
DABARTIES Į 
BILDESIUOS
Lietuvos tautininkai la

bai nervuojasi, kad katali
kai gražiai ir nuoširdžiai 
pavaišino užsienių sporti
ninkus: amerikiečius, vil
niečius ir latviečius, ir iš
lydėdami juos apdovanojo 
atmintinomis dovanomis.

Katalikas, kure neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisžs vadintis geru‘ Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

EINA NUO 1915 METŲ TEL.

Ispanijos Nacionalistai Suti
ko Smarkij Pasipriešinimu
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Džiaugiamės Lietuvos 
katalikų atgijimu. Pavasa
rininkų kongresas, tai bu
vo graži, įspūdinga Lietu
vos jaunimo demonstraci
ja. Jos nei Tautinė Olimpia 
da negalėjo nustelbti, nors 
to labai norėjo tautinin
kai. Tautinė Olimpiada bu
vo kaip ir tęsinys Pavasa
rininkų Kongreso. Lietu
vos tautininkų valdžia turi 
įsteigus kultūrinės propa
gandos ir informacijos į- 
staigą, kurios vedėju yra 
prof. Iz. Tamošaitis. Taip- 
bi tautininkų valdžia vals
tybės iždu palaiko TSB. 
(Talkos Spaudos Biurą). 
Tos abi įstaigos teikia ži
nias spaudai. TSB prisiun
čia nemažai žinių, straips
nių ir vaizdų iš Lietuvos ir 
mūsų išeivijos spaudai. 
Bet tos visos žinios, straip
sniai ir vaizdai yra propa
gandinio pobūdžio. Visą ką 
veikia valdžia, tautininkai, 
jų organizacijos ar pavie
niai asmenys, tai smulk
meniškai parašo ir prisiun- 
rininkų Kongreso.

Lietuvos valdžia turi 
katalikai, jų organizacijos, 
kaip gyvena darbininkai ir 
ūkininkai, tai tokių žinių 
nei nelauk, nes negausi ir 
negauname.

Štai pavyzdžiui įvyko 
Lietuvos Katalikų Pavasa
rininkų Kongresas, kuria
me dalyvavo apie 40,000 
gražiausių jaunuolių. Pa
vasarininkai suruošė olim
piadą, dainų šventę, para
dą. Visu tuo gėrėjosi ir 
džiaugėsi ne tik Kaune 
100,000 minia, bet ir iš sa
vo spaudos sužinojusi visa 
Lietuvos ir išeivijos katali
kų visuomenė.

Tautininkų valdžios pro
pagandos įstaigos (TSB) 
šiek tiek parašė apie tą di
delį ir įspūdingą Pavasari
ninkų Kongresą, bet gra
žiųjų vaizdų, kuriais puo
šėsi Lietuvos spauda, TSB 
neprisiuntė. TSB siunčia 
tik tokius vaizdus, kuriuo
se yra prez. Smetonos pa
veikslas. Toks TSB šališ
kumas yra smerktinas, 
nes toji įstaiga palaikoma 
valstybės iždu, į kurį dau
giausia sumoka ne kas ki
tas, kaip tik katalikai.
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Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, rugp. 28, 
— Smarkūs mūšiai vyks
ta pietvakarinėje Ispanijo
je, kur nacionalistai varosi 
užimti Almaden gyvsidab
rio kasyklas. Ispanijos ra
dikalai, susistiprinę puola 
nacionalistus Estremadura 
fronte. Nacionalistai yra 
priversti sustiprinti savo 
karines jėgas, kad atlaiky
ti svarbų miestą Castuerą. 
Nors radikalai sako, kad 
varosi pirmyn, bet nacio
nalistai praneša, kad radi
kalai turėjo trauktis su di
deliais nuostoliais.

Darbininkų Vadai Vis Dar 
Negali Susitarti

Atlantic City, rugp. 28 — 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas, įtaria National La
bor Relations Board (fede- 
ralės valdžios taryba sprę
sti nesusipratimus darbi
ninkų su darbdaviais), kad 
ji gelbsti John L. Lewis, 
CIO pirmininkui, ir esą są
moksle angliakasių (Har- 
lan county, Kv) reikalu, ir 
tuo laužo Wagner įstaty
mą. Green sako, kad NLRB 
panaikino bylą prieš Har- 
lan county (Ky.) kasyklų 
savininkus, kada jie sutiko 
priimti CIO uniją, kaipo 
vienintelę atstovauti darbi
ninkus.

Gaila, kad darbininkų va
dai vienas kitam kiša koia,Į 
kada sprendžiamas darbi
ninkų klausimas.
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Naciai Ištrėmė Katalikų 
Vyskupą
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Atvykstąs Laikraštininkas Iš 
Lietuvos

Plaukymo olimpinių rungtynių užbaigt.1 vės. Kairėje iš viršaus apačion: ŠKJK plaukikės, laimėjusios 4x100 m. estafetę (Šaviraitė, 
Kunickaitė, Palubinskaitė, Litvinavičiūtęš); plaukia ant krūtinės Amerikos lietuvis Bikinas; vyrų šuoliai, priekyje nugalėtojas Astrau
skas (karo laivas “Prezidentas Smetona”); ovale — Amerikos lietuvis Macionis, laimėjęs 5 aukso medalius. Viduryje viršuje: moterų 
šuolių nugalėtoja Jakobenkaitė (ŠKJK). pelinėje iš viršaus apačion: Amerikos lietuvių komanda, laimėjusi 4x200 m. estafetę (Biki
nas, Budrikas, Dalbukas, Macionis); ŠKJK plaukikė Šaviraitė, laimėjusi kelis aukso medalius; vandeninio finalas tarp Amerikos lietu
vių ir ŠKJK (laimėjo Amerikos lietuviai). (Vaizdai iš Lietuvos)

Grįžo Mūsų Sportininkai Iš 
Lietuvos

LDS Centro Valdybos 
SUSIRINKIMAS ¥!SS?‘ Anglija Iškvietė Savo Pasiuntinį 

Iš Vokietijos *Įvyks trečiadienį, rugsė
jo 7 d., 2 vai. po pietų, 
“Darbininko” ‘ ‘ _
kambary. Valdybos nariai ja išleido ganytojišką laiš 
kviečiami dalyvauti.

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 28,— Vokietijos Ka- 

redakcijos talikų Bažnyčios hierarki-

New York — Pereitą pen
ktadienį, rugp. 26 d. grįžo 
iš Lietuvos Amerikos lietu
viai sportininkai. Sporti
ninkus iš Kauno išlydėjo 
Lietuvos katalikų vadai, 
be kitų, kun. Šmulkštys 
(Amerikos lietuviams pažį
stamas vadas), dr. Pr. Die- 
lininkaitis ir p. J. Ambro- 
zevičius. Kun. K. Baraus-

Susidarė Rimtas Konfliktas
ką dėl katalikų persekioji- 

Kun. J. Švagždys, mo Vokietijoje. Tas laiškas 
LDS Centro Pirmininkas, labai sunervino nacius, nesi 

------------- t jie savo darbais užsitraukė 
Penkios Europos Valstybes kultūringo pasaulio.pa-! 

Persnėia Vokietija - ■s-n15r.k‘nLą- 7aų? A11!®™ reiiptja umrcliję valdžia bando užginčyti ir
Londonas, Anglija, rugp. 

vyskupijos sį'iūi,”A^'erikos” Lietukų 28 ~ 4”?“$ lr Praac,ū.ziJa
i ■ tiesioginiai įspėjo Vokieti-

_ J nu° 
Čekoslovakijos. 

Taipgi pasisakė Rusija, 
Tokią pat vėliavą anks- Rumunija ir Jugoslavija, 

. čiau buvo įteikta ir p. J. kad Vokietijai puolus Če- 
naciai Venclovui, Amerikos Lie- koslovakiją, jos stotų pa-

28,—Berlynas, rugp. __
Wuerttenbergo provincijos kas?" LButėnas” katalikų 
nacių viršininkai ištrėmė visuomenės vardu p. Kum- 
Rottenburgo vyskupijos akiui, Amerikos Lietuvių 
vyskupą L. Sprollą uz tai,1 Atletikos S-gos atstovui, į-i. . v. .. - .-. r.
kad jis atsisakė balsuoti teikė tautinių spalvų vėlia- kad J1 sH.sdaikytų 
už Austrijos prijungimą vą su olimpiniu ženklu. Puolimo Cekoslova 
prie Vokietijos ir renkant 
atstovus Hitlerio parla
mentam

Kiek laiko atgal,
buvo įsilaužė į vyskupo re- .tuvių Sporto Sąjungos pir- starą ją ginti, 
zidenciją ir išgriovė jos vi- mininkui.^ Vėliavos šiuo ------
dų. xtarpu įteiktos vilniečiams v. AA

irtiems tolimojo užjūrio r dl6Stinoj6 UzmUStd 20 
skiriamas valstybės iždas, lietuviams, kurie jau sus- 
kad jo nemaži trupiniai kubo susiorganizuoti į 
būtų barstomi ten, kur jie sPorto sąjungas.

Arabų
I
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i Naujas Koncesijas Pasiūlė „fiLond°n.as- A”^a- rW-
Sudetų Vokiečiams 28, — Didžioji Britanija iš

kvietė savo ambasadorių 
Berlynui dėl pasitarimo,

Praga, Čekoslovakija, — P° to, kad Vokietija labai 
ITšktnti Dašauliu? kad Vo- RuSP- 28 ~ Konrad Hen- nepalankiai atsinešė 1 An- 
kietijoje^“neesą joŽo ka- ôs >SDW . . .
talikų persekiojimo”, 
siems aišku, kad tai melas. ... • .
Juk katalikų persek.oji- P™^^^!,^”?; 
mas ne adata, 
Visas pasaulis 
naciai platina 
tikybą. Katalikų Bažnyčia 
ne tik Vokietijoje . bet ir 
Austrijoje persekiojami; 
Katalikų Bažnyčios vadai 
areštuojami ir baudžiami.
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Jaffa, Palestina — Perei

Lietuvių katalikų savait
raštis “Amerika” praneša, 
kad netrukus į New Yorką 
atvyksiąs iš Lietuvos tau
tininkų partijos atstovas— 
laikraštininkas K. Obolevi- 
čius. Jo tikslas būsiąs toks: 
“ištirti vadinamos tauti- 
ninkiškos spaudos būklę ir 
paruošti medžiagą tinka
mam receptui, pagal kurį 
reikalingi vaistai turės bū
ti pagaminti ne kur kitur, 
kaip tik Kaune”.

Kitas lietuvių laikraštis 
pranašauja, kad tautinin
kų atstovas p. K. Obolevi- 
čius atvykstąs redaguoti 
Brooklyno tautininkų-lais- 
vamanių laikraštį “V.”.

Savaitraštis “Amerika” 
Lietuvos vyriausybei stato 
rimtą klausimą: “ar tam

tarnautų tautos skaldymo Vilniečių vėliavai lėšas tos savaitės pabaigoje, Ja- 
darbui?” ........................ . ‘ '““t"

Toliau rašo:
“Antra, tenka pastebėti, Šmulkštys, — dviem Ame-arabai puolė žydų kon-| 

kad atvykstančio žurnalis- rikiečiu vėliavoms - - ...... ......
X -y vy « • . • * 1

aukojo amerikiečiai— kun. ffos rinkoje sprogo bomba, 
J. Balkūnas ir kun. J. Am- kuri užmušė JO ir sužeidė 
botas, Vyčiui — 1

“neesą jokio ka- j ’- Vi- das’ susltlko su Viscountj Anglijos ambasadorius
Runciman, Britanijoj tar- jau Londone. Premieras 

Chamberlain pasikvietė 
ambasadorių ir kitus mi
nisterius pasiteirauti ką 
daryti dėl tokio Vokietijos 
elgesio. Pasikalbėjimas yra 
slaptas, Spėjama, kad An
glijos valdžios .pasitari
muose svarbiausiu klausi
mu bus, tai Čekoslovakijos 
klausimas ir Vokietijos 
ginklavimąsi.

Europoje susidarė rimta 
krizė.

nepaslėpsi, 
žino, kad 
pagonišką

Lenkai Uždaro Likusias Drau
gijos Mokyklas Vilniaus 

Krašte
Vilnius, rugpiūčio 28 die

ną — Šiomis dienomis už- 
kun' Į troliu ojamą banką ir ban- Įdaromos visos likusiosi Vil

kim. A. 74 arabus. Sprogimo pro-
_  A____oro arabai yah/aIa Irnn.

to Obolevičiaus redaguotas J- Vailokaitis ir 
laikraštis rodė nepaprasto Šmulkštys, 
nepalankumo Lietuvos ka
talikams, ypač jų dvasios 
vadams, kilniesiems gany
tojams — vyskupams. 
Mums labai nesmagu, kad 
naujo svečio iš Lietuvos 
negalime pasitikti maloniu 
žodžiu, bet atvirai pasisa- tuvaitė, 
kome, kad lietuviams ame- kuri aplankė keletą Euro- 
rikiečiams brangūs ir lau- pos valstybių, tarp kurių ir 
kiami tie asmenys, ]

— Kun. u krašte-lietuviu Rvto K1J°'- Kaa lsvekun. A. de jj padegti. Kilo nausęs.;^ krašte įetuvių RytoAr jai pavyks?

Mūsų sportininkai grįžo 
patenkinti lankymosi Lie
tuvoje. Jie džiaugiasi, kad 
Lietuvos katalikai taip 
nuoširdžiai juos priėmė, 
vaišino ir apdovanojo bran
giomis dovanomis.

Tuo pačiu laivu grįžo lie- 
, p. Pr. Kašėtaitė,

I Kariuomenė ir policija Draugijos mokyklos. 
’ riaušininkus numalšino. I

Užsibaigė Streikas
Framingham, Mass., — 

Rugp. 28 — Dviejų savai
čių darbininkų streiką^ 
Hodgman Rubber kompa
nijos dirbtuvėje užsibaigė. 
Streikavo 175 darbininkai. 

__ ____ ___ ___ _____ Į Darbininkai ir darbdaviai 
.L, kurie Rusi ją. P-lė Kašėtaitė ture- sutiko algų kapojimo klau-

turi savo nuomonę, tačiau jo progą šokti su mūsų Simą pavesti išspręsti arbi- 
gerbia ir kitų įsitikinimų sportininkais, kurie nė ne- tracijos komisijai.

R.tau.i.Hute.iataMžmones. Mes gerbiame at- žinojo, kad šoka su lietu

ti ir lietuvi bet niekada tė’sužinoi°’ kad grįžta iš gų ir lietuvi, oet nieKaaa Lietuvos> tei savo partnerį Palanga, rugpiūčio 24 d.
nepritarsime jo vadovau- užkaIt>in0 lietuviškai. Spor- nukrito į jūrą vilkęs šau
toms priemonėms kovai tininkas nustebo ir apsi-dymui taikinius kariškas 
prieš lietuvių katalikų vi-džiaugė turėjęs proga su-lėktuvas. Lakūnas Karve- 
siioffiehę ir jos švenčiau- tikti lietuvaitę ir su ja link- lis išgelbėtas, o kitas — 
sias teises”. 1 smai pašokti. Sruogys prigėrė.

20,000 Prancūzijos Kareivių 
Vokietijos - Italijos 

Parubežyj

pos mažumų reikaluose, ir 
per dvi valandi kalbėjosi 
svarbiais reikalais. Nors 
jų pasikalbėjimas buvo 
slaptas, bet yra žinoma, 
kad Britanijos atstovas 
Runciman pasiūlė Čekoslo
vakijai naują projektą kaip 
išspręsti Sudetų vokiečių 
klausimą Čekoslovakijoje. 
Sakoma, kad Čekoslovaki
jos valdžia priima naują 
projektą, bet klausimas ar 
priims Sudetų vokiečiai.

Mašiai vande|w 
nesusipratimus Čekoslova
kijoj, kad išvengus karo, f Gibraltar, rugp. 28 d. — 

Ispanijos radikalų valdžios 
Hitleris būtinai nori at. laivo - naikintuvo, 1650-to- 

kirsti nuo Čekoslovakijos nų dose Diez kapito- 
Sudeto sritį, kur esą apie ?as’ su&rlz§s 1 uostą, prane 
3,500,000 vokiečių.

Londone ir Paryžiuje kal
bama, kad bile koks Vokie
tijos įsiveržimas į Čekoslo
vakija būtų naujo karo 
pradžia. Prancūzija pasi
ruošusi ginti Čekoslovaki
ją. Anglija kol kas aiškiai 
nepasisako ką ji darytų, 
bet vra linkusi ginti Čeko
slovakiją.

Paryžius, Prancūzija, — 
Rugp. 28 — Prancūzijos 
karo vadovybė suruošė 
manievrus stovykloje Bal- 
dahon, arti Vokietijos ru- 
bežiaus, ir tą pačią dieną 
suruošė manievrus arti I- 
talijos rubežiaus. Maniev- 
ruose esą apie 20,000 karei
vių.

Kol nebus išspręstas Če
koslovakijos vokiečių klau
simas, tol nebus ramumo 
Europoje. Bet ir išspren
dus tą klausimą, iškils ki
tas, gal dar painesnis klau-1 dėjo ekonominiai Baltijos 
simas. i kraštų kursai.

• X

Ekonominiai Baltijos Kraštų 
Kursai Klaipėdoje

,šė apie mūšius ant vande- 
l nyno su Ispanijos naciona
listų karo laivais, kurie tę
sėsi per dvi valandas. Radi
kalų laivas grįžo sų 32 už
muštais jūreiviais, tarp 
kurių buvę 26 nacionalis
tai. Dvidešimts keturius 
nacionalistus paėmė į ne
laisvę, kada radikalų nai
kintuvas nuskandinęs du 
nacionalistų ginklu o t u s 
žvejų laivelius. Po to, na
cionalistų keturi laivai 
puolė radikalų laivą, kuris 
vos suspėjo pabėgti. Nacio
nalistai apšaudydami, nu-

pitonas Juan Antonio Cas- 
jtro.

Klaipėda, rugpiūčio 28 d. šovę 32 jūreivius. Taip pa- 
- šiomis dienomis prasi- šakojo jaunas radikalų ka-
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šiemet “Darbininko” metinis BALIUS-šOKlAI i-

[vietinės
Įžymus Svečius

PARBĮNINKAa

“DARBININKO” METINIS
BALIUS-SOKIAI

skabių valgių Mmenu”, ku- 
riaiųę >£ąipo dienos “spe- 
ciir yra pažymėta “Cape 
God Ūamsu Vyrai rūpina
si būti vaišingi visiems 
svečiams ir viešnioms ir 
jie jau taisosi prie to dar
bo. Kolonijų darbininkai ir 
darbininkės; profesionalai 
ir profesionalės, visi urmu 
rengiasi vykti darbininkų 
draugiškame parengime. 
Turime žinių, kad jau judi- 
nasi ir kitos kolonijos sve
čiuose: Norwood, Provi
dence, Lowell, Lawrence, 
Brighton, Lynn, Middlebor 
ro, Bridgewater, Abington, 
Pawtucket, Nashua, ir kt. 
Tikiu, kad rengėjai mak> 
niai atsilygins visiems at-, 
vykusioms juos paremti ir j 
jų nepamirš ateityje. Tad 
visi, kas tik gyvas vykime 
į LDS trijų kuopų pikniką. 
Reporteris šio pikniko va
žiuoja specialiu traukiniui 
ir trauks nuotraukas visų 
dalyvių, kad ateityje turė
jus jų paveikslus. Prie pir
mos progos tuo jaus daly-

Lietuvaitė Grįžo Iš Rusijos
šeštadienį, rugpiūčio 27 

d. š. na., greituoju trauki
niu is New Yorko grįžo 
p-lė Pranciška Kašėtaitė, 
kuri buvo išvykus pen
kioms savaitėms atostogų 
į Europą. Lankėsi Angli
joj, Prancūzijoj, Vokieti
joj, Danijoj, Švedijoj ir 
Rusijoj. Parsivežė gražių 
ir įdomių įspūdžių iš visos 
Europos. South Station 
sutiko ją jos sesutė Flo
rencija su vyru ir vyro bro
liu ir automobiliu nusivežė 
ekskursantę. Stoty patiko 
Prancišką ir trumpai kal
bėjosi “Darbininko” rapor- 
teris. Kitame numery pa
rašys plačiau apie turistę, 
p. Kašėtaitę ir jos kelionę.

rikoje pragyveno 33 metus, vyj^s Uapkričio-Nov. 5, cU Eikš Ballroom, 8 Magazine 
Paliko žmoną Mortą (Sta- , Cambridge, Mass. Todėl prašome draugijų, klubų 
dukterHr seserį”u4do> bel U4i«n« niek#nerengti — prašome at-

- J* silankyti į “Darbininko” Metinį Bafių-Šokius, kur gros
. 1 rrori^neiii nrlzoe+rii^

|________ ~ ________ K
I
j L. Narinkevičiams buvo 
šiomis dienomis surengta 
jo 25 m. vedybinio gyveni-

Rugp. 26 d., su kun. K.
Urbonavičium atvažiavo iš a gv petro baž- .
Marianapolio Kolegijos l]nvčios 9 vaL rvte. ketvirta->iena gerbusių orkestrų.
So. Bostoną įžymus profe-|dknį rugsėjo.l d.-------------------------------- -
sorius ir pamokslininkas, 
kun. Juozapas Vaitkevi
čius,
Lietuvių seminarijos, Hin- 
sdale, III. Rugp. 27 d., Tė
vas Rektorius pasakė kal
bą “Darbininko” 
programoje. r“ 
lankė apylinkės kunigus, 
būtent: kun. J. Švagždį, 
kun. Pr. Juškaitį ir kun. S. 
Kneižį. Atlankė ir “Darbi
ninką”.

