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Valdyby Dėmesiui

Šiandien išsiuntėme LDS 
kuopų ir apskričių valdy
boms LDS organizacijos 
naujos konstitucijos pro
jektą, kuris bus pasiūlytas 
Seimui priimti. LDS kuo
pų valdybos privalo su
šaukti susirinkimus ir 
tuose susirinkimuose per
skaityti konstitucijis pro
jektą. Nariai turi teisę pa
daryti pastabas — patai
sas ir tas pataisas vien
balsiai priimti. Priėmė vi
sas pataisas, vienbalsiai 
skaityti konstitucijos pro
jektą su visomis pataiso
mis.

LDS kuopų valdybos pri
valo sušaukti susirinki
mus rugpiūčio mėnesyj. 
Susirinkimus šaukti atvi
rutėmis ir paskelbti orga
ne “Darbininke”. Atviru
tes išsiųsti taip, kad nariai 
gautų ne vėliau kaip 7 die
nos prieš susirinkimą.

Konstitucija yra svarbus 
organizacijos dokumentas. 
Visi nariai turi dalyvauti 
jos pakeitime arba patai
syme.

Šį konstitucijos projektą 
su visomis pataisomis ar
ba pastabomis prašome 
grąžinti LDS Centrui ne 
vėliau kai rugsėjo 9 dieną 
š. m.

LDS Centras pasitiki, 
kad visi nariai, kuopų ir 
apskričių valdybos supras 
reikalo svarba ir iki pažy
mėtos dienos grąžins kon
stitucijos projektą.

Kadangi seime bus svar
stomas konstitucijos pro
jektas, daromos pataisos 
tai nageidauiama, kad vi
sos kuopos išrinktų atsto
vus kaip numatyta konsti
tucijoje.

Kaip jau žinoma. LDS 
organizacijos seimas įvyks 
rugsėjo - September 24 ir 
25 dd., š. m., Nekalto Pra
sidėjimo P. Marijos lietu
vių parapijos, Cambridge 
Mass. Lai šis seimas būna 
gausus atstovais!
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisžs vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Anglija Ir Prancūzija Siunčia 
Militarę Misiją Į Maskvą

Tūkstančiai Kiniečių Išstojo 
Iš Japonų Kariuomenes

London, Liepos 3 d., — 
Anglijos premieras Cham- 
berlain yra nepatenkintas 
derybų eiga su japonais. 
Manoma, kad jis narlia- 
mente viešai pareikš save 
nepasitenkinimą. Japonai 
stato vis naujus reikalavi
mus, kurių anglai negali 
patenkinti.

Nors esą viltis, kad su
tartis su Sovietų Rusija 
greitai bus pasirašyta, bet 
Komisaras Molotov, yra 
nusistatęs viešai nieko ne
skelbti. kol sutartis nebus 
pasirašyta. Anglija ir 
Prancūzija siunčia savo 
militarę misiją į Maskva, 
kad padėti derybas grei
čiau baigti.

■

Shanghai, Liepos 3 d., — 
Gandai pasiekė Tsingtao, 
kad keturi tūkstančiai ki
niečių. kurie buvo japonų 
kariuomenės eilėse, sukėlė 
maištą, užmušė šešius ja
ponų karininkus, suėmė 
keturis kitus karininkus. 
r perėjo į kiniečių kariuo
menę.

Kiniečių kariuomenės 
žvalgai pereita savaite net 
du kartu perkirto Tsing
tao - Tsinan geležinkelio 
liniją.

Kataliku Bažnyčia Yra Tvir
tovė Prieš Komunizmą

San Francisco, Liepos 31 
d., — San Diego diecezijos 
vyskuDas Charler Buddy, 
kalbėdamas vokiečių kata
likų susirinkime, pareiškė, 
kad pasaulis yra aosvai- 
gęs nuo materializmo. 
Vargšai yra viliojami ne
tikrų pranašų ir nesąžinin
gu vadų, kurie daug žada, 
bet nemano savo pažadu 
išpildyti.

‘‘Katalikų Bažnyčia yra 
vienintelė tvirtovė prieš 
komunizmą, kuris nori su
naikinti n«tik Bažnyčią, 
bet kartu ir valstybę”, sa
ko vyskupas Buddy.

Traukinys Užmušė 3 Karves

Kitę Dieną Užmušė
Ūkininkę

Čekai Meldžiasi Už Savo 
Tautą

Prague, Liepos 30 d., 
Naciams uždraudus če
kams rinktis į politiškas 
sueigas, šiandien tūkstan
čiai čekų dalyvavo bažny
tinėse sueigose, kad iš-i 
reikšti savo patriotiškus 
jausmus.

Pragos priemiestyje, ku
nigas Aloysius Tilinek. ku
ris nekartą jau nacių buvo 
persekiojamas už jo pat
riotiškus pamokslus, kal
bėdamas tūkstantiniai mi
niai. ragino savo klausyto
jus laikytis tiesos kelio ir 
neatsižvelgti i praeitį. Jis 
prašė, kad klausytojai už
laikytų taika savo širdyje 
ir savo veiksmuose.

Sueiga baigta maldomis 
prie čekų tautos patrono 
Šv. Venceslovo. kad jis 
saugotų čekų tautą.

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,

DARBININKAS
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Brooklyno lietuvių ko
munistų “lyderiui” p. A. 
B. nepatiko “Darbininko” 
editorialas antrašte: “Ar 
nebūtų geriau visiškai 
juos likviduoti ?”

p. A. B. žino, kad likvi
davus komunizmą Ameri
koje, būtų likviduotas ir 
fašizmas, kuris eina ranka 
rankon. Tai dvi sesutės, 
kurios ryžtasi sunaikinti 
šios šalies demokratiją.

Komunizmas, nusidevė- 
ies, pagimdė fašizmą. Sta
linas ir Hitleris siekia to 
paties tikslo, tik kiek skir
tingu keliu.

Mums nepriimtinas nei 
komunizmas, nei fašizmas.

Bowdoinham, Maine. 
Liepos 30 d., — 
traukinys užmušė 
kininko Horace J. Whit- 
ney karves. Šiandien, ūki
ninkui beieškant prapuo
lusiu karvių, tas pats trau
kinys jį užmušė.

Išleido Griežtus Įstatymus 
Prieš Šnipus

Vakar 
tris ū-

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per

DARBININKO
Laivakorčių

T

kūnas (šiomis dienomis 
atvykęs iš Lietuvos, Jona
vos nar. klebonas ir to mie
stelio burmistras); kun. 
dr. Jogminas, MarianaoG- 
’io Kolegijos profesorius, 
ir kun. Kamandulis, MIC. 
iš Marianapolio; vietiniai 
—kun. J. Petrauskas, kun. 
F. Norbutas ir to vakaro 
kaltininkas — solenizan- 
fas kleb. kun. Jonas Švag- 
ždys.

Kada į svetainę įėjo sole- 
nizantas kun. J. švagždys, 
lydimas svečių kunigų, tai 
gausi publika aplodismen
tais pasitiko ir sveikino 
mylimą ir daug nusipelnu- 
sį mūsų vadą.

Bankieto vyriausias šei
mininkas. kun. J. Petraus
kas prabilo į visus, pažy
mėdamas to vakaro tikslą, 
pasveikino kleboną kun. J. 
Švagždi ir pakvietė kun. 
K. Urbonavičių pradėti 
bankietą malda.

Po to prasidėjo šakučių 
i lėkštes barškinimas, šne- 
kučiavimasis. Valgiai bu
vo tikrai skanūs, šaunių 
šeimininkių pagaminti 
parko virtuvėje. Patarna
vimas malonus, draugiš
kas. Prie stalu patarnavo 
jauni vaikinai ir merginos. 
Tikrai reikia pagirti ban
kieto rengimo komisija ir 
oa tarnauto jus. kad taip 
sumaniai ir greitai aptar
navo tokia minia žmonių. 
Mavoras Rowe ir kiti, pa
stebėję gražią tvarką, 
montelliečius pagvrė. To
kio patarnavimo negalima 
gauti nė aukštos rūšies 
viešbučiuose.

Valgant visa laiką groio, 
dainavo iš Lietuvos plokš- 
teiėmis.

Kada iau visi pavalgė, 
tai toastmasteris kun. J. 
Petrauskas pranešė prog- 

Tesinvs 2-rame pusi.

Monteilo. Mass. — Sek
madienį. liepos 30 d., Šv. 
Roko lietuvių parapijos 
draugijos ir visi parapijie
čiai labai gražiai ir iškil
mingai pagerbė savo ilga
metį kleboną kun. Joną 
Švagždį. kuris toje parapi
joje per 20 klebonavime 
metų yra daug gražių dar
bu dvasinėje ir tautinėje! 
srityje nuveikęs.

Tos dienos vakare Šv. 
Roko parapijos iš draugijų 
susidaręs komitetas, kurio 
patarėju buvo nuoširdus ir 
veiklus parapijos vikaras, 
kun. J. Petrauskas, suren
gė šaunu bankietą Romu
vos parko svetainėje. Da
lyvavo apie 450 žmonių, 
tarp kurių buvo Brockto- 
įno miesto mavoras Rowe: 
Massachusetts valstybės 
gubernatoriaus tarvbos na 
rys p. Lindsev: miesto ta- 
rvbininkai, tarn kurių ir

■ Šv. Roko Parapijos Klebonas ir LDS Centro Vaidybos lietuvis p. F. Dūkštą su 
(Pirmininkas, šiomis dienomis minėjo 20 metų toje pa-žmona: Dr. Gorman su 
trapi joje klebonavimo sukaktį. Kun. J. Švagždys yra žmona: adv. Juozas Vera- 
ne tik parapijos klebonas, bet ir mūsų išeivijos vienas j c^a su žmona: p. Gedvilas 
iš įžymiausių vadų, visuomenininkas. Jis buvo ir yra (aptiekininkas): pn._Masi- 
mūsų centralinių organizacijų valdybose. Bet dau- dlauskai ii iu d u t te stu- 
giausia dirbo ir tebedirba LDS organizacijoje. Mūsų. .erhe* Y: ^ra o\x. . . ... _ ° . .. . . (laidotuvių direktoriai);visuomeniniame veikime, musų organizacijose ir pai- Dr Budreckis. muz povi. 
niausioji problema kun. J. Švagždžiui nėra sunki iš-h as Sakas su žmona: mokv- 

I narplioti - išspręsti. Jis turi plačią orientaciją, yra gi-jtoia. l. Šukytė: pp. Zalets- 
lus, nuoširdus ir malonus. kai (laidotuvių direkto-

Ta proga Sveikiname kun. J. Švagždį. mūsų ergą-Iriai); p. A. F. ivūe.žys šu 
nizacijos ilgametį pirmininką ir linkime ilgiausių me-j žmona; adv. J. Jakavonytė 
tų! ir kiti profesiionalai.

Iš Naujos Anglijos para
pijų. Marianapolio Kolegi
jos ir Lietuvos dalyvavo 
šie kunigai: kun. A. Petrai
tis. kun. K. Vasvs ir kun. 
Padvaiskas iš “VVorcester: 
kun. P. .Turas iš Lawrence: 
kun. K. Urbonavičius iš So.

ISPANIJOS VALDŽIA PRIIMA "
50,000 PABĖGĖLIŲ

Paryžius, Liepos 31 d., — 
Daladier valdžia paskelbė 
visa eilę griežtų įstatymu 
prieš šnipinėjimą ar teiki
mą pagalbos svetimoms 
valstybėms ar tai būtų tai
kos ar karo metu.

TIRŠTOS MIGLOS BUVO 
PRIEŽASTIMI DAUG 

NELAIMIŲ

d. — Prelatas Francis J. 
Haas. Kataliku Universi
teto dekanas, kalbėdamas Boston: kun. A. Baltrušiū- 
t.o universiteto auksinio nas iš Cambridge; kun. S. 
jubiliejaus aneigose, ragi- Kneižis iš Norwood: kun. 
no mokslininkus organi- J. Vaitekūnas iš Providen- 
zuotai stoti prieš valdžiosce ir jo brolis kun. Vaite- 

! centralizaciją vieno as
mens rankose. Jis pareiš
kė. kad mokslas privalo 
vadovauti žmonijai ir ne- 

valdžios turėtu būti tik aklas įvy-

VVhitman. Liepos 3 d., — 
Arkivyskupas Francis J. 
Spellman, Nevv Yorko die
cezijos vadas atvyko ap
lankyti savo tėvą, gyv. 
Whitmano. Kartu su juo 
atvyko J. E. Kardinolas 
Enrico Gasparri. kuris dvi 
dienos atgal atvyko iš Va
tikano į Ameriką.

Arkivyskupas atnašavo 
gedulingas pamaldas už 
savo motinėlės vėlę vieti
nėje parapijos bažnyčioje1 
8:30 vai. ryte, ir J. E. Kar
dinolas Gasparri 9 vai. ry
te.

Hendave. Prancūzija. — 
Liepos 31 d.. — Praneša
ma. kad Generolas Franco 

Į sutikęs priimti atgal 50. 
000 ispanu pabėgėliu. Tie 
pabėgėliai daugiausiai bu
vo ispanų raudonųjų šali
ninkai.

Sutikimas priimti pabė
gėlius duotas tik t^da. ka
da Prancūzija sutiko ora- 

Įžinti Ispanijos
auksą, kuris buvo iš Isna-;kių sekėjas, 
nijos raudonu iu išvežtas j 
’r padėtas Prancūzijos į 
bankose.

I
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Mirror ežere. Vyras plau
kiodamas apie 30 pėdų nuo 
kranto staiga susirgo ir 
pradėjo šauktis pagelbos. 
Mergaitė išgirdusi jo ryk- 
smą, nuplaukė nuo kranto 
ir privilko skęstantį prie 
kranto.

Šeštadienį ir Sekmadienį 
visas Naujosios Anglijos 
jūros pakraštis buvo tirš
ta migla dengtas. Protar- į 
niais lijo. Daugelis laivui 
buvo priversti visą naktį | 
laukti pakrantėse, nes bu-, 
vo pavojinga plaukti į Bos- i 
tono uostą. Laivas ”Jankee 
Clipper” su 180 ekskursan
tu. kuris turėjo grįžti šeš
tadienio vakare, tegalėjo* 
Bostone prieplauka pa
siekti tik septintą valandą 
sekmadienio ryta.

Migloti keliai buvo prie- 31 d., — Generolas Franco 
žastimi daug automobilių paskelbė įsakymą, kuriuo 
nelaimiu. Septyni žmonės kiekvienas vyras nuo 18 
žuvo įvairiose nelaimėse, iki 50 metų privalo dirbti

Nors lietus pašalino ne- 15 dienu kiekvieną metą 
paprastą sausra, bet oro prie valdžios darbų nemo- 
tyrinėiimo stotis praneša, karnai.
kad tokios sausros kaipi Visi vyrai privalo užsire- 
šia vasara Naujoji Angli- gistruoti tiems viešiems 
ja nėra mačiusi per 121 darbams rugp. 31, 1939. 
metus.

Dešimties metu mergai- valdžios noras sustabdyti 
te. Lorraine Saville, išeel- tinginiavimą ir atstatyti 
bėjo skęstanti Dudlev Gil- civilinio 
lespie, 29 metų amžiaus,1 kraštą.

Prelatas Ranina Veikti Prieš 
Valdžios Centralizavimą

Washington, Liepos 31

— Birželio 11 d. Kaune į- 
vyksta Karo Aviacijos die
na, kurios pelnas skiria
mas Ginklų Fondui ir žu
vusių karo lakūnų kapams 
tvarkyti.

JAPONAI GRIEŽTAI NUSI 
STATO PRIEŠ ANGLIJĄ 

------------------------»_______
Senatoriai Nepritaria Pre

zidento Pasiūlymui
Washington. Liepos 31 d. 

— Prezidento Roosevelto 
pasiūlymą Kongresui au
torizuoti 
paskoloms 
darbų. Senatoriai gerokai 
apkarpė ir sumažino iki 
$1,6-19,000,000. Dabar kon-| 
gresmanai dar daugiau 
pradėjo karnvti.

Kadangi Kongresas nori į 
greitu laiku užbaigti savo; 
sesijas ir prezidentui ne-Į 
nori nusileisti, tai mano
ma, kad prezidentas su
tiks. jei kongresas skirs ir 

karo nuteriotą i mažesnę suma paskoloms 
[viešiems darbams.

Ispanijos Valdžia įsako 
Vyrams Dirbti Viešus 

Darbus
Burgos, Ispanija, Liepos

S2.800.000.000 
dėl viešu ju

Shanghai. Liepos 31 <1..— 
Nepaisant Anglijos derv- 
bu su japonais, agitacija 
prieš anglus vis didėja.

Shantung 
j visiems

I

I

Priežastis įsakymo esą

plovinei inie
i anglams raštu 

pranešė, kad jiems bus no
vo jinga pasilikti Kinijoje 
po rūgs. 10 d.

Japonu laikraščiai Tient- 
sin praneša, kad Kinu ko
mitetas Hopeh provincijo
je yra įsakęs visiems ang
lu misijnnieriams apleisti 
provincija.

Peininge policija perspė
jo visus krautuvininkus 
nepardavinėti Anglijoje 
gamintu prekių. Kartu na-, 
sirodė plakatai, smerkian
ti britų įtaką. d

J. E. Kardinolas Gasparri 
Atvyko | Ameriką

namus 
grynais pinigais 

10 nuošimtį namų 
ir bendras nuošim- 
kiekvieną tūkstan-

bus galima pirkti 
inešus

Įtiktai 
, vertės, 
Itis už 
tį doleriu būsiąs $5.81 į 
menesį. Keturių tūkstan
čių ipoteka būsianti atmo
kėta per 25 metus, mo
kant tiktai $23.25 į mėnesį.

Idėjos Negalima Nužudyti
Detroit, Liepos 31 d.. — 

Kun. Charles E. Coughlin 
savo kalboje per radio 
griežtai pasmerkė John J. 
Lewis, CIO vadą už jo pe
reitos savaitės nerimtą ir 
piktą kritiką vice-prezi- 
dento Garnerio, kuris bu
vęs ir esąs draugas darbi- 
bininkų klasės.

Laike pereitų dvieju sa- 
— Stewart McDonald. Fe- vaičiu kun. Coughlin gavęs 
dorai Housing administra- anonvmių laišku, 
torius, paskelbė, kad nuo- nančiu jo gyvybei, 
šimčiai ant valdžios ap
draustų ipotekų (morg- laiškus jis karts nuo karto 
čiu) yra sumažinami nuo 
5 iki 4x/2 nuošimčiu ant

Sumažina Paskolų v* 
Nuošimčius

Washington. Liepos 3

grasi- 
bet iis 

nenusigąstas, nes panašius

vra gavęs per trylika me
tu. Be to, kun. Charles E. 

mažu namų ir nuo 4L? iki 4 Coughlin pareiškė, kad jo 
nuošimčių ant didesnių gyvybė nėra tai jo veiki- 
namų. mas ir kalbos, nes tos ide-

Ų Sumažinus nuošimčius jos niekas negali nužudyti.



