauso valdžiai. 
Turi ir ūkininkai. Šie duo
da norintiems pasikasti 
durpių. Šįmet daug kas 
durpes kasa.

Įsigykite Hotpoint Šaldytuvą
Hotpoint šaldytuvai yra labai ekonomiški ir patvarūs. Šie šaldytuvai 

labai mažai naudoja elektros. Taigi įsigykite Hotpoint ir tikrai džiaugsi
tės, nes jį turėdami — turėsite visus parankumus — bus apsaugotas 
maistas nuo gedimo, turėsite užtektinai ledų ir mažai tekainuos, šaldytu
vą galite įsigyti labai lengvomis sąlygomis, mokėdami tik $1.19 į savaitę.

Union Electrical Supply Co. Ine.,
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

Nuo Audry Jau Nukentėjo 
Per 50 Ūkininkų

Kaunas
'siems nuo ledų, viesulo ir
žaibo yra sudarytas ūki
ninkams šelpti fondas, ku
riame šiuo metu yra apie 
200.000 lit. Šiais metais jau 
yra gauta per 50 prašymų. 
Kiek matyti, daugiausia 
nukentėjusių nuo audros 
ūkininkų yra Raseinių, 
Mažeikių, Šiaulių ir Mari
jampolės apskr. Ten dau
giausia išgriauti trobesiai. 
Nukentėjusių nuo audros 
ū-kų yri žemiai daugiau^ 
nes ne^taC^UipskaičiuoU 
nuostoliai if surašyti ati
tinkami aktai.

j

T

Liepos mėn. 23 d. 8:30 v. 
buvęs Pakuonio pašto vir
šininkas Fel. Baltutis kėsi
nosi nušauti vyr. pašto re
vizorių Dangutį. Fel. Bal-

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

• • •

108 Dorchester Avė-
So. Bost-on, Mass. 

Tel. 1830 SOUth .Boston.
Tfl€FU€UFOR
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Pašte

I

tutis atėjo į revizoriaus 
Bangučio kabinetą ir pasi
girdo trys šūviai. Iš kabi
neto išbėgo F. Baltutis su 
revolveriu rankose. Atbė
gę valdininkai rado Dangu
tį paplūdusį kraujuose. Ki
ti gi pasileido vytis bėgan
tį pasikėsintoją, kuris už-

bėgo į išeinamąją vietą ir 
ten numetė revolverį. Pasi
kėsinto jas dar mėginęs 
sprukti laukan, bet buvo 
sulaikytas bėgant iš rūmų. 
Jį perdavė at.vykusiems 
policijos pareigūnams.

Bangutis nuvežtas į mie
sto ligoninę, kur padaryta

operacija, gyvybei negn 
šia pavojus. Pasikėsinto ja 
Baltutis yra 50 metų vj 
ras, kuris sakosi seniai ja 
rengės atkeršyti už ta 
kad buvo atleistas iš tai 
nybns. Pasikėsintbjas d< 
bar pasodintas į sunki 
darbų kalėjimą.



Penktadienis,Rugpjūčio 19,1938

Jo Motinos Maistą
Reutero Telegramų A- na turke

čiami visi Amerikos Lietu- 
;vių Legionierių postai iš
rinkti atstovus į seimą. 
Nuo 10 narių galima rinkti

DARBININKAS

Aras Pirmiau Pavogė Kūdikį, 0 Paskiau Tik Pas Jį Padėt; 
Ia MntinAc Makt a

NEW BRITAIN, CONN. i Lietuvių Legionierių Seimas
Iš Sąjungiečių Veikimo I . . _. v
Sąjungietės savo mėnesi-' ,'7ks rugseJ0 24 d? a 

niame susirinkime nutarė paĮ0 ”okykl°s
kreiptis į visas katalikiš- ^teineje, 339 Capitol A- 
kas draugijas, kviečiant ve' kampas Broad St'Kvie- 
jas į bendrą veikimą ru
dens sezono sulaukus: ren-' 
gti įvairius vakarus ir pel
ną skirti dėl pagražinimo , . , . .. .
bažnyčios langų. Sumany- ““ an’„ 
mas gražus ir vertas para
mos. Šiam darbui vykdyti 
išrinkta komisija: J. Janu
šonytė, O. Tarasauskaitė ir, 
p. E. Scanlan.

