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p. Jurgis Kiaunė, Lietu
vos Prekybos mokyklos 
direktorius, kuris atvyko 
iš Lietuvos į Jung. Valsty-; 
bes įvairiais tikslais, ture-: 
jo pasikalbėjimą su Broo- 
klyno tautininkų laikraš
čio “V-bė” štabo bendra- j 
darbiu, p. Kiaunė tarp ki-j 
tų savo įspūdžių pareiškė- 
štai ką: “Lietuvos paviljo
nas yra gražus ir prašmat
nesnis už kitų to pat dy
džio tautų, bet reikia pa
sakyti, kad jis galėjo būti 
daug įdomesnis, turtin
gesnis geriau atvaizduoti 
Lietuvą ir jos kultūrą. Ap
lankiau daug muziejų ir 
kitų New Yorko lankytinų 
vietų. Didingi tai pastatai, 
kurie savo didumu ir tech
nika stebina keleivį. At
lankiau lietuviškas bažny
čias — gražios ir jaukios, 
tai yra šventovės, kuriose 
lietuvio siela gali pailsėti 
ir susiraminti triukšmin
gam New Yorke. Be to, 
šios šventyklos atlieka di
deli tautinės vienybės ir 
vieningo susibūrimo dar
bą. (Mūsų pabraukta. Re
dakcija).

p. Kiaunė apie lietuviš
kas bažnyčias pasakė tik
rą tiesą. Tik gaila, kad 
tiek daug mūsų brolių lie
tuvių, net šimtaprocenti
nių tautininkų tas mūsų 
išeivijos šventyklas žemi
na ir šmeižia. Jųjų spauda 
įvairiais būdais stengiasi 
atitraukti lietuvius nuo tų 
šventyklų, kurios kaip ir 
p. Kiaunė sako, atlieka di
delį tautinės vienybės dar
bą. -
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Helsingfors, rugp. 28 
1 Vokietijos atstovybė Suo
mijoj painformavo Suomi
jos žinių agentūrą, užgin- 
čvdama žinias, kad Vokie
tijos - Rusijos nepuolimo 
sutartis būtų padaryta 
Suomijos, Latvijos. Esto- 
nijos ir Lietuvos kaina. 
Kain iau buvo rašvta, kad 
Vokietija pasirašydama 
nepuolimo sutarti su Rusi
ja pasidalino Baltijos val
stybes. Dabar tai vokie
čiai paneigia ir sako, kad 
nieko panašaus nebuvo pa
daryta.

i

Beveik Pusė Gailestingųjų 
Seselių Vokietijoj Yra Kat. 

Vienuolės

Vokietija Ramina Baltijos 
Valstybes

Gražusis Lietuvos gamtos vaizdas

Anglija Paruošė Atsakymą
i

LDS Naujos Anglijos Apskri* Londonas, Anglija, rugp. 
rio Suvažiavime 28 ~ Anglijos vyriausybė CI0 nuvažiavimas paruošė Vokieti jos kancle- 

----------- riui Hitleriui atsakymą į 
pasiūlymus, kuriuos atve
žė iš Vokietijos britų am
basadorius Henderson. bū
tent, Dancigo, lenkų kori
doriaus ir kitais klausi
mais. Anglijos pasiuntinys 
Henderson orlaiviu vyksta 
i Berlyną ir veža savo val
džios atsakymą Hitleriui. 
Spėjama, kad Anglija at
metė Hitlerio reikalavi
mus ir pakartoja savo pa
sižadėjimus Lenkijai.

Maldos Už Taiką Katalikų 
Bažnyčiose

Paskutinėmis statisti
kos žiniomis, visose Vokie
tijos ligoninėse vra 14,868 
gailestingųjų seselių, ku
rios yra katalikų vienuo
lės. Gailestingųjų seselių i 
protestančių yra 10,691,! 
pasauliečių 6,112, Raudo-: 
no jo Kryžiaus seselių apie j 
4,000, o nacionalsocialis- 

į čių, vadinamų “rudosiomis 
į seslėmis” dėl jų rudos uni
formos — tik 607.

-

Lenkai Kasa Apkasus

Dancigas Ir Koridorius Turi Grįžti 
Vokietijai

Į Lietuvą Atvyks Estijos 
Kariuomenės Vadas Gene* 

rolas Laidoneris

Pirmadienį, rugp. 28 d., 
n. S. Ulcickas, LDS 65-tos 
kp. finansų sekretorius, 
prisiuntė kuopos finansinį 
raportą ir su juo $15.00 In- 
tertvpos fondui. P-nas S. 
Ulcickas rašo: “LDS 65-ta 
ko. suruošė kortavimo va
karėlį naujos ‘Darbininko’ 
Intertypos naudai ir pada
rė pelno $15.00, kuriuos 
sykiu su raportu ir siun
čiu”.

Labai dėkoju gerb. LDS 
65-tos ko. nariams už nuo
širdų pasidarbavimą ‘Dar
bininko’ naujos Interty
pos fondui.

Varšuva, Lenkija, rugp. 
i 28 — Lenkai mieste ir pro
vincijoje kasa apkasus. 
Sakoma, kad pats miesto 
burmistras kasė apkasus 
miesto parke. Jau dabar e- 
sa gali pasislėpti anie 300, 
000 gvventoiu apkasuose.