Pagerbė LDS Centro Pirminin A Case of Mutiial Admiration

DARBININAntradienis. Rugpiūčio 1. 1939

(Pradžia 1 pusi.)
ramos tvarką. Kadangi 
tiek daug įžymių svečių 
kunigų ir pasaulionių da
lyvavo. tai buvo neįmano
ma visus pakviesti kalbėti. 
Tikrai, kun. J. Petrauskas 
turėjo sunkią pareigą kal
bėtojų problemą išspręsti. 
Bet jis ją išsprendė, pa
kviesdamas principaliais 
kalbėtojais Brocktono
miesto mayorą Rotve. Ma- 
ssachusetts gubernato
riaus tarybos narį. p. Lind- 
sey. kun. K. Urbonavičių, 
kaipo veteraną kunigą ir 
iš vikarų jauniausįjį kun. 
A. Baltrušiūną. na ir kaipo 
priedą pakvietė ir p. A. F. 
Kneižį.

Mayoras p. Rowe sveiki
no kun. J. Švagždi Brock
tono miesto vardu ir linkė
jo dar kitus 20 metų klebo
nauti toje parapijoje. Jis 
pažymėjo. kad kun. J. 
švagždvs yra gabus ir su
manus vadas, gerbiamas 
ir mylimas ne tik parapi
jiečių. bet ir visų Brockto- 
niečių. ypač miesto val
džios. p. Linasey. Mass. 
valstybės gubernatoriaus 
tarybos narys, sveikino so- 
lenizantą savo ir guberna
toriaus Saltonstall vardu. 
Kun. K. Urbonavičius savo 
kalboje pažymėjo, kad ku
nigas Jonas švagždvs yra 
gabus ir sumanus ne tik 
parapijos vadas, bet ir mū
sų išeivijos organizacijose, 
ypač LDS organizacijoje, 
būdamas jos pirmininku 
per kelius metus, sutvarkė 
jos pašlijusius reikalus 
taip, kad dabar LDS ir jos 
organas “Darbininkas” 
stovi stipriai finansiniai ir 
dvasiniai. Sveikino soleni- 
zantą kun. J. Švagždį ir 
linkėjo jam dar ilgus me
tus klebonauti ir dirbti 
mūsų išeivijos visuomeni
niame darbe. Kun. A. Bal- 
trušiūnas sveikino kun. J. 
švagždį visų vikarų vardu; 
p. A. F. Kneižys sveikino ______________________
"Darbininko" redakcijos J lietuvių parapija vra jau 
administracijos, spaustu- ne ta, koki buvo prieš ke- 
vės darbininkų ir visų LDS liolika metų. Šviesesnieji 
narių vardu. katalikai, vadovaujami

Svečių sveikinimo kai- Dievo apdovanotais gabu- 
boms pasibaigus, kun. J. 
Petrauskas kviečia drau
gijų atstovus, kurie pa
sveikinę savo kleboną įtei
kė jam dvasines ir pinigi
nes dovanėles kaipo įverti
nimą jo darbo per 20 metų 
Šv. Roko parapijoje. Svei-‘rapijiečius

____ ____  .■■IBI-11 ■"■■T

Pasaulio Miškingumas
T—Š”

2

'kiną Sv. Monikos, Nepers- 
tojančios Pagalbos P. M., 

' Šv. Roko par. choro. Treti
ninkų. Sodalicijos. Federa
cijos ir kitų draugijų ats
tovai.

Po visų sveikinimų toast- 
masteris kun. Petrauskas 
pakviečia parapijos chorą 
ir jo vadą muziką J. Vai
čaitį išpildyti dainų prog
ramą. Choras ne taip jau 
didelis, bet turi gerų balsų, 
ir harmoningai sudainavo 
keletą dainų.

Baigiant programą, kun. 
Petrauskas sveikina sole- 
nizantą kleb. kun. J. Švag
ždi visų parapijiečių ir 
bankieto rengimo komisi
jos vardu ir įteikia dova
nėlę. Kviečia kleb. kun. J. 
Švagždi kalbėti. Kun. J. 
Švagždvs prabyla į bankie
to dalyvius labai susijaudi
nęs. dėkoja visiems sve
čiams kunigams už daly
vavimą. savo vikaram ir 
bankieto komisijai už pa
sidarbavimą. draugijoms 
ir parapijiečiams už dova
nas, miesto ir valstybės 
viršininkams už dalyvavi- • 
mą ir sveikinimus.

Kun. Švagždvs pareiškė, 
kad jį ypatingai sujaudino 
choras, kuris po sumos, to
kiame karštyje pasiliko 
bažnyčioje ir “in corpore”, 
atkalbėjo rožančių ir gie
dojo giesmes savo klebono 
intencijai.

Bankietas baigiamas 
malda. kurią atkalbėjo 
kun. K. Urbonavičius, bu
vęs Šv. Roko parapijos 

; prieš 20 metų per 6 metus 
; klebonu, kuriam gal dau

giausia teko pergyventi rįajįaį paremti.

Reminiscent, famed racing greyhound, seems to be perfectly happy as 
he poses vith one of his many feminine admirers, Miss Magine Mervin, 
Brcckline, Masa socialiu, at Wonderland. Jlevere.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kaunas — Dažna Lietu

vos lankytoja Chicagos 
veikėja ponia Vanda By- 
anskienė atsiuntė per Jo
ną Vilkaitį Lietuvos Šau
lių Sąjungai savo asmeni
nę piniginę auką, iš kurios 
prašo nupirkti ir perduoti 
Šaulių Sąjungai vieną šau
tuvą. Ponia Byanskienė _ _ „
pasišventusiai darbuojasi klus, daug šautuvų ir ke- 
ir daugiau sukelti Chica- lėtą kulkosvaidžių, įteikė 
goję aukų Lietuvos Šaulių 
Sąjungai moraliai ir mate-

nemalonumų ir trukdymų 
iš Katalikų Bažnyčios

Visame pasaulyje miškai 
apima apie 3,000,000,000 
hektarų plotą, kas sudaro 
apie 22,0‘ < bendrojo žemės 
paviršiaus. Daugiausia 
miškų yra Pietų Ameri
koje, ten jie sudaro 44% 
viso žemės ploto, daug

Vokietija Turi Apie 10 Mil. 'žydais ir krikštytais žy-
Tautinių Mažumu ™ pusantro mili’

_ ? „ i Kitos mažumos yra ne
-tokios gausios. Tai slova- 

kai Austrijoje, serbai Lu- 
zase, danai Šlezvige, lietu
viai Klaipėdoje. Iš viso jų 
gali būti apie pusė milijo- 

Vokietijoje čekų no.
apie pusaštunto Tokiu būdu Vokietijoje

Vokietijoj Paryžiaus dien
raštis “Temps” 
nių apie 
krašte.

Iš viso
esama

duoda ži- 
mažumas tame

miškų yra ir Europoje milijono, įskaitant ir tuos mažumų esama maždaug 
31,1%, paskiau eina Siau- čekuS) kurių būta austrų 10 milijonų, arba apie 
rėš Amerika 26,8%. Ma- krašte ir sudėtų krašte. 13%.

arba apie

žiau miškų turi Azija — 
21,6% bendrojo žemės plo- g-_
to, dar mažiau miškų yra1 duodamas 
Australijoje — 7 
mažiausia — Afrikoje — 
tik 10,7%:

Europoje

Lenkų Vokietijoje skai
čius labai nevienodai pa- 

_ z . Pačių lenkų
ir |tvirtinimu, jų ten gali bū

ti 1,200,000, o vokiečiai nu
rodo jų esant tik ligi 200, 

miškingumo 000.
atžvilgiu valstybės yra iš- Vokietijoje yra maždaug 
sirikiavusios tokia tvarka: 800,000 grynų žydų ir apie 
Rusija, Suomija, Švedija, milijonas maišytos kilmės 
Norvegija, Lenkija, Ru- žydų, kurių statutas dau- 
munija, Bulgarija, Lietu- | giau ar mažiau skiriasi pa- 
va, Estija, Latvija, Pran-,gal jų kilmės žydiškumą, 
cūzija, Ispanija, Portuga-; Su šitais maišytos kilmės lai verti skaitytojų paramos. 
Ii ja, Vengrija, Jugoslavija,'g 
Graikija, Italija, Danija.
Anglija, Belgija ir Olandi- | 
ja. Lietuva, kaip matome, f 
tarp kitų Europos kraštų t 
užima vidutinę vietą. |

Liepos 9 d.Kaunas
buvo nepaprasta šventė 
arčiau Žemaičių plento gy
venantiesiems. Tą dieną į- 

ivyko iškilmingas to plen
to atidarymas, prasidėjęs 
obelisko - paminklo ati- 

i dengimu prie Kauno mies- 
i to ir baigiant Rietavo mie
stu.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke’’ tik-

Kaunas — Birželio 11 d. 
įvyko Kėdainių, Zarasų ir 
Panevėžio šaulių rinktinių 
20 metų sukaktuvių iškil- 

Įmės. — Į Kėdainių šventę 
atsilankė krašto apsaugos 
ministras brig. gen. Mus
teikis, kuris, priėmęs iš kė- 

■ dainiškių už keliasdešimt 
tūkstančių supirktus gin-

šauliams kartu su pašven
tinta vėliava ir pasakė kal
bą, primindamas, kad mū
sų valstybės kūrimosi pra-

įg 
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Kaunas — Lietuvių A B | 
“Prekyba”, pradėjusi veik- j ►*’ 
ti 1938 m. sausio 1 d., iš i | 
suvesto balanso (Lt. 642. 
876,60) šių metų sausio 1 
d. turėjo Lt. 29,531,55 pel
no, prekiaudama silkėmis, 
fanera ir vaisiais. Bendro
vė, skirstydama praėjusių 
metų grynąjį pelną, jo da
lį paskyrė kultūros ir ša
lies gynimo reikalams: — 
Kultūros Fondui 1,000 Lt, 
studentų mokslo darbams 
remti — 1,000 Lt. ir Gink
lų Fondui — 1,000 Lt.
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NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris

taus Testamentas"’ ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broachvay, So. Boston, Mass.

, .. Kaunas — Pasirašius e- džioje Kėdainių apylinkė-
PJiesų. nes tuo laiku musų konominius susitarim u s' se vyko labai svarbios ko- 
įseivijoje buvo socialistai- su Vokietija palengvėjo vos kurių metu Kėdainių bedieviai pačiame žydeli- U / rveuainių
mp O Montello buvo iu kilnoji^ turto išvežimas jaukuose krito pirmasis 

iš Klaipėdos krašto ir Lie- atgimusios Lietuvos karei- 
tuvos piliečiai be didesnių vįs Povilas Lukšys. — J 
sunkumų atgauna savo Zarasų šaulių šventę apsi- 
mantą, namų apyvokos iankė ministras pirminin- 
daiktusą baldus ir t. p. To- kas J. Černius, kuris įtei- 
kie kroviniai kasdien atve- kė rinktinei vėliavą, per
šami iš Klaipėdos krašto į davė šauliams visuomenės

i1

me, o Montello buvo jų 
■centras. Bet ir kun. J. 
; Švagždžiui davė kryžiaus 
Į ženklą tamsesnieji lietu- 
•viai. Tik šiandien Šv. Roko

I

mais vadų, išsilaikė vieny
bėje. Šiandien katalikai

Kretingos ir kitas geležin
kelio stotis. Didesnių sun
kumų turi nekilnojamųjų 
turtų, pramonės ir preky-

I

I

I

aukomis nupirktus gink- i 
lūs ir būrį zarasiškių deko
ravo ordinais ir medaliais.! 
— Panevėžyje lankėsi ka-džiaugiasi savo darbais ir jrnnTli]] covininkai Tio • - j a/hnvii^iai^ ir dabarti-i S Jmonių savininRai. Jie rlUomenes vadas gen. St. savo buvusiais ir dabartį- dabar praneši- Raštikis ’ " ""

mais vadais — kumpais. .v Tr, -j , • rvabunib,mus iš Klaipėdos, kuriuo
se jiems siūloma likviduo
ti savo turtus Klaipėdos 
krašte ir tam reikalui menes 
duodamas terminas nuo 2 stiprinimui 
savaičių iki 2 mėnesių.

niais vadais — kunigais.
Sveikiname kun. J. Švag

ždį, jo pagelbininkus ir pa- 
• v»o rvi ii o Ai ne*’

kuris šia proga 
įteikė rinktinei vėliavą ir 
perdavė šauliams visuo- 

krašto saugumo 
suaukuotų 

daug ginklų.♦
r >

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitu^karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston Sc, Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumeli 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

ir 275 gal. lanka
Maži Mėnesiniai Išs'imokėjimai. pradedant Spalių 1 d.

Pirmos Kokybės Amerikoniški 
Kietieji Angliai 

$12.50 už toną

STETSON FUEL
CORPORATION

496 First Street, So. Boston. Mass.
Tel. SOUth Boston 1540

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston. Mass.

Tel. SOUth Boston 2680

£
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DARBININKAS
(THE VVORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memoriai Day, Independence Day, 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntcred as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

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

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

Domestic yearly ...............  $4.00
Dom««tic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ..........................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .................. $4.02
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

ka darbą, bet nusiminę na- 
mato, kad taip nėra. Tai: 
yra jiems didis širdies 
skausmas.

Nekarta man te''o girdė-1 
ti katalikus kritikuojant 
savo laikraščius, sakant, 
kad tas ir tas turėtų būti 
pagerinta. įvairesnių strai- 
osniu talpinama. Tie kriti
kai užmiršta, kad mūsų 
laikraščių bendradarbiai

H

L. Vargonininkų Sąjungos organas “Muzikos Ži
nios” susilaukė penkių metų gyvavimo sukakties. Ir 
mums malonu tas faktas pažymėti, ypač kad V. Sąjun
ga nė lėšomis, nė nariais nėra perdaug išbujojusi. O 
vis dėlto, pasidėkojant jų narių ir redaktoriaus p. Ku
lio uolumui ir pasišventimui, "Muzikos Žinios” savo 
išvaizda ir turiniu sudaro gražaus įspūdžio dėl kultū
rinio mūsų muzikų skonio.

Mūsų išeivijos gyvenime vargonininkai vaidina 
labai svarbų vaidmenį. Pačioje pradžioje, kada para
pijos pradėjo tik organizuotis, vargonininkas visados 
buvo dešinioji kunigo ranka. Jo pareigos būdavo labai 
sudėtingos: ir chorą vesti, ir vaikus mokyti, ir zakris- 
tijonauti, ir, iš viso, būti įtakingiausiu parapijoj žmo
gumi, tarpininkaujant išlaikyme kontakto tarp klebo
no ir parapijiečių. Tokioj atsakingoj rolėj reikėdavo 
turėti nemaža takto, ir daugelis mūsų veteranų vargo
nininkų yra išėję kietą gyvenimo mokyklą. Jiems teko 
būti ne tik muzikais - artistais, bet ir stambios rūšies 
diplomatais.

Parapijos chorai tai mūsų katalikiškos ir lietuviš
kos kultūros židiniai. Į juos spiečiasi pats geriausias ir 
idealingiausias jaunimas. Turėt skaitlingą ir gerai iš
lavintą chorą tai tikra parapijos laimė. Jis ir bažny
čioj pagieda, ir parengimuose padainuoja. Sunku būtų 
tinkamai apskaičiuoti ir įvertinti, o dar sunkiau žo
džiais atpasakoti, kiek malonumo ir naudos padaro 
gerai tvarkomas choras. Jo giesmės ir dainos tai mūsų 
išeivių sielos maistas, kuriuo jie palaiko kasdienio gy
venimo vargų nuslopintą dvasią. Daina tai lietuvio 
maistas. Be dainos lietuvis tai kaip tas pasodytas į 
kietą žemę medelis, paliktas vysti ir džiūti.

Pastaruoju laiku mes susilaukėme vargonininkų 
tikroj to žodžio prasmėj. Yra labai gerai žinančių baž
nytinę muziką ( tai vis Naujalio mokyklos aliumnai), 
yra ir tikrų kompozitorių - artistų su pasauline repu
tacija. Jie iškėlė Amerikos lietuvių muzikos meną ant 
reikiamo lygio ir sėkmingai lenktyniauja su Lietuvos 
kompozitoriais. Susibūrę į Vargonininkų Sąjungą, jie 
sudaro rimtą pajėgą kultūros srity. “Muzikos Žinios” 
tai jungiąs juos į tamprų vieningumą cementas. Lin
kime jų organui sėkmingai gyvuoti, plėstis ir stiprėti 
stovinčiam prieš akis meno ir kultūros darbui. K.

Tėviškės Daina Ines jie gal mažiausia paže
minimą pakelia.

Jie yra be to maištingi. 
Jie pasiryžę keršyti perte
kusiems, bet dažnai ir 
šiaip patenkytiems ir besi- 
:šypsantiems žmonėms. Ir 
i nestebėtina, kad jie atvi
rai kartais grūmoja net 
■pačiam pasaulio Kūrėjui.

Čia būna, dažnai, dva
sios sykiu ir fizinių jėgų 
.pakrikimas, bet anaiptol 
ne sielos tragizmas.

Sielos tragizmas paliečia 
tuos, kurie ant visko kil
nesnio yra pamoję ranka, 
kuriems težibėjo gyveni
me turtas, garbė, pasise
kimas ir malonumai. Bet 
galų gale, tas gyvenimas 
greitai, greičiau kaip tikė
tasi, prabėgo, ir užpakaly 
vietoje garbės — tuštybė, 
o prieš akis neišvengiama 
mirtis.

Gyvenimo jūroje “tikėji- 
■mas yra didelė jėga ir di- 

— pasakė 
vienas prancūzų rašytojas. 
Ir didelė nelaimė tam, ku
rio tikėjimas nubluko; jo 
gyvenimo vairas rimtai 
sugedo ir tenka jiems pa
tiems taisyti ir juos my-

Tėviškės padangėj daina suskambėjo 
Lengva, lyg plaštakė, bet taip maloni, 
Nuo jos švelnaus garso, lygiai, kaip nuo vėjo 
Galvom sulingavo žilvyčiai jauni.

Su daina motulė lopšelį lingavo, 
Su daina man liepė tėviškę mylėt, 
Su daina man džiaugsmą, laimę pranašavo, 
Išmokė su daina ir skausmus kentėt.

Vakare ir rytą dainas aš girdėjau 
Su daina linksmume, su daina varge 
Ir taip dainą tyrą, liūdną pamylėjau 
O ši stebuklingai pavergė mane.

Vai dainuok man dainą jaunoji sesute, 
Senai ją girdėjau šaly svetimoj
O man taip malonu bus su tavim būti, 
Jaustis lyg šalelėj savo prigimtoj.

Alg. Vargas.