Pereitą sekmadienį visos 
Sąjungietės susitarusios 
nuvyko į pajūrį, kur malo-

to vado. Posto vadai priva-1 
lo dalyvauti seime. Seimas 
bus atidarytas 10 vai. rytą, 
šeštadienį, rugsėjo 24 d.;

: registracija prasidės 8:30 
i vai. ryte. Iš toliau atvažia
vusiems atstovams ir sve
čiams nakvynę parūpins 
Antanas Urbonas, 58 Bab-jniai praleido laiką. Va- . TT J». • x • •- • . , cock St., Hartford, Conn.ziuojant į pajūrį teko pa-i T7 . ’ o . . ’ . v

matyti pereitos savaitės' Vakare, 8 vai. jvyks sau- 
nepaprastos audros ženk- nus Pasihnksnuiumo vaka-j

Lauko teniso vyrų nugalėtojai: kairėje - vieneto Gerulaitis (Šaulių Sąjunga), 
dešinėje - dvejeto Kuprevičius - Giedrys (abu Kauno Teniso Klubo). Iš Lietuvos)

lūs, būtent, Middletown 
miestelyj išversta daug 
medžių, išgriauta šalygat- 
viai.

Tą pačią dieną įvyks ir 
ras, o sekmadienį po pietų/Moterų Auxiliary seimas, 
rugsėjo 25 d. įvyks šauniu vakarėlis ir gegužinė kartu 

'gegužinė, Lietuvių parke, su legionieriais.
East Hartforde - Glaston- 
bury. Prašome visų lietu
vių dalyvauti.

J. Zablaitis,
80 Madison St., 

Hartford, Conn.

gyvu žodžiu jis mums ga
lės papasakoti savo įspū
džius iš aplankytų kraštų, 
ypač mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos.

Reutero Telegramų A- na turke moteris, plovė 
gentūra iš Istambulo pra-drabužius (baltinius). Ne
neša, kad Amasia upės beturėdama kam, namie jį 
krašte, Pietinėje Anatoli- saugoti, — ji atsinešusi 
joje, Turkijoje, viena jau- užpakaly savęs, ant upės 

bankos krašto, pasipuldė 
ir vienintelį 4 savaičių am
žiaus savo sūnelį, kuris jau 
nešamas miegojo, o pagul
dytas ant žemės šiltame o- 
re, — dar giliau įmigo. Jo

Mūsų Atstovai K. A. Vasa
rinėj Mokykloj

Pereitą savaitę pirmą 
kartą mūsų parapijos gy
venime mes turėjome net 
tris atstovus Katalikiškos 
Akcijos vasarinėj mokyk
loj, būtent, kun. dr. L. 
Mendelį ir sodalietės Lilę 
Valčečkaitę ir Oną Mika- 
lajūnaitę. Pamokos buvo 
laikomos Washington Ho- 
tel, Washington, D. C., J. 
V. sostinėje, ir mokykla

javai gerai užaugo ir vis- sutraukė virš 1,000 atsto- 
kas atrodo kuopuikiausiai. vų iš įvairių Amerikos Ka- 
Atliktos Kelionės Pastabos talikiškų centrų.

“Romoje atlankėm Tėvus! 
Marijonus, kurie mus gra-

I

Klebonas Lietuvnikas 
Tėvynėj Lietuvoj

Antradienį, rugpiūčio 16, 
d., kun. Antanas Dubins-’ 
kas gavo laišką nuo mūsų
Klebono, rašytą Kaune, žiai priėmė. Romon pribu- 
rugpiūčio 5 d. Tarp kitko vome birželio 28 d. po pie- 
Klebonas rašo: “Perkelia- tų. Ant rytojaus buvo ŠŠ. 
vę Italiją, Prancūziją ir Petro ir Povilo iškilmės, 
Vokietiją, atvykome į Ky- tad Šv. Tėvas neturėjo jo-

MIRĖ
Rugpiūčio 13 d., General 

ligoninėje po trumpos li
gos, mirė Rozalija Rutkau
skienė, 62 m. amžiaus, gyv. 
77 West St. Paliko nuliūdi
me vyrą Adolphą, sūnų
Antaną ir dvi dukteri — 
R. Bružienę ir J. Burke ir 
seserį Oną Ražaitienė. Ve
lionė atvykus iš Lietuvos 
Amerikoje pragyveno apie 
40 metų. Ji buvo viena iš 
pirmutinių Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos narių — 
tvėrėjų. Buvo uoli katali
kė. Priklausė prie LRKSA 
109 kp., Šv. Rožančiaus ir 
Tretininkų draugijų.