Geležinkeliais susisieki
mas tarp Lenkijos ir Vo
kietijos nukirstas. Prane- 

j ša, kad Lenkijos konsula
tai Rytinėje Prūsijoje ir 
Moravijoj atkirsti nuo 
Varšuvos. Lenkai įsitikinę,

i kad Vokieti ja pasirašius 
su sovietais nenuolimo su
tarti neteko draugu. “Val
stvbės, kurios buvo įtrau
ktos į aši pasilieka neutra
lios”, sako lenkai.

I

Bedieviu Literatūra Duoda 
Nuostolius

CHESTER, PA.
EKSTRA SUSIRINKIMAS
Rengia LDS 19 kuopa rugsėjo 

1 d.. 7:30 vai. vakare parapijos 
svetainėje. Prašome visus na-, 
rius atsilankyti. Šis susirinki
mas yra svarbus tuo, kad bus 
svarstomas konstitucijos pro
jektas, ar priimti ar ne; taip 
pat bus priimti naudingi nuta
rimai dėl seimo, kuris įvyks 24, 
25 dd. rugsėjo 1939 m. Atsi
lankykite patys ir atsiveskite

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO

Laivakorčių

Berlynas, Vokietija, rug- kovoje, kad atitaisyti klai- 
piūčio 28 , _ ~
diktatorius Hitleris, atsa-i kovotų tą klaidą palaiky- 
kydamas Prancūzijai laiš-iti”.
ku premjerui Daladier, pa-j Hitleris primena Pran- 
reiškia, kad Dancigas ir cūzijos premierui, kad nuo 
lenkų koridorius turi būti 4nrijungimo Saaro krašto 
prijungtas prie Vokietijos 1935 m. prie Vokietijos jo- 
be jokių derybų su lenkais.1 ki klausimai neskyrė Vo- 
Bet tas dar nereiškia, kad kieti jos nuo Prancūzijos.

Visas laiškas yra kaip 
prašymas, kad Prancūzija 
nesikištų i Vokietijos gin
čus su Lenkija.

Tas parodo, kad Hitleris 
karo bi jo ar nenori. Karo 
nenori ir kitos valstybės, 
o ypač jų gyventojai. Gal 

i tik vienas Stalinas laukia 
karo, nors jis pats su savo 

; armija, kaip jau buvo ra
šyta, pradžioje nestotu į 

ikara. lauktu kol kariau
jančios valstvbės nusilp
nėtu. Maskvos kominter- 

diktatorius nas jau išsiuntinėjo laiš- 
sakojkus komunistų partijai. 

Į kur aiškiai pasako, kad 
kariaujan

čioms valstybėms bus sie
kiama sukelti pasaulinę 
revoliucija.

- - — |--------- --------------------------------------- ------------ -------------------7----------------

Vokietijos. da, kadangi Prancūzija

r
Hitleris uždarytų duris 
deryboms kitais klausi
mais.

Hitleris sako, kad jis jo
kiu būdu negalįs įtikinti 
lenkų, kad protingai su
prastu padėtį. “Jeigu kiltų 
konfliktas. Lenkijai būtų 
didžiausias pavojus, nepai
sant kas laimėtu”, sako , 
Hitleris laiške Daladier’ui 
“Lenki ja vistiek būtu pra
laimėtoja. kaip jūs nežiū- “ 
rėtumėte”.

Vokietijos 
laiške Daladier’iui 
kad jeigu dėl dabartinės 
krizės “mūsų šalis būtų nusilpnėius 
priverstos vėl susitikti ka
ro lauke, aš turėčiau vado
vauti mano žmonėms to je

Maskvos bedieviu knygų 
ir laikraščiu leidykla, kaip 
pranešama iš Maskvos, pa
staraisiais savo veiklos 
metais turėjo 4,5 milijono 
rubliu nuostolių. Puse šito 
deficito padengs valdžia o 
antrą pusę komunistų par
tija.

v •

savus draugus. Turėtų rūpėti 
visiems darbininkų reikalai, nes 
tik visi susibūrę į būrį, galėsi
me susilaukti geresnės ateities.

LDS 19 kuopos 
J. Kodis, rast.

I

MASKVOJ SUŠAUDY
TAS GARSUS KOMU

NISTAS

LIETUVOS - VOKIETIJOS 
SUSITARIMAS

—
’ -!°t28. d'! Anglija Uždarė Jūras BritųKaunas,

— Šiomis dienomis Lietu
va ir Vokietija susitarė dėl 
finansinio atsiskaitymo 
turtui Klaipėdos Krašte 
ir Lietuvos muitinių 
mo Klaipėdos uosto 
vojoj zonoj.

Siuntiniams

veiki- 
lais-

Surado Didelius Bažnytinius 
Turtus

I

Sekmadienį, rugp. 27 d.. 
Greenfield. Mass., Knights 
of Columbus svetainėje į- 
vyko LDS Naujos Anglijos 
apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo 24 atstovai iš 7 
kuopų. Iš dvasiškių daly
vavo tik kun. J. Petraus
kas iš Montello, Mass.

Suvažiavimo vedėju bu
vo apskričio vice-pirminin- 
kas p. A. Zavadskas, rašti
ninku apskričio raštinin
kas p. T. Versiackas.

Referatą skaitė p. St. 
Bugnaitis, Worcesterio 
LDS 7 kp. narys.