Kelios savaitės atgal, A- 
merikoje lankėsi Jo Eksce- 

Įlencija vyskupas Povilas 
Yu-Pin, iš Kinijos. Jis vai
zdžiai nupasakojo apie 
skurdą ir vargą, šiais karo 
laikais, Kinijoje. Vysku
pas Povilas pareiškė, kad 
anie 30 milijonu Kiniečių 

i tikrai badą kenčia. Jis pats 
buvo Japonų kareivių iš- 

! vytas iš diecezijos namo ir
j viskas užgrobta, ar sunai- j negauna jokio atlyginimo 
kinta. Katalikų bažnyčios; už savo raštus. Parašyti 
ir mokyklas Kinijoje japo-' straipsnį, tai ne obuolį su

snai sudegino. “Bet”, sakė • valgyti. Reikia pašvęsti 
; Jo Ekscelenci ja, “nors ti- nemažai laiko skaitymui ir 
kintieji ir nebeturi maldos galvojimui. Tai yra nelen- 
namu. jie Katalikų tikėji- j gvas darbas. Žinoma, jei 
mą išlaiko. Mes savo diece- bendradarbiai už savo raš- 
ziio je turime katalikišką ! tus galėtu daryti pragyve- 
laikraštį. kuris išleidžia- nimą, tada jiems būtų lais- 
mas kasdieną ryte ir vaka-; viau rašyti, nes nereikėtų 
re. Per tą laikraštį mes pa- ■ kitų darbų imtis. Bet mū- 
laikome ir sutvirtiname su spaustuvių finansinė 
žmonių tikėjimą”. Vysku- būklė neišgali atlyginti ra- 
pas prašė Amerikos gy-“"’ 

'ventoių aukų, kad Kinijos j 
katalikai ne tik galėtų su- j 
šelpti badaujančius, bet iš-. 

\ laikyti taip pat savo laik-!
1 raštį.”

Kaip teisingai čia prisi
mena Popiežiaus žodžiais: 
“Veltui jūs statote bažny- 

į čias ir mokyklas, jei netu
rėsite katalikiškų laikraš
čių. visa tai maža jums ką 

; tepadės”. Kinijos katalikai 
turėjo ir bažnyčias ir mo- 
kyklas, bet krizės metu jie 

i jų neteko. Kas dabar išlai
kytu jų tikėjimą, jei jie ne
turėtų katalikiško laikraš
čio?

Mūsų katalikai dar ne
pilnai supranta reikalin
gumą ir svarbą katalikiš
ku laikraščiu. Jie, kartais, 
net aštriais žodžiais pakri
tikuoja savo laikraščius, o 
komunistu prikalbinti, 
skaito bedieviškus laikraš
čius. Gyvenimo prityrimas 
patvirtina, kad tie katali
kai. kurie savo laikraščius 
kritikuoja, jais mažiausia 
tesirūpina. Aš nemanau, 
kad yra bent vienas katali
kiško laikraščio redakto
rius. kuris nematytų rei
kalo laikraštį pagerinti ir 
padidinti. Bet ir katalikų 
laikraščiu redaktoriai ste
buklų nedaro. Jie sugalvo
ja planus laikraštį padidin
ti ir išplatinti, bet kada 
spaustuvės skolos ir įvai
rūs mokesčiai vargina lei
dėjus, redaktoriai privers
ti užmiršti savo planus. 
Kas gi nežino, kad mūsų 
spaustuvių darbininkai, 
administratoriai ir redak
toriai. dirba daugiau iš pa
sišventimo. kaip už tinka
ma atlyginimą. Paprastas 
fabriko darbininkas, daž
nai. daugiau uždirba už 
mūsų laikraščiu redakto
rius. Gi jų darbas vra sun
kesnis ir nėra nustatytų 
darbo valandų. Kai prie 
laikraščio turėtu būti du 
ar trvs redaktoriai, finan
sinė įstaigos būklė priver
čia nasitenkinti vienu. Bet 
jie dirba, nes sunranta ka
talikišku laikraščių reika
lingumą ir svarba. Nekar
ta iie apskaičiuoja, kad 
skaitvtoju skaičius turėtu 
būti žvmiai didesnis, kad 
visi turėtu stoti i katalikiš-
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Sugedęs Vairas
Tikėjimas yra didelė jė
ga ir didelė paguoda.

Piere Maurice.

laimingas, nusisekęs ar ne 
ir kad nereikėtų senatvėje 
tarti: — “praloštas gyve- dėlė paguoda 
nimas!...”
— “Praėjo gyvenimas — 

ir viskas baigta!”
— O jeigu nesiseka? Var

gas, netikėta nelaimė, liga 
j— sugaišino keletą gra
žiausių gyvenimo metelių lintiems — laiku eiti į pa- 
— ir lieka prieš akis nusi- gelbą. Toji pagelba turi 
Vilimas ir senatvė?..
—“Ne, nebeverta

gyventi, tuščiam bevargti 
dairėsi H jog suloštas ir blogai 

'suloštas gyvenimas!...” 
' Štai kokios mintys kan-

. . . , ., . A ; kiną žmogų atsipalaidavu-Keleiviams besidairant,! - „.r?-.. „, ..... ’ si nuo tikėjimo varstų ,esant ramiai jurai — •»
laivis staiga šiauštelėjo į 
dešinę. Už minutės, tas

šytojams. Taigi tu “išmin
tingų” kritikų reikia pa
klausti: “Ar tamsta užsi
prenumeruoji metams lai
kraštį? Antra, kiek prenu
meratų tamsta į metus su
renki? Trečia, ar remi 
tuos biznierius, kurie laik
raštyje garsinasi, ir ar 
jiems pasakai, kad matei: x i i
jų skelbimą? Tai yra labai matytis Kreto salos aukšti; 
svarbu. Jei biznieriai turės kalnagūbriai. Graikija ■ 
naudos iš savo skelbimų, slinko tartum atgal mumst 
tai jie ir toliau tame laik- P° dešinei. Keleiviai visi į 
raštyje skelbsis. Bet ar ant denio, plačiai <--------
tamsta tai prisimeni? Ket- ir gėrėjosi tokia didinga 
virta, ar pasakai kitiems erdve, 
apie gerus straipsnius lai
kraštyje. ar įduodi laikraš
tį paskaityti kitiems, kurie. 
jo neskaito? Ar kalbi apie 
laikraščio žinias ir straips- į x ..... .
nius, kad suįdominti kitus. Pats smūgis j kairę... Visi 
ir patraukti juos laikraštį keleiviai biskį nustebo!... nįmas

■ — “Aš dar jaunas ir pa
rkankamai sumanus; mangos žmogui gyvenimo vai- 
ir sekasi...” |rą ir jis tuomet jos yra be

l — “Aš net esu keleriopai pasigailėjimo blaškomas, 
turtingesnis, negu šis, kur Niekas neprivalo užmerkti 
f "I • V W V V • I A. !• * • « MA A 4- -A «A 4- A >~4 — «AA A *A A ■ «kasdien I 
bet jam tartum tyčia nesi-mę. 
seka!...” — 
žodžiai materialisto.

Yra patarlė, kuri byloja: krimtę veidai vėl turi pra- 
— “viskas gera, kas gerai jinksmėti ir nusišypsoti, 

į tos meilės spindulių gla
monėjami.

1921 metų, vieną gegužės 
mėn. vidudienį, saulės 
spinduliai atsimušė į ra
mų Viduržemio jūros pa
viršių ir laivas “Peicho 
Marselle” įrėši į šiaurės 
vakarus. Netrukus ėmė

t

būti skubi ir reali. Misijo- 
toliau nieriai keliauja po tolimus 

kraštus, o misijos būna ne
mažiau reikalingos ir mū
sų tarpe. Ir tokios misijos 
čia turės geriausių vaisių, 
kokias skelbė šventasai 
Vincentas Paulietis.

Gyvenimo jūra nevisada 
žvilga kaip koks didelis

užsiprenumeruoti ? Jei taip Vedęs garlaivį leitenantas j __
nedarai, tai nors nekriti- ėmė bėgioti po savo tiltelį. 
kuok”. Išbėgo iš savo kajutės,'.

Sveika kritika yra kar- vienmarškinis ir garlaivio lx_2 
tais reikalinga ir naudin- kapitonas... Garlaivis vis 
ga. Bet laikraštininkai dar užpakaliu blaškėsi į 
dažniausia susilaukia nei- šalis. Akyse daugelio ke
liamos ir griaunamos kri- feivių sužibo nerimo kibir-j 
tikos. Mat jau ardyti visa-.^g^j^ nors jūra palyginti 
?al-VrS lengviau, kaip sta- tebebuvo rami ir skaisčiai

ear- j*— ,
. kurį apvilė laimė ir jis nie

ko skaidresnio nebeturi „
prieš akis, jį apėmė tamsi veidrodis, saulės spindulių 
ir nyki neviltis ir nusimi- bučiuojamas. Jūra dažnai 

esti nerami ir audringa.
Ji palaužia ir geros va-

kalba rožančių, ,akių, matant artimo nelai- 
- “■ • —. Meilės saulė turi su-

- Tai paguodos-švisti virš audringo hori
zonto. Susirūpinę ir susi-

“Vyliūgingas Albionas” (Anglija) veda savotišką 
politiką, kuri pašaliečiams atrodo pusėtinai priešgi
ninga. Iš vienos pusės, britai nesiliauja mėginę įtrauk
ti sovietus į priešfašistinę sutartį, gi iš kitos — baigia 
susitarti su rusų neprieteliais japonais. Tas pat ir su 
Dancigo klausimu. Anglija iškilmingai pasižada laiky
sianti savo žodį ir ginsianti Lenkijos nepriklausomy
bę nuo Hitlerio pasikėsinimų, bet kuomet lenkai prašo 
paskolos, Anglija stato nepriimtinas lenkams sąlygas. 
Anglai reikalauja, kad paskolintieji Lenkijai pinigai 
būtų praleisti Anglijoj, vadinasi, kad karo reikmenys 
ir kitos lenkams reikalingos prekės būtų perkamos 
Anglijoj, gi lenkai nori išsiderėti teisę praleisti pasko
lintuosius pinigus, ten. kur jiems parankiausia. Be to. 
lenkai nori gauti paskolą auksu, sakydami, kad jų zlo
tas neperstipriausiai laikosi ir auksas būtų labai tin
kamas dalykas Lenkijos pinigams sustiprinti. Ta sąly
ga anglams nepriimtina, ir derybos dėl paskolos laiki
nai nutrūko.

Derybos su sovietais būk tai einančios pirmyn. 
Sumanyta siusti Rusijon militarinę misiją, kuri susi
darys iš anglų ir prancūzų. Anglai paimsią vadovybę 
ore ir jūroje, gi prancūzų karininkai sustiprins raudo
nosios armijos štabą. Tas viskas labai plačiai garsina
ma, kad žinios pasiektų Hitlerio ausis ir padarytų į jį 
reikiamo įspūdžio. Bet atrodo, kad Hitleris ne toks jau 
įspūdingas. Jis tur būt gerai žino vidujinę Lenkijos ir 
Rusijos padėtį. Bent Dancigo klausimu Hitleris tik 
vieną įspūdį teturi, būtent, kad Dancigas turi priklau
syti Vokietijai. Hitleris taip pat moka bliofuoti. Berly
ne jis padarė orlaivių puolimo pratimus. “Puolė” vo
kiečių orlaiviai ir jokios žalos, žinoma, nepadarė, bet 
buvo įrodyta, kad miesto gyventojai gali pasislėpti 
nuo bombų į dvi minuti ir reikiamoji pagalba, t. y. 
priešorlaivinės kanuolės ir Raudonojo Kryžiaus sani
tarai tokiu pat greitumu gali savo tarnybą atlikti. Tuo
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tvti. Bet kad katalikiškus 
laikraščius pagerinti, juos 
išplatinti, ir palengvinti 
leidėju naštą, reikia ne kri
tikos, bet bendro visu ka
taliku nuoširdaus darbo. 
Popiežiai ir vyskupai nuo
latiniai ragina katalikus 
susirūpinti savo laikraš
čių nalaikvmu. Jei laikraš
tis neturės dauevbės skai
tytoju. jis vargiai tegalės 
išsilaikyti. Žinoma, laik
raščiai pasilaiko iš skelbi
mų. Bet nueik pas biznie
rių naprašvti laikraščiui 
skelbimo, tai iis pirmiau
sia paklaus, kiek tas laik
raštis turi skaitytoju. Tai
gi laikraščio išleidimas 
Priklauso ir nuo skaitvto- linkusį darbininką, 
iu skaičiaus. Ir už tat kiek-dentą ir rimtą profesorių., kutinio skundo tenka susi- 
vienas laikraščio skaityto-ilšeikim gatvėn, į teatrą ir 
ias privalo būti jo garsin-jpuošmens krautuvę — ir 
toi» ir prenumeratų rin-čia pilna dar daugiau. Ir 
kėjas. Žinoma, reikia dide-'vįsį šie žmonės vienas nuo 
lio pasišventimo, bet ,. . .----- —
mūsų katalikiškos 
darbas.

Siela — didžiųjų 
genvbių kasykla;
»ą iškasti — suprasti sie-
’os didenybę.
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saulė širdė iš aukštai...
— Pasirodo, buvo atitrū

kęs nuo valdomojo rato 
garlaivio vairas! Techniki
nis tarnybos personalas 
griebėsi taisyti — ir vėl ? , . .- _
užvalandėlės - viskas bu-i®5™°’ t.alp lr "eisklause 
vo tvarkoje... |As kenčiu, nors nesu ne

i baigiasi”.
' — “Aš tikėjau Dievą ir 
meldžiaus, beveik — reika
lavau — bet jis mano pra-

- viskas bu- š7.n'0- ta‘P ir neišklausė... 
As kenčiu, nors nesu ne

V L V AU Iv • • • •

Kuomet viskas tvarkoje ikiek blogesn*s’ kaip, kitk 
- ir toji pat saulė pasida-lbet _man, ta*D nesiseka ir 
ro malonesnė. ikenc‘U- SltUrdą • irJfarga ~

Aplinkuma veikia žmo- T_ur bat t0 gero->° D,evo ne 
gų, tačiau atskirai, —žmo-,nera‘ 
gus žmogui, vis dėlto, —y- šis paskutinis žmogaus,
ra ir pasilieka mįslė arba pavargusio, 
paslaptis... apleisto žmogaus skundas,

Šventadieniais pilni mai-kurio neužtiko gailestin- 
dos namai. Čia matai pa- gas samarijietis ir nepadė

siu- jo jam varge. Dėl šio, pas-

Skalsiu Medžiotojų Dar Ir 
Dabar Tebesama

i

iškankinto ir

mąstyti.
Šie tik ką paminėti, iš-

Tai laukinė indėnų tau
telė. praminta Jivaro (hv- 
varo), gyvenanti Pietų A- 
merikos Ekvadoro ir Perti 
džiunglėse, Andu kalnu 
papėdėj. Amazonės aukš- 
tupvie. Jie dar laikosi pa
pročio, turėdami didelį 
piktumą ant savo prieši
ninko. jį nužudyti, tačiau 
jo galva pasiimti sau at
minimui, žinoma, nesi- 
biaurėdami ją užkonser
vuoti: nuimti oda su plau
kais nuo kaukolės, džio
vinti aptempus ant karšto

te* ;ai,kito skiriasi, panašiai, ar- 
jba visai priešingai kits ki- 

’ tam galvoja.
— “Mes modernūs 

nės... Nebemadoje 
dien poteriai!”

Modernus žmogus 
na ir aiškina sau, kodėl jis,; 
kokiam reikalui 

.— “Gyventi, tai reiškia — 
naudotis visomis gerybė-

bran- 
mokėk

y,.. .. . Viliui apiUHlMUČ <1I1L ftdioiumušti is vagos; jie gyveni- akmens po to, pavirti. Da
nio juros, audringos, -vi- skuj Drinilti karšto smėlio 

ir saulėtos, vėl džiovinti ir tada sausąsai ne ramios i
bet jūros gaivalingos 
daužyti, kol galų gale jų 
.gyvenimo vairas pasidarė 
i beveik galutinai sugadin
tas ir gręsia greitas ir la
ibai

pakabinti keliems mėne
siams dūmuose, kad gerai 
išrūkintu. Po viso to gal
va tiek susitraukia, ji pa
lieka kumščio dydžio, ku
rią jau pasididžiuodamas 
hyvaro indėnas rodo, kaip 
savo didelio karžygišku- 
mo Dožymi. Įdomu dar. 
kad šie indėnai, tikėdami 
į žmogaus pomirtini gyve
nimą mirusiųjų biio la
biau, nei gyvu ir todėl sa
vo auku kai kurių galvų 
lūpas persmeigia medi
niais smeigtukais ir suri
ša. kad jos no mirties “ne
galėtų kalbėti”.

žmo-
šian-

Jtas ir gręsia greitas ir la- 
' įbai pavojingas dvasios 
'smūgis. Jie ligoniai, kurių 
beveik niekas nesupranta 
ir neužjaučia.

Bet čia reikalinga,, daž
nai, greita ir rūpestinga 
pagelba.

Artimųjų, draugų, ir vi
sų kitų užuojauta ne tik 

Visas dėmesys, mintys ir žodžiu, bet meile dvelkian- 
troškimai tų malonumų ti pagelba, kuri nelaimės 
ar bent lengvesnio gyve-ar vargo ištiktam būtų 
nimo. Naudotis viskuo ir teikiama.
skubinti, nes gyvenimas, kuri padėtų, bet drauge jo 
jų nuomone, tai lošimas, kenčiančio

gyvena ?mostu Hitleris nori parodyt Anglijai, kad ir jis taip 
pat prie karo prisiruošęs.

Anglų su japonais deryboms beeinant, Mongolijoj 
ties upe Chalka verda tikri tarp rusų ir japonų mūšiai, imis, kokias tik gamta tei- 
Abi pusi tiek giriasi savo laimėjimais ir priešų nuosto- kia, spausti iš gamtos kuo- 
liai tiek išpučiami, o savųjų sumažybinami, kad nė vie- daugiau malonumų, nes 
nam jų negalima tikėti. Vienas dalykas yra tikras: kad laikas bėga ir ateina se- 
neprietelingi žygiai jau užsimezgė ir gali išsivystyti į*natvė ir mirtis”, 
tikrą karą.

Iš tos politiškos painiavos kyšo vienas aiškus fak
tas: kad Anglija nieku daugiau nesirūpina, tik savo 
interesais. Ar Lenkiją, nežiūrint kaip ji būtų lengvati- 
kiška, nesupranta, kad Anglijos malonė, anot pačių 
lenkų patarlės, ant širmo žirgo jodinėja? K.

Pagelba toki.

nepažemintų,

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.



Antradienis. Kugpiucio 1 1939

ga-

t

“Graži tu savo dangaus mėlynė 
Brangi, nes daugel vargo patyrei ’.