Rugp. 28 d. garsusis sve
čias, Šv. Petro (So. Bosto
no) lietuvių par. bažnyčio
je pasakė porą pamokslų.

-ozapag = luų Tftietasl Abi Pusi 75c
7 ...

Į Trilypės pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį rugsėjo-

Radio Sept. 4, š. m. Romuvos par- ‘ . . .
Tą dieną jis'ke, Montello, Mass. eis bu- Lai būna reporteriui leis-

MIRĖ

IŠVYKO ATOSTOGŲ

P-lė Felicija Grendelytė
mo sukaktuvių proga — pereitą sekmadienį išvyko 

J “surprizes party”. Sveiki-
name.

atostogų į Kanadą. Žada 
išbūti apie porą savaičių.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
“dSSbininko 

- LAIVAKORČIŲ

TEįUO-BOHCN 2680.
¥

sai iš So. Bostono, nuo šv.ta pasveikinti pp. Janušo- 
Petro par. bažnyčios, 12 va- nius ir ponus Juškus iš Ar- 
landą dieną ir kainuos į a- lington jų 22 metų vedybi- 
bi puses (round trip) 75c.-nių sukaktuvių proga, ku- 
Kadangi į parką įžangos rios pirmiems sukako pe- 
nebus, tai ši kaina labai reitą šeštadienį, o ant- 
patogi. Tikiątus prašoma j-eitiems sukanka po dviejų 
sigyt! is anksto, kūnuosj Rap.
platina: M. Kilmomute, V. _ r
Valadka ir kiti. Taipgi gali
ma gauti ir “Darbininke”. !

—

• v •

UŽSIREGISTRUOKITE 
BALSAVIMAMS

LANKĖSI GRABORIAI

KLIERIKAS V. JESKEVI 
ČIUS APLANKĖ SAVO 

TĖVELIUS
Rugp. 29 d., miesto ligo

ninėje, širdies liga, mirė 
Kazimieras Zujus, 67 me
tų, gyv. 67 C. St. Jis paėjo 
Gegužinės parapijos. Ame-

I itas iš Weston, Mass. atvy- užsiregistravę balsuoti. 
I ko į So. Boston aplankyti Taip neturėtų būti. Kitų 
savo tėvelius, brolį Silver- tautų piliečiai yra 100 nuo- 
trą ir pažįstamus. Sūnaus..................
atsilankymo proga, pp. 
Jeskevičiai iškėlė bankietą,; 
kuriame dalyvavo nemažas 
būrys jų giminių ir drau-; 
gų. Į pokylį buvo atvykęs“ 
ir kun. K. Jenkus, Šv. Petro 
par. vikaras.

P-nas Juozas Jeskevičius 
yra LDS 1-mos kp. ilgame- 

■ tis finansų sekretorius. Po
nia Jeskevičienė taipgi yra 
veikli darbuotoja ir dažnai 

į šeimininkauja įvairiuose 
parengimuose.
i

Iš LDS Kuopos Susirinkimo

Šį rudenį įvyksta svar
būs rinkimai. Lietuviai lig- 
šiol labai silpnai pasirody
davo balsavimuose. Daug

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas 
1L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRep$his,M.D.
(REPSYSJ . . . . .• ♦ < • ** t

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq.,

Cambridge, Mass.

r>

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pereitą sekmadienį klie
rikas V. Jeskevičius, jėzu- lietuvių buvo ir dar yra ne
itas iš Weston, Mass. atvy- užsiregistravę

Pereitą šeštadienį “Dar
bininke” lankėsi kun. dr. 
J. Vaitkevičius, MIC., Tėvų 
Marijonų Seminarijos Rek
torius. Į Bostoną atsilanky
mo proga, Tėvas Rektorius 
pasakė per “Darbininko” 
radio gražią kalbą.

Taipgi tą pačią dieną lan
kėsi žurnalistas Vincas Už
davinys, kuris pasišakojo 
daug įspūdžių iš savo ke-
lionės po Amerikos įvai-!viai bus pažymėti mūsų or-

. . r . :________i__»_______________ ________________ -rius miestus.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

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

bus didelės piniginės dova
nos. Tikietus galima įsigy
ti iš anksto pas klubo na
rius. Programoje dalyvaus 
akrobatė J. Ivaškiūtė. Gros 
J. Dirvelio orkestras. Bus 
duodamos taurės už ameri
konišką valcą ir už lietu
višką suktinį. Bus 10 si
dabrinių taurių išdalinta 
atsižymėjusiems sporte 
Sporto programa bus įvai
ri. Visi galės dalyvauti 
sporte: moterys, vyrai, su-| 
augę jaunuoliai ir vaikai. !

Kalbės'kandidatai į val
diškas vietas ir lietuviai 
kalbėtojai. Busai išeis nuo 
Lietuvių salės, E ir Silver 
St., So. Bostone, 12 vai. die
ną. Kviečia Rengėjai.

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.

ganė, kaipo nuoširdūs mū
sų rėmėjai. Pastebėta, kad 
rengėjai išleido kvietimo 
lapelius su lietuviškomis 
populiariomis dainelėmis, i 
Tas jų žingsnis labai įverti
namas ir populiarizavimas 
lietuviškosios dainos labai 
branginamas. Važiuokim: 
dainuodami. ‘Tegul skam
ba mūsų dainos po šalis i 

; plačiausias’, — šaukė poe- 
[tas, kuriam lietuviška dal
ina buvo brangesnė už bet- 
kokį turtą. Taigi ir mes ku- 

! pini lietuviškos dvasios va- 
1 žiuokim dainuodami, o ten 

lgood time”, Ui nusprendė' susijungę į didžiulį būrį su

IrSypts Piknikas
Rengia Brocktono, Cam

bridge ir South Bostono 
LDS. kuopos, Rugsėjo-Sept. 
4, 1938, (prieš pat Labor 
Day sekmadieiiį), įvyks 
Romuvos PaFke, Montello, 
Mass. Iš So. Bostono busai 
išeis 12 vaL nuo Šv.. Petro 
par. bažnyčios.

Kadangi1' trys LDS kuo
pos* norėdamos visus sve
čius ir viešnias gražiai pri
imti ir joms duoti dienos 
“___ _
teikt? dykai ’ uoilzfkalę ’ i?!meno programos pildyto- 

i: — Mes Lietuvos 
i jaunitnėlis tra-ta-ta, tra-ta 
ta,...” Valio lietuviai darbi
ninkai ir jūsų pažinčių at-į 
naujinimo diena! Reng.

-------- i

i šimčių užsiregistravę. Ko
dėl ne lietuviai? Ne tik nė- 

j ra jokių nuostolių, bet 
daug naudos. Mes turime 
daug profesijonalų, kurie 
gali kandidatuoti į valdžios 
įstaigas, į Kongresą. Būda
mi užsiregistravę, savo 
balsus atiduotume už savo 
tautiečius. Be to, ir už ki
tus balsuodami galėtpme 
išsiderėti ką nors lietu
viams. Taigi pasirodykime 
susipratę. Jeigu kurie dar 
neturite pilietybės popierų, 
tai pasirūpinkite įsigyti. 
Tujintieji pilietines teises 

'balsuoti, būtinai užsiregis
truokite ir dalyvaukite 
balsavimuose.

Balsuotojų registracija 
užsidarys šio mėnesio, 
rugpiūčio 31 d. Pasirūpin
kime iki tos dienos tapti 
pilnateisiais balsuotojais^ 
kad atėjus laikui galėtumu 

trilypį pikniką, kuris įvyks atiduoti savo balsus už tą, 
rugsėjo-Sept. 4, 1938 m, ar kitą kandidatą, kuris y- 
Romuvos parke, Montello, palankus ir prietelingas
Mass. Paaiškėjo, kad visi W
nariai ir jų draugai bei pa- Mtinai ’už
zjstami yra gyvai susun- tuvį
teresavę tuo trilypiu dar- sį Bostone, Lincoln mo- 
bininkų parengimu. Kaiku- kykloje galima užsiregis- 
rie nariai buvę iš anksto truoti tiems, kurie gyvena 
pasiskyrę savo išvažiavi- Ward 7.

'mus į Baltus Kalnus, į Ka- Kiti visi gali užsiregis- 
nadaą ir kitur per Labor truoti Bostono City Hali. 
Day, dabar jau nutraukia, 
kad tik kartu dalyvauti 
šioje trilypėje. Pavyzd., po
nia Paulina Juškienė sako: 
nors aš ir gyvenu Arlingto-

• v •

V •
• v

i Susekė Netikrų Dešimkių
Platintojus

t

Ketvirtadienį, rugp. 25 d.,

Tel. SOUth Boston 0815

j

meno programą ir net ski-Į Jaįs užtraukime 
ras dovanas už dingai’__ ___ i įaunim

PARSIDUODA So. Deerfield, 
Mass. lietuviška duonkepykla 
su visais įrengimais. 2 beveik 
nauji trokai. Savininkas serga ir 
užtai parduoda biznį.. Atsišauki
te: Joseph B. Daleb, 36 Grinnell 
St., Greenfield, Mass. (30-2)

š. m. Šv. Petro par. salėje, 
492 E. 7th St., So. Boston, 

i Mess. įvyko LDS 1-mos kp. 
mėnesinis susirinkimas, 
kuriame tarp kitų reikalų 
buvo plačiai kalbėta apie

ria tam tik: 
programoj pasižymėji
mus. Programoje galės da
lyvauti kiekvienas pikni
ko dalyvis. Ypač vaikams 
bus duodamos specialus 
programos numeriai per 
kuriuos galės pasinaudoti 
ir laimėti dovanas. Jauni
mo specialiam pasilinksmi
nimui gros JONNY JA
NUS and His Orchestra. 
Šeimininkės jau

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos metinis 
piknikas įvyks Labor Day, 
rūgs. 5, Oakland Grove,! 
Kęstučio Parke, East De
dham, Mass. Įžangos tikie-

ruošia tas tik 15c. ir už tikietą

MALDAKNYGES

Bostono policija susekė 
netikrų $10.00 platintojus. 
Du platintoju areštavo, o 
kiti du pabėgo. Policija sa
ko, kad dešimkės labai ge
rai padarytos, tik spalva 
kiek skirtinga. Netikrų pi
nigų platintojai daugiausia 
jų išplatino tarp gasolino

i stočių. Viena moteris nusi
pirko gasolino ir padavė 
dešimkę išmainyti. Kada 
patarnautojas nuėjo išmai
nyti, tai ji nelaukė grąžos 
ir nuvažiavo. Gasolino sto
ties patarnautojas pašau
kė policiją. Pasirodė 
šimkė netikra.

de-

I

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

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

Visi skeibkitės “Darbininke”.

MEDUS
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 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

to
Padėkos Žrnfc

Nuoširdžiai dėkuojame. pagelbėjimą ir nrisidė- 
ne^ bei negaliu praleki, £ ssureį^ išleistuvių 
LDS kuopos susirinkimo įakarieBę kUn. P. Aukšti-

____ _____ '_________ I 
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .......  30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro koienkoro viršeliai, 192 pusi...............  35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro koienkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c
JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

prie Pirmos fcv. Komunijos, tikro koienkoro viršeliai, mišių 
maldo* iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1.25 
65c.

. 75c.
11.50

. 90c.
11.50 
>2.50

Policija Areštavo 64 
Pikietierius

ĮVAIRŪS skelbimai
r t i i i • i t i i i i i 

j ii »

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

| Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

KRISTUS ALYVŲ 
DARŽELYJE

•f
I

(ji priklauso prie 1-mos kp. dainiui, S. J., kuris rugp. 
So. Bostone), o atvykus iq j. išvyko į Lietuvą. Dė- 
jaučiuos kaip namie ir štai kuo jame kleb? kun. P. Vir- 
išgirstų vieną kitą įdomų mauskiui už davimą sve- 
nutarimą bei pranešimą 
Susirinkime labai gyvai 
perbėgti pikniko rengimo 
reikalai ir nutarta siųsti 
busai nuo Šv. Petro par. j 
bažnyčios 12 vai. dieną J 
Bušo kaina 75c. Kadangi į 
parką Įžangos nebus, taigi 
kaina labai prieinama ir 
verta įsigyti iš kalno £uso 
tikietas. Tikietus platina 
p-lė Marijona Kilmoniūtė,' 
Vincas Valatka, taipgi gali-į 
ma gauti “Darbininke” ir Į 
kitur. Kadangi jau r»audy-j 
mosi sezonas baigėsi, tai 
jaunimui pravartu už dyką 

(Pasilinksminti prie geros
orkestros. *

Po susirinkimo privatiš-Į

terio ausis nugirdo, kad pp.i

Ką tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa
veikslų, 33x17 colių didu
mo. Šis paveikslas vaizduo
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
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: išgausite šį puikų *št*e pasiksffięjfrne repor 
paveikslą.

tainės, patarimus ir prog
ramos vedimą; kun. K. Ur
bonavičiui už parašymą 
gražių eilių; p. fvaškienei 
už išmokinamą savo sū
naus deklamuoti.

Dėkojame šeimininkėms 
ir tikietų platintojoms, bū
tent, pp. M. Kihnoniutei, 
M. Jeskevičienei, P. Gailie
nei, I. Marksienei, Mizgir- 
dienei, Masiuhenei, Cepli- 
kienei, Nanartavičienei, 
Januškevičienei, Aukšti- 
kalnienei, Juškienei ir vi
soms ir visiems kuomi 
nors prisidėjusiems prie 
tos vakarienės ir progra
mos.

Kun. P. Aukštikalnis, S. 
J. pažadėjo visus darbuo
tojus prisiminti šv. mišio
se. Ona Siaurienė.

i

»

t
♦

auk-

apvalūs kampai ----------------------- --------- ----- ,.------------------------------------------
MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi..................—........
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ....... ....................
MALDŲĮ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
MALDŲ- RiNKINĖLtsT balti csiuioidiniai viršeliai ...................................

MALDŲ. RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............
PULK4M ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi..................
ŠVENTAS DIE^ė didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai

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

I
I

pusi. . ..................    ...................................... ..............................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau-

<ios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi koienkoro vir
šeliai ..... ........................................ .......... ..... ............ ..............................

VYRAI BROLIAI, tikros, odos, apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. ______________________________

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
rąidžiij nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

ŠVENTAS DIEVE*• _—
“šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
&/2 colių, storumo 
eohs. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir {vairiausių maldų.

C5c.

>1.30

Stovi motina verkdama,, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

* Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo-

Pirmadienį, rugp. 28 d., 
Bostono policija areštavo 
64 darbininkus, tarp kurių 
yra keletas moterų, kurie 
pikietavo siuvimo dirbtuvę 
Kneeland St. Unijos griež
tai protestuoja, kad nelei
džia laisvai pikietuoti ne- 
unijines dirbtuves. Unijų 
viršininkai bando suorga
nizuoti tų dirbtuvių darbi
ninkus.

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

Prez. Roosevelto Jauniau- 
sias Sūnus Gavo Darba 

Bostone

PecheHShoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Pirmadienį, rugp. 28 d., 

prez. Roosevelto jauniau
sias sūnus John gavo dar
bą Filene’s krautuvėje ir 
pradėjo dirbti.

* t

• I

I

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston, Mass.

Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 
byščių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.

Viesulas Pridarė Daug
ItatM*

Pereitą šeštadienį, rug
piūčio 27 d, Rhode Island 
valstybėje smarkus viesu
las ir audra pridarė daug 
nuostolių: išvartė daug 
medžių, nutraukė telepho- 
nų, telegraphų ir elektros 
vielas. Wwcesteryj žaibas 
nutrenkė vieną vyrą. Tūk
stančiai žmonių nukentėjo 
viesulai siaučiant.

Peter's Boston St.Garage

119 Boston St, 
DORCHESTER 

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.



Sutaupyk Ant Valgių
>•* kuri užtnoKat- 

Naudoki ^,S^aąlwytuvas apsaugoja 
lis Norge Electric 
kiekvieną kąsnį.

1
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Sutaupyti! Užlaikyme
*

Diena po dieno# Norge patvirtins savo e- 
konomiškumą. Pamatykite šitą šaldytuvą 
{ŠIANDIEN!

(Kalba per “Darbininko” 
radiją)

Mokykla skaitosi katali
kiška ne tada, kada joje y- 
ra mokytojai katalikai, 
mokslo vadovėliai katali
kiški, yra net dėstoma ka
talikų tikyba, bet tada, ka
da visas mokyklos gyveni
mas, visas auklėjimas yra 
paremtas katalikiškąja 
dvasia.

* Prieš karą mes turėjome 
Rusijoje mokyklas, kurio
se buvo dėstomas katalikų 
tikėjimas, buvo ir mokyto
ju katalikų, tačiau tos mo
kyklos negalėjo skaitytis 
katalikiškomis, nes viešpa- i; 
taujančioji tų mokyklų 
dvasia buvo pravoslaviška 
ir rusiška.

Dvasios žvilgsniu moky- ; 
klas galime suskirstyti į . v • — v •sias rusis.

1. Bedieviškoji mokykla. 
Jos tikslas yra skleisti be
dievybę, taip auklėti jauni
mą, kad jis pamestų viso
kį tikėjimą. Tokių mokyk
lų pavyzdį turime Bolševi- 
kijoje, Meksikoje, Vokieti
joje hitlerininkų mokyklo
se. Tėvai, kurie siunčia sa-i 
vo vaikus į tokias mokyk
las, yra tikri savo vaikų 
žudytojai. Toks jų paelgis; 
lyginasi tikėjimo atsižadė
jimui.

2. Konfesinės mokyklos.) 
Jose jaunimas yra auklė
jamas klaidingo tikėjimo

Jaunimas isėjęs is tokių 
mokyklų yra puikiausia 
medžiaga visokiems iz- 
mams: pirmiausia indife
rentizmui, socializmui, bol
ševizmui, natūralizmui, a- 
narchizmui, kurie griauja 
tikėjimą daug sėkmingiau, 
negu atvira bedievybė. Tos 
tai mokyklos prirengia ka
talikišką jaunimą prie mai
šytų moterysčių, prie di- 
vorsų. kurie griauja šei
mas ir valstybių pamatus 
neblogiau už karščiausius 
revoliučininkus. Nereikia 
tad stebėtis, jei Bažnyčia 
griežtai draudžia tėvams 
leisti savo vaikus į tokias 
mokyklas.