Palaidota iškilmingai su: 
trejomis šv. mišiomis, ku-| 
rias atnašavo kleb. kun.Į 
A. Vaškelis ir kun. P. Kar
tonas prie šoninių altorių,
o prie didžiojo altoriaus bartus pas Stasį Lietuvni- kių audijencijų. Matyti Šv. 
kun. V. Ražaitis, velionės ’ 
sesers sūnus, kuris jai su
teikė paskutinį patarnavi
mą bažnyčioje ir kapuose. 
Vargonais grojo varg. K. 
Žalnieraitis, o solo gražiai- 
giedojo p. Kazimira Ra- 
žaitytė, velionės sesers 
duktė. i

Gražų įspūdį darė, kada 
visa velionės šeima priėmė 
bendrai Šv. Komuniją.

Lai Visagalis suteikia ve
lionės vėlei amžiną links
mybę amžino poilsio na
muose. Lai suteikia Sut/5- 
rėjas stiprybę ir ištvermę 
nuliūdusiai šeimai. T. M.

ką. Stasys, jo žmona ir jų Tėvą būtų reikėję laukti i- 
mergaitės mus pasitiko su ki šeštadienio, o mūsų mar- 
bukietais gėlių rankose šrutas reikalavo, kad išva- 
stotyje. Taipgi giminės iš žiuotumėm iš Romos ket- 
Vilkaviškio ir kitur pribu- virtadienį į Asižių. Tad ir 
vo į Virbaliu stotį manęs neteko pasimatyti su Šv. 
pasitikti, kur atvažiavom Tėvu... Dabar esame Kau- 
liepos 20 d. Pas Stasį Lie- ne pas mano brolio dukters 
tuvniką viešėjom iki sek- dukterį. Sekmadienį, rug- 
madienio, liepos 24 d. Sek- piūčio 7 d. keliausim į Klai- 
madienį iškeliavom į Vii- pėda. Sveikinu Jus, tėveli 
kaviškį pas Bronislava Mu- Mendeli ir visus parapijie- 
raškienę, pas kurią išbuvo- čius. Kun. J. Lietuvnikas”. 
me visą savaitę. Tame lai- Iš šio laiško galima su- 
kotarpyje aplankiau savo prasti, kad mūsų Klebonui 
brolį Tarną. Jis gyveno ge- kelionė per Europą nusise- 
rai: ūkis gražus, gerai su- kė kuogražiausiai. Lauk- 
tvarkytas. Šįmet Lietuvoj sim sugrįžtant, kuomet

■v •

------------------------------- , 
sėjo 13 d. Šv. Alfonso para
pijinė mokykla irgi lauks 
tą dieną priimti visų lietu
vių vaikučius. Baltimorės 
lietuviai, neatsižvelgiant į 
jokias ten pažiūras, visi 
turėtų leisti savo vaiku
čius į vienintelę lietuvišką
mokyklą mūsų kolonijoj, gyvenime.

Sesutės Kazimierietės lie
tuvaitės su tikru motiniš
ku rūpesniu stengiasi mū
sų vaikučius išauklėti ge
rais lietuviais pasišventu
siais Dievui ir Tėvynei. 'motinėlė gi tuo tarpu ra-

Stasys Gabrilevičius, se- miai ir skubiai dirbo savo 
nas ištikimas mūsų bažny
čios parapijonas, dėl ne
sveikatos turėjo išvažiuoti 
į Valstybės Sanatoriją. Bū
damas ištikimas ŠŠ. Vardo 
dr-jos narys, nuo tos dr-jos 
pat įsikūrimo mūsų para
pijoj, su džiaugsmu atrašė 
laišką kun. Dubinskui, kad 
ir Sanatorijoj gyvuoja ŠŠ. 
Vardo dr-ja ir ten jis galės 
priimti savo mėnesinę Ko
muniją. Linkime Stasiui 
veikiai pasveikti, kad ne
trukus vėl būtų su mumis, 
nes tokie kaip Gabrilevi
čius Stasys yra labai reika
lingi mūsų visuomeniniam

Naujukas.

darbą. Tačiau tas jos ra
mus darbas, neilgai tęsėsi..