Maironis.

ant kurio sienų ištapyti rankos ar galvos dar tebė- 
paveikslai. Daug angelėlių ra iškilusios. Visa tai pa
yra viršuj altorių ir apie lieka šiurpų įspūdi lanky- 
kolonas. Bažnyčios pogrin- tojui. Džiaugėmės išėju- 
dyse palaidota daug žmo- sios. Kartais sunku atskir- 
nių. Galima įeiti tik sek- ti išdžiūvusią žmogaus odą 

bet, kadangi nuo išdirbtos odos ar kaili- 
Daug kaukolių kam-

I

Pranciškonų bažnyčia.

( (Tęsinys)
Miestas didelis, 

na gražus, nors lenkų lai
komas antraeiliu, užkam- madieniais, 
pio miestu. Tą patį vakarą buvo ekskursija iš užmies- nių. 
užėjome į Vilniaus Lietu- čių, mums pasitaikė proga puošė, 
vių Mokslo Draugiją, kuri aplankyti šiuos pogrindis. Pranciškonų bažnyčia, 
įsteigta P. Vileišio namuo- Įėjimas iš lauko laiptais. ^aro nietu apšaudyta, dar 
se. Nesitikėjome, kad bū- \ iduje skliautuoti korido- ne visiškai atremontuota.

Bažnyčia aukšta, tuščia.
se. Nesitikėjome, kad bū- Viduje skliautuoti korido- 
sime įleistos, nes jau buvo riai lyg urvai. Prie didžio- 
pradėję temti, bet prievai- jo tako guli trys atdari sienos ir lubos apipelėju- 
zdas buvo prie namo, ir karstai. Juose guli gerai sjos jr pajuodavusios, 
maloniai įleido mus, kai išsilaikę senovės didikai.' gv Kotrinos bažnyčia 
sužinojo, kad esame užsie- Drabužiai ir kepuraitės nepasižymi gražia išorėj 
nietės. dar tebėra. Kūnai sudžiū- tačiau viduje gražiu mar-

Mokslinė medžiaga dar vę ir pajuodavę, forma vi- niuru išpuošta, ir turi 
tėra tvarkoma, nes, kai siškai išlikus. \ ienas iš tų ęįajjg gražių statulų, 
lenkai buvo likvidavę vyrų dar tebėra su ūsais. į šv. Kazimiero bažnyčia 
draugiją, jie įvedė netvar- Kažin ar egiptiečių mumi- gana graži. Vidus iš vidu- 
ką. Medžiaga, kurią lietu- jos geriau išsilaikiusios už tiniškai tamsaus marmu- 
viai buvo rūsyse išslapstę šituos. Pašaliuose yra dau- ro 
dar nėra išnešta aikštėn, giau apipuvusių karstų,, Aplankiusios bažnyčias. 
Matėme ten rinkim medi- kurių numirėliai daugiau aplankėme tai t ir m0. 
nių šaukštų, įvairių jran- ar mažiau sveiki išlikę. ksk> įstai Nuėjome j 
kių. smuikelių bei statulė- Viename karste palaidotas Uet. y Q Didži jo 

gimnaziją. Matėme kelias 
auditorijas. Salės negalė
jome matyti, nes vyko eg
zaminai. Namas ne moks
lo įstaigai statytas, todėl 
turi daug nepatogumų. 
Mokiniams sunku: jų tei 
sės atimtos; egzaminus 
reikia laikyti lenkų kalba. 
Mokytojų taip pat sunku

kitame
vienuolės su dviem plytom

lių, margučių. Įrengtas an- koks karininkas, 
trame aukšte Basanavi
čiaus kambarys. Nors Ba- po galva. Nulipusios laip- 
sanavičius ten negyveno, teliais dar vieną augštą 
tačiau atgabenta į tą kam- žemiau, įėjome į urvą, kur, 
barį jo baldai, drabužių ir sumesti gal keli šimtai Na-i 
daugelis nuotraukų. Įdo- poleono karių. Šitie nuos- 
mus peilis guli ant stalo, tabiai išsilaikę. Nematyt 
kurio kotas iš kokio nors jokių drabužių ar batų žy- 
gyvulėlio kojos padirbtas, mių, tačiau daugelis išlikę 
Atrodo, kad galėtų būti la- su oda ir guli toje padėty, ' 
bai jaunos stirnos. Taip kaip buvo sumesti. Prie 8 
pat antrame aukšte yra bi- pat angos guli mažo vaiko; 
blioteka su kelių tūkstan- lavonėlis skersai suaugu- 
čįų knygų. Ir jos lenkų bu- sį0 žmogaus. Kitų kojos, 
vo labai sumaišytos. Rei
kės daug darbo, kol bus 
galima jas vėl tvarkingai 
sukrauti lentynose. Moks
lo Draugijos namai stovi 
ant kalnelio prie Neries 
(Vilniečiai ją vadina Vilei
ka). Nuo terasos matyti 
labai gražūs vaizdai. Neris 
ties Vilnium negili, tačiau 
yra susisiekimas laivais. 
Jų didžiausias "Sobieskio” 
dažnai užkliūva už dugno.

Antrą dieną (birželio 17- 
tą) pradėjome lankyti baž
nyčias iš pat ryto. Pir
miausia aplankėme šv. Jo
no bažnyčią. Ji aukšta ir 
didelė. Joje yra visų Šv. 
Jonų statulos. Pasieniais 
yra atskiros koplytėlės, 
kiekviena su mažais var
gonais. Pačioje bažnyčioje 
dideli vargonai su savotiš
kais mediniais pagražini
mais. Be kitų, šioje bažny
čioje yra palaidotas lenkiš
kai rašęs lietuviškomis te
momis A. Mickevičius.

Dominikonų bažnyčia la
bai šalta. Įėjimas pro že- jams kaip mokėjau, nieko 
mą skliautuotą koridorių, neperdėdamas. Jeigu kas miestą.

’tais pradeda, o neatsiranda atsakingos partijos arba 
kartais užtraukia pradžią netiriamos dainelės, taip 
mėgindami, kartais vargiai sudaro ryto bėgyje vieną 
tinkamą.

Laikas prasideda nuo liepos iki žemė sušąlą, pir
miausia uogaudami, vėliaus grybaudami.

Čia padarysiu nors trumpą išvadą vieno nepasek- 
mingo ryto, kadangi pasekmingus rytus vargiai suge
bėtų aprašyti patyręs, ilgametis žurnalistas, kuomet 
visa giria skamba dangišku choru.

Tai buvo pradžioje rugsėjo. Iš vakaro gerokai pa
lijo, po pusiaunakčio milijonai žvaigždžių reiškė gied
rą rytą. Dar buvo tamsoka. Paėmiau kašiuką ir leidaus 
miškan grybauti, kol saulutė neiškopo virš pušių. Bu
vo ramu, duodasi suprasti, kad kašiukai dar nepilni. 
Bet štai girdžiu jau pasenusios moterėlės balsą. Bet 
kaip minėjau, nevisada pradeda giesmę ar dainą tin
kamai, ir šis rytas nepasekmingas, ir todėl aiškiau 
duosiu suprasti girių operos reikšmę.

(žodžius vartosiu tuometinės kalbos) 
Dieve aukščiauses, Dieve mieliauses 
Kun tu sudisi, kad išrinkdisi

Įn viena iš visa svietą 
senus ir jaunus kas kam žadėta 

Visus per sudis. 
Sustojo ir daugiau neatsiliepė.

Kiek toliau, jaunas vaikutis, gal 2 ar 3 klasės val
sčiaus mokyklos mokinys, užtraukė rusiškai. “Sinenki 
halubčik” ir t. t., niekas neatsiliepė.

Dar kiek toliau pasigirdo man žinomas balsas vie- 
Kiek yra mūsų išeivijoj, kurie girdėjo būk užbur- nos našlaitės, visoje apylinkėje žinomos dainininkės, 

tas melodijas Lietuvos giriose, nematant i“ 
veržiasi ? Gali būti neatmena. Kadangi dažniausia bū
na taip, kas žmonėms įprasta, tas perprasta. Vienok jei 

išiais laikais šioje šalyje kur atsirastų panašūs įvykiai,! 
tai užgirdę stambiausi Amerikos milijonieriai vyktų 
pasiklausyti.

Gali būti, jog tas įprotis ne visoje Lietuvoje žino- j 
j mas. Aš kalbu apie dainavos kraštą — Dzūkiją, kad 
paremti tos šalies užvardinimą, jogf ji pilnai verta to 
titulo — “Dainava”. Pažymėsiu nors dviejų vyrų išsi-Į 
tarimus. Mano sesers sūnus Majoras typografijų sky
riaus (ne fotografijų), visą laiką praleido Žemaitijoje 

■ir pereitą vasarą pateko minėton dainavon. Po trum
po laiko jį perkėlė į Aukštaitiją. Jisai man taip rašo: 
"Dzūkijoje, kur žemė smėliuota ir žmoneliai suvargę, 
bet nuostabu iš kur juose tas linksmumas. Dar tamso
je ryte iki vėlivos nakties visur giesmės ir dainos. 
Aukštaičiuose žmoneliai pasiturinti, bet čion linksmu-< 
mą galima girdėti paežerėse paukščių”.

Antras, ponas Zdankus, Chicagietis, ilgametis 
“Vyčio” redaktorius, 1931 m. lankydamas su manim

Birželio 17 d. dienraštis “Lietuvos Žinios” minėjo 
savo 30 metų sukaktį ir išleido 6.000-jį numerį. Vaiz
delyje “Varpo” bendrovės namai Kaune, kur “Lietu
vos Žinios” leidžiamos.

i

(Tai buvo 1888 m.)

l
1

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seserys, 

Elmhurst, Pa. 
(Bus daugiau)

ATOSTOGOS LIETUVOJE

iš kur jos kuri nepaprastai aukštu balsu užtraukė: 
Aukštas dangus 
Šviesios žvaigždės 
Tiesus kelias
In mergeli jote.

Sustojo ir niekas neatsiliepė. Ši dainelė labai gai
vi. Bet neatsirado pritarėjų gal dėl to, jog reiškė naktį, i 
o gal neatsirado mokančių.

Antroj pusėje, netoli manęs, moterėlė švelniu bal- j 
sėliu užtraukė giesmelę, tik gaila, kad ne iš pradžios: 

Eina Dangiška šviesybė 
Eina Išminties skaistybė

Prieš tą Dangaus Karalių 
Pulkim visi ant kelių...

Gal už kokių 200 žingsnių nuo jos pasigirdo vyro 
balsas:

Eina Dangiškas Valdovas 
Eina Sąžinių žinovas

Prieš tą Dangaus Karalių 
Pulkim visi ant kelių.

Toliau vėl ramu.
Kiek toliau girdėt subrendusio vyro balsas ir ge

rai išlavintas, kuris užtraukė rusiškai. Tur būti buvęs 
rusų kariuomenėje.

Za dunaje, za rekoj 
Kazaki huliajut 

Nieks neatsiliepė.
Pažymėtina, kad negirdėjome lenkiškai.
Mėginta buvo keletas liaudies dainelių, bet vis be 

pasekmių. Kadangi kašiukai jau buvo kupini, ne visi 
skubo namo. Dauguma, suradę kelmų ar išvirtusį me
dį, atsisėdo ir ko tai laukė. Po kelių nepasisekimų, gal 
už kokių 300 žingsnių, merginos balsas po girią kaip 
vilnis susiūbavo. Ji užtraukė žinoma giesmelę, tik be 
pradžios:

i ....... - —........™..~...........
.Valkininkų bažnyčią, paraše straipsnį “Vytin” anglų

I
I

čiau Lietuvą gražią, per 20 
nepriklausomo gyvenimo 
metų padariusią pažangą. 
Jeigu priešai neužpuls, pa
liks Lietuvą ramybėje, tai 
ji greit pasivis ir dideles 
valstybes, kai kurias pra
lenks. Tiesa, yra klaidų, 
bet kur jų nėra. Tik tas ne
daro klaidų, kuris nieko 
nedirba. Valio, mūsų Lie
tuva!

Iš Kauno jau važiuojam' 
į Vokietiją. Štai Pilviškis, 
kur 30 metų atgal mane a- 
reštavo, ir štai jau Virba
lis. Sudiev Lietuva.

Vokietija, iš viršaus žiū
rint, kultūringa šalis. Ma
tėme rugius piaunant vi
sur mašinomis. Taipgi ir 
kitus ūkio darbus dirba 
mašinomis. Tiesa, yra ir 
Lietuvoje ūkių, kur dirba 
mašinomis, bet daug ma
žiaus. Atvykę į Berlyną, 
turėjome progą pamatyti 

Restaurantuose 
kitaip matė Lietuvą, tik visko galima gauti už pi- 

Veiklioje ir stiprioje jau- skurdą, vargą, blusas ir ką nigus. Iš Berlyną prieš piet 
tai jau jų dalykas, atvažiavome į Roterdamą. 

Aš ma- Kadangi daug laiko buvo 
iki laivo išėjimo, tai nors 
ir lietus kiek lijo, bet mes 
išėjome pasivaikščioti. Ro
terdamo negalima priskai- 
tyti prie gražių miestų, bet 
ir negalima lyginti prie 
prasčiausių. Dolerius gau
do visur.

Bet važiuojant geriausia 
pasiimti “T r a v e 11 e r s 
Checks”. Lietuvoje, kada 
aš buvau, tai už dolerį da
vė 5 litus 87 centus, o mai
nant “travellers chek” ga
vau 5 litus 92 centus, ir če
kių nereikia registruoti 
važiuojant į kitas šalis.

Vakare sėdome j laivą 
j“Statendam”. Laivas kiek 
mažesnis už “New Ams
terdam", bet puikus, val
gis geras ir patarnavimas 

šf ‘malonus. Važiavome 11 He

(1938)
R-ašo Jonas Mončiūnas

(Tęsinys)
Negaliu nepaminėti Di

džiai Gerbiamo, sakau tik
rai Gerbiamo Kanauninko 
P. Dogelio. Galite suprasti 
iš to kaip kan. Dogelis yra 
gerbiamas Lietuvoje, kad 
Pavasari ninku eisenoj 
Kaune nešė kelius jo di
džiausius paveikslus. Pas 
mus paprastai gerbia tik 
mirusius, o kan. Dogelį 
gerbia ir gyvą. Kan. Doge
lis yra malonus ir links
mas žmogus. Mums ame
rikiečiams surengtame 
bankiete gražiai padaina
vo. Lietuvoje yra vadina
mas Pavasarininkų tėvu.

Lietuvos gyvenimą, savo 
Įspūdžius parašiau Gerb. 
"Darbininko” skaityto-

nystėje yra Įrašyta ilga ir kitą, 1 _
laiminga senatvė. Aš to nemačiau.

X

LDS SEIMAS
«

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei
mas skelbiamas rugsėjo 21 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid
ge, Mass.

Visos LDS kuopos ir apskričiai prašomi iš
rinkti atstovus ir pagaminti naudingų įnešimų 
seimui.

Pageidaujama, kad LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto prisiųstų savo sumanymus, kad galėtu
me prieš Seimą paskelbti organe “Darbininke” 
visų narių dėmesiui.

Kun. J. Švagždys,
LDS Centro Pirmininkas

A. F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

X

kalboje. Tarp kitko išsitarė: “Aš dar negirdėjęs savo 
Į gyvenime tokio įspūdingo giedojimo kaip Valkininkų 
! bažnyčioj, užgrobtoje Lietuvoje”.

Mūsų mintis skrajoja apie minėtas girių operas ir 
jomis noriu pasidalinti su kitais, kurie panašiose ope
rose ėmė dalyvumą, bet gal užmiršo. Kas svarbu, jog 
panašios operos niekada nebuvo organizuotos; daly
viai viens kito nematydami pildo savo užduotis, visgi 
nevisada būna sėkmingai. Būna taip, jog visa giria 

(skamba dangišku choru, bet atsitinka ir taip, kad kąr

tuvių, p. M. Žitkus iš Cle-!mes lietuviai galime apsi- 
veland, p. Šalkauskienė iš*rengti gražiais drabužiais, 

ir kad mes nesame jau to
kie skurdžiai, bet esame 
kultūringos šalies žmonės.

Aš važiuodamas į Lietu
vą ir atgal nesirgau, tik 
mano žmona grįždama bis- 
kį sirgo. Norėjau koiigiau- 
siai būti ant laivo, taip 
man sveika. Bet kur nebus 
sveikas išsimaudžius sūra- 
me vandenyje (swimming 

ipool). Pavalgai, išsigeri, ir 
i protyS“Varki“nJai“irmerg‘i-į k° <to“«iau reikia. Grįžęs 
nos važiuoja su prasčiau- | Amerikon turi vėl stoti j 

I siais drabužiais, kaip iš ko- aarD^- 
kio u bagy no. 
laivu norėtų eiti pašokti,, 
pasivaikščioti, bet kaip ei
si, kad nepritinki prie kitų. 
Lietuviai, kurie važiuoja į 
Ameriką nėra taip jau 
skurdo ir vargo prispausti, 
bet ot sako, “nuvažiuosi į 
Ameriką, tai turėsi išmes
ti tuos drabužius, tai kam 
dar ir veštis”.

Štai man teko su viena 
panele, važiuojančia iš Lie
tuvos į Lynn, Mass., kalbė
tis. Ji man sako, kad jai 
teta rašė, kad daugiau ne
imti su savim kaip tik dvi . , .
sukneles. Tai ji ir paklau-j5 metų vėl pamatysiu. Lie- 
siusi.

Gerb. “Darbininko” skai
tytojai, jeigu kada važiuos 
kas pas jus, tai parašykite, 
kad pasiimtų gražius dra
bužius. Pasirodykime, kad

Kearny, N. J., aš su žmona 
sėdėjome prie vieno stalo. 
Kiti septyni lietuviai, ku
rie važiavo į Ameriką, tai 
vieni buvo gimę Amerikoje 
ir maži išvežti Lietuvon. 
Dabar važiuoja į Ameriką 
nė žodžio nemokėdami an
glų kalbos, bet amerikie- 
čiai.

Puolasi Į akis važiuojan
čių iš Lietuvos blogas pa-

Nesiartink Šventas Jurgi, 
Nebegraudink mana širdį, 

Gana manęs prapulančios, 
Toj nelaimėj pražūvančios.

Esmu išduota ant mirčio 
Nu tėvą ir nu motinos.

Kaipo grecijonai sako 
Ant prarijima baisio smako.

Sustojo. Keletas jaunų vyrukų, sėdinčių ant išvirtusio
i medžio, atsiliepė:

Nebijoke Šventa Pana, 
Nedrebėke Karalaite.

Kaip aš žodį ištarsiu. 
Tėjo ir smakui padarisiu.

Susidrumstė jūres marios 
Ir išmetė baisą smaką.

Visaip sveta kankinanti, 
Gyvus žmones prarijenti.

Vėl sustojo, gal pusę minutos tyla. Suskamba jau nes 
vien minėta mergina ir sėdinti vyrukai, bet jau pilnas| 
choras, pakrikęs plačioje girioje: 

Ir perdure smaku žandu 
Ir atsukę velniu sprandu, 

Išvadavo Šventą Pana, 
No prapultes ja atgavo.

Linksmintes grecijonai, 
Duokit Garbe didem Ponui, 

Jogei Dievas yr teisingas. 
Našlaičems milaširdingas.