5. Katalikiškoji Mokykla. 
Joje jaunimas vra moka
mas ne vien pažinti savo 
tikėjimą, bet ir juomi rišti 
visus gyvenimo reikalus, 
žodžiu, yra mokomas kata
likiškai gyventi. Tik tokios 
mokyklos yra katalikams 
leistinos, visos kitos yra 
griežtai draudžiamos.
VIEŠOSIOS MOKYKLOS
Viešosios Jungtinių Ame

rikos Valstybių mokyklos 
yra maišytos ir neutralės, 
todėl katalikams nevarto
tinos. Apie jų kenksmingu
mą yra išsitarusi antroji 
Baltimorės Santaryba. Jo
je dalyvavo visi Amerikos 
Vyskupai, įžymiausi kuni
gai, vienuolijų viršininkai

Melskitės už jaunimą pa
plaukė ir plaukia didžiau- pirmiausia supraskite* savo 

pareigas ir siųskite savo 
vaikelius į lietuviškas ka
talikiškas mokyklas, ku
rios yra: bernaičiams Ma- 
rianapolis College, Thomp- 
son, Conn. Mergaitėms: 
Šv. Kazimiero Seserų Aka-

♦ vSir John Simon kalba iš
kėlė svarbų klausimą Vo
kietijos diktatoriui Hitle-

Iš Kunigų Vienybės Seimo
AJCllJUd LLJLA. LClLUI J. Ui 1UUC" . :

riui, kuris neVilkindamas^ I Pereitą ketvirtadienį, 
turi atsakyti. Hitleris turi rugp. 25 d. New Yorke už- n v* cikoiorS TTllTIlCHI VianvhpQišspręsti klausimą: ar Vo- sibaigė Kunigų Vienybės 
kietija yra pasiruošusi seimas. Priėmė keletą re- 
remti Sudėto vokiečių rei- zoliucijų svarbiais visuo- 
kalavimus, nežiūrint, kad meniniais reikalais. Nau- 
dėlto iškiltų karas Europo- jąją Kunigų Vienybės val- 
je? ** .

Kiek laiko atgal Hitlerio 
spokesmanas Goering’as 
tikrino, kad “Anglija nepa- _
judintų piršto, jeigū Vokie- Provincijų pirmmin-
tija užpultų Čekoslovaki- yra vice-pirmininkais, 
ia”. Bet Anglijos kanclerio
Simon kalba pasako ką ki- iš Lawrence; kun. J. Vaite-

* 1 ” • v J • • 1

Priėmė keletą Te

dybą sudaro šie kunigai: 
J. Balkūnas iš Maspeth — 
pirmininkas; Kunigų Vie-

sekretorius kun. P. Juras

s 'i- .
•A

S

TIKTAI

norge
DUODA JUMS...
ROLLAT0R KOMPPJ?°tv3fN^kos 
Tai išimtina Norge Ypatybe! Spėkos 
perviršis ... tik 3 krutamos dalys. 
VIDAUS SUDĖTIS LANKSTI — Dau- 
giau vietos padėjimui didelių valgių ... 
didesnė ledo talpa.

» KVAPO — SULAIKYMO LEDO DA- 
TjS — Norge ledo dalį uilipdo, Pne^Y 
ir užpakaly, ledas negauna kvapo, yra 
tyras kaip vanduo kurį genate.

* 10METV APSAUGA — Ta Rol^tor
Spaudimo vienetą Norge L su
šit šiądien bua apsaugota iki 1948 
Norge 10 Metų Gvarantija.

* PASTABA — šis Norge Modelis yra oriSSs su PENKIOM PILNO DY
DŽIO GELDOM. Tų geldų talpa —J-05 
dideli kubai ledo arba virš 11 sv. ledo.

MODELIO VAIZDAS S-72 $159.50 
PIRMIAU BUVO $209.50.

kūnas — iždininkas.

Lengvos Išlygos Edison Patarnavimo Kostumeriam

NEREIKIA ĮMOKET ir tik po 14c. į DIENĄ
MOKAMA KAS MENESĮ... per 3 met. išmokėt

> v

tą-
Sir John Simon kalba la

bai plačiai komentuojama 
Vokietijos spaudoje. _______

Galimas daiktas, kad Su-; j- • --«• ondėto vokiečių ir Cekoslova-į P^adieių, rugpiucio 29, 
ki jos klausimas bus iškel
tas ir sprendžiamas nacių 
konvencijoje, kuri įvyksta 
pirmoje savaitėje, rugsėjo’ 
mėnesį, Nuremberge. Iki 
to laiko Hitleris turės tik
ras informacijas apie savo 
valstybės karines jėgas ir 
kaip pasaulis * atsineša į 
Anglijos grasinimą Vokie
tijai.

Dingo Tonas Sviesto 
Lewistono Sandelyj

• v EDISON SHOP and electrical dealers

dvasioje. Žydų chederuose kad iš viešų iu mokyklų gai §v. Tėvo intenciją bet

LANKĖSI

š. m., lankėsi “Darbininke” 
pp. Juozas Laučka, “Ame
rikos” redaktorius su savo 
broliu nesenai atvykusiu iš 
Lietuvos. Svečiai atsilan
kymo proga apžiūrėjo ir 
naują Intertype.

Mirė Inž. Barziliausko 
Motina

Brooklyn, N. Y. — Rug
piūčio 18 d., Plymouth, Pa., 
mirė inž. Petro Barziliaus
ko motina. Dėl motinos 
mirties, p. inž. Petrui Bar- 
ziliauskui ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

Levviston, Me., rugp. 28— 
Federalė valdžia atvežė čia 
6914 svarų sviesto Maine 
valstybei. Šiomis dienomis 
susekta, kad dingo 1728 
svarai sviesto. Maine vals
tybės šelpimo įstaigos tą 
sviestą turėjo išdalinti su
vargusioms šeimynoms. 
Vedamas tyrinėjimas. Sa
koma, kad bus iškelta dar 
daugiau netaisyklingumų, i

Tirineja Vilniaus Krašto 
Lietuvių Kalbą

demija Čikagoje, ir augš- 
tesnioji mokykla Vilią Jo
seph Marie, Newtown, Pa. 
Šv. Pranciškaus Seserų A- 
kademija Pittsburgh, Pa.

Prirengiamoji mokykla 
į kunigų seminariją: Ma- 
rian Hills Seminary, Hins- 
dale, III.
Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

vaikai yra mokomi būti žy
dais ir gyventi žydišku ti
kėjimu, mahometonų — 
būti mahometonais, budis
tų — būti budistais, pro- 
testonų — būti* protesto-1 
nais ir tt.

Ir į tokias mokyklas ka-j 
talikams nevalia siųsti sa
vo vaiku, nes tose mokyk
lose vaikai bus verčiami 
pažinti svetimą tikėjimą, o 
savąjį užmiršti. ____________ , r_______

3. Maišytos mokyklos. Į stis per visą rugpiūčio mė- . _ __ -------------------- -----
jas renkasi vaikai įvairių nesį už ta jaunimą. Čia gal AUTO DARRINTNPCAT PRTTA. 
tikėjimų ir auklėjami yra ne tiek jaunimas yra kai-! 
valstybinėje dvasioje.

4. Bešališkos arba neu
tralios mokyklos. Jose yra 
uždrausta dėstyti nors ko
kį tikėjimą. Vaikai yra 
pratinami apseiti gyveni
me be jokio tikėjimo.

Pagal Bažnyčios nuosta
tus tėvams nevalia siųsti 
savo vaikų nei į mišrias, 
nei bešališkas mokyklas, o 
tai dėlto, kad jos pratina 
žmogų nesiskaitvti su ti
kėjimu. o gyvenimo klau
simus ir reikalus rišti pa
gal aplinkybes ir asmeniš
kus kiekvieno pamėgimus.

sias prie tikėjimo atšali
mas, kad ir mokytojai, ir 
knygos, ir draugai, su ku
riais katalikiškas jauni-Į 
mas susiduria mokykloje, 
tirpina jaunimo tikėjimą, 
kai ugnis vašką.

Šv. Tėvas Pius XI, atsi
žvelgdamas į pavojus, ku
riuose atsiduria katalikiš
kas jaunimas nekatalikiš
kose mokvklose, įsakė mel-

• v

bius miestelius. Japonai 
praneša, kad jie varosi pir- 
FV? Peiping - Hankow ge
ležinkelio. Smarkūs mūšiai 
eina visame karo fronte, 
bet didelių permainų nėra.

Rooseveltas Įspėja Workers 
Alliance Vadus

Liūtas Protestantų 
Kirkužėje

ĮVAIRIOS ŽINIOS

RIA MARTINUItas, kiek nesusipratę tėvai, 
kurie nepaisydami Bažny
čios draudimo siunčia savo 
vaikus į nekatalikiškas mo- Milvvaukee, Wis., rugp. ir George Addes,- sekreto- 
kyklas, darydami neapsa- 28> “ United Automobile rių - iždininką. Walter N. 
komą skriauda ir savo vai- Workers vadai, kurie ats- Wells; kitas vice - preziden- 

' kams ir visai Katalikų Baž- tovauJa 46,000 darbininkų,1 tos, buvo suspenduotas 90 
jnvčiai. Pagal sąrašus Ame- iš Wisconsin, Minnesota ir , dienų.
rikoje yra su viršum dvi- šiaurinės Illinois valstybių) Unijos viršininkų konfe- 

Į dešimts milijonu kataliku, išėjo prieš CIO pirmininką, rencija priėmė vienbalsiai 
Bet iš tikrųjų turėtų būti L- Lewjs, kuris įsiki- rezoliuciją prieš Lewis’o 
anie-penkios dešimts mili- ®° ^os. upiJos kišimąsi į unijos reikalus,
ionu, reiškia viešosios mo
kyklos atėmė Bažnyčiai a- 
nie tris dešimtis milijonų 
kataliku.

Katalikai susipraskite!

VALGOMOJO DAIKTU 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”.

kontrolės. Kaip jau buvo, Kaip žinome, komunistai _ ¥__A_ _ ▼▼ A TTT • • • • '___ 1 . . - -
ninkas Homer Martin iš- kad ją pasiimtf kontrolėj 
metė iš unijos 4 unijos vir- 0 jeigu nepavyktų, tai 
šininkus, komunistus, ku- griebtis ją suardyti. John 
rie norėjo patraukti uniją L. Lewis, CIO pirmininkas, 
komunistų pusėn. Martin vis dar mano, kad komunis
tuos komunistinio nusista- tai yra bejėgiai ir jie savo 
tymo viršininkus išmetė iš tikslo nedali atsiekti. Mar- 
vadovybės.

Hyde Park, N. Y.— Ame
rikos Darbininkų Susivie- 
nymas (Am. Workers Al- 
liance), kuris turįs daugu
mą savo narių WPA darbi
ninkus užsimojo surinkti 
Naujosios Dalybos kandi
datams paremti $50,000 iš 
WPA darbininkų. Tos or
ganizacijos vadai atsiklau
sė prezidento, kuris jiems 
atsakė: “Aš esu tikrai įsi
tikinęs, kad žmonės, kurie 
gauna pašalpą kaipo bedar
biai, neaukos pinigų jokiai 
partijai paremti”.

Kaip žinoma, Am. Wor- 
kers Alliance yra įtariama 
kaipo komunistinė arba ko-

Amsterdam, rugp. 28 — 
Vakar du liūtu pabėgo iš 
cirkos. Vienas iš pabėgusių 
įbėgo į protestantų kirku- 
žę ir ten buvusius protes
tantus labai išgąsdino. 
Pradėjo bėgti lauk. Bet liū
tas nieko nedarė, ir sau ra
miai išbėgo lauk, kur jį su
gavo. Kaikurie iš išgąsčio 
apalpo.

Pirmojo Lietuvos Kariuome
nės D.L.K. Gedimino Pulko 

Sukaktuvės

Vilnius — Teko sužinoti, 
kad kauniečiai kalbininkai 
— Napalys Grigas ir Juo
zas Senkus — turėdami a- 
tatinkamus leidimus, da
bar važinėja po Vilniaus 
kraštą ir renka retesnius 
lietuvių gyvosios kalbos 
žodžius. Kalbininkai sten
giasi susidurti su senesnio- 
jo amžiaus žmonėmis, o y- 
pač su tais, kuriems mūsų 
laikraščių ir knygų kalba 
dar nėra padariusi jokios į- 
takos.

Iki šiol kauniečiai kalbi
ninkai jau yra aplankę 
Švenčionių apskritį. Dabar 
ketina pakeliauti po kitas 
Vilniaus krašte lietuvių 
gyvenams vietas.

rašyta, UAW unijos pirmi- CIO organizacijoje veikia,1 munistams simpatizuojan
ti organizacija.

Lietuvaitė Nuoga Ranka 
Užgesino Gaisrą

Worcester, Mass., rugp.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY. 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMA Ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkais Sq.Ca$h Marke!
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

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

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

Vis) skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINeS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

vadovybės. tin yra kitos nuomonės, j 28 — Angelė Virbickaitė,
John L. Lewis, CIO pirmi-Jis yra nusiteikęs šluoti j 19 m. amžiaus, užgesino 

ninkas, norėjo, kad kilu-komunistų vadus, kurie liepsną, kuri buvo apėmus 
sius nesusipratimus paves-veikia ne darbininkų nau- lovą, kurioj jos tėvai gulė
tų išspręsti CIO tarybai, ir dai, bet komunizmo. John jo. Virbickaitė sako, kad ji 
kad tas sprendimas būtų L. Lewis, kada jis dar buvo J mačiusi kai jos tėvas rūkė 
galutinas. United Automo-1 Amerikos Darbo Federaci- cigaretą gulėdamas lovoje, 
bile Workers viršininkai joje, buvo taip pat nusista-j Vėliau pamatė, kad jau de- 
tokiam Lewis’o užsimoji-J tęs prieš komunistus, ir ga lova. Puolėsi gesinti, ir 
mui pasipriešino, ir dabar Juos iš tos organizacijos nuoga ranka jai pavyko 
reikalauja, kad panaikintų šlavė lauk už komunistinį ugni užgesinti. Ji ir jos tė- 
mokesnius po 5 centus nuo veikimą. Taigi dabartinis vai kiek apdegė, bet nepa- 
kiekvieno nario į CIO. | jo nusistatymas nesupran-, vojingai.

United Automobile Wor-, tarnas. Nesinori tikėti, kad 
kers vadu susirinkime ats
tovauja 51 lokalą iš 70 lo
kalų, viso 400 viršininkų 
atstovų. Harold Chrfstof- 
fel, suspenduotas preziden
tas, ir 300 jo pasekėjų ver
žėsi i susirinkimą, bet buvo 
sulaikyti. Besiverždami su
plėšė net švarkus.

Homer Martin, automo
biliu darbininkų unijos pir
mininkas. gavo dalyvau
jančių viršininkų pasitikė
jimą, kada jis išaiškino 
dėlko jis išmetė iš unijos 
Ed. Hali, Richard T. Fran- 
kensteen ir Wyndham Mor- 
timer, vice - prezidentus,

ir jis būtų linkęs į komu
nizmą.

CIO vadų kova darbinin
kams kenkia iškovoti sau 
geresnę būklę. John L. Le- 
wis turėtų griežtai nusis
tatyti prieš komunistų va
dus, kurie briaujasi į CIO. 
kad ją užkariautų.

Kiniečiai Sutriuškino Japonų 
Ofensyvę

Shanghai, rugp. 28, — 
Kiniečiai sumušė japonus 
ant šiaurinio Yanktze upės 
kranto ir atsiėmė 3 svar-

v •

Hitleris Turi Išspręsti: 
Karas Ar Taika

Berlynas, Vokietija, rugp. 
28 — Britanijos kanclerio 
Simon savo kalboje vakar 
pareiškė, kad pradėjus 
konfliktą dėl Čekoslovaki
jos, būtų užkurtas gaisras 
smarkiam vėjui pučiant. 
“Gal pradžioje ir nebūtų 
didelis. Bet kas gali pasa
kyti kain plačiai išsiplėstų 
arba kiek daug sunaikintų 
arba kiek gali būti iššauk
tų tą gaisrą gesinti”, sako 
Sir John Simon.

Kaunas, rugpiūčio 28 d. 
— Šiomis dienomis Uk
mergėje buvo atšvęstas 
Pirmojo D. L. Kunigaikš
čio Gedimino pėstininkų 
Pulko dvidešimties metų 
sukaktuvės.

Ištremtas
Vilniuje ilgą laiką gyve

nęs lietuvis Juozas Bimba- 
ras. Jam ir jo šeimai įsaky
ta iki rugpiūčio 15 d. išvyk
ti iš Lenkijos valstybės.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję j tavernos ar restauranus 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!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

I
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Tautininkų Redaktorių Problema

mas statyti darbininkams 
gyvenamus namus, kurie 
būtų bent į kareivines pa
našūs, (p. 137)...

“Aktivistai” (komunistų 
partijos kovotojai) naudo
jasi puikiausiais limozinais 
(geriausios rūšies automo
biliais), jų pačiutės susi- 
laistę geriausiais kvepa
lais, o darbininkai minta 
margarina; išrinktiesiems 
vadams tarnauja puikiausi 
magazinai (krautuvės), o 
minios turi pasitenkinti 
pasižiūrėję į jų gražiai iš
puoštus langus. Ar nėra 
tos rūšies socializmas 
toms darbo minioms lygiai 
tas pat, ką ir sugrįžęs se
nasis kapitalizmas?

Begalinė didžiuma darbi
ninkų gyvena susispaudę 
daug blogesnėse patalpose 
už kareivines... Pati butų 
aprūpinimo komisija laiks 
nuo laiko paskelbia savo 
korespondentų žinias apie 
blogas darbininkams pa- 

; talpas. Štai keletas ištrau
kų: “darbininkai guli ant 
grindų, kadangi medinės 
lovos yra priveistos utėlių; 
kėdės sudaužytos, nėra nė 
puoduko atsigerti”, ir tt. 

Į “Viename kambaryje gy
vena dvi šeimi. Stogas 
kiauras. Lyjant tenka van
denį kibirais semti ir lau
kan iš trobos pilti”. “Išei
namųjų vietų (W .C.) vaiz
das neaprašomas”. Šitokie 
darbininkų butų aprašy
mai ateina iš visų valsty
bės pakraščių ir jų būtų 
galima prirašyti begales”.

“Dabar, kai atskiri kam
bariai, užtektinas maistas 
ir padoresnis drabužis yra 
prieinami tik mažytei sau
jelei žmonių, tai milijonai 
didžių ir mažų biurokratų 
visą savo (partijos) galybę

“Vienybė” dažnai maino savo redaktorius. Lyg ir 
nelengva įspėti, delko. Tautininkiško uolumo, rodos, 
jiems netrūksta. Kaip tik priešingai, visi buvusieji re
daktoriai buvo jo kupini. Bet čia kaip tik glūdi jų silp
nybė. Tautininkiško entuziazmo pagauti, jie puldavo 
be atodairos visus netautininkus, bet drauge atskleis
davo ir savo partijos silpnybes, kurios oponentai tuoj 
aikštėn išvilkdavo. Tuo būdu, dėl nerimto ir nesuma- 
naus advokatavimo nukentėdavo tautininkų partijos 
reikalai.