Vargšė motina, ne su
rikti kaip reikiant nebesu
spėjo, kai milžiniškas 
sparnuočius, — kraujage- 
rys Auksinis Aras, tarsi 
žaibas iš debesų blykstelė
jęs žemėn, — vienu ąky- 
mirksniu nučiupo baisin
gais savo nagais kūdikį, ir 
sujudinęs galingus savo 
sparnus, nušvilpė su juo į 

I kalnus. Priskridęs vieno 
artimiausio kalno viršūnę, 
kiek tai kūdikio motinai 
plikomis akimis tebuvo ga
lima nutėmyti, — aras ū- 
mai nutūpė ant kalno uo
los, padėjo kūdikį, ir kokį 
tai trumpą reikalą su juo 
atlikęs, — po apie 5 minu
čių laiko visiškai paliko 
kūdikį, ir matomai kuo tai 
patenkintas būdamas grei
tai nuskrido dar toliau į 
kalnus.

Motina be kvapo parbėgo 
ikaimelin. Baisus motinos 
; riksmas, atkreipė visų kai
melio gyventojų dėmesį. 
Jie ūmai subėgę pas ją 
pradėjo teirauties kas atsi
tiko? Sužinoję riksmo prie
žastį, — keliolika kaimelio 
gyventojų jaunųjų vyrų, 
apsiginklavę kuogreičiau- 
siai išsikubino į nurodyt, 
vietą. Kai jie tik pasiekė 
kalno viršūnės atsikišusią 
uolą, — visų didžiausiam 
nusistebėjimui, jie atrado 
visiškai sveikutėlį, kūdikį, 
-kuoramiausia bemieganti! 
Tik kūdikio drabužėliai 
ties krūtinėle, buvo pra
plėšti, ir, matomai, kas tai 
tokio, iš po jų išimta. Vy
rai laimingai išgelbėtą kū
dikį nešini, greitai sugrįžo 
kaimelin, ir atidavė jį iš 
džiaugsmo ašaromis apsi
pylusiai jo motinai. Pama
čiusi ant krūtinėlės kūdi
kio, sudraskytus drabužė
lius, pradžioje ji nusigan
do; bet greitai persitikri
nusi, kad krūtinėlė visiškai 
sveika, motina papasakojo, 
kad po kūdikio drabužė
liais ant krūtinėlės, ji pa
dėjusi ryšulėlin surišusi, 
sūdytos mėsos, tvirtai su
maišytos su daržovėmis, — 
mėgiamiausio turkų tauti
nio valgio, ypatingai ski
riamo moterims, senia- 
liams ir kūdikiams. Mat 
ten buvo padėta jos pietūs, 
kuriais bedirbdama pailsu
si, būtų pasistiprinusi. Bet 
kad iki pietų laikas ateis, 
šunes, ar kas nors kitas jos 
pietų nepavogtų, — ji pa
kišo ryšuliuką su maistų 
po kūdikio drabužėliais ant 
krūtinėlės ir dar jį pririšo. 
Taigi aras nusinešęs kūdi
kį ir užčiuopęs ryšiuliuką, 
pradėjo žiūrėti kas ten yra. 
Užuodęs ir atradęs mėsą, 
— jis greitai ją išėmęs nu
nešė savo vaikučiams, o 
kūdikį sveikutėlį bemie
gantį paliko...

J. Butkevičius.

• Deluxe models come equipped 
with a Convenience Sėt of three 
yellow Norbake ovenware dishes, two l-quart water bottles and an 
eight piece Dessert Sėt. Be aure to see the Norge before you bay!