Tu Švents Jurgi tai padarei. 
Dievo valie kad ištarei, 

Idant žmonis išgelbėtum 
Ir ta smaką išnaikintum.

Sustojo neužbaigę tos giesmelės. Vyrukai, pasikėlę nuo 
išvirtusio medžio, traukė namų link. Pravirko visas 
pagiris giesmelėmis ir dainelėmis, skirstydamies ats
kirais takais. Ar verta vadinti tokia šalis — Dainava? j

Mykolas A. Norkūnas^

J 
j

Važiuodami New Yorke nors bagažą 
žiūrėjo, bet muito mokėti 
nereikėjo, nors daug ką 
parsivežiau. Kiek bijojau, 
nes daug dovanų vežiau ki
tiems. Amerikon vienas 
žmogus gali įsivežti už 
šimtą dolerių be muito. 
Grįžęs į namus radau vis
ką tvarkoje. Ačiū sūnam 
už gerą šeimininkavimą. 
Ačiū Dievui, kad mums 
leido sveikiems, pasiekti 
Lietuvą ir grįžti atgal. Bet 
sugrįžęs iš Lietuvos vėl 
norisi ją pamatyti. Gal 
Dievas duos, kad už kokių

Į

i.

4į

į

tuva ne tik man, bet ir 
tiems, kurie kartu parva
žiavo patiko. Visiems pa- 
tarius aplankyti nepri
klausomą Lietuvą, mūsų
Tėvynę. (Pabaiga). Liepos 13,1939, Lawrence, Mass.*
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Gegužės Mėn. 11 d.
Palaimintasis Benediktas 
Urbinietis, Išpažynėjas I 
Šv. Pranciškaus Ordino

Palaimintasis Brolis Be
nediktas Urbinietis, gimė 
Urbino miestely, Italijoje, 
1560 m., iš gana garbingų 
ir dievotų tėvų. Kai jis tu
rėjo 22 m, savo amžiaus,— 
jis gavo Teisių Daktaro 
laipsnį, po kurio netrukus 
jis priėmė kapucinų ordi
ną. Laike jo novicijato vie
nuolyne, — V. Dievas lei
do ji gana sunkiai išban
dyti; sunkus vienuolyne 
gyvenimas, greitai palau
žė jo sveikatą, ir jis buvo 
priverstas apleisti vienuo
lyną ir grįžti namon. Šv. 
P. Marija, kuriai jis visuo
met siuntė karštas, — ne
pertraukiamas savo mal
das, pagaliau jo pasigailė
jo ir jį išgydė. Sugrįžęs at
gal vienuolynan, — jis vi-

siškai atsidavė vien tik 
maldai, įvairiems dvasi
niams apmąstinėjimams, 
ir sunkiam asketinizmo gy 
'venimui. Pagaliau, jis bu- 
ivo pasiųstas skelbti V. 
Dievo žodį Vokietijon. Čia 

j jis labai smarkiai ir neper
stojamai kovojo prieš tuo 
metu smarkiai paplitusią 
Martyno Liuterio hereziją 

I Vokietijoje. Sugrįžęs savo 
gimtinėje — Italijon, —jis 
■labiausia pamilo aiškinti 
krikščioniškąsias Tiesas ir 

i Katalikų Bažnyčios Moks
lą jaunimui, beturčiams ir 
bemoksliams. Palaiminta- 
isis Brolis Benediktas, pa- 
'vyzdingiausia užlaikė vi- 
Isas Ordino regulas. Jis pa
rodė visiems gražiausią 
i neturto mylėjimo pavyz
dį! Jis mirė 1625 m., ir Po
piežius Pijus IX, įrašė jį 
Palaimintųjų skaitliun.

su V. Dievu. Priėmęs Pran-jtus! Jo nuplyšę drabužiai 
ciškonų Ordiną ir įstojęs!ir begalo varginga kūno 
vienuolynan, — jis veikiai!išvaizda, sudarė tokią nuo- 
pastojo visiems broliams j taiką, kad daugelis juo at- 
geriausiu pavyzdžiu, paro-jvirai šlykštėdamiesi, —ne- 
dvdsmss didžiausia savps T ---- — “—dydamas didžiausią savęs 
išsižadėjimą, didžiausią V. 
Jėzaus Šv. Sakramente 
meilę, pavargėlių šelpimą 
ir stropų ligoniais ir silp
naisiais rūpinimąsi. Jis 
kuolabiausia praktikavo 
visišką tylėjimą, ir niekuo
met be reikalo nieko nebe
kalbėdavo. Jis kasdieną 
nešiodavo nežmoniškai su
lopytą savo abitą, ir labai 
mažai miegodavo. Kai jis 
kiek ilsėdavosi, — jis vi
suomet miegodavo ant 
grynų šiaudų arba ant pli
kos žemės. Jis išlaikydavo 
40-ties dienų pasninkus, 
lygiai 9-nis kartus per me-

Gegužės Mėn. 14 d.

Gegužės Mėn. 12 d.
Palaimintieji Broliai Juli- !rė apie vidurį XIV šimtme- 
jus Valietis, ir Jokūbas čio, ir buvo beatifikuotas 

Bitettotietis, Išpažynėjai, (Palaimintųjų skaitliun į- 
I Šv. Pranciškaus Ordino.

Palaimintasis Brolis Ju- *,aus
lijus Valietis, gimė Valle Palaimintasis Brolis Jo- 
miestely, Istria Provinci- kubas Bilettotietis, Išpa- 
joje, Italijoje, pabaigoje žynė jas, I Šv. Pranciškaus 
XIII šimtmečio. Jis buvo Ordino, buvo kilęs iš Bile- 
narys vienos garbingos ir " 
dievotos šeimos. Jis priė
mė Šv. Pranciškaus Ordi
ną, kuriame būdamas, — 
jis greitai paliko pavyz
džiu kitiems visiems savo 
draugams. Jis buvo begalo 
uolus mokytojas; ir dėlei 
taip didelio savo uolumo, 
didelę daugybę paklydusių 
sielų, — jis vėl Kristui su
grąžino! Palaimintasis 
Brolis Julijus, buvo nusta- 
bus viešosios tvarkos pa
laikytojas ir gerbėjas ir Į- 
statymų mylėtojas. Jis la- nuo V. Dievo gausių ašarų 
bai mylėjo proto maldą, ir 
buvo labai didelė asmeny
bė įvairiuose pasiaukavi- 
muose ir dvasiniuose ap- 
mąstinėjimuose. Keliolika 
kartų jis labai pasekmin- gailesčio, susijaudinimo ir 
gai padarė taiką, tarpe su- ašarų skaitlingumo, — jis 
sikivirčijusių politinių o- 
ponentų, ir buvo labai 
kompetetingas asmuo pas 
Dievą, melsties taikos, ku
ri tuo taip labai neramiu 
laikotarpiu, — buvo bega
lo reikalinga. Turtingas 
geruose savo darbuose, ga
lingas stebūkluose, jis mi-

čio, ir buvo beatifikuotas
i - ........

: rašytas!), Popiežiaus Pi-

ttoto, Dalmatijoje. Jis pri
ėmė Pranciškonų Ordiną, 
būdamas visai jaunutis. 
Jis labai aukštai iškilo pa
klusnybėje, sielos skaistu
me ir prie Šv. P. Marijos 
pamaldumo dorybėse. Su 
didžiausia meile ir gyvo 
savo tikėjimo dvasios kar
štumu, jis stengėsi panau
doti visa, kas tik kuola- 
biau galėjo jį suardyti ir 
suvienyti su V. Dievu. Pa
laimintasis Brolis Jokū
bas, apturėjo ypatingą

malonę. Jis niekuomet ne
besustojo gailėjęsis ir ver
kęs už savo nuodėmes. Kai 
•'.s apmąstydavo Šv. V. Jė
zaus kančią. — iš didelio

tankiai net visiškai nualp- 
davo! Jis buvo begalo ra
mus ir begalo laimingas 
tuo, kad jis galėjo pasek
mingai išrišti visus pai
nius klausimus, kurie vie
nuolyne begyvenant, tan
kiai jam pasitaikydavo. Jis 
mirė 1495 m.

Gegužės Mėn. 13 d.
Šventasis Petras Vallido- ir maldos. Paaugęs į vyru- 
lietis, Išpažynėjas, I Šv. Įkus, — jis paliko savo tė

velius ir kitus visus žmo
nes, ir išėjęs į tyralaukius, 
apsigyveno vienoje tarpe 

; kalnų lindynėje, ir visiškai

lietis, Išpažynėjas, I Šv. 
Pranciškaus Ordino.

Šventasis Petras Valli- 
dolietis, gimė Vallidolid 
mieste, Ispanijoje, 1390 m. 
Nuo pačios savo kūdikys
tės, jis turėjo didelę meilę 
ir palinkimą prie atgailos

M

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

GAUDOMAS “TURTINGIAU
SIAS PASAULY KIŠKIS”

Palaimintoji Petronėlė, II 
Šv. Pranciškaus Ordino 

Mergelė.
Palaimintoji Petronėlė, 

Mergelė, gimė iš garbingų 
ir dievotų tėvų. Kai ji bu
vo dar suvisu jaunutė, — 
ji jau pasakė paskutinį 
“sudiev!” pasauliui ir jo 
tuščiai garbei, o visiškai 
pašventė savo mergystės 
nekaltybę Dangiškam sa
vo Sužadėtiniui, — V. Jė
zui, įstodama Vargšių Kla- 
riečių Ordino vienuolynan. 
Po išrinkimo jos Abate, 
Monteceli Vienuolyne, —

benorėdavo su juo ir susi
tikti! V- Dievas tarpe kitų 
visų skaitlingų savo malo
nių, suteikė jam ir gausių 
ašarų malonę. Ypatingai 
jis niekuomet nebegalėda
vo susilaikyti nuo ašarų, 
kai V. Dievui atnašaudavo 
šv. Mišių Auką. Tapęs Vie
nuolyno Viršininku, jis nė 
vienam broliui niekuomet 
nieko nebeįsakydavo dary
ti ar praktikuoti to, ko 
pats nebebuvo daręs ar 
praktikavęs. Paskutiniai 
prieš mirtį buvo jo žo
džiai: — “Viešpatie, į Ta
vo rankas aš atiduodu sa
vo sielą!”

i

I

Gerb. skaitytojas pers
kaitęs šį straipsnelį, tikrai 
gali nusispiauti ir pasaky
ti: “Jau tikrai, tie visi šių 
dienų žurnalistai ir laik
raštininkai, iš proto krau
stosi! Ir kurį paibelį! Rašo, 
gaudomas turtingiausias 
pasauly kiškis (zuikis)! 
Juk visi gerai žinome, kad 
zuikiai arba kiškiai, —taip

pamanė, kad jis turi būti 
labai sužeistas. Kad nelai
mingas zuikelis perdaug 
nesikankintų, — nutarė jį 
pasmaugti. Kadangi ji ne
turėjo tam tikslui reikalin
go šniūro, tat prisiartinusi 
prie kiškio, užrišo jam ant 
kaklo tą skarelę su pini
gais ir pradėjo su ja varg
šą kiškelį smaugti.

Tuo tarpu kai skarelė 
tvirtai buvo jam ant ka
klo užrišta, — kiškis neti
kėtai atsipalaidavo savo 
koją iš spąstų, iš visų savo 
jėgų šoko aukštyn, parme
tė jau senyvą ponią ant že
mės, ir tarsi žaibas, nudū
mė miškan, pririštus prie 
kaklo ponios pinigus turė
damas.

į Dabar, daroma visur me
džioklės, kuriose norima 

j ar pagauti ar nušauti tas 
kiškis, kurs ponios pini- 

iguc, šelmiškai miškan nu
sinešė. J. Butkevičius.

i

i

kaip ir kiti visi žvėreliai,— 
nė dvarų ai- ūkių, — nė pa
galiau pinigų, visiškai ne 
beturi... Kaip kiškis gali 
būti turtingiausias? — 
Kur yra jo tie turtai ?”

Gerb. skaitytojau! Turė
kite Tamstos tik daugiau 
kantrybės, o pamatysite,! 
kad laikraštininkas čia \ 

i jus nė truputį neapgauna,, 
tik tikrą įvykį teisingai ap
rašo. Čia, mat, štai yra 
toks dalykas.

Reutero Telegramų A- 
gentūra iš Cologne, Vokie
tijoje, praneša, kad Biele- 
feld apylinkėje, Reino pro
vincijose, Vokietijoje, gau
domas turtingiausias pa
sauly kiškis. Kaip jis pas
tojo turtingiausiu? Dėlto, 
kai jis pakliuvo į spąstus!

Vienas gyventojas, kurio 
trobesiai randasi netoli 
miško, kartą palei kelią, 
pastatė paspęstus spąstus, 
kiškiams gaudyti. Nakčiai 

^užėjus, vienas nelaimingas 
j kiškelis, juosna ir pakliu
vo. Negalėdamas iš jų pa- 
įsiliuosuoti, iki rytui juose 
kankinosi ir knerkė.

Anksti rytmety, kai spą
stų savininkas dar nebe
buvo atėjęs. — iš miestelio 
keliavo viena ponia, atsiė
musi iš banko S70 skaitan
ti britų pinigais.

Pinigus ji buvo į nosinę 
skarelę susirišusi, 
čiusi zuikelį spąstuose. — reikalams,

I

I

Tarpe daugybės pas jo ka
pą nuolatiniai besikarto
jančių įvairių stebuklų, — 
yra nuostabiausias tas da
lykas, kad įvairūs bedie
viai, netikėliai, o ypatingai • 

j Šv. Sakramento išniekin
to jai ir burnoto jai, jeigu 
;pas jo kapą, kur jo kūnas 
guli palaidotas, kuomet 
atsilanko, — visuomet ka
po viduje ūmai išgirsta di
džiausią bildesį! Tuo ste
buklu V. Dievas per šv. 
Paschalį bedieviams, neti
kintiems, apsileidusiems 
ir burnojantiems, aiškiai 
parodo, kad kol gyvi, —su
siprastų savo gyvenimą 
pataisyti ir su V. Dievu su
sitaikinti, ir V. Jėzų Šv. 
Sakramente, už užrūstini- 

Po* daugelio metų, j mus ir įžeidimus perpra-
Abatystės syti- Jo Šventenybė Popie-

ji didžiausią savo atydą 
atkreipė į tai, kad kaip tik 
galima daugiau ir geriau, 
visos Seselės užlaikytų vi
sas Ordino regulas, prak
tikuotų įvairias dorybes, 
'— kad visos pagaliau pa
sektų tikrą Šv. Kleros pa
vyzdį. 1
ji atsisakė nuo Abatystės syti. Jo Šventenybe Popie- 
pareigų, kad turėjus dau- žius Leonas XIII, Šv. Pas- 
giau laiko įsigyti ir pa- chalį paskyrė Švenčiausio- 
siekti dideshį ir aukštesnį J° Sakramento garbintojų 
šventumo laipsnį. Ji mirė užtarytoju ir globėju, ii- 
1355 m., ir jos šventės die- Eucharistinių Kongresų 

. patronu.
ną, paskyrė Pop.ezius Pi- J. Butkevičius.!
jus IX.

Kaunas — šiomis dieno
mis per Lietuvą praūžu- 
sios smarkios audros su 
perkūnija pakenkė ne tik 
vietomis laukams ir so
dams, bet ir miškams. 
Pavyzdžiui, vienoje tik 
Raudondvario miško urė
dijoje išrauta su šakni
mis apie 800 medžių, dau
giausia eglių ir pušų. Taip 
pat nukentėjo ir Pa jūrės, 
Trakų, Alytaus, Ukmergės 
ir kt. urėdijų miškai. Iš
versti medžiai numatomi 

Pama- parduoti vietos gyventojų

Gegužės Mėn. 17 d.
Šventasis Paschalis Bay- 
lonietis, Išpažynėjas, I Šv. 

Pranciškaus Ordino, — 
Eucharistinių Kongresų ir 
Šv. Sakramento garbinto
jų užtarėjas ir globėjas.

Šventojo Paschalio Bay- 
loniečio gimimo vieta, bu
vo Torreformosa miestas, 
Ispanijoje. Jo tėveliai, bu
vo labai neturtingi šio pa
saulio turtų atžvilgiu; ta
čiau pomirtinin savo gyve- 
niman danguje, — šioje 
žemėje begyvendami, — 
jie sugebėjo gana didelius, 
pas V. Dievą savo nemirš
tamoms sieloms susikrau
ti. Taip pat, kaip ir kelioli
ka kitų didelių šventųjų, 
— ir šv. Paschalis, pradė
jo vargingą šios žemės gy
venimo karjerą, ganyda
mas aveles. Beganydamas 
aveles, — jis veik visą lai
ką, praleisdavo besimels
damas prieš mažutėlę Šv. 
P. Marijos statulėlę, kurią 
avelių ganyklos laukuose, 
vieno didelio išpurtusio 
medžio kamiene palei že
mę, mažutėlėje landynėlė- 
je, jis turėjo pasislėpęs. Jo 
gyvenimo biografai savo

save pasiaukavo šventam, raštuose mini, kad prie tos 
— niekeno visiškai nebe- 
kliudomam susivienijimui

Įvyks sekmadienį, rugpiūčio (August) 27 d., š. m.. 113 
kuopos ‘ rezidencijoj, Knigths of Columbus salėje, 
Osgood St., Greenfield, Mass.

Visos LDS naujos Anglijos Apskričio kuopos kvie
čiamos išrinkti atstovus ir skaitlingai atvykti į suva
žiavimą.