Tačiau, antra vertus, tautininkų laikraščio padė
tis Amerikoje nelengva. Visuomenė čia demokratiškai 
nusiteikus, tad tautininkams tenka prieš vandenį 
plaukti. Tam reikia pajėgingo atleto, o buvusieji “V- 
bės” redaktoriai pajėgumu nepasižymėjo. Rašyti tai 
jie rašė*daug, bet planingos linijos jų raštuose nebuvo. 
Iš daugelio raštų kyšojo tie patys nudėvėti argumen
tai, kuriais buvo mėginta pateisinti ar bent kamofla- 
žuoti nepopuliarų tautininkų režimą. Jie nepajėgė su
daryti sau prietelių Amerikos lietuvių tarpe. Kairieji 
buvo natūralioj opozicijoj. Tautininkai buvo besiglau- 
dą prie katalikų, bet toj krypty neištesėjo. Pasipainio
jo nezaležnikai, tariamieji tautininkų prieteliai. Tauti
ninkai neapdairiai su jais susidėjo. Tarp jų užsimezgė 
labai tamprūs santykiai. Buvo toks laikotarpis, kada 
“V-bė” atrodė esanti nezaležnikų organu. Tas, žinoma, 
visiškai atgrasino katalikus. Nezaležnikai nesudaro jo
kios rimtos pajėgos lietuvių visuomenėje. Remdami 
tokią neskaitlingą ir tuščiavidurę partiją (jei nezalež
nikų atskalą taip galima pavadinti), Amerikos tauti
ninkai padarė stambią klaidą, kuri paliko juos be prie
telių. Paskui iškilo katalikų protestai dėl antireliginės
tautininkų politikos. Amerikos tautininkai nemokėjo į pavartoja aprūpinti savo 
tai reaguoti. Jie smarkiai šoko ginti savo vienminčius, asmenišką gerovę. Iš to 
bet smarkumas kovos lauke yra vienas dalykas, o pole- pilstą begalinis tos grupės 
mikoje visai kitas. Raštiniuose ginčuose smarkumas žmonių savanaudiškumas, 
be reikiamos logikos tik žalos tepadaro. Tuomet gau-, didelė vienybė savo tarpe, 
narna įspūdžio, kad redaktorius karščiuojasi, pyksta, sykiu baimė masių nepasi-

Dr. A. G. Rakauskas be
simokindamas keletą kar
tų pertraukė mokslus ir 
dirbo visuomeninį ir laik
raštinį darbą. 1919 m. dir
bo tuolaikinio “Lietuva” 
laikraščio redakcijoje, vė
liau katalikų dienraščio 
“Draugo” redakcijoj. 1921- 
1922 m. buvo pakviestas 
redaguoti “Tėvynės Bal
są”, Wilkes Barre, Pa. Ten 
beredaktoriaudamas susi
pažino su garsia ja Naujos 
Anglijos dainininke, p. A- 
lena Narinkaite, kuri pa
traukė jauno profesijona- 
lo širdelę, ir jis su ja apsi
vedė 1922 m. rudenį. Metęs; 
redaktoriavimą, stojo už
baigti medicinos mokslus.

Dr. Antanas G. Rakaus
kas, būdamas studentu, 

| 1917 m. i 
mūsų laikraščiams. Pir
mieji jo raštai pasirodė 

; “Vytyj”, kurio redakto
rium tuo laiku buvo dabar- 

šiomis dienomis Dr. An- ‘ini? ‘£^’T 
tanas Rakauskas, B. M.,

Dr. Antanas Rakauskas, 
B. M., M. D.

T

Kibirkštys
Brooklyno Lietuvių Sčyrūįą
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“Nehns daug laiko, kai 
visa milžiniška šalis — 
SSRS — bus viena didelė 
kultūros ir poilsio šalis”. 
Taip, taip p. Mizarai, ne

ims daug laiko, kai SSRS 
(Rusija) pasiliuosuos iš 
komunistų vergijos. Pasi-! 
liuosavus, galės kultūrėti 
ir ilsėtis iš priespaudos pa- 
siliuosavę darbininkai.

Šiandien nėra kultūros, 
nėra nei poilsio vargšams 

pradėjo^ražnėti | darbininkams. Nėra poilsio

reikalaujančią ištirti prieš- 
amerikonišką propagandą 
Amerikoje, ir ponas Dies 
buvo paskirtas to tyrinėji
mo komisijos pirmininku”.

Tik jau siauro proto žmo
gus gali taip rašyti, p. Jur- 
gelioni, jeigu Martin Dies 
yra “jaunas siauro proto 
vyrukas”, tai kaip jį galė
jo paskirti Kongresas pir
mininku. Juk Kongresą su
daro jauni ir seni rinktiniai 
atstovai, turį visuomenės 
pasitikėjimą. Smerkti p. 
Dies, kad jis yra jaunas, 
tai įžeidimas viso jaunimo.

SLA redaktorius yra ma
tyt nusistatęs prieš jau

£“d , Smetųtinio darbo sukaktį" X. fr Su llSščiu
Pr- A. G. Rakauskas gi- "

nei komisarams, nei jų bu-;
deliams, nes jie užimti nuolius ir juos laiko siau- 
šaudymu “trockininkų” 
“išdavikų”. ...................
neša sunkų, daug sunkes-ą. yefuYos RQpj||a.

si AflygifflmaKlIž Ikarus

rapročiais, jeigu taip atsi-
Darbininkai liepia apie p. Martin Dies.

mė lapkričio 17 d., 1895 m., 
Liepalotų kaime, Bublelių 
valsčiuje, Naumiesčio par., 
Šakių apskr., Lietuvoje iš 
tėvų Jurgio ir Petronėlės

Šiandien Dr. A. G. Ra
kauskas ne tik rašo straip
snius mūsų katalikiškiems 
laikraščiams, bet seimuose,

(Matiioša tvtės) Rakaus- -vPač LRK Federacijos kon- (Matijosaitytes) naxaus gresuose skaito savo turi- 
. ningus referatus įvairiais 

Pradinius mokslus uzbai- klausimais. Studentauda-

tenkinimo, beribis užsispy
rimas prie savo nuomonės, 
užgniaužimas net mažiau
sios kritikos ir net veid
mainiškai “religiškas” sa
vo “vado” (Stalino) garbi
nimas. Jis yra visų privile
gijų ir galybės įkūnytojas 
ir gynėjas. ( p. 161)”...

“Iš 40 milijonų Rusijos 
i šeimynų kokie 5, o gal ir 

Dabar užimti tą sunkią poziciją yra pakviestas p.' visa % % savo gerbūvį 
Vitaitis, buvęs “Tėvynės” redaktorius. Analizuoti jo palaiko savo tarnu vergiš- 
ideologiją būtų lyg ir netaktinga. Pranašauti, kuriuo ko darbo vaisiais”, 
keliu jis eis — netikslu ir bereikalinga, nes pagyvenę: Gali_ atrodyti, kad nuo- 
tuoj pamatysime. Tuo tarpu linkime jam pasisekimo, savybės atžvilgiu nėra jo- 

K. kio skirtumo tarp maršalo 
---------------------------------------------------------------------- ir jo tarno, nei tarp trusto 
ŠTAI KĄ SAKO APIE DABAR-
TINĘ RUSIJĄ ARTIMIAUSIAS

Neturįs atitinkamos logikos smarkuolis raštininkas 
juokais save pastato. Tokių išsišokimų yra buvę tiek 
daug, kad tautininkų vadovybė (čia ir Lietuvoj) liko 
nepatenkinta ir buvo priversta kaitalioti perdaug įsi
karščiavusius redaktorius. Mat, ginant valdiškąją po
ziciją ir norint visuomenę savaip nustatyti, reikia dau
giau kantrybės negu įkarščio, daugiau nuolaidumo ir 
takto, negu užsipuolimų. Neapdairus uolumas čia tik 
žalos pridirba. Tad tautininkams dažnai priseina ieško
ti taktingo redaktoriaus. Tokį, žinoma, nelengva su
rasti.

LENINO BENDRADARBIS 
TROCKIS

IBolševikai darydami re
voliuciją Rusijoje žadėjo 
išlyginti visas viešojo gy
venimo naštas:

Nebebus nei turtuolių,; 
nei vargšų! Visi lygūs prie 
darbo! Visiems vienodi 
drabužiai, tokie pat gyve
namieji butai! Visiems bus 
prieinami visokie patogu
mai, malonumai ir žemiš
kosios gerybės.

Nebebus religijos.
Panaikinsime šeimynas. 

Laisvai susituoksim ir lais
vai panorę išsiskirsime. Jei 
bus vaikų, tai jais rūpinsis 
valstybė.'

Nebebus nė tėvynės. 
Žmones bus ne tik broliai 
bet ir draugai!
‘ Rusija bus žemiškasis ro
jus. 2"

Šiandiena tam didžiajam 
rusų revoliucijos organiza
toriui tenka giedoti visai 
kita giesmelė. Trockis pa
rašė knygą: “Išduotoji re
voliucija”. Štai keletas iš
traukų iš tos knygos.

“Dabartinį sovietų laiko
tarpį karakterizuoja dide
liu maštabu pastatyti rū
mai ir mūrai. Tai yra tik
ros biurokratijos “švento
vės” (kainuojančios kar
tais dešimtis milijonų rub
lių). Dideli teatrai, pasta
tyti raudonosios armijos, 
karinių organizacijų klubų 

, ir yra rezervuoti karinin
kams ir turtingiesiems 
miestelėnams, kurių kiše- 

Į nes išneša užsimokėti bi
lietą. Tuo tarpu baisiau
sias apsileidimas ir delsi-

gražiuose kambariuose, tu
ri įvairiose valstybės vie
tose gražiausius vasarna
mius, važinėja gražiausiais 
automobiliais ir jau seniai 
pamiršo kaip yra valomi ir 
spindinami batai. Paskuti
nieji gyvena barakuose, 
kur dažnai ir durų trūksta; 
dažnai turi pažvelgti badui 
į akis; ir taip pat niekada 
nevalo savo batų, kadangi 
nuolat vaikštinėja basi. 
Komisarams tai atrodo 
menkniekis, eiliniam gi 
darbininkui tai ne juokai, 
o visai rimtas skirtumas”, 
(p. 270)...

“Dėl tokių skirtumų kas
dienio gyvenimo reikaluo
se, rusų visuomenė skiriasi 
į dvi dah: vienoje pusėje 
saujelė privHegijuotų ir 
savo rytojų pilnai aprūpi
nusių valdininkų, komisa
ru, antroje — didžiuma 
skurstanti varge”. C 
P») ••• _ ..............

ge savo tėviškėje. 1905 m. ;mas aktyviai veikė L. Vy- 
įstojo į Naumiesčio dvi- ^įų jr Moksleivių organiza- 
klasę mokyklą, kūną uz-j ei jose, būdamas jų valdy- 
baigė 1910 m., kasmet gau- bose# šiandien jis yra tin
damas pirmaeilio mokinio jų didžiųjų mūsų organi- 

. v , zacijų valdybose, būtent,!
1913 m., birželio 24 d. ap- ALRK Federacijos Centro' 

leido savo tėviškę ir atvy- pirmininku, LRKSA iri 
ko į Ameriką. Apie tris me- ALRK Moterų Sąjungos 
tus padirbėjęs, 1916 m. į- vyriausiu Daktaru - Kvo
stojo į Valparaiso univer- Taipgi yra nariu Chi- 
sitetą, _Valparaiso,_ Ind.,cagO Medical Society ir II- 
kur sieke aukštesnės mo- iinoįs statė Medical Socie- 
kyklos mokslo. 1918 m. į- įy §v. Kryžiaus lietuvių 
stojo į Šv. Tomo kolegijos ligoninės daktarų štabo 
militarinę akademiją, St. nariu yra nuo 1930 m. 
Paul. Minu. Aukštesniųjų Kaipo gydytojas ir chi- mokslų diplomą gavo iš rurgaT jlŽ pasižymėjo ne- 
Valparaiso universiteto paprastais gabumais ir tei- 
1921 m. singumu.

1924 m. įstoja į North- Taigi šio 20 metų litera- 
western universitetą Chi- tinio darbo sukakties pro- 
cagoje. Ten baigęs pre-me- ga, sveikiname Dr. Antana 
dikalį kursą, 1929 m. pri- G. Rakauską ir linkime 
imtas į medicinos fakulte- iąm ir -io žmonelei genau- 
tą, kur gavo Medicinos Ba- 5105 sveikatos.___________
choliaurato laipsnį. Vienus 
metus tarnavo Šv. Pranciš
kaus ligoninėje, Evanston, 
III. Daktaro laipsnį gavo iš 
Northwestern universiteto 
kovo 25 d., 1930 m. Tais 
pačiais metais išlaikė Uli- 
nois valstybės kvotimus ir 
nuo birželio 21 d. sėkmin
gai praktikuoja kaipo gy- . , . _ _v. . .
dytojas ir chirurgas Chica- akordai. Pradžioje rekor- 
goje. dai buvo naudojami dau-

—" ■-  giausiai — sporto. Dabar 
“Kolchozų” (sukomunis- gi jų apimtis dieną iš die- 

tintų ūkių) žemdirbiai gy- nos didėja. Nuo futbolo ar 
vena, kaip ir senovėje, savo kumščio jie nejučiomis 
izbose (pirkiose) sykiu su skverbiasi į galvojimą ir 
teliukais ir tarakonais bei net į kultūriniai visuome- 
blakėmis. O ponai sovietų ninį veikimą, susirinkimų 
didžiūnai, kai jiems staty- skaičius bei narių gausu- 
tuose namuose neranda į- mo pavidalu.
rengto “auklei kambario” 
(p. 137).

Šitie Trockio aprašymai 
pilnai sutinka su kitų rim
tų vyrų aprašymais, kurie 
patys Rusijoje buvo, tyrė 
padėtį ir sugrįžę atvirai pa
sakė, ką matė. Taip rašo 
anglų socialistų sindikalis- 
tų generalinis sekretorius 
Sir Walter Citrine savo 
knygoje “Rusijoje aš ieš
kau tiesos”. Panašiai apra
šė Rusijos įspūdžius An
drė Gide, (pats komunis
tas!) savo knygoje: “Su
grįžimas iš SSSR”.

Kad tame rojuje ne vis
kas “rojiška”, tai atrodo ir 
paskutiniųjų metų parti
jos “valymai”, ' masiniai 
šaudymai artimiausių ir 
ištikimiausių Lenino ben-i 
dradarbių bei revoliueijos 

įTojį didvyrių. “Iž jų vaisių pa-
žinsite juos”.

M •

nį ir už caro, komunistini 
jungą. Tūkstančiai darbi
ninkų supuvo ir pusta So- 
loveckų salose ir kalėji
muose, tūkstančius sušau
dė Lenino, Trockio ir Sta
lino budeliai, ir dar kitiems 
tūkstančiams gal teks Sta
lino budelių kulka į pa
kaušį. Tokia tai komunistų 
kultūra.

Nebereikalo ir “L.” re
daktorius, p. Mizara rami- 

; naši, kad neims daug lai
ko, kai Rusija bus viena di
delė kultūros ir poilsio ša
lis. Tuo pripažįsta, kad da
bar nėra nei kultūros, nei 

i poilsio Rusijoje. Supranta- 
' ma, kad neims daug laiko, 
;kai visa milžiniška šalis 
i pasijudins ir nušluos kru
vinuosius budelius — ko
munistus.

Steigiamojo Seimo pri
imtas Žemės Reformos į- 
statymas numato kaiku- 
riems dvarininkams atly
ginimą už nusavintus jų 
dvarus. Įstatymas aiškiai 
nepasako, kaip ir po kiek 
bus atlyginta. Tam turėjo 
būti išleistas atskiras į- 
statymas. Bet toks įstaty
mas dar nėra išleistas. Ta
čiau Žemės ūkio ministeri
ja gali dvarininkams duoti 
atlyginimą laisvai susita
rus.

Daugelis dvarininkų, at
sidūrę materialiniuose sun
kumuose, prašo žemės ū- 
kio ministeriją kaip nors 
jiems atlyginti už nusavin
tas žemes. Žemės ūkio mi
nisterija su daugeliu dvari
ninkų jau atsiteisė. Dau
giausia jiems davė atlygi- 

. nimą mišku. Bet paaiškėjo, 
kad dvarininkai gautąjį 
mišką stengiasi tuojau pa
versti pinigais, jį parduo
da, iškerta. Toks dvarinin
kų elgesys nesiderina su 
Lietuvos ekonomine politi
ka, kuri stengiasi miškus 
taupyti. Todėl nusistatyta 
ateityje dvarininkams už 
dvarus nemokėti mišku, o 
pinigais. Dvarininkams at
lyginti kasmet į valstybės 
į biudžetą bus įtraukiamos 
tam tikros sumos.

Užmezgus santykius su 
Lenkija, labai pagyvėjo 
dvarininkų lankymasis že
mės ūkio ministerijoje at
lyginimų klausimais. Net 
tie dvarininkai, kurie ne
priklausomybės kovų lai
kais buvo pabėgę į Lenki-

stai kaip atsiliepia SLA 
organo redaktorius p. Jur
gelionis apie J. V. Kongre
so komisiją, kuri tyrinėja 
prieš - amerikoninę veiklą. 
Rašo:

“Vienas iš didžiausiu at
žagareivių kongrese yra 
jaunas siauro proto vyru
kas iš Texas, vardu Martin 
Dies. Pereitą pavasarį kon
gresas priėmė rezoliuciją.

i

Kasdieniniai mūsų sam
protavimai dažnai yra per
sunkti daikto ar sąvokos 
kiekybe, kurios ryškiau
sias pavyzdys yra įvairūs

iiau, rekordas bei vien akla 
konstrukcija paremtas vei
kimas netenka dirbančio 
individualybės, jo meilės, 
jo širdies.

Dėl tokio perdėtos kieky
bės siekimo, turi būti, ir 
kyla toks didelis nusivyli
mų skaičius įvairios rūšies 
darbininkijoje. Jie jau yra 
tik ne gyvenimo, kaip daž- __ _ _ _
nai sakoma, bet kiekybinio jr ienkų kariuomenėje 
darbo palaužti. Tokiuose kariavo prieš Lietuvą, da- 
žmonėse išsiugdo visuotinė savo jgaiiotmTus
apatija.^ Toji^ dvasinė 1 iga teiraujasi apie jų nusavin- 
’’ ~~ - - tus dvarus. o tokių pabė

gėlių dvarininkų dvarai 
nusavinti galutinai ir už 
juos visai nemanoma atly
ginti. Taigi Lietuvos-Len
kijos santykiai iki šiol su
kėlė gyvesnį judėjimą tik
tai lenkų dvarininkų tarpe.

Tsb.

yra ne tik užkrečiama, bet 
ir sunkiai pagydoma. To
kie nusivylėliai j pasaulį 
žiūri tik pro juodus aki-

Žinoma, šitoks nusiteiki
mas iš esmės dar nėra blo
gas. Tačiau, kaip ir kiek- , _ , , .
vienas dalykas, taip ir šis nius- Jie nieko jame sven- 
ima išsigimti, pereidamas prakilnaus ir pasigėrė- 
į kraštutimuAus Ta kiekio «no nemato. į kiekviena 
meilė pradeda netekti pu-. didesnį užsimojimą pe ziu- 
siansvyros. Jai pavedamain’ talpoj neįgyvendinamą 
dominuojanti rolė. Ji ap-! jaunatvišką svajonę Ir jei 
valdo visą gyvenimą, neju- Jiems bus skirta aukšto 
čiomis įsiliedama į žmo-ranS° vieta’ jie ne vieną 
gaus'dvasią ir jojo širdį P™Jektą, ne vieną pastan- 

gą, ne vieną aukštesni po- 
Toks nelemtas kiekybės lėkį savų valdininkų ar mo- 

troškimas savaime išstu- kinių klampiose pesimizmo 
mia darbo kokybę, kaipo pelkėse panardins, 
principinį jo matą. Koky
bės didesnis ar mažesnis išvengti tėra viena išeitis 
paneigimas išvysto darbo grąžinti bet kuriam dar- 
sumechanmimą. Šis gi sa- bui kokybinį principą, pa

gos pasistengia darbinin- bei konkurencijas. Taip.

Tokiems kraštutinumas

grąžinti bet kuriam dar- 

vo ruoštu prie pirmos pro-( mirštant visus rekordus 
gos pasistengia^ darbinin- ^į konkurencijas. Taip, 
kui nužudyti is kūrybinio ne daugumAą, bet jo

įveikimo paeinantį džiaugs- tobulumas turi nulemti jo 
mą. Be to, išugdo dirbamo; vertę 

‘darbo nuobodumą. Paga-j

Lietuvos Fabrikuose Dirba

Statistikos biuro žinio
mis, paskutiniais metais 
Lietuvoje veikė 1.440 pra
monės įmonių ir fabrikų, 
kuriuose dirbo 41.000 žmo
nių. Darbininkams per me
tus išmokėta 50.000.000 li
tų atlyginimo, o tarnauto
jams 14.600.000 litų. Visa 
ši pramonė per metus su
vartojo žaliavos už 2Z3.5

St. Ant. Juška.ĮnriT. Irtų ir pagamino pre
kių už 429 mil. litų.“P. G.”
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Tačiau olimpiada buvo ne

tinius ir brolius iš anapus 
— nuoširdžiai sveikinam!