Kada viso pasaulio di-i Seimo atstovais išrinkti 
olomatai, vyriausybinin- np. J. Smilgis iš Cambrid- 
kai ir karininkai mobili- ge ir p. Mažuknaitė iš 

VVorcester.
J apskričio valdybą iš

rinkti veik visi tie patys gai paminėta Lietuvos ka- 
išskvrus pirmininką. riuomenės šventė, rugsėjo

Pažvmėtina. kad šiame 8 diena. į kurią, numato- 
_______ _____ ______ ___  apskričio suvažiavime da- ' ma. atvyks ir Estijos ka
ta specialiai melstis už tai- lyvavo ir Atholio LDS kuo-' riuomenės vadas genero- 
ka. Jo Šventenybė Popie- pos atstovai, kurie jau se- las Laidoneris. 
žius Pijus XII, privačioje niai buvo bedalyvavę. 
koplyčioje, Castel Gandol- 1 x
fo meldėsi už taiką.

zuojasi ir ginkluojasi, tai 
iš Vatikano niaukia pakar
totinas įsakymas melstis 
už taiką pasaulyj. Pereitą 
sekmadienį visose katali
ku bažnyčiose buvo įsaky-

Japonijos Kabinetas 
Rezignavo

D.

Suvažiavimas buvo tvar
kus ir gražus. Visi dideliu 
pasiryžimu nutiesė planus 
ateities darbams.

Tokyo, Japonija, 
28 d. — Premieras 
Kiichiro Hiranuma 
savo ir savo ministrų kabi
neto rezignaciją. Ministrų 
kabineto rezignaciia buvo 
jaučiama tuoj po Vokieti
jos su Rusija pasirašvmo 
nenuolimo sutarties. Japo
nija pareiškė protestą Vo

kietijai dėl tos sutarties, 
nes ji turėjo sutartį su Vo- 

i kieti ja ir Italija prieš Mas
kvos kominterną.

Londonas, rugp. 28 d. — 
Anglijos laivyno vadovybė 

Į laikinai uždarė Vidurže
mio ir Baltijos jūras britų 

i laivams. Uždrausta plauk
ti Viduržemio ir Baltijos 
jūrose ne tik pasažieri- 
niams. bet ir prekiniams 
britų laivams.

Prancūziioje Paskelbta 
Generalė Mobilizacija

Kaunas, rugpiučio 25 d.
Šiais metais bus iškilmin-

2,500,000 Ginkluotų Vyrų 
Vokietijoje

Berlynas, rugp. 28
Pranešama, 
jau užbaigė 
karui. Kariuomenė, kurią 
sudaro 2,500,000 vyrų, sto- 

nuoširdumą ir vaišingu- vi gerai apginkluota ir lau- 
mą. kia įsakymo pradėti veikti.

Greenfieldo LDS kuonos 
nariai labai nuoširdžiai 

rugp. priėmė apskričio atstovus. 
Baron Visi jautė tikrą lietuvišką 
įteikė

kad Hitleris 
pasiruošimą

Hitlerio Reikalavimai Lenkijai
Mirė Lietuvos Atstovo 

Žmonos Tėvas

Vokietijos - Prancūzijos 
Rubežiai Uždaryti

Paryžius, Prancūzija, 
Rugp. 28 — Praneša 
Strasbourgo. kad Vokieti
jos ir Prancūzijos rubežiai 
uždaryti.

Dancigas Apsiginklavęs 
Laukia Karo

IS

Anglų laikraščiu korės-: 
| nondentai praneša iš Mas
kvos. kad šiomis dienomis 
viename Maskvos kalė ji- į 
me buvo sušaudytas Belą 
Kūnas, kuris išgarsėjo 
1919 metais Vengrijoje, iš 
ži dvdamas daugiau kaip 
1C.000 nekaltu žmonių. 
Anglu laikraščiai sako,

Paryžius. Prancūziia, —
Rugp. 28 — Prancūzijos 

sluoks-

kad Belą Kūnas buvęs nu- nistams. tikinčiuiu iš baž-
V A A_* >• i — V • 1 _ * A * * _

Sov. Rusijos snauda pra
neša, kad darant kasinė
jimus prie Poltavos, kur 
prieš 300 metų Petras di- 
dvsis laimėjo garsųjį isto
rinį mūšį su švedais, rasta 
didelės vertės bažnytinių
brangenybių. Iš viso rasta diplomatiniuose 
132 auksiniai ir sidabri- niuose sakoma, kad Hitle- 
niai kielikai, kryžiai, žva
kidės. jungtuvių karūnos 
ir kt. Radiniai esą iš 17 
šimtmečio. Aiškinama, jog 
tie bažnytiniai daiktai pa
imti iš Poltavos Išganyto
jo cerkvės ir po rusu revo
liucijos įsigalėjus komu-

rio atsakymas Prancūziiai 
nablogina padėtį. Valdžia 
isakė ^vventoiams iš Pa
ryžiaus išsikelti. Paskelb
ta generalė mobilizacija. 
Prancūzai laukia susikirti
mo vokiečiu su lenkais. 
Karas ar taika dabar pri
klauso nuo Angli jos. Pran-

i šautas paties Stalino parė
dymu.

nvčios buvo paimti ir už
kasti žemėje.