LDS N. A. A. Valdyba: —
Kun. Pr. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Jonas Kumpa, Pirmininkas, 
A. Zavetskas, Vice-pirmininkas, 
■K. Nadzeika, iždininkas, 
T. Versiackas. sekretorius.

statulėlės jam besimel
džiant, — kelis paeiliui 
kartus, jis buvo šv. Ange
lų aplankytas! Kai jis bu
vo dar visai jaunutis, — 

i jau jis pradėjo įvairiai sa- 
jve vargintis ir plaktis, ir 
atgailos ženklan, nešiojo 

į aštrius, ašutinius marški- 
Inėlius. Sulaukęs 24 m. sa- 
Ivo amžiaus, — jis įstojo 
Pranciškonų Ordino vie
nuolynan. kaip paprastas 
broliukas. Vienuolyne jam 
apsigyvenus. — viršinin
kai ūmai jame pastebėjo 
visišką jo paklusnybę, ir 
didžiausią jo meilę ir die
votumą, V. Jėzui Šv. alto-

I

riaus Sakramente, prie £ 
kurio jis besimelsdamas, £ 
ilgiausias valandas pra- ♦♦♦ 
leisdavo. Dėlei didelio savo 
tėvelių neturto, — jis su
visu neturėjo progos net 
paprasčiausią, pradinę 
mokyklą išeiti. Tačiau V. 
Dievas atsilygindamas 
jam, už tą didelę Jam ro
domą jo meilę, — suteikė 
jam tokią didelę išminties 
ir proto malonę, kai jis 
kalbėdamas žmonėms, im
davo aiškinti tą Didžiąją 
Meilės Paslaptį, — V. Jė
zų Šv. altoriaus Sakra
mente pasislėpusį. Šv. Pa
schalis taip mokytai ir gi
liai tą paslaptį visuomet 
išaiškindavo, — kad ir 
mokyčiausi to laiko Teolo
gai, ir Bažnyčios Daktarai, 
nieku būdu toje srity su 
juo nebegalėdavo susily
ginti! Kai jis kaikuomet. 
dėlei daugumo savo darbo, 
kurį turėdavo padaryti, 
nebegalėdavo Šv. Sakra
mentą bažnyčioje lankyti,
— Šv. Ostija, pati pas jį a- 
teidavo! Daugelis stebuk
lų jam gyvam dar tebe
sant, buvo su juo įvykę! 
Kelis paeiliui kartus, bro
liai pamatė jį besimel
džiantį prieš Šv. Sakra
mentą, iškeltą aukštyn, a- 
pie du mastu į orą! Po jo 
mirties, 17 d. gegužės. 
1592 m., dar vienu dideliu 
stebuklu jis paliūdijo tu
rėtą didžiausią savo dievo- 
tumą, prie V. Jėzaus Šv. y 
Sakramente. Laike savo 
laidotuvių gedulingųjų šv. 
mišių, už jo vėlę laikomų,
— pagarbinimui V. Jėzaus ♦♦♦ 
Šv. altoriaus Sakramente. 
šventasis Paschalis du pa- 
eiliui kartus, visiems ma- *♦* 
tant, nes jo karstas nebu- i *♦* 
vo uždarytas, atidarė sa- 
vo akis, ir truputį pakėlęs, X 
palenkė žemyn savo galvą!

PHILCO 125 C 
C.a^y from room to 
room . . . plug in 
anytehere and play! 
Pu-h-Rutton Tonine 
inclnding Tclevfeion 
button.

££$97.50
Čion. ■

amazmg

BUILT-IN SUPER
AERIAL SYSTEM

foĮreceive 
TELEVISION 

SOUND!

. -• . that rombines self-contained 
l.oop Aerial, coslly K. F. Stage and 
MiperH-tiieient Lokiai Tubes.

No Aerial Wires overhcad. .Ao ground 
wirr» ii>i<i'-rfoot. No nies-.no bother, 
no fu-s.

No Installotion! Ju-t plug iu and play. 
Carry labi,* niodelš from room to 
room. I’lace consoies „herever they 
look beet.

Cleor Tone In Noisy Locations! Annoy- 
anee of man-made static and noise 
couųuered I '

Undraomod - of Fowor 
in every 1940 Philco. 
t»cn at lov.'st pricc!

This amazing Philco 160F 
brings you the f i rieti rjurrl- 
ity evcr offered at the 
pricc! Big. hand-ome in- 
laid Kalniit cabinet. Con- 
ccrt f.rand Speaker, Tone 
Control. Automatic Vol- 
unie Control. Electric 
Pu-h-Biitton Tuning. in- 
cluding button for Tcle- 
visiou Souud receptiou.

2.

3

T t ❖ tAJA [ Union Electrical Supply Co.
Jk 92 High Street Boston, Mass. 

3^* Samuel Kaufman, uieE4°S£ Prez. ir KasininkasB
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"RIČIŲ-"

'IYCO
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* U “DARBININKO” METINIS
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1

Rengiamas Naujos Anglijos LDS Apskrities Kęstučio Darže, East Dedham, Mass.

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 6 d., 1939
BUS IŠDALYTA DOVANŲ £105.00 VERTES GROS LONGIN BUINIO ORKESTRĄ 4

ĮVAIRI SPORTO PROGRAMA
Bulvių rinkimas, Kiaušinių nešimas, Centų rinkimas ir kiti daPROGRAMOJE - Virves traukimas, Bėgimas,

lykai, vadovybėje ALEKSANDRO IVAŠKOS.

Tautiškai pasipuošę vaikučiai su vėliavėlėmis išpildys gražią programą vadovybėje p. ONOS IVAŠKIENĖS

Bus skanūs valgiai ir gėrimai. BUŠAI išeis nuo “
Pikniko pradžia 1 vai. po pietų.

Darbininko” namo 1 vai. po pietų. Tikietas ten ir atgal 40c.
VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA- RENGĖJEI

ir paliktas tas darbas tęsti ko- way” to Queens Flushing. — tie Į 
misijai.

Lietuvių katalikų, ypač darbi
ninkų veikimas gražus ir girti
nas. Tikimės ateityje susilaukti 
naujų darbininkų

Jonas Jeskeliavičius.

Okupuotoje Lietuvoje nenustoja vilties ir ketina 
kreiptis Švietimo Ministe- 
rijon ir jai nurodyti, kad 

’čia yra 100% lietuvių.
' KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 

KOLONIJOSE

MONTELLO, MASS.

Liepos 27 d. įvyko LDS 2 kuo
pos specialus susirinkimas. 
Daugiausia kalbėta apie ren-

A VERY . 
DOLLARS

PER
t

K

MONTH %
• * 1

'• ■ • ’ ■ k

WILL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfolk Lumber Co.
43 Canfon St.,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgewater 350

patys traukiniai veža ir j 
“Worlds Fair”. šiuo traukiniu 
išvažiavus iš 42nd St. važiuoti 
4 stotis, išlipti: “Hunters Pt. 
Avė., čia persėsti į “Calvary 
Cemetary bus” — geltonas bu- 
sas. Maspethe išlipti Clinton A- 
ve. prie tos gatvės lietuvių baž
nyčia. 64th St. Iš Nevv Yorko 
kelionė apie 30 minučių.

2. Antras būdas. Važiuojant 
iš Nevv Yorko, iš Down Tovvn. 
pas City Hali, po tiltu paimti 
“Flushing Avė” trolley car”, 

mas iškilmingomis mišiomis 10 kuris tiesiog be persėdymo veža 
vai. ryte. V. J. Atsimainymo į Maspethą iki 64th St. Čia išlip- 
bažnyčioje. Clinton Avė. prie ti. po kaire už dviejų blokų prie 
64th St.. Maspeth, N. Y. Mišias 
laikys kun. J. Simonaitis. Gie
dos mišias “Domine, amorem 
tuum laudabo” by Jos. Deschr- 
meier”. Vargonininkų choras. 
Po pamaldų bendri užkandžiai. 
Po užkandžių Seimo sesijos 
Clinton Hali. Maspeth Avė. Va
kare išvažiavimas bus'ais - au
tomobiliais į pajūrį 
land — tada įvyks 
Gras”.

Antradienį, rugsėjo 
Vargonininkų Sąjungos 

Tą pačią dieną įvyko Federa- V. J. Atsimainymo par.
cijos 9 skyriaus susirinkimas, čioje įvyks iškilmingos 
Pirm. J. Treinavičius atidarė su- 9 vai. Mišias laikys dvasios va- 
sirinkimą malda. Rašt. L. Kum
pa perskaitė protokolą, kuris 
buvo vienbalsiai priimtas. Ko
misija: J. Treinavičius. L. Kum
pa, M. Svirskas ir Ant. Treina- 
vičienė išdavė raportą apie pa
vadinimą kryžkelės lietuvišku 
vardu ir tos pačios kryžkelės 
padidinimą. Raportas priimtas

, giamą “Darbininko”, mūsų or
gano pikniką. Kęstučio parke. 
E. Dedham. Mass. Išrinktoji ko
misija sužinoti su autobusų 
kompanijomis pranešė, autobu
sas jau paimtas. Kelionė į pikni
ką ir atgal 50 centų asmeniui. 
Komisijoje yra pp. F. Dūkštą ir 
Mykolas Grigas. Vieną auto
busą tikrai suorganizuosime, 
bet gal sudarysime ir kitą. Ji r - 
gu kurie 
autobusu, 
užsisakyti 
eis lygiai
nuo šv. Roko parapijos bažny
čios. Lietuviai, darbininkai pa- 
sirodykime gausiai mūsų orga
nizacijos organo “Darbininko” 
piknike, sekmadieni, rugpiūčio 
6 dieną.

MASPETH, L. I., N. Y.
VARGONININKŲ IR CHORŲ 
SĄJUNGOS SEIMŲ TVARKA

Rugsėjo 11 d., pirmadienį: 
Chorų Sąjungos Seimo atidary-

Punskas I

Suvalkų apskr. Buvo di
delė audra. Birželio 25 d. 
Punske ir jo apylinkėje 
siautė didelė audra su 
perkūnija. Audros metu 
nugriauta keliolika trobų, 
nuplėšyta vėjinių malūnų 
sparnai, išvartyta daug 
medžių ir keliose vietose 
nutraukta telefono ir tele
grafo laidai. Apskritai i- 
mant, audra padarė labai 
daug žalos.

2 7 gyvenamo namo ir 1 
arą sodybos. Vaivadija ne
davė leidimo. Taip pat ne
gavo leidimo atpirkti nuo 
savo dėdžių poros ha Gilu-1 
tų sodžiaus gyventojas 
Danius Girdžiušas, kurio 
namuose savo laiku 1-----
“Ryto” skaitykla.

Pavalakė

ji

planuojate važiuoti 
tai pasiskubinkite 

vietas. Autobusai iš- 
12:30 vai. vidudienį

IA

i

PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir X

Priedermes X
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug •£ 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų y 
ang’ų ir lietuvių kalboje. Ž

Kaina Tik 25c. Z

AUDROS
Gervėčių apylinkėje gan 

dažnai siaučia audros su 
perkūnijomis, pridaryda- 
mos žmonėms įvairių nuo- 

buvo stolių. Antai, tik prieš ke
letą dienų Milcėjų kaime 
perkūnas užmušė lauke 15 
įmetu vienatinį pas tėvus 
berniuką.

Lydosi Birželio 25 dieną audra
• I I • I e _

Rudnios vaisė
apskr. švietimo reikalai, pasikartojo net du kartus. 
Šiemet sausio 10 d. nusiun- Daug žalos padarė soduo- 
tėme Kuratorijai 23 dėklą- Se, daržuose, o ypač nu- 
racijas (40 vaikų), kad į- kentėjo trobesiai. Visoje a- 
vestų Pavalakės valdiško- 1 pylinkėje buvo net keli 
je mokykloje pusę lietuvių gaisrai. Gudzinykuose per- 
pamokų, nes Pavalakės kūnas trenkė į kluoną, 
valdiškoje mokykloje ne- Smarkiai pritrenkė ten pa- 
dėsto lietuvių kalbos. Bir sislėpusį iš Miciūnų kaimo 
želio 21 dieną gavome iš berniuką (A. E.), bet, su- 
Kuratorijos raštą Nr. I teikus pirmąją pagalbą, 
5889 39, kuriame pasaky- buvo atgautas. Kuonas šu
tą, kad mes nė neturėjome degė.
teisės kreiptis su tokiu rei
kalu, nes mūsų lietuviai 

2 nesudaro 25% visų gyven-

•9

i

Melagėnai
Negalima nusipirkti vze-

Clinton Avė. lietuvių bažnyčia.
3. Trečias būdas. Iš Nevv Yor- I 

ko pasiekti Maspethą B. M. T. Į 
subway reikia važiuoti iki 14th|
St. čia persimainyti lith st. mes. Miestelio gyventoja 
line “Canarsie line”. Važiuoti į. Emilija \ inciūnienė norė
ki Grand St. Čia paimti Grand 
St. trolley car. kuris veža iki pat 
vietos. 64th St., Maspeth.

4. AUTOMOBILIAIS važiuo
jant. iš Nevv Yorko per East 
59th St. per Queensboro bridge. 
Šį tiltą pervažiavus, važiuoti 
Queens Blvd. iki 65th Place: čia 
pasisukti į dešinę tiesiog į Mas-1 
pethą iki Clinton Avė prie 64ts 
St. I_______  _____ _____ _______

Per Williamsburgh bridge. ku- Pikniko pelno $76.61 pasiųsta į klaracijas dėl naminio mo- 
rie važiuos, pervažiavus tiltą, 
pasukti į Grand St.. kuris veda 
į Maspethą. Bet Maspethe jau 

Po pamaldų užkandžiai, ir po to ta pati gatvė vadinas Grand A- 
pradedamos sesijos ten pat pa- ve. Važiuoti iki 64th St. 
rapijos salėje. 64-25 Perry Avė.

Laike Seimo bus įdomi pas- Manhatan arba per Brooklyn 
kaita: “Bažnytinė ir Pasaulinė Bridge. sukti tuoj į kairę. į Flu- 
muzika". Skaitys kun. J. Simo- shing Avė., kuri veda iki 64th 
naitis. Jeigu dar liks laiko, bus'St.. Maspeth. N. Y. 
pademonstruota Hammond var
gonais.

Dėl informacijų minėtų seimų 
kreipkitės pas muziką A. Vismi
ną. 56-04 Remsen PI. Maspeth,

Y.

Coney Is-
“Mardi

12 d..
Seimas.
bažny-
mišios

das kun. J. Vaičiūnas. Giedos 
vargonininkų choras tas pačias 
mišias. Pamokslą sakys vieti
nis klebonas. Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. J. Balkūnas.

i n.
Seimų Rengimo Komisija.

Kelrodys

Siųskite užsakymus: Z
“DARBININKAS” |

366 W. Broadtvay, So. Boston, Mass. t

ATSTOVAI. KURIE ATVYKS 
į NEW YORKĄ

1. Times Square 42nd St. Čia 
paimti poežminį I. R. T. “sub-

jo atpirkti iš savo brolio j 
Į 
j
I

PH1LADELPHIA, PA.
LIETUVIŲ DIENOS 

PARAMAI
Lietuvių Biznierių ir Profesio

nalų Sąrvšvs dėkuoja visiems, i 
kurie atsilankė į pikniką, liepos 
16 d., tikslu Lietuvių Dieną Pa- 
saulinėje Parodoje paremti. Savo laiku padavėme de-

Centrą. Taipgi, sykiu pasiųsta 
už parduotus Lietuvių Dienos 
ženklelius $25.00. Viso $101.61.

Dar ačiū atvykusiems į pikni
ką kalbėtojams už pasakytas 
gražias kalbas: Dr. M. J. Vini- i kas ir p. K. P. Vilniškis. Ačiū 
Brooklyno šokėjų grupei, vado
vystėje muz. P. Dulkės, už išpil
dymą gražios šokių programos.

Iš Pasaulinės parodosį Taipgi ačiū visiems darbinin- 
(World’s Fair”) į Maspethą. at-i kams. kurie pasidarbavo laike 
stumas apie 2 mylios. Susisieki-'pikniko, būtent: Dr. G. Gudze, i 
mas patogus. Kas kelios minu- A. Tvaranavičius. P. Pūkas, K.' 
tės eina trolley karai: “Flu- Dalbukas, M. J. Deksnis, J. I-. 
shing - Ridgewood” ir Flushing vanauskas. V. Litvinas. V. Bra- 
Ave. Minėti karai eina skersai zauskas, S. Puteikis, 
parodos. Iš čia ir atgal per Ma- kaitis, J. Streleckis, P. Ratkus, 
spethą Grand Avė. važiuoja. 

I
I 
I

I

I

Važiuojant iš New Yorko per

kymo. Padavė 7 tėvai (14 
vaikų) mokyt. Varnelei ir 
tris kartus vaikščiojo atsi
imti pakvitavimų. Varne
lė jų neišdavė. Žmonės dar

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 
10 Vernon St.

Worcester, Mass.
Patarnavimas dieną ir naktį 

Tel. Worc. 4-6757

Draugijų Valdybų Adresai

Jos. Sut-

~ ' ” J • M- Ratkus, V. Tvaranavičius, J.
Automobiliais iš parodos pa- Biržietis. P. Biržis, M. Žurkaus- 

togiausiai į Maspethą važiuoti kas. K. Dryža, A. Tvvaron. 1 . 
į vakarus: Horace Harding Biržienė, J. Biržietienė, M. Dek- 
Blvd. iki Queens Blvd. Čia pa- snienė. L. Biržytė, S. Twaron, 
sukti dešinėn iki Grand Avė., 
kuria važiuojama iki 64 th St. j

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkvvay 0558-W 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė,
111 H St.. So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.

p i 1512 Columbia Rd., So. Boston.

*

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

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass, 

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

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

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

K. Antanavičienė.
P. Staniskis, rašt.
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ĮVYKS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

Kviečia Lietuvos Universite
to Chorą So. Bostone

"Darbininko" Metinio Pikniko 
Rėmėjų Eilės Auga

Prisiruošimas Eina Visu Tempu
Trečiadienį, rugpiūčio 2 d., 

7:30 vai. vakare, Šv. Petro par. 
salėje ant 5-tos gatvės įvyks 
veikėjų susirinkimas tikslu pa
sitarti apie įvyksiantį Vytauto 
Didžiojo Lietuvos Universiteto 
studentų choro koncertą, rugp. - 
30 d., South Boston High School 
Auditorijoje.

DAKTARAI

DR. J. REPSHIS, 
išvyksta atostogų į New Yorką, 
šeštadienį, liepos 29 d. ir grįš 
Rugp, - Aug. 4 d.

Lietuvis Dantistas 
k. L Kapočius 

251 W. BROADWAY, 
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
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 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

šv. Vincento Pauliečio Labda
rybės Draugija, po ilgų svarsty
mų ir galvojimų, sušaukė eks
tra susirinkimą, bažnytinėje sa
lėje, liepos 23 d., ir nutarė 
kviesti So. Bostonan pagarsė
jusį Vytauto Didžiojo Universi
teto chorą iš New Yorko, rugp. 
29 d. ir 30 d.

Vincentiečiai rengs didelį kon
certą, kaipo savo metinį labda
rybei parengimą. Kauno choras 
išpildys koncerto programą. 
Vincentiečiai garantuoja chorui 
reikalaujamas pinigines sąly- 

igas.
į Vincentiečiai kviečia į koncertą 
' rengimo, ir bendrai į Studentų 
priėmimo darbą darbuotojus, 

Į draugijas ir visuomenę.
! Visi gražiam Studento priė
mimo darbui pritarkime ir pa
dėkime.

į i
i

TIKIMĄSI DAUG SVEČIŲ

Juozas Dilis Smarkiai Platina Tikietus

Vos tik keletą dienų beliko iki “Darbininko” meti
niam piknikui, kuris įvyks rugp. 6 d., Kęstučio Parke, 
E. Dedham, Mass. Šis piknikas žada būti vienas di
džiausių, nes iš visos Naujosios Anglijos lietuviai ruo
šiasi čia suvažiuoti ir pasimatyti su savo senais drau
gais bei pažįstamais. Reikia pastebėti, kad kiekvieną 
dieną pikniko rėmėjų skaičius sparčiai auga.