XX Amžius, Lietuvos Ka-'lumo branginto jai ras sky- 
talikų dienraštis, tokią ant-! rium tuos laimėjimus, iš

matuotus centimetrais, se
kundėmis, taškais.

j Jeigu rekordai ir nėra fi
zinės kultūros tikslas, vis 
dėlto olimpiada rodo stip
riai ugterėjusį mokėjimą 
fizines jėgas metodiškai 
sutelkti sąmoningam veik
smui. Lietuvos Bankas ga-

raštę uždėjęs, talpina savo 
bendradarbio p. j. Ambro- 
zevičiaus straipsnį, kuriuo 
įvertina Lietuvos Tautinę 
Olimpiadą ir labai gražiai 
atsiliepia apie mūsų spor
tininkus, nuvykusius daly
vauti toje Olimpiadoje. Ra
šo:

Bėgimai subėgti, meti------ -------- ------------- «
mai sumesti, šokimai su- lės neturėti širdgėlos dėl 
šokti, olimpiados medaliai to aukso ir sidabro, kuris 
išdalyti; susitvenkęs Kau- iš jo seifų išėjo kalti meda
lio gyvenimas netrukus liams. Sportininkai pasiro- 
ims slūgti: dalyviai pasklis dė jų verti.
po Lietuvą ir dalis jų jau i- Visus tuos laimėtojus — 
ma traukti, kaip gervės, a- asmenis ir kolektyvus, vie- 
napus linijų ir vandenų.

Ir kokia gi buvo iš visos 
tos olimpiados nauda, rea-į 
li nauda tautai? ! . . . _

Tai buvo pirmiausia ma- tik fizinės kultūros laimė- 
nifestacija. Manifestacija, jimų demonstravimas. Jau 
kas padaryta per 20 nepri- reikšminga, jeigu pasisekė 
klausomų metų fizinės 
kultūros srityje. Ji parodė, 
kaip naujoji Lietuva su vi
somis jaunimo organizaci
jomis ir įstaigomis vis la
biau pasineša fizinės kul
tūros linkme. Jų nesulaiko 
skurdžios materialinės są
lygos. Neturėdamos aikš
čių, neturėdamos menkiau
sios patalpos, be specialis-J 
tų mokytojų, kitos parodė 
nuostabaus ir atkaklaus 
ryžtingumo, dėl to ir dides
nių laimėjimų kartais už bet ir vienas 
materiališkai geriau aprū- Lyg kokioj dvasinėj labo- 
pintąsias organizacijas. Ir ratorijoj nejučiomis artėjo 
atskirų asmenų pasiryži- Brazilijos, Anglijos, Ame- 
mas toks stiprus, kad ne- rikos, Latvijos, Vilniaus 
susiviliojo kitas nė aukš- lietuvis su Lietuvos lietu- 
tesniu savo profesiniu atly- viu. 
ginimu, kad tik nereiktų 
persikelti kitur ir palikti noma, yra tie, 
savo komandos. grafiškai ar

Ir publiką sportas yra pa
gavęs stipriau nei dvasinės 
kultūros apraiškos. Olim
piados metu, pavyzdžiui, 
surengti “Pirmyn” choro 
ir radiofono orkestro kon
certai susilaukė tik viduti
niško susidomėjimo, paly
ginti su sporto rungtynė
mis.

Simpatijos sportui pers
vėrė netgi nepriklausomy
bės jubiliejaus komitete, 
jeigu imtasi demonstruoti 
tik dalinius 20 metų laimė
jimus, būtent, fizinę kultū
rą. Mūsų vokalinės, muzi- 
kalinės, plastinės kultūros 
šiuo tarpu nesiimta paro
dyti, nors būtų buvę labai 
gera. Tiesa, žadama rudenį 
surengti muzikos festivalį. 
Tik tada jo negirdės jau 
lietuviai, gyveną kitose 
valstybėse. O visos Lietu
vos dainų šventė šiemet 
visai neorganizuojama.

Tai labai charakteringa 
Lietuvai, kuri iš seno pa
pratimo vis tebesiskelbia 
esanti dainų šalis. Tas var
das šiandien Lietuvai jau 
mažiau betinka. Keičiasi 
pagal kitų valstybių pavyz
džius. Lietuva susportina- 
ma.

Nukreipus dėmesį į spor- Į 
tą, olimpiadoj parodyta i 
daug naujų rekordų. Tiks-'
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sutraukti tiek žmonių iš 
visų lietuvių gausiau gy
venamų vietų. Čia buvo pa- 
manifestuoti ir tie dvasi
niai dydžiai, kurie skait
menimis neapskaitomi, bet 
kurie yra jauste nujaučia
mi, sintetiškai suvokiami 
ir vis dėlto realūs. Tai tie 
dvasiniai lietuvių tipai, ku
rie susidarė ar tebesusida- 
ro anapus laisvosios Lietu
vos. Olimpiadoje jie gavo 
ne tik vienas kitą pažinti, 

kitą veikti.

Artimiausios dvasios, ži- 
kurie geo

grafiškai ar kultūriškai 
mažiausiai yra nutolę. Tai 
lietuviai iš Latvijos ir vil
niečiai. Latvijos lietuviai 
dažniausiai mūsų sutinka
mi, jie beveik kaip namiš
kiai. Tuo gal ir paaiškintu
me faktą, kad jais olimpia
dos metu lyg mažiau do
mėjomės, kaip jie truputį 
nusiskundė.

Nors vilniečiai politiškai 
atskirti, skambiuoju vardu 
tariant, nuo metropolijos, 
bet jų dvasia išlikusi tokia 
pat kaip ir mūsiškė. Gal 
griežtesni ir ryžtingesnį jų 
bruožai; gal rimtesnis ir 
atkaklesnis jų tonas; gal 
retesnis jų šypsnys — kaip 
tai esti didesniam varge ir 
skriaudoj gyvenusių žmo
nių. Bet iš pirmo susitiki
mo su jais užsimezgė šir
dies ryšiai; jie žavėjo mus, 
jau apsinešusius iš dalies 
pasiektų idealų dulkėmis, 
savo nuoširdžiu aktyviu i- 

1 dealizmu.
Didžiausias psichologinis 

tarpas yra tarp čionykščio 
ir amerikiečio lietuvio. 
Juodu vienas antram ma
žiau suprantami, dėl to a- 

; būdu reikalingi ypačiai 
tarpusavio veikimo. Lais- 

i vos, didžios, demokratiškos 
valstybės sūnūs domino ir 
imponavo: tai žmonės, ku
rie gali ir pasirodo visur

• v

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

< -
Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 

Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

DARBININKAS

Vaizdai iš olimpinių lengvosios atletikos varžybų užbaigtuvių. Viršuje iš kairės: įteikiami medalia 200 m. bėgimo nugalėtojom 
ant pakopų iš kairės stovi: Sadūnaitė (Utenos gimn.) — antra vieta, Šepaitienė (Šaulių s-ga) — pirma vieta, Žeruolytė (Šaulių sąjui 
ga) — trečia vieta; Šačkus (J SO), pirmavęs dešimtkovėje; Valabas (Šaulių s-ga), laimėjęs šuolį su kartimi. Apačioje iš kairės: Žienč 
kaitė (Tauragės mokyt, sem.), šuolio į aukštį laimėtoja; Šaulių sąjungos komanda 
kūnas, Riukys, Švarplaitis, Zaskevičius. t

Kaip Musės Nešioja Ligas
4X100 metrų estafetės laimėtoja, iš kairės B;

(Vaizdai iš Lietuvoj

tokie, kokie yra — sava
rankiški, su stipriu pasiti
kėjimu savim, su drąsiais 
užsimojimais, dideliu akty
vumu, linksmu tonu, savo Savo papratimuose mu-

366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

ideologijos atviru pareiški- sės yra biauriausi insektai, 
mu. Tuo žavėjo jie kaip su kuriais_žmonės susidu- 
žmonės. Bet ir kaip sporti- ria. Musės netik gimdo 
ninkai jie atėjo pas mus purvus, bet juose gyvena, 
kai kur nauji — atėjo apleidžia tuos purvus 
sporto menininkai, ne gla- lankyti žmonių namus, su- 
diatoriai. Jie pasirodė su bjaurinti jų valgį, ir nešio- 
visa sporto ir fizine ir dva- ti ligas. Naminės musėsi 
sine kultūra —be arogan-knibinėja valgio paviršį, 
cijos, be neapykantos, su nešdamos su savim, ypa- 
gera nuotaika. Šitokia dva- tingai ant plaukuotų ko- 
šia ypačiai imponuoja pri- jos dalių, užkrečiamų ligų] 
simenant žaidimus su kojų organizmus, parazitų kiau-į 
daužymais, šonkaulių lau- šinius ir kitus organiškus' 

skaMv- purvus. Kuomet musėsžymais, antausių skaldy- purvus. ----- -  ----
mais, koliojimais, saviva- lanko stalus jos palieka 
liškais sprendimais, be ko purvus ant maisto. Kuo-

na daugiau kaip pusę my
lės nuo veisimosi vietos ir 
beveik visuomet pasilieka 
apie du arba tris šimtus

barių sietais aptaisyti, tai 
nors valgomąjį kambarį Ir 
virtuvę. Atsargiai reikia 
prižiūrėti ligonių kamba
rius, ypatingai jeigu liga 
užkrečiama. Sydrais ap- 
dangstyk valgomus daik
tus namie ir krautuvėse.

mikalų yra boraksas. Gal 
ma su juom mėšlą apibari 
tyti ir vėliaus vandeniu a] 
krapinti. Tas sutrukdys ii 
siperėjimą musės kiaus 
nių.

Tik turime suprasti, ka 
mėšlas nuodytas su borai 
su gali būti kenksmingi 
augalams. Tokiu būdu re 
kia atsargiai vartoti b 

įtjraksą, kad neperdaugiai 
šia suvartoti. Žemdirby 

Itės departmentas apskai 
liuoja, kad jei borakso n 
panaudojama daugiau kai 
vieną svarą ant kiekvier 
16 kūbiškų pėdų mėšl 
toks mėšlas dirvos nesug; 
dins.

Jei mėšlo negalima a] 
dengti, ir negalima nuod; 
ti, tai būtinai reikalinį 
dažnai išvalyti mėšlyną.

Visas laikas išsivysto 
musės užima 8 iki 9 dien 
bet nuo padėjimo kiaušin 

! iki išsivystijimo į lervą u 
• ima apie 4 dienas laiko. T 
dėl reikalinga išmesti mė 
lą nors kartą į 4 dienas, j 

i norima muses išnaikinti.

apie u.u. eti ua tuo oinibuo------ ------- -------- —------------------- ..
jardų nuo paėjimo vietos. “Formalin” yra pavojin- 
Jeigu musės atsiranda kur ginusias nuodas musėm; į 
nors, yra aišku, jog išsiplė-^štukę įdek^ pusę van' 

! tojo pačioje apylinkėje.
i Laike Amerikos - Ispa- 
; niško karo musės užmušė 
i daugiaus kareivių, negu 
i kulkos. Muses i
karštligę ir šimtai karei
vių mirė nuo tos ligos per 
nukreipimą užkrėtimą. i---- ------------

Naminės musės yra daug kurie susideda iš arseniko, 
pavojingesnės už uodus. Limpanti musių popiera 
Jos randasi visose pasaulio sumažina musių skaitlines,! 
dalyse ir gyvena visuose bet tai yra ženklas prasto 

. Žmonės tu
rėtų suprasti svarbą išnai- 

kurios prieina kinti muses pavasario pra-
-------------- 1---------i_xS------------------------------ ’

stalų, gali apibiaurinti bite1 Kadangi gyvulių mėšlas 
kokį maistą. Pienas beveik suteikia patogiausią vietą 
greičiausia užkrečiamas ir musei, svarbu, kad prie tos 
daugelis karštligės epide- vietos neprisigautų suau- 
mijų ir mirčių paeina nuo gusios musės. Būtinai rei- 
pieninyčių, kurios neturė- kalinga turėti tam tikras 
jo tinkamų priemonių iš-vietas, kur kiekvieną dieną 
naikinti atmatų.

Maistas nupirktas musių ir tas vietas gerai apdengti, 
pilnose krautuvėse, jeigu Kur nedaug randasi mėšlo, 
valgomas nevirtas, tiesiog tai tokį mėšlą galima su
veda prie figų. Valgis gali mesti į tam tikras užd mg- 
būti apibiaurintas po viri- tas skrynes, bet kur ran- 
mę. Kad nors patys atsar- dasi daug, galima p:,daryti 
giai bandome išnaikinti iš lentų platformą, 
muses, bet dėl kitų neaty- pėdą nuo žemės ir pruaisy- 
dumo kartais gyvastis pa- ti uždangalą. Apačioje tos;

---- ---- . t . x j van-j 
dens ir pusę “formalin” ir: 
visus kitus skystimus iš 
kambario išnešk. Kuomet 
musės neras kitokio skys- 

nešiojo turės gerti “forma
lin”, ir nuo to stips. Saugo
kis nuo įvairių nuodų mu
sėms, ypatingai nuo tų,

neapsieita net ir šioje olim-i met tas apibiaurintas mai-J 
piadoje. stas pasiekia pilvą, esame.

Negalima tikėti, kad jų užkrėsti, ir gali užpulti vie- Į 
sportinė technika ir etika na i® daugelio pavojingų li- ■ 
K mosi“ Tae^!gNaminėS musės . nelabai'p^^^^^^e.^i vasan^

jie parsiveš į Ameriką ne toli keliauna. Retai keliau- 
ne tik naują lietuvišką žo- , _ 
dį, bet ir Lietuvai didesnį sukrėsta )J^vmau- 
palankumą. Antai, amen- 
kietis lietuvis mūsiškiam didžiu 
ne kartą atrodė išdidus, sa
vąja Amerika perdaug pa- . 
sitikįs. Apie Lietuvą jis bu- S1OS ugdyme, 
vo susidaręs nuomonę iš 
pasakojimo tėvų, Lietuvą bendrai tautos nuotaikai 
mačiusių dar prieškari- šios olimpiados metu pali-l 
niais laikais. Dabar nuo-; ko jau vilniečiai, pirmu 
monė apie Lietuvą ir lietu- kartu pasirodę. Jie kalti- 
vius jiems tenka pakeisti, ninkai to entuziazmo, kū
jų patriotinis nusiteiki- riš sujungė tautą iš naujo 
mas stiprės, ir tariamasis bendru džiaugsmu ir ilge-!____
išdidumas pavirs nuoširdų- siu. Dvasinė tautos vieny- vojun išstatytas. Ir todėl platformos privalo būti 
mu ir draugiškumu vi-^bė, kurios ir■ už pinigus ne- mUsių išnaikinimas yra da- išmūrytas iš cemento įdu-; 
siems lietuviams. pirksi, nepaisant kai ku-jy^as su kuriuom visa a- bimas kur galima laikyti

Šita tarpusavio jtaiga be-rios spaudos išsišokimų nylinkė turi tartis. į apie du coliu gilio vandens, i

klimatuose, kur tik randa- namų vedimo, 
si žmogus.

Musės,

diškų interesų ir sujungta 
____ i skausmu. Tokis 
dvasinis sukrėtimas yra ir
gi dalyvavimas tautos dva- būtų galima suversti mėšlą

Neišdildomus pėdsakus 
tautos nuotaikai

rios spaudos išsišokimų 
prieš amerikiečius katali
kus, savaime tam momen
tui įvyko. Jautei, kad Lie
tuva ne tik su vien ingė j o, 
bet lyg ir padidėjo; vieno-

pylinkė turi tartis.
Kaip ilgai musių veisimo 

plotai rasis, nebus galima' 
jų išnaikinti, todėl pirmu 
pirmiausia reikia tas vie
tas išnaikinti. Tas reiškia, 

'kad kiekviena apylinkė tu-' 
iri būti švariai užlaikyta, 
išnaikinti sukrovimus iš-1 
matų ir mėšlų, ir reikia 
prižiūrėti jog išmatoms y- 
ra tinkama vieta. Kuomet 
mes suprasime, kad nuo 
mažiausių purvų musės at
siranda, tik tada bandysi
me tuos purvus išnaikinti, 

viai savo senajai tėvynei y- zityvius kūrėjus, irgi tu-j Visos naminės išmatos 
ra davę daugiau nei iš jos rinčius teisių į Lietuvos turi būti laikomos uždeng- 
gavę. Jų siųstos ir tebe- gyvenimą. tuose induose, kurie netik
siunčiamos sumos, jų rezo- Jiems išvykstantiems — neprileis musių, bet nepri- 
fiucijos sunkiomis dieno- laimingos kelionės! pasifie- leis ir kitų bradų. Susirin- 
mis buvo Lietuvai mate-1 kantiems — broliško vai- kimai išmatų daržuose y- 
rialinė ir moralinė parama, širigumo! Mums patiems— ra priežastis musių veisi- 
Jų du sūnūs lakūnai ne tik! sugyvenimo, kuris yra ne mosi.
pagarsino Lietuvą, bet tik sąlyga čionykštei kury- Sietais aptaisyk namų 
svarbiausia tam momentui; bai, bet ir sąlyga išlaikyti langus ir duris. Tie sietai, 
“ _ _ . _ ‘ jeigu tinkamai aptaisyti,

tarpia pasižinimas yra vie
na pozityviausių sėklų, ku
ri savo vaisių duos dar a- 
teityje. Jeigu anksčiau bū
davo vienybės aktai dekla
ruojami popieriniais doku-dais norais ėmė gyventi! 
mentais, tai dabar jie sus- dar trečdalio tautos atsto- 
trprinti širdimis ir lietuviai vai. Tokie nusiteikimai yra 
iš užjūrio, įš už sienos ar irgi realus faktorius tautos 
linijos pasijus ne tik lietu- gyvenime, ir jiems palai- 
viai, bet ir aktyvūs daly- kyti į lietuvius kitose vafe-| 
viai pačioje Lietuvos kury- tybėse feks žiūrėti ne kaip! 
boję. į svetimšalius ir svetimša*!

----------- Tių įstatymus jiems taiky-
Taip iš tiesų ir yra. Išei- tiy bet kaip į Lietuvos po-! 

viai savo senajai tėvynei y- zityvius kūrėjus, i ' *

pagarsino Lietuvą, bet tik sąlyga čionykštei kury-
V*' • a I a - w “1

visą tautą organiškai su-lietuviškai dvasiai broKuo-jeigu tinkamai aptaisyti, ] 
jungė. Reikėjo iš jų tarpo se anapus laisvosios Lietu- neįleis į namus 95% musių. Į lervas 
dviejų mirties, kad tautalvos. < _

I

♦

Namie Padaromi Vaisiniai 
Sviestai

Nors dėjimas į dėžes 
džiovinimas vaisių yra g 
riausiai visų žinomas, t 
čiau iš vaisių galima pad 
ryti ir kitų dalykų, kur 
pravartu žiemos laike tur 
ti. Jokių valgomų vais: 

musių išnaikinimas yra da- išmūrytas iš cemento įdu-! nereikia išmesti ant niek 
kur galima laikyti bet tiek kiek tik galim 

apie du coliu giliovandens.'panaudoti darant vaisi 
Ir taip laikyti tą įdubimą,! sviestą. Jį dirbant, nors 
kad būtų galima dažnai iš- pageidaujama turėti g 
plauti su vandenine ryna. ; riaušių vaisių, tačiau ga] 
Žinoma musės prieis prie ima vartoti ir sveikąsiž 
tos platformos ir gali vai- dalis sugedusiųjų. 
sintis, bet kuomet lerva iš* 
sivystys tuomet įpuls į 
vandenį po platforma ir 
prigers. Tą įdubimą gali
ma išplauti apie du sykiu į 
savaitę.

Apsaugojimas mėšlo ant 
upės nėra taip lengvas 
daigtas, nes laikant nami
nius gyvulius neišvengia
mai prisirenka labai daug 
mėšlo ir musės gali vaišin
tis net ir laukuose, jei 
mėšlas nėra gerai sutrin
tas į smulkius šmotelius 
kas sutrukdo musių veist- 
masi. Kur negalima ap
saugoti mėšlo, patartina 
mėšlą aplaistyti kokiu 
nors chemikalu, ka i išnai-___,
kinus musių kiaušinius ir pija 

w /v uxu0i^.į vo~3. Jams and Preserves
Jeigu negalima visų kam-1 Vienas tinkamiausių che-1 už dyką pasiųsta.

k'»kią

Jung. Valstybių Žemdi 
bystės Departmentas tu 
smulkmeniškų informac 
jų apie namie-daromt 
vaisinius sviestus ir pr 
zervus. 18 puslapių knygi 
tė Bureau of Home Econ 
mic pagaminta, teikia pi 
nų informacijų kaip p 
rinkti vaisius, kaip ilg 
virinti, kokias dėžės turėl 
ir dar išbandytas recepb 
dėl įvairių vaisių.