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 28 — Vokietijos dik
tatorius Hitleris pereitą 
šeštadienį paskelbė savo 
reikalavimus Lenkijai, ku
riuos įteikė Anglijos pa
siuntiniui Hendersonui, 
kad parvežtų savo vyriau- 

> reikalavi
mai, kad pašalinti karą, 
yra šie: 1. Dancigas turi 
būti pri jungtas prie Vokie
tijos be jokių derybų; 2. 
Vokietija duoda Lenkijai 
laisvą naudojimąsi kori
dorium 10 metu, jeigu 
Lenkija duotų Vokietijai 
kelia per koridorių; 3. Vo
kietija sutinka tartis su 
Lenkija kitais klausimais; 
4. Hitleris pasiruošęs pasi
rašyti su Lenkija panašią 
nepuolimo sutartį kaip su 

Londonas. Angliia. rugp. sovietais.
28 — Anglijos valdžia pa
darė pirmuosius žingsnius 
sumobilizuoti savo finan
sus užsienvi. kuriuos galė
tu panaudoti pirkimui ka
ro medžiagos. Remiantis 
ansigynimo įstatymu už
dėjo draudimą parduoti 
akcijas užsienvi. ir visi tu- 
rintieii tas akciias turi 
pranešti Anglijos bankai.

Thompson, Conn. — 
Penktadienį, rugp. 25 d. 
mirė p. Radzevičius, po
nios Žadeikienės, Lietuvos

t> VorlpiVip, c t1 sybei. Hitleriop. P. Zadeikio žmonos, te- _f_. ,__j____

vas. Mirė susirgęs širdies 
liga. A. a. Radzevičius gy
veno ir dirbo Marianapo
lio kolegijos ūkyje.

Poniai Žadeikienei ir Lie
tuvos pasiuntiniui p. P. Ža- 
'deikiui reiškiame gilią už- 
; uojautą.

Dancigas, rugp. 28 — 
Dancigo naciai apginkluo
ti ir laukia karo Vokietijos 
su Lenkija, kuris esąs ne-j 
išvengiamas. Visas mies
tas karo stovyje. Sekma
dienį išleistas įsakymas 
taupyti maista. Dancige-i 
čiai jau negali pirkti grieti 
nės, nes visas pienas rei
kalingas gaminimui svies
to. Lenkija sulaikė prista- 
tvma maisto į Dancigą. 
Orlaiviams uždrausta 
skraidyti virš Dancigo, iš
skyrus militariams ir val
džios orlaiviams. Nuo 15, 
000 iki 20,000 kareivių sto
vi rubežiu sargyboje. Ka
reiviai stovi apkasuose, 
kurie vra apjuosti vieline 
tvora. Vokietijos karinis 
laivas Schleswig - Holstein 
stovi arti Westenlatte, kur 
vra Lenkijos amunicijos i 
sandėliai. Dancigiečiai sa-j 
ko. kad jau vra Padėtos 

tuos sandėlius iš-

Į

cūzai laukia ką pasakys; minos tuos sandėlius iš 
Anglija. : . [sprogdinti bile momentu.

Anglija Pertvarko Indėlius 
Europoje

Lietuvos Žemės Okio Minis
tras Išvyko | Parodą 

Sovietų Rusijoje

Anglijos pasiuntinys 
; Hitlerio pasiūlymus įteikė 
savo valdžiai, kuri svarsto, 
ir kuri pasižadėjo atsakyti 
gal būti antradieni, rugp. 
29 d. Taigi dabar tik ir lau
kia Anglijos atsakymo. 
Kaikurie diplomatai sako, 
kad Anglija greičiausia iš 
principo priims Hitlerio 
reikalavimus ir privers 
Lenkiją pasiduoti. Jeigu 
Anglija priims, tai ir Pran
cūzija nusileis. Spėjama, 
kad įvyks dar viena “Mu- 
nicho” konferencija be 
Lenkijos. Tačiau į ją bū
sianti pakviesta ir sovietų 
Rusija.

Hitleris dėl rimtumo pa
dėties atidėjo nacių šven
tės minėjimą neribotam 
laikui, kuris turėjo įvykti 
Niuremberge.

Į
I

Kaunas, rugpiūčio 28 d. 
— Sovietu Rusijos vyriau
sybės pakviestas Žemės Ū-! 
kio Ministras dr. Krikščiū- 
nasiišvyko į ten vvkstan-i 
čia didelę žemės ūkio paro
dą.

X
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Antradienis, Rugpiūčio 29. 1939

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Italija Nesiruošianti Karui Vokietija Nutraukė Susisie

kimą Su Pasauliu
Roma. Italija, rugp. 28— 

Italija vis dar tikisi, kad 
Vokietijos - Lenkijos gin
čas dėl Dancigo ir korido
riaus bus taikiu būdu iš
spręstas. Italija nedaro jo
kio ypatingo pasiruošimo 
karui. Pašaukė tik dviejų 
naujų klasių naujokus, 
kuriems Įsakyta suvažiuo
ti tik rugsėjo 3 d. Mussoli
ni. atsakydamas Kanados 
vyriausybei. užtikrina, 
kad jis panaudosiąs visas 
priemones palaikyti pasto
vią ir tikrą taiką Europo
je. Tačiau Italijos valdžia 
pažymi, kad taika priklau
so nuo Anglijos ir Prancū
zijos. o ne nuo Lenkijos. 
Dancigas nesąs vienintelė 
priežastis kilusių nesusi
pratimų. Dar yra Tunisi- 
ja. Džibuti ir Suezo kana
las. Jeigu ivvktu taika, tai 
Italija už tai tikisi kokio 
nors atlyginimo.