TIKIETAI EINA KAIP VANDUO — Juozas Dilis, 
vienas seniausių laikrodininkų So. Bostone nevien 
šiam piknikui padovanojo laikrodėlį vertės $30.00, bet 
išsijuosęs platina pikniko tikietus. Iki šiandien jis jau 
yra pardavęs tikietų už $35.00. Užklausiau p. Diliaus 
kaip sekasi platinti tikietai. Jis atsakė: “Tikietai eina 
kaip vanduo — nespėju pardavinėti. Perka nevien lie-

ŽINUTĖS

asmenišką auką ir suteikimą sa
lės parengimo reikalui. Lai Die
vulis visiems šimteriopai atly
gina už Jūsų visų gerą širdį.

Ona Jankienė.

Dr. Jakimavičius Išrinktas 
Banko Direktorium

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
LIETUVIŲ VAISTININ

KŲ DĖMESIUI!

Parsiduoda Aptieka (vaisti
nė) Boston, Mass. apylinkėje. 
Vienatinė aptieka didelėje lietu
vių kolonijoje. Geras biznis, ren- 
da pigi. Savininkas turi kitą 
biznį ir nori šią vaistinę parduo
ti. Platesnėms informacijoms 
rašykite į “Darbininką” vaisti
ninkui. (1-4-8)

Antradienį, rugp. 1 d., nuo vi
durdienio iki vidurnakčio tre
čiadienio, rugp. 2 d., šv. Petro 
par. bažnytyčioje, galima gauti 
Porcijunkulės atlaidus. Antra- 

1 dienio vakare bus ir pamaldos. 
| -------------

Ketvirtadienį. 4 v. p. p., bus 
klausomos bernaičių - mergai- 

‘ čių išpažintys, prieš pirmą mė- 
i nėšio penktadienį. Vakare bus 
klausomos išpažintys suaugusių 
žmonių.

KRIKŠTAI

Liepos 30 d., tapo pakrikšty
tas sūnus Igno - Bronės (Grigą - 
liūnaitės) Žintelių vardais Jo
kūbas Antanas. Kūmais buvo 
adv. Jonas J. Grigalius ir Cecili
ja J. Karbauskaitė.

Po tam buvo pakrikštytas Jo
nas - Juozapas Jono - Onos 
(Kiškytės), Leščinskų. Kūmai 
buvo Edvardas Lesčinskas 
Liudvika Kiškytė.

PRANEŠIMAS

Šią visą savaitę Vaikų Alto
riaus Draugija, vadovybėje ku
nigo K. Jenkaus, leis atostogas 
Dieviškojo Žodžio Vienuolių 

■ mokykloje, Duxbury. Mass.

CHORAS REMS UNI
VERSITETO CHORĄ

Šiuomi pranešame, kad The --------------
South Bay Supply Hardware Sekm., rugp. 6 d., įpuola dide- 
Store iš 517 E. 8th St., persike- lė Kristaus Persimainymo šven- 
lė 675 E. 8th St. tarpe L ir M tė. Tą dieną misionierius kun.

Alfonsas C. P., iš Tėvų pasionis- 
tų vienuolyno, VVashington St., 
Brighton, Mass., padės vieti
niams kunigams darbuotis baž
nyčioje.

gatvių. So. Bostone. Šioje krau
tuvėje galima gauti pilną Hara- 
ware pasirinkimą labai prieina
momis kainomis. (24-28-1).

PUIKI VIETA VAKA- 
CIJOMS

Gražiausia ir švariausia 
vieta Nantasket Beach 
praleisti savo vakacijas. 
Kambariai gražūs, švarūs 
ir pigūs. Praleiskite vaka
cijas pas lietuvę Stellą Ko- 
dienę, 365 Nantasket Avė. 
ir 10 Whitehead Avė., Nan
tasket, Mass. (7-29)

Charles & Chris
454 Broadvvay

So. Boston, Mass.
Taisome automobilius. Pas mus 
mechanikai yra pirmos rūšies. 
Taipgi renduojame garadžių pa
statyti automobiliams. Parduoda
me gasoliną, tajarius ir kitokius 

automobiliams reikmenis.

I 
I

Liepos 28 d., po vasarinės mo- 
' kyklos užbaigimo puikios prog- 
; ramos, kun. S. Kneižis atsilan
kė Šv. Vincento Pauliečio Lab- 

| darybės Draugijos susirinki
mam Prie progos Vincentiečiai 
paprašė Tėvo Kneižio pritarti 
jiems Studentų Choro Koncer
to rengime. Nonvoodo klebonas 
pasižadėjo savo parapijiečiams 
pranešti apie Lietuvos studentų 
chorą ir paraginti juos atsilan- 

įkyti koncertam

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKUOJU

Marfe prispaudus ligos rykš
tei ir gerokai įbridus į skurdą 
ir vargą gerieji mano prieteliai 
ir draugai bei giminės atminė 
mane ir surengė gražiai pavy
kusį Whist-Beano, kurio pelną 
paskyrė man gelbėtis iš ligos 
nelaimės. Džiaugsmu sujaudin
ta iš tokio manęs atminimo no
riu pareikšti visiems mano prie- 
teliams dalyvavusiems ir rengė
jams bei rengėjoms nuošir
džiausią padėką. Ypač nuošir
džiai dėkoju gerb. klebonui kun. 
Pranciškui Virmauskiui. už jo

valgomoju 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”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telcphone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

Tel. SOUth Boston 936f 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei.
P. Baltrušiūnas ir p. Klintp.
753 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

I Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik

slai verti skaitytojų paramos. 
Visi skeibkitįs “Darbininke”.

tuviai, bet ir svetimtaučiaiv. Kaip matyti, Juozas Di
lis “subytis” pardavime tikietų visus pardavėjus. Bra
vo! Laikykis, Juozai!

Šią savaitę pribuvo sekantieji rėmėjai:
M. Palaimienė, Cambridge, Mass......................... $1.00
V. Valatka, So. Boston, Mass..................................$2.00
M. Palaimienė, Dorchester, Mass......................... $1.00
O. Aukštikalnienė, Dorchester, Mass...................... $1.00
E. Marcinkiūtė, So. Boston, Mass......................... $1.00
A. Neviera, So. Boston, Mass..................................$1.00
J. Krugelis, W. Lynn, Mass..................................... $1.00
Teresa Daunis, Waterbury, Conn......................... $1.00
Kun. E. Paukštis, Chester, Pa................................ $1.00
Mrs. H. Roklan, Needham, Mass............................ $1.00
S. Griganavičius, So. Boston, Mass..........................$2.00
A. Šlapelis, Norwood, Mass......................................$1.00
J. Daukšys, Newark, N. J......................................... $1.00
J. Puzinas, Cambridge, Mass................................  $1.00
A. Musick, Haverhill, Mass......................................$1.00
A. Meslis, So. Boston, Mass......................................$1.00
J. Dilis, So. Boston, Mass......................................... $5.00
Wm. Mackevich, Haverhill, Mass..............................$1.00
R. Eitavičiūtė, Montello, Mass..................................$1.00
A. Laukaitis, Cambridge, Mass............................. $1.00
V. Kiela, Woreester, Mass...................................... $1.00
Kun. J. J. Valantiejus, Waterbury Conn..................$1.00
M. J. Jakavonis, Montello, Mass.............................. $1.00
B. Gelusevičius, VVorcester, Mass. ...................... $1.00
J. Yerusevičius, Bradford, Mass.............................. $1.00
J. Jeskelevičius, Haverhill, Mass.  $1.00
J. Zakarauskas, New Haven, Conn. $1.00
J. Struckus, Worcester, Mass.................................. $1.00
M. A. Ciunytė, Woods Hole, Mass. ......................  $1.00
O. Skirkevičienė, Nashua, N. H........................... $1.00
J. Mišeikis, Nevv Haven, Ccnn..................................$1.00
J. Waykshnoras, Lavvrence, Mass......................... $1.00
A. F. Venckus, Norvvood, Mass................................ $1.00
J. Traskey, Dorchester, Mass................................  $1.00
J. Gudaitė, Cambridge, Mass. $1.00
J. Dilis, So. Boston, Mass........................................ $7.00
J. Galinis, So. Boston, Mass..................................... $1.00
Kun. J. Aruscavage, Eyp.on, Pa...........................  $1.00
J. Grigas, Nashua, N. H....................................... $1.00
V. Mitchell, Nashua, N. H..................................... $1.00
J. Jeskelevičius, Montello, Mass. ............ $1.00
M. Stelmokas, Norvvood, Mass................................. $1.00
J. Gvaizdaitis, Newark, N. J.....................................$1.00
V. Vitkus, Waterbury, Conn..... ............................... $1.00
M. Mazgelis, Boston, Mass................................... $1.00
S. Mažeika, Philaaelpnia, Pa................................  $1.00
J. Vaičiulis, Westminster, Mass. .......................... $1.00
K. Zakar, Philadelphia, Pa....................................  $1.0(
O. Steponavičienė, Nashua, N. H............................ $1.0(
Antosė Tamulionis, Nashua, N. H. $1.0(
A. Staniulis, Nashua, N. H......................................$1.0(
J. Jezukevičius, Brockton, Mass......................... $1.00
B. Strickus, So. Boston, Mass............................... $1.00
Z. Karalius, Waterbury, Conn. $1.00
A. Petkus, Brockton, Mass......................................$1.00
Kun. M. G. Kemežis, Jersey City, N. J. ......... $1.00
B.
J.
S.
V. 
B.

I

I

Liepos 27 d. įvyko Mt. 
VVashington Cooperative 
bankos dalininkų susirin
kimas. Išrinkta bankos 
direktoriai, tarp ku
rių išrinktas direktorium 
ir Dr. Povilas Jakimavi
čius (Jakmauh), Massa- 
chusetts valstybės sveika
tos komisijonierius.

Toje bankoje dirba p-lė 
Zagurskaitė ir p. Mykolas 
Venis.

ir

I

ŠLIŪBAI

Tą pačią dieną apsivedė Ignas 
i p. Natkus su Stase Pryšmontai- 
te, gyv. 885 Mass. Avė.. Cam
bridge. Mass. Liudijo Jonas Ta- 

i mošiūnas ir Marė Pryšmontaitė.
Tą pačią dieną susišliubavo 

Marcelinas Baronas, gyv. 4 Ma- 
ryland St., Dorchester. su Lilia- 
na Corscadden.

—
Liepos 30 d., šv. Petro par. 

bažnyčioje kunigai pranešė, kad 
! Bostonan atsilankys iš Lietu- 
1 vos Studentų choras koncertuo
ti .rugp. 30 d. Jie prašė žmonių 
susirinkti, rugp. 2 d., aptarti 

i studentų priėmimą.

I

I 
i Vasarinės Mokyklos Užbai

gimo Vakaras

“Pinofo-

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRA8ORIUS ir
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2337.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

Visi sk‘>lbkitės "Darbininke”.

Ajauskas, Brighton, Mass...................
Petrauskas, Gardner. Mass...................
Kinderevičius, Laivrence, Mass...........
C. Barysas, Worcester, Mass...............
Sipavičius, Worcester, Mass...............

A. Vinciūnas, Somerville, Mass...............
V. Kohansky, Dorchester, Mass...............
P. Svirskas, Haverhill, Mass.....................
P. Janiūnas, Cambridge, Mass..................
B. Jurkevičius, Haverhill, Mass...............
P. Pliaška, Miadleboro, Mass...................
C. Lapenas, Athol, Mass. ........................
M. Latvinskienė, Dorchester, Mass...........
Monika Šeikienė, So. Boston, Mass...........
Adelė Varžinskaitė, So. Boston, Mass......
C. Cyronak, Providcnce, R. I...................
A. Steponavičius, Greenfield. Mass.
J. Česnulevičius, Montello, Mass...............
Mrs. A. Pavilonis, So. Boston, Mass.

Pereitą penktadienį, Šv. Petro 
par. svetainėje įvyko vasarinės 
mokyklos metinis vakarėlis, ku
ris puikiai pasisekė.

Žmonių atsilankė daug. Daly
vavo kleb. kun. P. Virmauskis. 
kun. K. Urbonavičius ir kun. S. 
Kneižis. Visi džiaugėsi vaikučių 
gabumais.

Prograjną pradedant. Vasari
nės mokyklos mokiniai entu
ziastingai pagerbė savo kleboną 
ir tėvelius.

Vkū linkiai praleido jaJ<arą.;V/paulauskas LowdI Mass.’....  §1.00
Agota Aukštohenė, Greenfield, Mass. $1.00
A. Neveraitė, Mattapan, Mass. $1.00
A. Dėdinas, Greenfield, Mass. $1.00
J. Vaičiūnas, Manchester, N. H. „ $1.00
F. Viesulienė, Norvvood, Mass................................$1.00
K. A. Vencius, Lavvrence, Mass. $1.00
Agnės Zilonis, Hartford, Conn............................... $1.00
Joseph Yokshas. Rochester, N. Y. $1.00
V. T. Savickas, So. Boston.Mass........................... $1.00

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams už nuo
širdžias aukas.

II

chorą į 
daminin- 
visuomet 

o

Liepos 27 d., kun. Pr. Vir
mauskis atsilankė Šv. Petro pa
rapijos pajėgingo ir didelio cho
ro susirinkiman ir užkvietė cho
rą padėti Šv. Vincento Paulie
čio Labdarybės draugijai, ku
rios jis yra dvasios vadas, tin
kamai priimti Lietuvos univer
siteto chorą.

Šv. Vincento Labdarybės Dr- 
ja tiksliai ankstina savo metinį 
labdarybės parengimą, taikin
dama jo supuolimą su Vytauto 
Didžiojo Universiteto choro at
važiavimu, So. Bostonan.

Šv. Petro parapijos choras su
jo gabiu vadu muz. R. Juška, 
dar žiemą stengėsi sužinoti Lie
tuvos chorų atsilankymų datas, i 
ir pageidavo jų vieną užsikvies- 
ti į So. Bostoną. Žinioms prany
kus apie iš Lietuvos Chorų at
važiavimus, mūsų bažnytinis 
choras nusistatė sezono darbuo
tę. Jis dabar yra prisirengęs iš
pildyti garsią operetę 
re”, rūgs. 25 d.

Klebonui užkvietus 
talką priimti brolius 
kus, noriai skundėsi
dykai visuomenei tarnaują, 
negauną už tai nė gero žodžio. 
Kiti sakė, kad choras turės dar 
sykį progos parodyti savo darb
štumą, patrijotizmą ir gerą šir
dį. remdamas Lietuvos chorą.

Tuojau kilo balsai: “Remti! 
Remti!” Jų energingas vadas 
muz. R. Juška išaiškino reikalą 
svečius gerai priimti ir jų priė
mimui nuoširdžiai dirbti. Tuo
met jis užklausė: “Ką jūs daro
te?” Visi atsako: “Mes prisidė
sime ir remsime”. Vadas vėl 
klausia: “Ar iš širdies dirbsite 
Studentų Chorui?" Susirinki
mas atsako: “Taip, iš širdies!” 
Jis atsako: “Viskas gerai, kle
bone. Dirbsime, prakaituosi
me”.

Kun. Virmauskis padėkojo 
chorvedžiui ir chorui, pranešda
mas, kad parapijos choras pir
mas iš draugijų pasiryžo padė
ti Vincentiečiams priimti Lietu
vos chorą. Jis pagyrė chorą už 
veikimą ir už skaitlingą susi
rinkimą. Jis paliko chorui ir do
vanėlę. kaipo rėmėjas jų opere
tės “Pinofore".

I............................................
Dainos, deklamacijos ir šokiai 

| buvo kuopuikiausiai išpildyti. į 
j Juokdariai visus prijuokino.
Kreditas tenka gerb. tėveliams' 

I ir Sesutėms, kad taip išlavino 
savo mokinius.

Programai pasibaigus, kun. S. 
Kneižis, rodė, judamuosius pa
veikslus, filmuotus parapijos 
piknike, mokyklos ir kitų. Taip
gi teko publikai matyti Bene
diktinių vienuolių gyvenimą 
Prancūzijoj.

Vaikučiai linksmai užbaigė sa
vo meto darbelį su “ice cream”. 
Atsilankusieji linksmai praleido 

i vakarėlį įsitikinę, kad tikrai už
simoka siųsti savo vaikelius 
lietuviškai mokytis. Buvęs.

I
Nereikia gerbti turtin

go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 

i “Darbininką”.

PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA.

Atsidaro Ūkininkų Turgai 
Atvirame Ore

Antradienį, Rugpiūčio-August 1 dieną. Marcella St.. Roxbury. 

Trečiadienį. Rugpiūčio 2 dieną. Centrai Square. East Boston, 

KETVIRTADIEN), RUGP. 3 d.. THOMAS PARK. SO. BOSTON, 

šeštadienj, Rugpiūčio 5 dieną, Wintrop Square. Charlestovvn, 

Šie turgai bus atdari nuo 7 vai. ryte ik: 1:30 vai. po pietų.

Atvažiuokite kas savaitę ir nusipirkite šviežius nuo ūkininkų 

produktus.

Mass. <
S

Mass. S
£

Mass. /
S

Mass. <

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston. Mass
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.
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Abstinento Žodis Nutild
»

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis. MIC.. Dvasios Vadas; Kun. P Juškaitis. 
— Pirmininkas; P. Maukus — 1 Vice-Pirinininkas. A. Skilius — 
II Vice-Pimumnkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 Moti St., 
\Vorcester. Mass.; O. Sidabrienė - Iždininkė. 6 Comnionwealth 
Avė.. tVorcester. Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveckas — Ižuo Glo
bėjai. "Darbininko Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Tai atsitikiko per vienąjkiau tik jau su juo kovot 
gražią šventę Žemaičiuose. • nes patys gerai neišmėgi- 
Prie vaišių stalo susirin-įne. kaip galite skelbti ki- 
kęs nemažas būrelis sve-l ’ 
čių kalbasi apie šį ir tą. Vi
si gerai nusiteikę, juokau
ja. įpusėjus pietums ant 
stalo atsirado ir “linksmo
sios”. Žinoma, kai kurie 
dėl to labai nudžiugo. Bet 
svečių tarne buvo ir kele
tas abstinentų, kurie — 
aišku — nebenritarė "jo
sios” mėgėjams. Pastarie- 
siams tatai labai nepatiko, 
ir vienas, norėdamas juos 
pajuokti, garsiai tarė:
— Jūs, abstinentai, turi

te patys gerai išmėginti šį 
“saldų skystimėli” o pas-

tiems jo žalingumą!
— Gerbiamasis, — atsi

liepė vienas iš svečiu. — 
pagal jūsų nuomonę, išei
na. kad daktarai turi pa- 
tvs pirma gerai persirgti 
visas ligas, o paskiau tik 
kitus ligonis gydyti; arba 
sielų ganytojai — kunigai 
pirma turėtų patys būti 
nusidėjėliais, o tik paskiau 
kitas sielas vaduoti iš nuo-, 
dėmių!

Visi gardžiai nusijuokė, 
o puolėjas, neturėdamas 
ką atsakyti, visiškai nuti
lo.