Kas tik nori gali gau 
kopiją šitos knygutės p 
rašant laišką į Foreig 
Language fnformatic 
Service, 222 Fourth Av 
nue, New York City, ir k 

. “Home-made Jellie 
r bi
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A. L. R. K. PARAPIJŲ CHORŲ 
SĄJUNGOS PIRMOJO SEIMO 

PROTOKOLAS
mas. Mandatų komisija 
pranešė, kad užsiregistra
vo 62 atstovai. Seime re
prezentuojama Naujoji 
Anglija, New Jersey, New 
York, Illinois, Indiana ir 
Nebraska, vai. Po to, L. Ši
mutis perskaitė Komo. J. 
Žilevičiaus referatą “Cho
rų reikšmė liturgijoje”. 
Seimas išreiškė autoriui 
padėką už turiningą refe
ratą.

Skaitoma sveikinimai te
legramomis ir laiškais 
nuo: Lietuvos konsulo P. 
Daužvardžio, Chicago, III.: 
Kun. H. J. Vaičiūno, Indel
io, Wis.; Ant. Vanagaičio, 
Chicago, III.; E. Paurazie- 
nės, Moterų Sąjungos cen-

Pirmas Amerikos Lietu
vių Romos Katalikų Para
pijų Chorų Sąjungos Sei
mas įvyko Cicero, III., lie
pos 11 d., 1938 m., parapi
jos salėj. Iškilmingas Šv. 
mišias Šv. Antano par. 
bažnyčioje laikė Chicagos 
Provincijos Chorų Są-gos 
dvasios vadas kun. Pr. Vai
tukaitis, 10 vai. ryte. Ats
tovai, pasipuošę ženkle
liais, susirinko išklausyti 
šv. mišių. Sasnausko vyrų 
choras, vad. A. Pociui šau
niai giedojo keturiais bal
sais “Witto” mišias. Gražų 
apie muziką pamokslą pa
sakė kun. J. Kloris.

Seimą atidarė rengimo 
komisijos narys N. Kulys.|į7"’p^”gig^į‘g““p2rk, 
Pasveikinęs suvaziavusiusĮMicll. A j Aleksio, Wa- 
atstovus palmete kun. P. terbury, Conn.; varg. F.| 
Vaitukaiti atkalbėti mal- Hodelio, Kearney, N. J.;! 
dą. Sugiedota,, Lietuvos Marcella Andrikis, Šv .Juo- 
himnas. Ona Ivinskaitė pa- zapo Vyčil} Choro Water. 
deklamavo ‘ Lietuvycio”,bury ėonn.; varg. J. Jan-
pasyeikimmo eiles. Po to kauį Brooklvn>N,Y.: kun.: 
renkama seimo valdyba: F M Juro gLP.KA dvasios 
pirm. — Komp. Antanas vacĮ0 Lawrence, Mass. su 
Pocius is Chicago; vice- $5 00 auka. Juozo žiIevi.

Kast.as Gaubjs iš čiaus L M Elizabeth, N. 
So. Chicaeo; pirmas rast-J ir kun Juozo Jusevi.

čiaus is Omaha, Nebraska.
KONSTITUCIJOS 

PRIĖMIMAS
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• v •
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Rengia Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos

Rugsčjo-September 4,1938
SEKMADIENĮ - PRIEŠ LABOR DAY

Romuvos Parke Montello, Mass.
. Gros JOHNNY JANUS and His ORCHESTRA

Zenonas J. Balčiūnas iš 
Worcester, Mass.; antras 
rašt. — Katarina Laučiūtė! 
iš Indiana Harbor, Ind. I 
Mandatų komisijom Juo-! Raštininkui baigus skai- 
zas Grigaitis, Worcester, tyti sveikinimo telegra- 
Mass., Ona Ivinskaitė, Chi-maS) N. Kulys perskaitė 
cago, III., ir Vincas Rėkus, paruoštą, Chorų Sąjungos 
Chicago, UI. Rezoliucijų statutą — Konstituciją.! 
komisijom Juozas Žemai- statuto svarstyme daly-; 
tis, Worcester, Mass., Jur- vau ja visi atstovai. Paga- 
gis Pranskaitis, Elizabeth, įjos Juozas Žemaitis įnešė, 
N. J. Maršalka — Leonas kad statutas su tūlais pa- 
Daučiūnas, Worcester, taisymais būtų priimtas. 
Mąss. Kun. Pr. Vaitukaitis parė-

Seimo vedėjas A. Pocius Vienbalsiai priimtas?

Šeimininkės Teiks Nuo Cape Cod CLAMSŲ Patrovę
Bus ir kitokių skanių valgių. Vyrai patarnaus ir svetingai vaišins svečius atvykusius iš visos Naujos Anglijos. Sporto ir Meno Komisi
jos ruošia NAUJŲ DALYKŲ Programą, kurį ne vieno žiūrėtojo ištrauks džiaugsmo ir juoko ašarą. Vaikai, ypač turės daug visokių ma
lonumų. Tarp kitų dalykų bus jiems ir centų jomarkas. Kas vykresnis, tas bus ir laimingesnis prisirinkti centų. Jaunimas suks kaip lie
tuviškos verpstės, žodžiu visiems bus didžiausias malonumas teikiamas visos dienos bėgyje. Važiuokime visi šios vasaros paskutiniame 
piknike — gražiame RomuvosParke, Montello, Mass. Tai bus išvakarėse prieš Labor Day. Įžangos į parką nebus. Lis ar snigs, piknikas 
vistiek įvyks. Tad visi į Darbininkų pikniką. Visus nuoširdžiai dalyvauti kviečia— RENGĖJAI.

M., Elizabeth, N. J.; komp.'Daugelis atvykusiųjų, nie-.
A. Aleksis, Waterbury, Ct.,įko nelaukdami, tuoj eina 
komp. V. Greičius, C1-— - - -- ~ -

Procesijos eisena susi
grupuoja po keturis asme- 

; pirmiausia nešama

kalba apie gražų chorų gie- Nutarta statutą mimiogra-į 
dojimą, instrumentalę mu- fu atspausdinti ir visiems 
ziką ir linki, kad seimas-c^orams išsiun t i n ė t i.
pavyktų. Rašt. Z. Balčiu-; “Draugo” red. L. šimutis 
nas pareiškė džiaugsmo, pasveikino konstitucijos 
kad toks gražus atstovu autorius, reikšdamas pa
skaičius suvažiavo. Kiti ^vrimo ir tikisi, kad jis pil- 
valdybos nariai linkėjo sei- na* atitiks visiems Ameri- 
mui pasisekimo. Rengimo k°s lietuvių chorams, 
komisija pranešė, kad ats- Chorų registravimo ir

paprašė uždaryti rytinę Kulys: 
sesiją. Taip pat pranešė, chorai 
kad po pietų bus traukiami kesčių 
paveikslai. | portas

laidos 
$7:80.

New

tovams paruošti jietūs ir finansų raportą išduoda N. 
l_ _ l _ įsiregistravo 43

su 2350 nariu: Mo- 
priimta $43.00. Ra- 
priimtas. Seimo iš- 
$35.20; ižd. lieka

Cleve- nedidelėn Carfino parapi- nis; ________ ______
land, Ohio ir muz. J. Ku- jos bažnytėlėn, bent trum- Kryžių, tarpe dviejų žibin- 
J rka; Pittston, Pa. pai pagarbinti V. Jėzų Šv.'tų (lempų), paskiau eina

Išrinktoji nauja valdyba Sakramente. Lietuviais už- didelis būrys baltai papus- 
GrigaPtfe^rdu deSų P^ta ir gatvė, ir Grotos'štų mergaičių, paskiau ne
reiškia nuoširdžią padėką anSa ir dalis Centralinės terys, — dar paskiau vy- 
seimo rengėjams už šutei- Grotos Aikštės. Pažysta- rai. Nešama taipgi ir dvi 
kimą nakvynių ir už suruo- mieji susiėję sveikinasi ir statulos būtent: Šv. Kazi-

dirka, Pittston, Pa.

aukštyn, ir vienu akymirk- bina iš naujo varpeliai, — 
sniu skrenda pas Dangaus ir minių minios žmonių, . 
ir Žemės Karalienės — Mo- maldingai nusilenkia savo 
tinos Marijos sostą. Tikin-1 Viešpačiui, atiduodami 
čiųjų širdys sudeda įvairių jam garbę ir maldaudami 
įvairiausius savo prašy- Dangaus ir Žemės Sutvėrė- 
mus po Marijos kojomis, ją, — V. Jėzų Kristų Šv. 
kad Ji juos visus patiektų Eucharistijoje, suteikti 
Dieviškajam savo Sūnui, kiekvienam reikalingų sie- 
— Jėzui Kristui, kad jis lai ir kūnui malonių, 
juos visus priimtų ir iš-l Palaiminimas su šv. Sa- 
klausytų... Daugelis zmo- kramentu pasibaigia. Cho- 
mų kalba Sv. Rožančių Sv. rag harmonEj ai ieda: 
P Marijos garbei Vėliau. ..Garbinkime švenčiausUjj 
choras gieda Sveika Man- Sakrame „ ir viIniaus 
ja, dangaus lelija . Proce- Aušros Vartų giesmę: “Ne- 
S1JOS eisena siaurais, krai- leįgk mfl 6 MotingIei. 
P^.,s..ęrot°s takals’ tarsl Paskiau Carfin parapijos 
milzimskas kirminas, nuo- klebonas> kun T lo dar 
laimiai besiraitydamas per duo(Ja Uetuviams as
Grotos kalnelius genius,' togtrukcjj ir vėliau 
kol neateina pro Knstaus įjaliu duJotu jam Jo gven. 
Karaliaus statulą, jvainų teJ bėg p iežiaus Pijaus 
šventųjų statulas. Didįjį XT leidimu 
Kalvarijos Kryžių, Grotos ’ ’
tvenkinius. Betlėjos Kūte
lę ir Šv. Jono Bosko statu
lą ir aikštę, į Šv. P. Mari
jos Apsireiškimo Aikštę,

• vŠimą delegatams šaunių kalbasi tarp savęs, kol a- miero Lietuvos Globėjo ir 
Dietų. Kun. Pr. Vaitukai- teis laikas bendroms pa- Užtarytojo, o paskiau Šv. 
čiui atkalbėjus maldą, su-'maldoms. Barboros, — Škotijos An-
giedota Lietuvos himnas ir' ... . •
tuo baigėsi Chorų Sąjun
gos pirmas seimas. XO,

Pirm. Antanas Pocius, sideda. visi ruošties iškil- gy parboros kentėto- 
Rašt. Zenonas J. Balčiūnas. mn^ai Procesijos eisenai,,

o vėliau ir Palaiminimui su
P. S. Protokolą pertaisė §v Sakramentu. Škotai 

ir prisiuntė Chorų Sąjun-;katalikai tu0 metu Groto. 
cpkrpfnrp k nnctpnri , . .. ....

Štai nejučiomis prisiarti
na ir 4 vai. 30 min. p.p. Pra-

gliakasių Globėjos ir Už
tarytojos. Labiausia jau
dinantis yra vaizdas tas,

ęuu.ng.iui OYCIK11.11.,- Sakramentą 
ja, dangaus lelija . Proce- o Vart

paveikslai.
ANTROJI SESIJA 2 VAL.
Išklausyta sveikinimai ___ ___ _

I. Sakalo, Federacijos Chi-^ parocĮos, Lietuvių Dienos 
cagos apskr. ir LRKS Chi- reika]u> diskusijose daly- 
cagos apskr.; Dr. A. Ra- vauja: Jurgis Pranckietis, 
kausko, Federacijos cent- juozas žemaitis. Leonar- 
ro; S. Sakalienės, Moterų (jas šimutis, Z. Balčiūnas 
Są-gos ir “Moterų Dirvos’ ir daug kitų. Nutarta: Cho- 
red.; Kun. M. Urbonavi- ry Sąjunga užgiria dalyva- piaiia T .iatnvAa ‘ nr nr-

nalisto Vinco Uždavinio iš rįdJjė,'rugs.To d?1939 m.,i 
Lietuvos; var?. Prano Dul- jr kaį toli diena būtu — vi- 
kės is Brooklyn. N. Y.; suotina Dainų Šventė.
“Draugo” red. L. Šimučio;; Priimtas kun. Pakalnio ir 
Kun. J. Klorio, Šv. Antano varg. J. Jankaus 
parap., Cicero, HL; varg. J 
Žemaičio iš Worcester.
Mass.; Dr. L. Račkaus, iš
Lietuvos; Kleb. kun. S. parapijoje, Brooklyn, N. viai katalikai, įvairiomis ir artimo užuojautos ir

Yorko Pasaulinės gos sekretorė Konstancija 
Skelly. 6929 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III.

GLASGO*, ŠKOTIJA

Metinės visos Škotijos lie-

jos statulą, neša keturi 
škotai angliakasiai darbi
ninkai, darbiniais drabu
žiais apsirengę, — tokiais 
pat, kai jie eina darban; 
prie šikšninių jų kepurių, 

• šviečia uždegtos ir alieji
nės lempos, kurios kasyk
lose bedirbant jiems kelią 
apšviečia. Nešama paskyr- 
stytos taipgi ir ketverios 
relikvijos, būtent: Šv. An-

’j- nr tano Paduviečio, Šv. Pran- kur iškilmingoji bendro-pas dirbtiną Massabielio ciškaug Assyžiečio> §v. sios lietuvių procesijos ei- 
? Kleros ir Šv. Išganytojaus1 sena pasibaigia.

P® OJU> R'r’vžiaiict Prip kipkvipnns x,. x . j. ,
Čia atsistojęs ant dirbti

nų uolų, ties Šv. Bernade-i 
tos Subiru statula, kun. J. 

'Gutauskas pasako pritai- 
I kintą tai metinei šventei 
ir procesijai pamokslą. Po 
pamokslui iš bažnyčios

je buvusieji, specijalių 
tvarkdarių, tuo tarpu ats
kiriami nuo lietuvių ir pa
liekami Centralinėje Gro-I 
tos Aikštėje, o lietuviai vi
si sukviečiami į Šv. P. Ma
rijos Liurdes Apsireiškimočiaus, Lietuvos Vvčių;žur-‘vima n y Pąsaulinėie Pa-nalisto Vinco Uždavinio iš tuv,4 pamaldos, ir bendra Aikštę, — pas pačią Šv. P.|

procesija garsioje Carfino Marijos Liurdes statulą 
Grotoje, Škotijoje. L

Šįmet, kaip ir kitais visais i Uolą. Krašte aikštės
Ii

palaimina
1 Šv. Teresėlės Lisieux — 
, Mažosios Jėzaus Gėlelės 
rožes. Čia tai ūmai pasida
ro gražiausias iš visų vaiz
das, kai minios žmonių, 
virš savo galvų, laiko iš
keltas dirbtinas raudonas 
rožes, tuo momentu, kai 
kunigas aukštai Grotoje 
bestovėdamas, teikia joms 
palaiminimą!

j Taip Škotijos lietuviai 
katalikai, V. Dievui pade-

, dant ir gražiam orui pa
tarnaujant, be vargo ir

JL 1111JL1UOD JYLIll. X CLTYCL1 Al AVI AA «... . v - . v - v • AYAV1 AX kJ V . VVIUUk)

varg. J. Jankaus kvieti- praėjusiais metais, sekma- j nebūtų žmonėms vP° ^9^’Kryžiaus. prje kiekvienos 
J- mas, kad ateinančiais 1939 dienj, 7 d. rugpiucio, is vi- sustatyti stovi vežimėliais relikvijos nešama iš šalių 
T; metais Chorų Sąjungos sų Įvairiausių ir tolimiau-,suvežti škotai katalikai Jdu ’degančius žlbin-

seimas būtų Apreiškimo šių Škotijos vietų, lietu- gomai. Didelis humanizmo. tug Netoli Kryžiaus ir cho-
Iro, eina ir Šk. lietuvių kle-

... . ... v . . bonas kun. J. Gutauskas,—dy, kai natūraliai pažvelgi sijos vadas. su dviem 
Į S1UOS invalidus ligonius, „ . ------ *---- *“ ----- j''------------- 1 ..
ir matai kai sudžiūvusias P. .. . ’ Groton atnešama Šv. Sa- sunkumų organizuotai ap-_ vietinis Carfin parapijos ,kramentas. Pasigirsta var-'lankė

| vikaras, bendrai visą pro- pelių skambėjimai, - ir švent 
cesijos eiseną tvarko. v:s; žmonės ūmai suklau- T.anoi

Bartkaus^ iš Kewanee, Ih-lY., kur bus arti Pasaulinė susisiekimo priemonėmis meilės jausmas pakyla šir-
-------  naudodamiesi, suplaukė į 
Chorų Sąjungos oficialus §kotijos Katalikų Švento-

pirm. Ae-, paroda.Dr. J. Poškos.
ro Klubo, Chicago, IU.;j ____________
Kun. J. Jusevičius iš Omą- organas bus “Muzikos Ži- ve Carfin kad bendrai Da- ha, Nebraską; “Muzikos carnn> «aa Denarai pa
Žinių” red. N. Kulio; i _ __ ______
J. Pranckiečio iš Elizabeth,; $1.5(X mokės tik $1.00. TaipN. J.; _•— i _ ----
Chicagos varginininkų;
Kun. ■■■ 
dvasiškijos.

Išklausius i " * * _______ ____ _____
sekė atstovų registrą vi- žemaitis. Worcester, Mas- šiltas ir sausas,

:ik°s nios”. Nariai organą gaus g.arbinti ’ šv p Marija 
adv. nupjgrįnta kaina — vietoj Įi d garsioje Carfino 
*th, $1.50, mokės tik $1.00. Taip ^luordes’. garsioje varlino 

VI. Daukšos, Pirm.; pat chorams išleistas gies- .ir. Padėkoti Jei, ir
-s varginininkų; mes _ dainas Sąjungos mieliausiąjam Jos Sunui, 
Pr. Vaitukaičio nuo chorai gaus perous Digiau. — Jėzui Kristui, už įvai- 

... | Valdvbon 1938-1939 m.irias suteiktąsias malones,
sveikinimus, išrinkta: Dirm. — Juozas Oras tą dieną pasitaikė

, nors sau- 
sachusetts; vice - pirm. —lutės ir nebebuvo matyti. 
Jurgis Pranckietis, Eliza- Iš Glasgow’o visi maldi- 

" ; rašt. — Kons- ninkai į Carfin suvažiavo

Grotoje, ir padėkoti Jei, ir

v •

ir drebančias rankas tie
sia, ir išsękusius, pajuodu
sius pamėlynavusius savo 
veidus, jie kreipia į statu
lą, — į Šv. P. Mariją —

Staiga Glasgow’o ir kitų 
kaikurių kolonijų jungti-

i garsiąją Marijos 
ir šventovę Carfin miestely, 

visi žmonės ūmai suklau- Lanarkshire apskrity, Sko
pia ant kelių. Kunigas ne- tijoje, ir karštomis savo 
šąs Šv. Sakramentą, atei- širdimis pagarbinę Dangiš-c — v . — . ———- (----------------------------------------« -------------------------------------- r—• o

Dangaus ir Žemės Karalie- nio choro suskamba galin- na Groton ir užeina ant kąją savo Motinėlę, Globė-
_ _ _ _ • ar A • "B ____ __ * — — — _ 1 _ — -J *L* a* ««« i 4> * — 2 — ▼ TVl _ ___ -X A — — !">

Edw.V.Warabow
(WRUBUAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St.