abonentai ėmė knygas į 
namus 148,394 kartus, o 
jau per 1939 metų pirmąjį 
ketvirtį 190,143 kartus. 
Reiškia, padaugėjo 41,749. 
Pažymėtina dar ir tai, kad 
daugiau knygų pradėjo 
skaityti ūkininkai, darbi- 

'ninkai ir amatininkai. Per 
paskutinį ketvirtį ūkinin
kų — knygų skaitytojų 
skaičius padidėjo iš 9,401 
į 16,793, darbininkų iš

DAKBININKAB 

“Open Up Wide Now”
2

Berlynas, Vokietija, rug
piūčio 28 — Pereitos sa
vaitės pabaigoje Vokieti
jos valdžia nutraukė susi-' ....
siekimą telephonu. tele- 3 j’6.629“amatininku 
srafu ir radio sesioms va- iš 26O2 j 4 196 Taip į 
landoms. Visus savo laivus didėjo ir lan.
atšaukė is kitų valstybių kvtoj skai<Hus_ 1938 me. 
uostų. Laivų vadovybėms;paskutinį ketvirtį jas 
jsakyta būti pasiruosu- apLankė 168.219 asmenų. ol 
slo.n}8.dar\tl ta’ kas 1939 metų pirmąjį ketvirtį; 
anksčiau slapta pranešta 195897 Skaityk-1

los lankytojų didziausį 
skaičių pagal verslą (iš
skyrus moksleivius) suda
ro darbininkai, ūkininkai 
ir amatininkai.

darvti. Hitleris sušaukėI 
specialę praliamento sesi
ją. kur jis pasakė karingą! 
kalbą. Parlamento atsto
vai karštai priėmė Hitlerio 
kalbą ir pareiškė vienbal
siai sutikimą su jo politi
ka.

Japonai Skaldo Antausius 
Vokiečiams

Japonų kareiviai pradėjo 
terorizuoti vokiečius Japo
nijoj ir tose Kinijos daly
se, kurias jie turi užėmę. 
Jau ne vienam vokiečiui 
apdaužė antausius.

Susirinko Sovietų Rusijos 
Seimas

A ...

Maskva. Rusija, rugp. 28 
— šiandien susirinko so
vietų seimas užtvirtinti 
Vokietijos - Rusijos ne
puolimo sutartį. Premje
ras — užsienių reikalų ko
misaras Molotov padarys 
pranešimą apie Vokietijos- 
Rusijos susitarimą. Mar
šalas Vorošilov, pasikalbė
jime su laikraštininkais, 
pasmerkė Angliją. Pran
cūziją ir Lenkiją, kad jos 
neleido sovietų raudono
sios armijos eiti per Len
kijos žemę, ir todėl turėję 
nutraukti derybas suda
rymui 
sutarties. ' ' ' naąjį parašiutą, niekas ne-

Užsienių diplomatiniuo- norėjo jo išbandyti: bijojo, 
se sluoksniuose kalbama. Tada profesorius paprašė 
kad Prancūzija nutrauks 
sutartį su sovietų Rusija.

Kaip Buvo Išbandytas 
Pirmasis Parašiutas

neseniai 
iššoko iš 
kilometrų 
laimingai

Kaunas — Šiomis dieno
mis Karveliškių kaime, 
Žiežmarių vaisė., perkū
nas trenkė į Ratkevičiaus 
gyvenamąjį namą. Pri
trenkė du Ratkevičius, 
vieną 79. kitą 43 metų am
žiaus, Ratkevičiūtę 45 me
tų amž. ir pas Ratkevi
čius svečiuose buvusią An
tanavičiūtę 45 metų amž. 
ir pas Ratkevičius svečiuo
se buvusią Antanavičiūtę 
45 amž. Pradėjus namui 
degti, trys pritrenktieji 
sąmonę atgavo, o A. Rat
kevičius (79 metų amž.) 
sąmonės neatgavęs kitų 
buvo iš degančio namo iš
neštas. Jis sąmonę atgavo 
tik kitos dienos rytą.

Dabar su parašiutais 
šokti iš lėktuvo pavojus 
labai nedidelis; 
Sovietų lakūnai 
lėktuvo net iš 8 
aukščio ir tai
nusileido. Šokimas su pa
rašiutu pasidarė net savo
tiškas sportas.

Bet kai prancūzų profe- 
i trijų jėgų militarės sor*ius Fontažas išrado pir-

valdžios žmones, kad leis
tų tam reikalui panaudoti 
kurį nors mirti pasmerktą 

Ant Marso Yra Daug Sniego nusikaltėlį. Gavęs leidimą, j 
jis nuėjo pas vieną tokį ir 
sako':

— Pačiam vis tiek reikės 
mirti. Bandyk šokti iš lėk
tuvo su parašiutu: jeigu 
pasiseks, tai ne tik gyvybė 
bus dovanota, bet dar ir 
pinigų gausi.