Karščiai ir Novena
Katalikus ir nekatalikus 

stebina mūsų bažnyčioj 
laikomos Stebuklingo Me- 
dalikėlio Dievo Motinos no- 
venos pamaldos. Nežiūrint 
liepos ir rugpiūčio mėne
sių didelių karščių, mūsų 
bažnyčia yra beveik pri
kimšta kiekvienose novė- 
nos pamaldose Marijos 
garbintojais. Rugpiūčio 15 
d. vidurdienį virš 1,500 
žmonių dalyvavo pamaldo
se, o per visą tą dieną arti 
6,000 atliko novėnos pa
maldas. Nekatalikų skait
lius atsilankančių į novė
nos pamaldas auga kas sa
vaitė. Girdėjau, kad daugel 
iš jų kreipiasi į kleboniją 
su įvairiais klausimais apie 
Katalikų Bažnyčią ir Kata
likų tikėjimą. Kaip kun. 
dr. Mendelis, taip kun. Du- 
binskas yra užimti pamo
komis norinčiųjų priimti 
Katalikų tikybą.

I
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• The 10-Year Warranty on the 
Rollator compression unit you 
buy today wiH štili be in effect 
in 1948! Only Norge has the 
surplus-powered Rollator com- 
pressor that makes cold by re- 
volviig sl^wly in a permanent 
bath of protecting oil... That’s 
why the Rollator compression 
unit—ezdusive to Norge—car- 
ries a 10-Year Warranty.

THE ROLLATOR* 

COMPRESSOR—
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NOW YOU CAN OWN A 
NORGE FOR AS LITTLE AS 

14c. A Day
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Metinis Lietuvių Svč. Trejybes Parapijos

Bus laikomas mokyklos kieme, - Capitol Avė. 
Broad Street, Hartford, Conn.

Rugpjūčio 24,25,26, ir 27, Vakarais

ir

Ar lis ar snigs, Karnivalas įvyks!
Bus visokių - visokiausių traukimų, įvairumų, šokiai, valgymai ir tt.

Bus 10 laimėtojų šiais metais!
Visa šeimyna gali čia pasilinksminti, pasimatyti su savo giminėmis, pa
žįstamais ir prieteliais, draugais. Tuo pačiu, save palinksmindami, parem- 
site ir savo parapiją. Daug kitų dovanų bus dalinama atsilankiusiems.

Nuoširdžiai kviečia atsilankyti Hartfordo ir apylinkės lietuvius, lie
tuvaites, į šį metinį Karnivalą.

t
KARNIV

t

OMISUA.

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį virš 

200 ŠŠ. Vardo dr-jos vyrų 
priėmė Šv. Komuniją bū
ryje. Kun. dr. Mendelis gy
rė vyrų ištikimumą, nes ir 
Baltimorėje viešpatauja 
tie patys baisūs karščiai, 
kaip ir kitur, ir todėl iš vy
rų pusės reikia daug pasi
šventimo, kad neapleistų 
savo mėnesinės Šv. Komu
nijos su draugija.

Paskutinis vasarinis pa
rapijos piknikas įvyks rug
sėjo mėn. 2-ą sekmadienį, 
paprastoj vietoj, Arion 
Parke, ir bus po globa ŠŠ. 
Vardo dr-jos vyrų.

Gauta žinia, kad šįmet 
visos parapijinės mokyklos 
prasidės antradienį, rug-

Telefonas: Haza 1390.

Jonas GrebJiauckas
Graborius ir Raleamuotojas 

423 S. Paca Street, 
baltimore. **>•

įsigykite Norge Šaldytuvą
Norge Elektrikinis Šaldytuvas yra garantuo

tas 10 metų. Jei jį pirksi šiandien, garancija baig
sis tiktai 1948 metais! Norge Elektrikiniai Šaldytu
vai yra labai ekonomiški ir labai greitai sušaldo le
dą. Tamstos pirkdami Norge galite būti tikri, kad 
neapsiriksite, nes taupydami 14c. į dieną, lengvai 
galėsite išsimokėti. Taigi, ateikite į mūsų krautu
vę ir pamatykite šių metų puikiausius elektriki- 
nius Norge Šaldytuvus.

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

SAMUĘL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 
Telefonas Liberty 2337

41
Nereikia gerbti turtin

go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

■