TeL Brockton 2005

beth, N. J.; _____ r_____  _______
tancija Skelly, Chicago. I- autobusais. Vos tik prava- 
llinois: izd. Vincas Re- žiavus pro New Stevenston 

miestelį, — kaip abiem ke
lio pusėm jau matosi bū-

kus, Chicago, UI., dvasios 
vadas kleb. kun. Pranas
Vaitukaitis. So. Chicago. ......
TO. Meno Tarybom Varg. nai “ote'
Sąjungos seime išrinkta: pėsčių Carfman betrau-
komo. A. Pocius, Chicago, tz—izt-----—z,
UI.; komp. J. Žilevičius, L. lietuvių matosi pilna visur.

kiančių. Vieton atvykus,—

nę, — nusidėjėlių Motinėlę 
Globėją ir Užtarytoją, kad 
Ji pas Dieviškąjį savo Sū
nų, — Jėzų Kristų, mū
sų Viešpatį ir Išganytoją, 
išmelstų jiems visiems 
sveikatą ir visokeriopas 
sielos ir kūno malones. 
Vaizdas visa tai matant, 
natūraliai pasidaro toks 
pat graudus ir jaudinantis, 
tartum būtumei tikrame 
Prancūzijos Liurde!

gas “Šia valandą bokštuos, 
suskambės varpai”, (Liur- 
do Himnas arba giesmė) 
giesmės aidas, kurs darosi 
tarsi kažkoks keistas ir pa
slaptingas, ir tai lėčiau, — 
tai vėl skardžiau, monoto
niniai kartojasi ir plinta 
do visą Grota. Šimtai nuo
lankių ir susiiaudinusių ti
kinčiųjų širdžių, 
miesi su bendru 
aidu, nematomai

jungda- 
giesmės 

pakyla

pat viršaus taip sakant 
Massabiello Uolos, 
Šv. P. Marijos Apsireiški
mo statulos.

Prasideda Palaiminimas 
su Šv. Sakramentu. Cho
ras, p-lės J. Sarafinaitės iš 
Glasgow diriguojamas, 
gieda: “Tegul būna garbi
namas” ir “O Salutaris 
Hostia”. Po “Deus qui sub 
Sacramento mirabilis pa- 
sione reąuilisti”, suskam-

virš
ją ir Užtarytoją, — Šv. P. 
Mariją, vienas su antru pa
simatę ir pasikalbėję, — 
kupinomis tyro džiaugsmo 
širdimis, netrukus išsis
kirstė namon.

J. Butkevičius.

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

Paprastai mes niekuomet 
nejaučiame kaip veikia 
mūsų širdis.

Žmogaus širdis yra be
veik kumščios didumo, di
desnės pas vyrus ir mažes
nės pas moteris.

Ima tik 28 sekundes, kol 
kraujas pereina per visą 
kūną ir sugrįžta atgal į tą 
pačią vietą. Per valandą 
laiko širdis perpumpuoja a- 
pie 5G galionų kraujo. — 
Žmogaus širdis plaka apie 
115,000 sykių kasdien, o 
per metus laiko apie 42, 
048,000 sykių.

Ligos paliesta širdis gali 
būti taip išsiplėtusi, kad ji 
užima beveik visą krūtinę. 
Vyro širdis plaka 72 sykius 
per minutę, o moters širdis 
plaka 80 sykių per minutę. 
Prie temperatūros (karš
čio) kilimo ir širdies plaki-) 
mas dažniausiai kyla.

Iš svarbiausių širdies su
gedimo ir pakrikimo prie- 
žaščių gali būti, kaip antai:

1. Reumatizmas,
2. Sifilis,
3. Difteria, pneumonia 

(plaučių uždegimas) ir 
skarlatina — yra pikčiau
sios ligos, kurios kartais 
sužaloja širdį.

4. Sugedę dantys ir ton- 
silai.

5. Perskubus atsikėlimas 
iš lovos ir sugrįžimas į dar
bą po sunkios ligos dažnai 
sunkiai atsiliepia į širdį.

6. Perdidelis svoris bei 
nutukimas.

Štai yra keletą būdų, 
kaip palaikyti širdį gerame 
stovyje:

1. Laikas nuo laiko, nors 
sykį per metus, patartina 
aplankyti savo gydytoją. 
Jeigu jis ir suras truku
mus, visgi geriau yra ankš
čiau sužinoti apie tai, negu 
laukti tol, kol išsivystys ir 
gal pasidaiys ilgai besitę
sianti arba nebeišgydoma 
liga.

2. Po ligos, ypač sunkios 
ligos, yra geriau palaukti 
vieną ar porą dienų vėliau, 
negu keletą dienų ankščiau 
sugrįžti prie darbo. Iš visų 
pusių žiūrint yra daug 
praktiškiau duoti savo šir
džiai gerai išsyk atsigrieb
ti.

3. Venk svorio perviršio, 
atseit, nutukimo.

4. Prižiūrėk savo dantis 
ir tonsilus.

5. Nevartok kas tik pa
puola, bile kokius reko
menduotus vaistus dėl sa
vo įvairių skausmų ar gai

vos skaudėjimo. Tiesa, yra 
daugybė ir gerų patentuo
tų vaistų, kuriuos galite 
patys nusipirkti ir jų var
tojimas jums nieko nepa
kenks. Bet taipgi yra daug 
gyduolių, kurie esti kenk
smingi širdžiai ir abelnai 
sveikatai. Tame ir yra 
svarba. Reikia žiūrėt į savo ) 
gydytoją ir dentistą kaip į 
savo geriausiąjį draugą. 
Tur būt, buvo gera prie
žastis, jeigu jūs išskyrėt 
visus kitus ir jį išsirinkote 
jums patarnauti. Reikia! 
atsiminti, kad sąžiningas 
gydytojas (ir daugiausia 
jie yra sąžiningi) mėgina 
pagelbėti, o ne išnaudoti 
savo pacientus.

6. Reikia prisilaikyti — 
nevartoti per daug svaigi

nančių gėrimų ir tabako, 
ypač jei jūsų gydytojas su
randa, kad jie yra jūsų 
sveikatai žalingi. Nuo jūsų I 
kooperavimo ir išpildymo! 
jo patarimų priklauso, kaip 
greit ir kaip gerai atgausi
te savo sveikatą.

7. Žmogus su silpna širdi
mi turi stengtis ko dau
giausia praleisti laiką sau
lėtame, tyrame ore, žiūrėti 
į viską šaltai, nesinervinti, 
nesirūpinti ir per daug ne
siskubinti. Vasaros metu 
reikia saugotis, kad per 
daug nesušilti 
kaisti. 7 
reikia miegoti arba nors! 
ilsėtis lovoje.

Laiks nuo laiko pagalvo- 
jant ir kreipiant daugiau 
dėmesio į savo sveikatą, ne 
tik gyvastį prailginsit, bet 
ir jūsų gyvenimas iš visų 
pusių bus naudingesnis ir 
malonesnis.

F. Pulsucki-Levan, M. D.

r

randa savo geriausius
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DULKĖS

I
siranda kūne džiovos ge- namus, ten ir vėl atgal. Jau) biausių mirties • priežaščių 

............. susidraugauja su kitais ir
kasdien papuola į visokias 

į bėdas, bet iš jų pats jau iš
sisuka. Ir todėl, kad jis jau1 
be motinos nuolatinės prie
žiūros gali apseiti netiek a- 
tydos kreipta į jo sveikatą. 

Bet kaip tik šituom laiku, 
“prieš-mokyklą” laiką, ma

me-Dulkės yra sausa 
džiaga, kuri taip smulkiai 
sutrinta, kad jas lengvai o- 
ras nešioja. Dulkės nepa
vojingos, bet kenkia svei
katai. Gatvių dulkės ypa
tingai kenkia sveikatai, 
nes jos surenka visokias 
seiles ir kitus pavojingus 
daigtus. Kuomet oras turi 
perdaug dulkių, žmonės jas 
Įkvepia ir kartais sustabdo 
plaučių tinkamą veikimą ir 
yra priežastimi gerklės 
kroniškų ligų. Kaikuriose 
pramonėse dulkės įtrauk
tos padaro mažas žaizdas 
plaučiuose arba kitose kū
no dalyse ir tokiu būdu at-

v •

malai. Švino, žiurkžolių ar
ba gyvsidabrio dulkės yra 
naudingos.

Dulkės yra normališka ir 
būtina reikalinga oro dalis. 
Be jų mūsų drapanos vi
suomet būtų drėgnos, mū
sų sienos būtų šlapios ir 
klimatas nepakenčiamas. 
Kuomet oras turi dulkių, o- žo kūnas reikalauja atsar- 
ras tinkamai drėgnas ir giausio prižiūrėjimo ir y- 
pagelbsti kontroliuoti tem- patingai nuo tėvų jeigu 
peratūrą. j augs į sveiką jaunystę. Me-

Dulkės namuose, ofisuo- dikališki ir visos sveikatos 
se, krautuvėse, teatruose, vedėjai sutinka, jog vaikas 
bažnyčiose, gelžkeliuose ir tarpe dviejų ir šešių metų i 
gatvėse gali turėti džiovos, privalo būti po nuolatine 
plaučių uždegimo ar influ- šeimyniško gydytojaus 
enzos gemalų. Nes tų ligų priežiūra, nes šiuose me- 
gemalai perjnosį ar burną tuose lengvai galima sulai- 
dažnai būnaišmesti iš ser- kyti arba atitaisyti mažus 
gančio žmogaus kūųo. To- fiziškus trukumus, negu 
dėl pavojinga spiaudyti. i vėliaus, o kaip tik šitie tru- 
Kuomet saulė šviečia ant kūmai gali pavirsti į daug 
tų dulkių, gemalai nenuo- svarbesnius vėliaus, 
dingi, nes^ saulės šviesa; šiuom laiku lengvai gali-___ , x_____7 ...
juos užmuša. Kuomet dul- ' ma korektuoti akių ir ausų varde William Banis, gi- 
kės susirenka ir jos virsta trukumus, liguotą liežuvė- įmęs apie 1872 m. Sudonių 
nurvaįR tamsiose vietose. Į n, nesveikus adenoidus, kaime, Butrimonių vals- 
kur sanlės spinduliai nega-j kurie jeigu neprižiūrėti ga- čiuje. Jam priklauso dalis 
I * ■■ v v A V v Iv A va W a v a .a ava Va a v va a va •

tarpe mažučių.
Augštai laikykite viso

kius nuodus, neleiskite vai
kų prie degtukų ir verdan
čio vandens.

Paieškomi:
Juo-

I

1. Andriuškevičius, 
zas, sūnus Juozo, išvykęs į 
J. A. V. 1911 metais, prieš 
išvykdamas gyvenęs Lau- 

įmėnų kaime, A. Panemu
nės valsčiuje, Kauno aps. 
Pradžioje gyveno Bostone 
ir dirbo kasyklose.

2. Balčiūnienė - Malakau- 
skytė, Agnieška su vyru 
Antanu Balčiūnu ir sūnų 
Antanu Balčiūnu išvykusi 
į Jung. Amerikos Valsty
bes apie 1904 metus, pra
džioje gyvenusi Vašingto
ne.

3. Banys, Vincas, sūnus 
Jono, taip pat žinomas pa-

i

prieš trejus metus gyvenęs 24. Petravičius, Stasys, 
1230 Buttenwood Street, kilęs iš Siebų kaimo,'Jana- 
Philadelphia, Pa.

10. Greškai, Pranas ir 
Kazys, abu kilę iš Svirplai- 
nių kaimo, Žąsiių valse., 
Trakų apskr., į J. Amer. 
Valstybes atvykę prieš ka
rą.

11. Jasinskas, Motiejus- 
Kazimieras, sūnus Prano, 
taipgi pasivadinęs Gosins- 
gi, gimęs Radžiūnų kaime, 
Alytaus valse, ir apskr. a- 
pie 1861 m. į Ameriką at
važiavo prieš 1900. Jam 
priklauso dalis mirusio 
brolio Kazio Jasinsko pali
kimų.

12. Jozėnas, Vincas, sū
nus Adomo, gimęs Gaižiū
nų kaime, Linkuvos valse., 
Šiaulių apskr. 1884 met. 
lapkričio mėn. 17 d. Iki 
1902 metų gyveno Phila- 
delphia, Pa. Jam priklauso 
jo brolio Juozo Jozeno pa
likimų dalis. Atsiliepęs 
gali gauti nemaža pinigų.

13. Kalnis, Zigfri d a s, 
prieš didįjį karą gyvenęs 
Rygoje, į Jungtines Ame
rikos Valstybes išvykęs a- 
pie 1912 ar 1913 metus.

14. Kerza, Jonas, sūnus
Jono. Į

15. Kvainauskas Jurgis, ^“‘7.’Afrikos vSZ
tarnavęs J. A. Valstybių t A ko ie 1913 me. 
kanuomeneje ir buk tai Jo moti.
gyvenęs Arizonoje su savo nos dė bJuv0 Ona u., 
dai L"”'. • u i įskaitė.

16. Litvinskas, Jonas, 
stalius, apie 1927 - 1929 
metus gyvenęs 92 Wort- 
land Street, North Man- 
chester. Juozas Litvinskas 
buvo beraštis, o laiškus už 
jį rašinėjo Karolis Karpuš- 
ka, pas kurį jis gyveno. A- 
pie ieškomąjį, manoma, ži
no Juozas Sodonis, nese
niai gyvenęs E. Hartford, 
Conn., 96 Whiting R. D. ir 
Antanas Abramavičius, gy
venęs Hartford, Conn., 135 
Babcock Street.

17. Liupnickas, Pranas, 
kilęs iš Trakų apskrities, 
gyvenęs Lowell, Mass.

18. Lukšienė - Sausanavi- 
čiūtė, Katrė, kilusi iš Jėz- 
no valsčiaus, Alytaus aps
kričio, paskutiniu laiku gy
venusi New Yorke.

19. Lukoševičiūtė - Rin- 
deikienė, Magdė ir Lukoše
vičiūtė - Gvazdaitienė, Ma
rė, abi gyvenusios, 532 
West Washington Avenue, 
Shenandoah, Pa.

20. Malaukis,

poles parapijos, Varnių 
valsčiaus, Telšių apskri
ties, į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvykęs prieš 
1914 metus ir gyvenęs 
Worcester, Mass. ir apie 
Bostoną, kame veikiausia 
ir dabar tebegyvena. Jo už* 
siėmimas siuvėjas, dabar 
galėtų būti apie 45 metų 
amžiaus.

25. Petronis, Mateušas, 
Matas, į J. Amerikos Vals
tybes išvykęs prieš didyjį 
karą ir vėliau gyvenęs 176 
N. Division Street, Buffalo, 
New York. Gali būti, kad ir 
dabar tame mieste tebegy
vena. Jam priklauso šiek 
tiek turto.

26. Plekavičius, Jonas,' 
sūnus Antano (John Ple- 
chavich) kilęs iš Paežerės 
kaimo, Telšių apskr., gyve
nęs 887 Bank Street, Wa- 
terbury, Conn.

27. Rimkevičaitė, Bronė, 
ar Rimkevich, Bernice^ 
1937 metais gyvenusi 130 
East 75 Street, New York 
City.

28. Sakalauskas, Pranas, 
gimęs 1883 metais, Pajavo- 
nio kaime, Virbalio vals-

purvais tamsiose vietose, j jį, nesveikus

•į;?
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li prieiti, yra pavojus, kad jį užsibaigti širdies liga, jo brolio Andriaus Banio 
žmogus f*’2 ‘ 'j _ U —
džiova. Papraščiausi už- juos daug lengviaus dabar 
krėtimo būdai yra kosėji-prašaiįnti 
mas ir čiaudėjimas. 7.77______ _

Ligonbučiuose, kur ran- kuriais dantistai lengvai

r--- . I11 ULOlUCklgU JVF U1VA1U

v ^žsikrėstL arba, kitu rimtu padėjimu, palikimų.

v • negu vėliaus..
Blogus kūdikiški dantys su

4. Baranauskas, Jonas, 
paskutiniu laiku gyvenęs 
41 So. Leonard Street, Wa- 
terbury, Conn.

5. Bartkus, Jeronimas, 
Juozo sūnus, ankščiau gy
venęs Čikagoje, o dabar

llysi tik džiova sergantieji, gaiį apsidirbti, jeigu aplei- 
sergančio seilės, tinkamai sti yra priežastimi sekan-! 
prižiūrėtos ir išmestos, ne- čių kreivų dantų. Metinis v

i sudaro pavojaus, kad liga sveikatos išegzaminavimas būk gyvenąs Vašingtone.
išsiplatintų. • Į šeimynos gydytojo ranko- C. Z_.

Pavojingiausias dalyxas se paro(įyg viską kas tik dešimtį i_w___
."7”° ku- vaiku trūksta, jis nurodys New Rochelle, New York.

šeimynos gydytojo ranko-
sveikatai yra dulkės, j
rios susirenka ant grindų įejįį j~patai.šymui. Jjsir- 
ir virsta purvu. FLIS.I J p *

6. Berzekaitė, Pere, prieš 
, metų gyvenusi

So. Boston, Mass.
Tek 1830 SOUth Boston. 
j-rnsis1 •

108 Dorchester Avė..

7. Brizgis, Antanas, sū
nus Andriaus ir Marijonos 
Brizgių taip pat žinomas 
vardu Anthony Brizer dar 
1927 metais gyvenęs Tur- 
ner Falls, Mass.

8. Bružas, Juozas, kilęs 
iš Deltuvos miestelio, Uk
mergės apskr. 1937 metais 
gyvenęs 47 Jackson Street, 

(Yonkers, New York.
z____ u________ ____ _______ ________o„______ !• 9. Cisevičius, Stasys, sū-
mokyklą. Jis per ištisą die-J po piet. Nelaimingi atsiti-Įnus^rano, taip pat žino- 
ną bėga iš namų, ir vėl į kimai yra viena iš svar-fmas vardu S. Casavech,

Prižiūrėjimas Prieš - 
Moltyltlį Vaiki)'

gi patars tinkamą valgį 
vaikui.

Namuose motina turi rū- į 
pestingai auklėti savo vai-i 
kus — jų. sveikata yra jos 
užduotis, vaiko viduriai tu-Paprastai kalbant, ‘prieš-

mokyklą’ vaikas yra tas ri regulariai veikti, jis turi 
jaunutis, kuris ką tik ap- gauti užtektinai šviežio o- 
leido stypčiotojų kliasą ir ro ir ant saulės bovintis, 
kuris radęs savo kojukes J gana miegoti kasnakt, ir 
yra dar jer jaunas lankyti trumpai pamigti kasdien)

29. Šulinskas, Jonas, į J. 
A. Valstybes išvykęs prieš 
40 metų ir apie 1896-1898 
metus gyvenęs Wilkes - 
Barre, Pa. Turimomis ži
niomis jis esąs miręs, bet 
kame ir kada nežinoma.

30. Tamkevičius, Myko
las, kilęs iš Janušavos dv., 
Kovarsko valse., Ukmer
gės apskr., apie 1907 metus 
gyvenęs Staughton, Mass.,. 
vėliau Racine, Wisconsin.

31. Tamošiūnaitė, Ona 
(Anna Tarnus), 1933 me
tais gyvenusi International 
Institute, 341 East 17 St.’ 
New York City. Jos teta 
Ona Urbonienė nesenai gy
veno 148 N. Chicago Ave
nue, Kankakee, III., kuri 
manoma, turi žinių apie O- 
ną Tamošiūnaitę. Be to, 
ji susirašinėdavo su p. P. 
D-la, 989 East 77 Street, 
Cleveland, Ohio.

32. Urbanavičius, Kazys 
arba Urbanovich, Charles, 
į J. A. Valstybes išvykęs a- 
pie 1907 metus, iki 
metų gyvenęs Juson 
nue, Binghamton, 
York.

33. Vaicekauskas, 
mantas, sūnus Vinco, kilęs 
iš Naujų Miguičionių kair 
mo, Žąsiių valse., Trakų 
apskr., į J. A. Valstybes iš
vykęs apie 1911 metus, 
pradžioje gyvenęs Bosto
ne. Didžiojo karo metu bu
vęs įstojęs į J. A. V. ka
riuomenę, iš kurios grįžęs, 
bet kame apsigyvenęs ne
žinoma.

34. Žemaitis, Jonas, kilęs 
iš Kazlių Rūdos apylinkės, 
dar nesenai gyvenęs Clair- 
ton, Pa. Box 341 (ar gal 
Clair, Pa.) Jam priklauso 
dalis turto, kurį nori pasi-
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Petras, 
1920 metais gyvenęs Castle 
Shannon, Pa., Allegheny 
County.