Nusikaltėlis sutiko, ir jo 
žygis pasibaigė laimingai. 
Po to jau daug kas sutiko 
šakti. “M. L.”

Iš Blemfonteino. Pieti
nėj Afrikoj, praneša apie 
naujus Marso stebėjimus, 
kurie padaryti tenykštės 
observatorijos. Didelis vė
jas pirma trukdęs Marso 
stebėjimą, nes teleskopas 
labai jautrus vėjo pover- 
žiam. Vėliau orui nurimus, 
astronomam pasisekė pas
tebėti. kad Marso šiaurinio 
ašigalio “baltoji kepurė’’ 
plinta. Manoma, kad tai 
grandiozinė sniego audra, 
kuri apėmusi milijonų 
kvadratinių kilometrų dy
džio Marso plotą.

»

i
i
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Benoetta, one oi the favorite greyhounds in the eztenzįvn Įgenaato of 
Mtea Freda Koontz. who gavę up the practice of lav to bcaed the 
-aristocrats of dogdom." ąuietly submits to a slight bit of dental surgery. 
Miss Koontz is one of the mosi pręfflloent ft omen greypound ovoers dov 
racing at Wonder;and. Revere.

r 
k.

Vokiečiai Bėga Iš tientsino Naujoviška Žvejyba

Dėl Užmiršimo Iš MHiįonie- 
riaus Pasidarė Elgeta

Buvę Bajorai Kori Gauti 
Papildomo Atlyginimo

Kaunas
laiku labai gausiai suva-

Paskutiniu

Atsargos Karininkai Įparei
gojami Stoti Į Šaulių 

Sąjungą
♦ .

Kaunas — Atsargos Ka-
žiavo į Lietuvą seniai par- rininkų Sąjungos pirmi

ninkas ats. pik. Merkys 
paskelbė įsakymą, kuriuo 
visi atsargos karininkai į- 
pareigojami stoti į Šaulių 
Sąjungą padėti šauliams 
ruoštis ginti savo tėvynę.

celiuotų dvarų savininkai, 
dvarininkai, kurie jau dau
giau kaip 20 metų gyvena 
Lenkijoj. Dabar tie buvę 
Lietuvos bajorai lankosi į- 
vairiose įstaigose ir ieško 
priemonių, kaip gauti atly
ginimo už nusavintus dva
rus. Kai kurie iš jų buvo 
gavę atlyginimo pinigais 
arba mišku, bet dabar dar 
norėtų papildomai gauti.

Šie buvę mūsų ponai 
kreipiasi į tvirtus advoka

tus, tačiau pastangos tuš
čios, nes už teisėtai pada
rytus veiksmus sunku bus 
išprašyti atlyginimo.

i 
Į 
i 
i
I

I

I

Šių Laikų Dvarinin
kų'Puotos'

Kaunas — Ispanijos pa
siuntiniu Lietuvai paskir
tas Don Louis de Olivarez 
Cande de Artazes, kuris 
rugpiūčio mėn. pradžioje 
atvažiuoja į Kauną įteikti 
savo skiriamuosius raštus. 
Naujas Ispanijos pasiunti
nys nuolat reziduos Rygo
je. Lenkijos pasiuntinybės 
Lietuvai I sekretorius M. 
Zalienskis atšauktas iš sa
vo vietos ir paskirtas I se
kretorium Lenkijos pa
siuntinybėje Helsinkyje. Į 
savo naują paskyrimo vie-

Shanghai, rugp. 28 —Vo
kiečiai bėga iš Tientsino' 
po to, kada japonų žanda- Cullberis Motto Grosso ne- 
rai ne vienam Vokietijos įžengiamose 
piliečiui apdaužė antau
sius. Japonai, kurie iki pe
reitos savaitės laikė pa- 
earboje Vokietijos nacių vi naudojamas žvejybai, 
svastiką, nuėmė tą nacių J
ženklą, kur tik jis buvo iš
kabintas. Japonams įsaky
ta niekur neužkabinėti an
glų ir nekelti jokių demon
stracijų prieš anglus.

Brazilijos tyrinėtojas

I

girių glūdu
mose surado iki šiol neži
nomos rūšies medį ršalcu 
vadinamą. Ršalčas, čiabu-

Paskutiniu laiku į Kau- savo naują paskyrimo vie
ną atvažiavo vienas Uk- tą išvyks rugpiūčio 2 d. 

• mergės a.ps. dvarininkas Naujuoju Lenkijos pasiun- 
' R., kuris ryžosi gelbėti kai tinybės Kaune I sekreto- 

" rium paskirtas Varšuvos 
jU. R. M. patarėjas Ber- 

nard Fuksiewiecz, kuris 
jau laukiamas Kaune.

kuriose įstaigose skolose 
' paskendusį savo dvarą. 
Čia sutiko draugų, kurie 
jam aiškino, kad “viskas 
atsitaisys į senovę”. Iš to 
džiaugsmo dvarininkas su
ruošė Duotą, per kuri* pra
gėrė paskutinius centus. 
Neturėjo kur nakvoti, to-s 

.dėl nusirengė ir atsigulė 
ant suoliuko. Žinoma, pa
teko į daboklę, o iš ten į 
teismą, kuris jį nubaudė 
25 lt. bauda arba 3 par. a- 
rešto.