I

I
I
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Vakar man

treti nedaro neiVabzdžių pasaulis yra labai kiaušinėlius.
gausus ir įvairus. Jame yra mi- gera, nei bloga. Tą vabzdžių pa- 
lijonai įvairių veislių, rūšių ir šaulio įvairumą 
atmainų vabzdžių, šliaužiojan- duoti jau iš to. kad vien pievi-
čių. ropinėjančių, šokinėjančių, nių žiogelių mokslininkai pris- 
skraidančių ir plaukiojančių kaito apie 3.000 atskirų rūšių, 
vandenyje. Vieni iš jų yra kenk
smingi. nes kenkia javams, so
dams, 
mums 
lingus

—. Įt Vytuko vežimėlį
— Bet jis per didelis, vi# 

sas į vežimėlį netelpa.
— Sakau, tik vieną liežu

vį į vežimėlį paguldykit. 
Juk tik liežuvis ir nesvei
kas.

— Toliau kas nesveikas?
— Aš.

skaudėjo pirštą, o šiandien 
širdis oro nebekvėpuoja, o 
plaučiai kraujo nebevaro. 
Be to, mano burnytė sal
dainiuko labai nori — aiš
kina Julytė.
— Pažiūrėsim.
— Aš norėčiau tiesiog į 

mamos lovą ir atsigulti, 
daktare.

— Palauk.
Pranukas užsideda radi

jo ausines, o vielos galą 
liepia Julytei įsikąsti.

(J. Kumpos nuotrauKa» — O, ką aš girdžiu! Tam
si Vaikučių Grupė “Darbininko” piknike išpildys Įdomią dainų ir šokių programą. Pirmoj eilėj iš kairės stos plaučiai su širdimi pe- 

į dešinę:Felicija Savickaitė, Lilija Bušniauskaitė, Lilija Romanskaitė, Linda Savickaitė, Irena Pigagaitė, šasi ir truksmą kelia. Jur- 
Pranciška Kumpaitė. Marytė Plevokaitė; antroj eilėj: Veronika Ivanauskaitė, Rita Savickaitė, Alena Plevo- giuk, policininką pašauk! 
kaitė. Veronika Jociūtė, Teresė Nevronytė, Rita Vaitkūnaitė, Eleonora Pigagaitė; trečioj eilėj: armonistas pi, man policininko 
Rapolas Imundis, Edmundas Rudis, Algimantas Ivaška, Pranutė Baliukonytė, Antanas Bendzavičius, Arnol- nereik. Aš pati nubėgsiu, 
das Plevokas ir Rymantas Ivaška. Paveiksle nėra, bet programoje dalyvaus: Marytė Peldžiūtė, Florencija' 
Petrauskaitė ir Onytė Smiglinaitė.

Ši vaikučių grupė (nuo 3 iki 10 m. amžiaus) yra apsirengusi specialiai pasiūtais gėlių spalvų kostiu-Į 
mais. Visos mergaitės ant krūtinės turi gražiai įsiūtus “Darbininko” metinio pikniko skelbimus. Ši grupė 
“Darbininko” piknike, Kęstučio darže, išpildys visiems įdomią šokių, dainų ir gimnastikos programą.

galima įsivaiz-
Vapsvos Medžiotojos Ir Užpuolikčs

I

i

daržams, miškams, kiti 
naudingi, nes naikina ža- 
vabzažius. jų vikšrus ir 50.000 rūšių.

— Kur daugiau ligonių?'
— Nebėra, tik du tebuvo.
— Tik du. Ir ligoninė tik 

dėl dviejų ligonių, ką? Vi
si sirkit!I

Vaikai sugula, kur kam 
patogiau: ant stalo, ant 
dviejų kėdžių, ant sofos, o 
tylusis Kaziukas net ant? 
bufeto taisosi užlipti. Pra-? 
nukas pasiima plunksna- į 
kotį ir eina ligonių tempe
ratūros patikrinti.

Pranukui nespėjus dar 
nė vieno temparatūros pa
matuoti, atsidaro kamba
rio durys ir jose tėtis su 
portfeliu ir lazda rankoje 
pasirodo.
— O dabar čia kas?
— Čia ligoninė.
— Aš jums ligoninę paro- 

dysiu — susiraukia tėtis. 
— Aš jums pasirgsiu. —, 
Tėtis ieško diržo ir baisiai I 
neaišku kam: jiems, vai
kams, ar katinukui, kuris 
šiandien lempos stiklą su
daužė ir dabar ūsiukus ant 
stalo suka. Tėtis diržą su
randa, paima už vidurio ir, 

; pakėlęs ranką, rodo:
■*r~, jums, ligoninė... 

Kas sergate?...
Visi vaikai subėga į kam

pą ir choru šaukia:
— Niekas neserga, nie

kas neserga.
Tėtis deda diržą atgal ir 

juokiasi. Vaikai supranta, 
kad jis taip jiems pagrasi
no ne rimtai.
— Na, šį kartą dovanoju, 

bet daugiau žiūrėkite, kad 
man kambary netvarkos 
nedarytumėt.
— Daugiau nesirgsime— 

Šaukia choru vaikai ir bė
ga į kiemą. Ten jie ras pri
kritusių kaštanų ir žais 
pirklius — pardavinės 
bandas avių, karvių, ark
lių. “A. S.”

Paprastosios vapsvos savo liz- nę. įleidžia nuodų ir jais apsvai- 
dus labai dailiai sulipdo iš mink-Į; 
štų. plonučių medžio plaušelių, 
jos gyvena spiečiais, didelėmis 

j šeimynomis. Tačiau yra ir ki- 
tokių vapsvų. Gal jums teko į 
matyti nepaprasto didumo, apie!
4 cm. ilgio vapsvą, kurią kar- ■ pragriaužia vabalo odą ir ima 
tais vadina širšė. Ji juoda. gel-:ėsti jo mėsą. Taip jis maitinasi 
tonais lopais, storakojė ir di- ■ keletą dienų, kol paauga, sus- 
džiagalvė. Gamtininkai ją vadi- tiprėja. Įdomiausia tai. kad va- 
na skolija. Ji gyvena vieniša, o balo vikšras visą laiką lieka gy- 
kiaušinėliams padėti išsikasa vas. kol vapsvos vikšras suėda 
žemėje 40—50 cm gilumo urve- jį beveik visą. Mat, jis vapsvos 
lį. Atlikusi tą darbą, ji skrenda 
medžioti. Jums taip pat teko

, matyti stambius rausvus vaba-

ilganosių arba dramblinių vaba
lų (grambuolių! per 10.000 at
mainų. o skruzdėlių visame pa
saulyje priskaičiuojama apie

y 
gina savo auką, bet neužmuša. 
Į prakirstą vietą vapsva padeda 
savo kiaušinėlį, užkasa žemę ir 
lekia daugiau vikšrų ieškoti. Po 
keleto dienų iš vapsvos kiauši
nėlio išsirita vikšrelis, kuris!

ARTISTAI

Apysakaitė
Tėtis išėjo įstaigon, o

sutėmis nori būti?
— Aš, aš, aš ir aš — atsi-

Vienišių Bičių Gyvenimas
Yra

kurios medaus į žmogaus pasta- lipdytą iš žiedų dulkių 
tvtus avilius neneša ir vaško ne
gamina. Jos gyvena pavieniui, 
kaip atsiskyrėlės, ir į spiečius 
nesimeta. Iš jų minėtinos bitės 
— staliai, mūrininkės. akmeni
nės ir urvinės. Bitė — stalius 
sausuolio medžio kamiene arba 
sename trobesio rąste išgręžia 
2 centimetrų platumo narvelius, 
į kiekvieną narvelį prineša mai
sto ir čia padeda kiaušinėlius, iš 
kurių vėliau išsirita vikšreliai. 
Jie ir maitinasi motinos suneš
tu maistu. Panašiai daro bitė 
osmija. tik ji narvelius padaro 
gervuogės krūmo stiebeliuose. 
Čia ji į kiekvieną narvelį pade-

i 
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daug rūšių ir tokių bičių, da rutuliuką saldžios tešlos, su- 
ir sal

džių sulčių, o greta rutuliuko 
padeda kiaušinėlį. Mūrininkės 
renka smulkius smėlio ir kalkių 
grūdelius, neša juos ant didelio 
laukų akmens, čia statybos me- 
džiągą sušlapina savo seilėmis 
ir stato namelius. Nameliuose 
padaro 6 — 10 atskirų narvelių, 
kiekviename padeda maisto at
sargą ir po vieną kiaušinėlį. Pa
skui narvelius uždengia ta pačia 
statybos medžiaga, kad apsau
goti juos nuo šalčio ir drėgmės. 
Bitės — krepšininkės naudoja
si tuščiais vapsvų lizdais. Jos 
nukanda šunobelių lapų gabaliu
kus ir iš jų padaro krepšelius j

1 kiaušinėliams ir maistui sudėti.
Bet visų nuostabiausias darbas i Prie vapsvų giminės priski- 
vra bitės — vėlė jos arba pūki-; riamas sparnuotas vabzdys, va- 
nės. Ji į lizdui pasirinktą vietą dinamas jojiku 
neša įvairių augalų pūkelius ir 
iš tos vatos padaro, suvelia ma
žyčius maišelius, kurių dalį pri
pildo medaus, o kitame skyrely-

I je padeda kiaušinėlį.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ka tik gavome iš Lietu
vos Gvvoio Rožančiaus Pa- 
slančiu lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir «Tažiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

mama su vaikais į miestą. liepia keli balseliai, ir ke- 
Abu sugrįš labai negreit?turios mergaitės pribėga 
Atostogaujantis Pranukas Pr*e Pranyko. v .
susikviečia į tėčio kamba- i J°s nus^enkia ir prašosi 
rį visų nuomininkų vaikus \ SeSu^e^l
ir iš kaimyninių namų dar 
du atsiveda. Kai visi susi-

Atostogaujantis Pranukas

nuodais yra tik paraližuotas.
Jei jis būtų užmuštas, tai imtų

_ — -------------------- ------- pūti, o vapsvos vikšrui toks renka ir susėda kur kam 
lūs. turinčius ant kaktos riestą maistas netinka. Panašiai savo pakliūva, Pranukas UŽsili- 
ragą. Šie vabalai gyvena pūvan- būsimiems vaikams paruošia pa ant kėdės ir išdrožia 
čiuose sąšlavynuose, dažniausia maistą ir mažesnė smaugtašonė gražią prakalbą apie ligo

ninės reikalingumą šiame 
miestely.
— O jūs, vyrai, kai kas 

nusimanot ką nors apie

I 
I 
t
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senų šiaudų ar spalių krūvose, vapsva sfeksas bei cercerė. Bet 
Skolijos tuos vabalus ir medžio- jos dažniausia gaudo griežian- 

I ja. Bet ne senus, suaugusius va- 
■ balus, o tik jų perus, vikšrus.
Vapsva suranda vabalo buveinę, 
prisikasa ligi vabalo lizdo ir su-

i randa jo didelį riebų vikšrą. Sa- kiaušinėlius, iš kurių išsiritę 
vo gyliu ji kerta vikšrui į kruti- vikšrai minta žiogeliais.

Sparnuotas Raitelis Mūsų Draugas

arba raiteliu.
Jis už vapsvą žymiai mažesnis, 
ilgas, laibas, ilgais ūsais, nuo
latinis mūsų pievų ir laukų gy
ventojas. Štai sode skraido rai- 

i telis, kažko ieško. Pastebi jis
I riebų vikšrą, kuris taip negai
lestingai griaužia vaismedžių j 
lapus. Raitelis tuojau puola j 
vikšrą. Bet vikšras ginasi, kelia 
galvą ir spiaudosi. Tačiau raite
lis užšoka vikšrui ant nugaros, 
stipriai įsitveria ir padeda ant 
vikšro nugaros savo kiaušinė-

PHONE
So. Boston

2271

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Co' jmbia Rd.,

South E

80 EJl?wcrth St. 
Worcester, Mass.

sma

čius žiogelius, apnuodija juos,1 
apsvaigina, gyvus užkasa į že- 
mę ir greta jų padeda savo gydymą? — klausia 

nukas.
— Oje, vakar nuo

gurių su diržiuku katę gy
džiau, — atsiliepė Jurgiu
kas.
— O aš, kai mama išeina, 

vareniomis (konfitūrais) 
Po kiek laiko js visuomet pasigydau savo 

... skaudantį pilvuką, — gi- 
. t . _ riasi Kostukas.

j liūs, kurie tam tikrais kabliu
kais stipriai prisikabina prie 

j vikšro odos. P ...................... .
; raitelio kiaušinėlių išsirita vik-
! šreliai. kurie tuojau pragriaužia 
vikšro odą ir sulenda į-jo kūną. ? 277^7^7^ sralim lisro-

I *». -i . i v -L IIIvPO Cid w.<LAIIxA UfckCz
Čia aiicrriarni ha rinlma vikaro 0 0

ninę įsteigti, — vyrai, — 
kalba Pranukas.
— Galim, galim, 

giam!
—Gerai. Tu, Jurgiuk, 

gydysi nuo smagurio ligų, 
tu, Kostuk, skaudančius

Čia augdami jie čiulpia vikšro 
syvus ir ėda jį, kol gerokai pa
auga. o po to vėl išlenda į viršų. 
Savaime aišku, kad kenksmin
gas vikšras po tokios operaci
jos nugaišta. Tuo būdu spar
nuoti raiteliai sunaikina labai 
daug kenksmingų vikšrų, ypač

Vabalai Laidotojai
Tai yra paprastas vidutinio 

didumo vabalas, kurio krūtinė 
pūkuota, o skersai antsparnius 
eina dvi rausvos juostelės. Kur 
tik atsiras nugaišusi pelė, žiur- 

Įkė, kurmis ar kitas nedidelis 
gyvūnas, ten tuojau atsiranda 
šie vabalai, 
palaidoja, 
mums oro.
kaip tokie maži padarėliai gali 
palaidoti šimtą kartų už save 
didesnį gyvūną? Štai prie nu- 
gaišusio kurmio susirenka ke
lios dešimtys vabalų. Jie palen
da po gyvūno lavonu ir ima 
kasti žemę, kurią išverčia į Ša

Stei-

tų. kurie naikina mūsų daržo- pilvukus, O aš gydysiu vi- 
ves. sodų vaismedžius. sas likusias ligas ir būsiu

ligoninės vedėju. Kas se-

taras Pranukas meta į jas 
rūstų žvilgsnį ir nuspren
džia:
— Tu, Maryt, būsi prie 

sunkiai sužeistų, tu, Levu- 
te, prie tų, kurių pilvukui 
kas nors negerai atsitinka. Į
— Bet aš nenoriu, gali 

man ir skaudėjimas prilip
ti, — beveik verkšlena Le- 
vutė.
— Kad man nei mur mur: 1__ ya

atsisakinėti negalima! — 
kalba rimtai Pranukas.
— Jūs, Onyte ir Nastute, 

dar nieko neišmanote. — 
Taigi slaugytojom pabūsi
te, sesutėms padėsite.
— Bet, ponas ligoninės 

vedėjau, nebeliko ligonių!
— E, tai tu, Kostuk, būsi 

ne daktaras, bet ligonis. 
Tau pilvuką skaudės.

—Bet man jo neskauda, 
kai nežinau, kur konfitū
rai padėti...
— Julytė bus sunkiai su

žeista.
— Aš nenoriu sužeista 

būti.
— Tau kairės rankos pir

štas bus nesveikas.
— Bet mano pirštas svei

kas...
Pranukas atsisėda į tė

čio fotelį prie rašomo sta
lo ir laukia ligonių. Ateina 
Kostukas.
— Ponas daktare, aš esu 

nesveikas. Norėčiau į li
goninę.
— Kas skauda? — klau

sia “ponas daktaras”.
— Kur skauda? Truputį 

šone, truputį galvoj ir tru
putį ant liežuvio.
— Iškišk, liežuvį!
— Ė, liežuvis nesveikas. 

Nušalai, dabar raudonas 
ir reiks nupiaut.
— Bet aš neduosiu.
— Sesutės, paguldykit ši

tą ligonį ir šaltą kompresą 
prie liežuvio pridėkit.

— O kur paguldyt, dak
tare?

džia spąstus. “Liūto” vikšras iš
kasa smėlyje piltuvėlio pavidalo 
duobutę ir pats atsigula jos 
dugne. Štai atbėga keletas skru
zdėlių. sustoja prie kranto duo
butės. eina arčiau ir — nelaimė!

■ Sausas smėlys byra į duobutę, 
.o kartu su juo nukrinta ir pora 
skruzdėlių. O čia “liūtas” jas 
pagauna ir skaniai sudoroja. 
Šis padaras nors ir plėšrus, bet 

kol mums nieko blogo nedaro. O

PASAULINĖS PARODOS 
LIETUVIŲ DIENOS NEW 
YORKE, ŽENKLELIAI

lis. Negyvėlis pamaži slenka gi- 
lynį kasamą duobą, o iškastos 
žemės byra ant jo iš viršaus. Ir 
greitai lieka tik purios žemės 
kaupelis. Po to visa vabalų tal
ka išsiskirsto, pasilieka tik vie
na pora. Čia patelė padeda 15— 
20 kiaušinėlių, iš kurių vėliau 
išsikala vabaliukai. Tai jiems 
tas maistas ir buvo užkastas, 
kad turėtų kuo maitintis, 
paaugs ir sustiprės. O tą darbą štai gražios. įvairiaspalvės ‘Ma- 
atlikę. jų tėvai eina į talką ki- rytės’ arba “Dievo karvutės”, 
tiems vabalams, kuriems taip Tos mums labai naudingos. Jos 
pat padeda palaidoti kokią žiur- ieško, kur yra koks krūmas ar 
kę. viščiuką, paukštelį ir tuo pa- i medis nusėtas trandimis, ėdan- 
rūpinti maisto būsimajai kartai, ėjomis lapus ar žiedus. Čia joms 

tikra puota, nes jos labai mėgs
ta tokį užkandį ir per visarą 
. kiekviena “karvutė” sunaikina 

Nors jis ir vadinamas skruz- mažesniais gyvūnėliais, bet jo tūkstančius tų žalingų griauži- 
dėlių “liūtu”, bet yra paprastas vikšrai tai tikri klastininkai. kų. Kai kurios vapsvos taip pat 
vabalas, panašus į žiogelį muzi- Jie suranda takelius, kuriais bė- medžioja smulkius kenkėjus, 
kantą. Jis pats minta už savelgioja skruzdėlės ir čia paspen-1 “M. L.”

kurie tą negyvėlį 
kad jis neterštų 
Kodėl jie tai daro.1

I

I

Skruzdėlių Liūtas — Klas tingas Plėšikas
i

Visi, kurie norėtumėte bei 
jausdami atlikti patriotinę pa
reigą, parėmimu Lietuvių die
nos, Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, kviečiami įsigyti, tos 
dienos atžymėjimui ženkleliai. 
Ženkleliai galima gauti ir “Dar
bininko” administracijoj. Kai
na 25c.

Juozas Kasinskas
Ine.
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