21. Mockus, Juozas, sū
nus Nikodemo, gimęs apie 
1878 metus Giliogirių (se
niau vadinosi Pastravins- 
ko kaimas) kaime, Rietavo 
valsčiuje, (seniau — La- 
bardžių valse.) Telšių aps. 
Į Jungtines Amerikos Vals
tybes išvyko apie 1903 me
tus. Esąs tarnavęs J. A. 
Valstybių kariuomenėje.

22. Morkūnas, Pranas, 
kilęs iš Paboriškių kaimo, 
Ukmergės valsčiaus, Į J. A. 
Valstybes išvykęs apie 
1910 ar 1911 metus kartu 
su Juozu Geraiu ir Petru 
Pauliukoniu iš Vareikių 
kaimo. Pranas Morkūnas 
apie 1912 metus gyvenę savinti kiti giminės. 
Kanadoje, Montrealio mie
ste, kartu su Juozu Gerniu, 
dabar gyvenančiu 40 
Downs Avenue, Binghamp- 
ton, New York.

23. Narbutas, Kazys, į J. 
Amerikos Valstybes išvy
kęs apie 1911 metus, bet 
kame gyvena nežinoma. Jo 
brolis Pranas Narbutas ne
seniai gyvenęs Lewiston, 
Maine, 94 Knox Street, ma
noma, gali žinoti apie Ka- 
zį Narbutą.

1927 
Ave- 
New

Zig-

• X

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliep
ti:

Consulate General of 
Ljthuaoia 

16 West 75 Street 
New York City
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Antradienis, Rugpiūčio 30,1938

Įėjęs atsiliepė Antanas.
. Vidudienis. Tylu, tylu, kinai prieangį? — ilgai ty- 
tik bitės po pievas zirzia.

Iš už alksnyno, keleliu — — Nebežinau... Taip per- 
pasirodo pirmiausia plika sigandau, nieko dabar ne- 
Antano kakta. Eina Anta- bežinau. Tegu Dievas tik 
nas namo. Dešinėj laiko gyvybę sergsti! 
kirvį, — kairėj šiaudinį i Kai kas ore suzvimbė;; 
skriblių. Išėjęs iš krūmų alksnių lapai pabiro. Su- 
ant dešinio kelio priklau- terškė aukštai lėktuvas, 
pia, atsistoja ir eina artyn, j — Kad nors mūsų pasto-

Rytuose skamba bažny- ges nepadegtų — Dieve tu 
Čios varpas. Antanas prisi- mano! — dejavo Antanie- 
artinęs kiemo vartų — žeg- nė... Kad nors karvelė liktų 
nojasi ir užsideda šiaudinį gyva!... Pririšau čia netoli 
brilių.

Vakaruose toli dunda.
eglės tankumyne. — O sar
tis kur?
— Ten prie duobės, raisto 

Pakilusio j sodybos vie- krūmų tankumyne atsi-Į 
toj, anapus pušies, dirvoj, Bepė nusiminęs Antanas.
— Antanas iškasė sieksnio Šaudė dažnai, tratėjo, 
platumo duobę. Dabar vii- griovė.
ko žabus, rastus, lentas, j Saulė slinko žemyn. Nu-j 

Biskelį Antanas prisėdo, sėdo ir pradėjo temti.
Žiūrėjo ar duobėj nesisun-į — Tu, motin, — išlisk pa- 
kia vanduo? Atsistojęs ė- žiūrėti!...
mė taikydamas kloti rąs-į — 0 Dieve! — dega... ten 
tus ir lentas. Apdėjo duo- kaime. Mūsų trobos stovi... 
bę iš viršaus, tik vienoje Ir vakaruose čia pat dega! 
vietoje palikdamas skylę.

Ant lentų apdėjo storai lo. Antanas su žmona parė- 
žalių kadagių, kad nebūtų jo gryčion.
didelių plyšių — ir ėmęs: Tik anksti rytą benuėjo 
kastuvą pradėjo mesti že- pažiūrėti gyvulių. Karvė 
mes. (mykė, sartys pamatęs šei-
— Ot ir gatavas apkasas! mininką sužvengė.

— atsidūsės tarė jau gar-’ Antanas gyvulius perkė- 
siai Antanas. — Jei koki lė naujon vieton. Parėjęs 
bėda užeis — ir turėsim pamatė, kaip kulkų surai- 
kur pasislėpti.

Sutemus šaudimas apti-

Iš olimpinių varžybų. Kairėje: teniso moterų vieneto nugalėtojos — viršuje V. Ščukauskaitė (KTK) — pirma vieta; apačioje J. Šču- 
kauskaitė (KTK) — antra vieta; jos lainąėjo ir moterų dvejetą. Viduryje: bokso rungtynių pora Martynaitis (Amerikos lietuvis: stovi 
nugarą atsukęs) — Jacunskis (LFLS Kipras). Dešinėje: sunkumų kilnotojas Balčius (LFLS Kipras), išspaudęs puikų rekordą.

balsiai šūktelėjo Antanie- ’ — Ar galėjo kam iš mūsų 
nė. ' ateiti į galvą ką dabar re-

Morta išgirdus pažįsta- gim pamatyti?
mą balsą staiga sustojo.
— Mortuk,

bini?
Morta stabtelėjo. Netru- ti.

kus prisiartino.
— Kaiminei eikš, papasa

kok, kaip ten pas jumis? i

žytos trobos sienos.
Prajojo keli smailakepu-

Bėda jau buvo už vartų, riai pro šalį. Rusų niekur 
Vieną rytmetį, grįžo An- nebesimatė.

tanienė kiemelin, karvę už Čia pat pietūs. Antanienė 
sklenio ant pievos pririšusi, šįryt pečiaus nekūrė. Apie 
Tik štai priešais išdygo po- valgį visai užmiršo. Ji atsi- 
ra raitų, melsvais drabū- darius spintą, susiieškojo 
žiais kareivių. Antanienė puodinę rūgusio pieno įsi- 
pastiro iš baimės, stovėjo pylė sau ir Antanui. Anta- 
ir žiūrėjo išplėtusi akis... nienė valgė, tartum kur tai 
Kareiviai stabtelėję — nu- skubindama. Antanas ke- 
dūmė kaž kur pro šalį... lis šaukštus išsrėbęs — pa-
— Pone tu Dieve! — su dėjo viską ant stalo... 

kažkokiais pilkais smailais ...Suūžė lėktuvas, pasi- 
kiveriais, tartum kokie girdo nauji šūviai. Anta- 
kotai, kurie Kristų ant nas su žmona vėl apkase 
mirties stumdydami vedė... atsidūrė...
Jau susilaukėm! i —Kur dabar mūsų Juzė?

Kaž kur pikštelėjo pora — tartum pati savęs pa- 
pusvalandžio klausė Antanienė. Gal kur, 
žmona

Šūvių... Už 
Antanas su 
apkase.

Sėdėdami 
persigandę, 
karto pikštelėjo tai vienas, tyli, 
tai kitas šūvis. Kaž kur ne
toli griovė kanuolės, rodos, nė atsargiai 
visai čia pat, šiurpiai triok- laukan, 
stelė jo granata, kai kur Pro šalį skubiai, kažkur 
tratėjo... ikubriuoja Geižunu Morta.
— O tu motin — ar užra-l — Kur taip bėgi? — pus-

tylėjo 
Kartas

buvo nors kaujasi su vokiečiais ? 
I Gal nebėra ir gyvo ? Ilsisi 

labai gal kur po drėgna velėna... 
nuo Antanas nieko neatsako.

Apstojo šaudę. Antanie- 
iškišo galvą

Eidama pro šalį, žiūriu 
kur taip sku- savo grįčiukės pašaly Ievu

tė sėdi rožančių bekalban- 
Jos lūšnelė išliko per 

stebuklą...
— Per stebuklą?!
— Žinoma. Štai ką ji pati

Kur tai toliau kelis kart papasakojo: Rusai kaž kur 
vėl pikštelėjo.
— Lisk čia Mortut! — 

kvietė Antanienė — susi
spausim ir paraisim.

Antanienė kelios dienos 
iš kaimynų nebuvo sutiku
si. Nieko tikro nebežinojo 
kas dabar darosi. Ji net ap
sidžiaugė Mortą taip neti
kėtai pamačiusi.
— Mortut — kas ten va- stogės...

kar degė? Ar dar visi na- — O ji ką? _ v <;___
mie tebesat ? Ar senai pra- — Tik persižegnojau ir reiė jiems yra ir bus džiau- 
ė jo vokiečiai? (užsimerkiau — guodžias gsmas. -............................
— O Dieve! ■

nuo ko bepradėti; galva praveriu akis 
amžinai apsisuko — deja- kareivio, tik čia pat Ginei- 
vo Morta. ikos gryčia užsidegė...

Visi sėdėjo žemėje ir kiek 
galvas palenkę, kad nesie
kus “lubų”. Vieta drėgna, 
nors ir pati aukščiausia 
šioje vietoje; giliau paka
sus — sunkės vanduo.
— Svetuliau brangus! — 

pradėjo Morta, — rodos,
i oi o ii ei o Tipo! pi

dom Užvakar nuo gaisro veikaivargšė mergaitė iš pradžių 
pašvaisčių raudonavo ry- tų. Žemė — dirva pajuosta 
tai ir vakarai... Kaimynys- ir vėl greit pabala. 
tei Repšys, Urbonas, Ton-

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Plrminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Phmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Moti St., VVorcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė, 
6 Commontvėalth Ave., tVoreester, Mass.; A. Zaveckas Ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
Colleite, Thompson, Conn.

kraustėsi ir skubinosi. Mū
sų kaimynai buvo kaž kur 
išlakstę, daugumas — miš
kan. I 
ir kalbu rožančių... J 
viai bėgioja. Jau dega Ur
bono, Povilioko trobos...|liiUXXiiXV1<X¥W. „xvxxx^ 
Bėga kareivis laikydamas kur jų dukrytė žaidė, kur 
rankoj degančių šiaudų jį bėgiojo ir su kokiais vai
šiją, ir artinasi prie pa- kais. Elizija buvo gabi, 

graži kukli mergaitė. Tė
vai džiaugėsi, kad jų duk-

Paieškojimas Nr. 91.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

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

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

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ

MIEŽIŲ

A Jvz»«e

— O tu motin — ar užra-l

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

Lietuvos Konsulatas Či
kagoje paieško sekančių 
asmenų:

I Bagano ar Bakano, Kazi
miero, Vinco sūnaus; kilęs 
iš Padsosnos vnkm., Zara
sų apskr. Išvyko Amerikon 
1905 m. Gyveno Čikagoje. 
Gali būti apie 62 m. am
žiaus.

Bolcevičiaus, Stasio. Apie 
1902 m. išvyko Kanadon. 
Sakoma dirbo uoste. 1935 
m. ieškojo savo giminių 
Lietuvoje.

Jonikienės, (Daugard) 
Barboros. 1923 m. atvyko 
Čikagon. Gyveno Downers 
Grove ar Chicago, III.

Kilpšienės - Kavaliaus
kaitės, Kotrinos. Kilusi iš 
Lankeliškių km., Salantų 
valsč. Apie 1908 atvyko Či
kagon ir ten apsigyveno.

Lesčauskio, Roko. Iš Lie
tuvos išvyko prieš didįjį 
karą. Gyveno Čikagoje.

.. . . . . Matulio, Kazimiero —
Elizija girta -prisi- (Charles Jurich), Antano 

KaiP- jsivaizdinti sūnaus. Gyveno 3504 So. 
Union Avenue, Chicagoje.

Racevičių, Kazimiero ir 
se- Andriaus. Kazimieras at-

Rytojaus dieną abu tėvai vyko Amerikon 1907 m. 
buvo paskendę nuliūdime. Gyveno Chicagoje, vėliau 
Elizija stengėsi paaiškinti persikėlė į Milwaukee, 
kas atsitiko. Ji aiškino, Wis., ir ten vedė. Amerikon 
kad jau ji mes gėrusi vyni- Andrius išvyko 1910-11 m. 
nius gėrimus — ir saldžius Gyveno Chicagoj. 
šampanus. Ją pripratino Stanelio, Stasio. Gyveno 
gerti josios neva draugas. Čikagoje.
Pradėjusi iš pradžių tik Veikšo, Prano. 1911 m. iš- 
pusė stiklo gerti — ir ne- vyko Amerikon. Kilęs iš 
jučiomis pastebėjo, kad Ušnėnų km., Šiaulių aps- 
jau ji geria ir pilną stiklą kričio.
ir du ir toliau. Elizija atsi
prašė savo gerų tėvų ir žinantieji asmenys prašo- 
metė tą divorsuotą žmogų, mi atsiliepti.

Ji vėliau susirado sau 
jauną, dorą, blaivų jaunuo: 
lį už draugą. Jos laisvos 
valandos praleistos geroje 
draugystėje — be šampano, 
ir “eoektails”, ir Elizija ne-’ 
sigaili nė kiek. Ji perspėja 
savo drauges kas jų laukia du vainiku, scenos veikalai 
arba gali prie ko privesti. I

Ar Elizija pirma apsvai
gino savo protą? Ar ji pir-( 
ma ir paskutinė panelė ar

KAS DARYTI
v _ • Elizija Blandžiūtė buvo

Sėdžiu ant slenksčio j gerų tėvų dukrelė. Jie ją 
---------------  Karei- visoumet gerai prižiūrėda

vo ir nuolatos gražiai ją 
mokindavo. Jiems rūpėjo.

rankoj degančių šiaudų jį bėgiojo ir su kokiais vai-

užsimerkiau — guodžias gsmas. Ji jau baigianti
— nebežinau Ievutė. — Kai atsipeikėjus high school ir žadėjo lan- 

> — nebėra kyti teisių mokyklą.
Deja, ji susidėjo su vienu 

divorsuotu vyru, ir tas bu- 
Tylų, saulėtą rytą —An- Y? j°s _ Pabaig°s pradžia, 

tanas Stasiūnas, tuoj po turėjo pinigų ir, Z1V°” 
pusryčio — vedasi sartį & ėsdavo j visokias 
baigti pūdimą akėti. Oras iškilmes ir pramogas. Mer- 
sausas, išdžiūvus dirva — galtei tas aPsuko Jaun4 
tokiam darbui geriausias Belankydama viso-
laikas kias cocktail lounges ir

Žemė dulka, piktžolės kitoki_as alkoholio vietas,

pažiūrėsianti ar tai vėl ne 
įvyks. Po kelių savaičių 
jau taip neįvyko, bet buvo 
aršiau. Ponia Blandžienė 
sėdėjo prie lango ir laukė 
dukters grįžtant. Privažia
vo automobilis prie šali
gatvio, ir, štai, traukiamas 
koks tai asmuo iš automo- 
biliaus. Motina pažino, kad 
tai josios Elizija. Kažin ar 
čia nelaimė ar kas kitas. 
Duktė negali pastovėti ant 
kojų. Ją veda du vyru. Mo
tina greitai išbėgo prie sa
vosios. Du nepažįstami vy
rai dukterį vedė - nešė į na
mus, 
gėrusi.
motinos jausmą. Jos šir
dis buvo paskendusi ašaro-

pridėti. Jos draugas ją ra
gindavo “tiktai keletą la- ’’ ii vi /m n 4-vv.1 l Iš už tvoros išlenda vo- g . ■■

kus sudegė. Sudegė ir toli- kietis karys, arkliu, vedi- m ji nenorėdama toliau 
mesni kaimynai... | nas. Antanas net krūpteli. ; pasipriešinti savo neva
— Užvakar ir aš čia iški-l —Mojen!... Antanas stab- dfau^u1’ 3at’

šus galvą pati mačiau — do arklį ir laukia, ką šis tlk kelet4 lasų gerta • Nuo 
susiėmus rankas lingavo nelauktas svetis pasakys? *° dr4saus žygio, ji ir pra- 

Vokietis prisiartino, ark- deJ° daugiau ir dau- 
lį už pavadžio laikydamas, ®h^a

— Būtume gal ir mes su- Priėjo prie sarčio paglostė,
degę. Visa laimė, kad aš su sakyd amas — 
senuku tėveliu buvom na- pferd!” “gute pferd”! 
mie. ! Stovi Antanas nustebęs.
— Kur gi jūsų Jonas su Vokietis apžiūrėjęs arklį, 

Dominiku? o kur Jonienė? savo atvestąjį paleidžia
— Jonas su žmona ir vai- nuo apinasrio ir nuo šar

kų ir samdinis — pasikin-čio numeta brizgilus ir 
kė porą arklių, prisidėjo valkčius — užmauna savo 
duonos, lašinių ir kitokios apinasrį... 
povilgos, drapanų — dar. Sublizgėjo Antano akyse 
aną pirmadienį išvažiavo ašaros. Vokietis užšoka ant 
Rokiškio pusėn. Kur jie da-' sarčio ir rodo Antanui ran- 
bar — vienas Dievas teži- ka, savo atvestąjį, dabar 
no? Pusbernis ir kiti kai- čia paliekamą arklį... 
mynų bernai ir merginos į Ilgai Antano akys lydėjo, 
mišką iškūrė...
— O mes su tėvu čia pra- 

lindėjom; šaudė, aplink 
baisiai šaudė, raplanai ū- 
žė, žmonės šaukė...
— Aš dabar eidama vos

pažinau keliuką: — duo- ___ r___ ____________
bių, griovių prikasta visi(ti smūgio Antanas nusvi- 
pakrūmiai... Kastuvėlių ravo prie besiganančio bė- 
primėtyta, kaž koks krau- rio. Arklys, matyt, nebto- 
juotas šinelis numesta — 
Dievuli Brangus!...

Antanienė — Šiurpas krė
tė!

I
I

ir dau-

• v

Ieškomieji arba apie juos

“gute

vokiečio pažabotą savo 
sartį... Kojos kai įbestos 
nesi judėjo visą pusvalandį. 
Paliktas vokiečio bėris — 
nuėjo dirvos pakraštin — 
ir plėšia padirvio atolą.

Atsipeikėjęs nuo nelauk-

jautėsi esanti tikra šių lai- 
; kų gyventoja. Kitos pane
lės, kurios negeria alkoho
linių gėrimų yra atsiliku
sios, taip mąstė panelė Eli
zija. Šitos naujos drąsuolės 
tėvai nežinojo dar apie jos 
naują elgesį... Ji pati ir jos 
tėvai nežinojo, kad jų duk- 
tės draugas yra divorsuo- 
tas.

Vieną vakarą Elizija grį
žo namo šieš-tiek apsvai
ginta. Jos kvėpavimas bu
vo pilnas alkoholio. Motina 
belaukdama mergaitės tai 
suuodė, bet jai nedrįso pa
sakyti nė žodžio. Ponia 
Blandžienė pasisakė sau

gas, tik smarkiai privary
tas.

Antanas šalę bėrio stovi 
ir žiūri, kaip jis godžiai plė
šia žolę.

Saulė slenka iš pietų. An
tanas nieko nesiryžta da- 

čia pat ant pa- 
pakraščio ir išsiima] atkasei 

 

rožančių... *"

Lietuvos Konsulatas 
100 East Believue Place 

Chicago, iiiinois.

NAUJOS KNYGOS
tragedija penkiuose veiks
muose. ParaU kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ..........

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
ti kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ..............  -.........

moteris gailėdamasi savo septyni Kristaus godžiai 
elgesio? Ar vyras džiau
giasi, kada jo žmona geria 
alkoholį — ar jaunuolis ti
krai žada vesti tą jaunuolę, 
kuri vartoja stiprius gėri
mus? Ar žmonijai reikalin
gos tokios būsimos moti
nos?

Šio gyvenimo laimė sie
lų bedugnę:pia savy

ie, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

25c.

250.

NUO KRYŽIAUS, pa ra M kun. 
Pr. Jutkaltie. Knygute gražiai 
Iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ____ _________

SKAITYK — Rasi UŽ8LSPTĄ 
TURTĄ, paraH kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantafnal IMSstyta iv. 
mišių verti ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ________20c.

PRANA8Y8T8, scenos veikalas. 
Ii anglų kalbos verti kun. Or. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c. 

Knygos gaunamos: — 
Darbininkas 

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

25c.