Vaiky Vežimėliai Su 
Muzika

Sarajeve, Bosnijos mies
te Jugoslavijoje, šiomis 
dienomis buvo įvykis, ku
ris mėsininką Petrą Kam
pų beveik elgeta padarė. 
Tasai mėsininkas buvo la
bai turtingas žmogus; ban
kuose jis buvo pasidėjęs 
milijonus dinarų, be to, 
namie laikydavo grynais 
pinigais bent keliasdešimt 
tūkstančių. Prieš kokį mė
nesį jis sumanė važiuoti a- 
tostogų ir ėmė galvoti, 
kur čia jam padėjus visas 
banko indėlių knygeles ir 

' grynuosius pinigus. Begal- 
i vojant jam dingtelėjo į 
j galvą visą tą lobį gražiai

Kaunas — Viešųjų Vals
tybinių Bibliotekų surink
tais duomenimis 1938 me

stais per paskutinį ketvirtį

Jūs Galite Sutaupyti Pinigų, Įsigydami 
Automatišką Aliejinį Bumerį 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Mmneapolis - Honeywell kontroliais 

ir 275 gal. tanka
Maži Mėnesiniai Išsimokėjimai. 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

Japonija Nori Atgauti Angli
jos Ir Jung. Valstybių 

Draugingumą

Vokietijai pasirašius su
tartį su sovietais, Japoni
jos vyriausybė keičia savo 
užsienio politiką. Ji nori 
atnaujinti santykius su 
Jung. Valstybėmis ir An
glija. Kinijoje japonai su- 
aikė visokį judėjimą prieš 

anglus.

Lietuva Parengė Geležinke
lių Projektą

surišti į drobulę ir paka
lanti vonios kambaryje, 
Juškų skylėje. Taip jis ir 
padarė.

Puikiai praleidęs atosto
gas, Kampus sugrįžo na
mo ir sumanė išsimaudyti. 
Liepė gerai iškūrenti vonią 

I ir pradėjo maudytis...
Staiga namiškiai išsi

gando, pamatę, kad Kam
pus visas nuogas ir šlapias 
Įbėgo į kambarį; jo veidas 
buvo visas persimainęs, 

j Mat, besimaudydamas jis 
{atsiminė juškų angoje pa
kabinęs savo visą milijo
ninį lobį! Kai patikrino, 
berado tik į anglį pavirtusį 
popiergalių gniužulą. 
Kampui iš to sielvarto pa- 

j kriko nervai, ir dabar jis 
gydosi ligoninėje. ‘M.L.’

i 
i

i 
i

Medis užauga iki 2—3 m. 
aukščio, o jo kamienas ir 
šakos priaugę vienas prie 
antro prisispaudusių dyg
lių. Dygliai buki, trumpi, 
pilni lipnių sulčių. Jie van
denyje minkštėja, lipnio
sios sultys skiedžiasi. Dyg
lių pagalba žvejojimas ga- 
na nepaprastas. Čiabuviai 
prirenka daug dyglių ir su
meta į vandenį, kur jie iš
tirpsta. Lieko tik plonytė 
žievė. Netrukus į vandens 

į paviršių išplaukia būriai į- 
vairaus didumo žuvų. Žu
vys esti apsvaigusios ir 
lengva jas plūduruojan- 
čias surinkti. Kurį laiką 
paviršiuje ] 
sios žuvys atkunta ir vėl bet taip energingai, kad ji 
slepiasi. i visą laiką drebėjo dėl savo

Ršalčų sultys dar varto-. SY5^ Bet lokys pasuo
jamos svaigalų gamybai. de vegetaras ir mer-
Iš jų pagaminti svaigalai >na tvirtą nakų nuo jo veikiamo!, kol labai WežL! PasPruk°- SP^a' kad lok-vs

I

Prancūzų laikraščiai pra
neša, kad Paryžiuje parda
vinėjami vaikų vežimėliai, 
kuriuose įtaisyta muzika. 
Tie vežimėliai labai greitai 
plačiai paplito. Vežimėlio 
kojūgalyje yra įtaisytas 
mažas patefonėlis. Jei vai
kas pradeda klykti ir rei- 

lio cirko pabėgo lokys, ku- ^ia, motinai nuraminti, tai 
ris apsigyveno viename ur- <

Neįtikėtina Istorija

Iš vieno Konstantinopo-

ris apsigyveno viename ur- ji ima groti. Pagaliau ir 
ve ir slapstėsi nuo žmonių.: vaiką migdant nebereikia 
Vienai merginai dirbant motinai dainuoti lopšinės, 
laukuose ją užpuolė lokys nes visa tai padaro plokš- 
ir pasikišęs po pažaste, teles. Jeigu vaikui neuž- 
besispardančią, nusigabe- tenka vienos plokštelės, tai 
no į savo urvą. Ten prieš motina čia pat automatiš- 

į ją jisai išpildė visus cir- 
paplūduriavu- * kuose išmoktus numerius, 
ii __ a  • _ — i i« .. . • • . • • Į

kai paspaudusi mygtuką 
gali pakartoti dainelę, kol 
vaikas užmiega.

Kaunas — Geležinkelių 
Valdyba, kaip tenka patir
ti, parengė plačiųjų ir Kai 2 — 3 dienas pastovi 
siaurųjų geležinkelių tink- dingsta visas svaigumas. 
lo plėtimo projektą. Pro
jekte numatyta pastatyti 
platųjį geležinkelį Kazlų- 
Rūda — Šakiai — Skirsne
munė — Jurbarkas—Kar
tena — Endriejavas —Ku
liai — Kartena — Darbė
nai — Šventoji. Be to, pro
jekte numatyta sujungti

Kaunas — Vietoje tra
giškai mirusio Seimo na
rio K. Graužinio pagal rin
kimų sąrašą iš eilės į Sei-

I buvo pasiilgęs kokios nors mą turėtų įeiti kandidatas 
’ nnhlikns ir tnHpl narsitpm- agronomas Ksaveras An- 

kad drašiūnas iš Ukmergės ap-
dyglių į sostinę ir tiria che- P8™*1^ 885,0 men8' : skntles' Jis 81UO metu
minę jų sudėtį bei galimu
mą kam nors kitam pritai
kyti.

publikos ir todėl parsitem- agronomas Ksaveras An-

GAISRAS ŽIDIKUOSE

Kaunas — Šiomis dieno
mis žinomasis sportinin
kas - krepšininkas M. 
Ruzgys susituokė su spor
tininke - lengvaatlete D. 
Vitartaite. Vestuvėse daly
vavo ir Amerikos Jungti
nių Valstybių nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas 
ministras Lietuvai Owen 
J. C. Norem.

Židikai — Naktį į rugpiu- 
  čio 7 d. Židikuose (Mažei- 

Kaunas— Paskutiniais kių apskr.) kilo gaisras, 
metais labai sparčiai dau- kuris sunaikino 11 gyvena- 
gėja dviračių įvežimas ir mų ir - negyvenamų tro- 

Kaunadorj su Alyturm Pir-t Lietuvoje. besiM- Be pastoges liko a-
moji linija Kazlų - Ruda — Y* , , , . .^ nip 11 šeimų Nuostoliu Da-šventoji siektų 237 km, o! 1936 m' Parduota aviraciųlPie « P»
antroji 
Alytus — 70 km. Norima 
sujungti Joniškį su Joniš-į 
kėliu per Žeimelį ir Vaš
kus. Toliau, projekte nu
matyta pratęsti siaurąjį Į 
geležinkelį iš Biržų per 
Pandėlį, Rokiškį ir Anta-I 
zavę iki Zarasų. Be to, nu
matyta Antazavę sujungti 
siauruoju geležinkeliu su 
Utena, o Uteną per Uk
mergę su Jonava. Iš viso 
siaurųjų geležinkelių tink
las pailgėtų 329 km.

negyvenamų tro-
Lietuvoje. besiu. Be pastogės liko a-

už 200,000 Lt, daryta už 90,000 Lt.
- už 700,000 Lt,

į kelionėje į Argentiną, kaip 
lietuvių šachmatininkų 

į komandos vadovas.
Kaunas — Jau baigia

mos diplomatiniu keliu ve
damos ekonominės dery
bos tarp Lietuvos vyriau
sybės ir Italijos ir netru
kus numatoma sudaryti 
naują prekybinį susitari
mą.

1938 m. — už 2,100,000 Lt, 
o 1939 m. įvežta dviračių 
jau už 2,200,000 Lt. Spau- 

»i doje keliamas sumanymas, 
" kad Lietuvoje būtų įsteig

tas dviračių fabrikas, 
nebereiktų milijonus 
išleisti į užsienį.

kad 
litų

Kaunas — Valstybės 
Saugumo Departamento i- 
niciatyva nuo rugsėjo 17 
d. Lietuvoje ruošiamas ko
vos su piktu mėnuo tikslu 
kelti ir ugdyti bendrą vi
suomenės taurumą ir tei
singumą.

Kaunas — Šiomis dieno
mis galutinai parengtas 
pieno įstatymo projektas, j 
kuriuo bus tvarkoma vi- • 
daus rinkai ir eksportui i 
skiriamo pieno bei jo pro
duktų sanitarinė ir ūkinė 
gamybos bei prekybos 
priežiūra. Miestuose su ne
mažiau kaip 5,000 gyven
tojų numatoma įvesti pri
valomą pieno pasterizaci- 
ją-

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.

*
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Popiežiaus Pijaus XII Kalba
Rugp. 24, 1939

“Didžio pavojaus valan-> tartis, būdami geros valios 
da iš naujo žmonijai grę- ir atsižvelgdami į visu ben 

!sia; valanda tokių svarbių dras teises, pasitarimais 
išsprendimų, kurioje dva- jie pasieks garbingą taiką. 

Isiška valdžia negali pasi
likti neparaginus žmones 
sugrįžti į teisingumo ir 
taikos kelią. Taip privalo
te ir visi padaryti, kurie e- 
sate prisiėmę atsakomybę 
žmonių gerovei išsaugoti. 
Mes norime, kad Mūsų 
balse visi girdėtų Kristaus 
balsą, Kuris rodo tikrojo 
gyvenimo kelią, Kuriame 
milijonai sielų, pavojaus 
metu, sudeda savo pasiti
kėjimą, Kurio vienas žodis 
gali sulaikyti pasaulio vi
sus trukšmus.

Ir taigi Mes esame su ju
mis, žmonių vadai, valdo
vai, armijų vadai, rašyto
jai, radio pranešėjai, kal
bėtojai, ir visi, kurie pa
kreipiate žmonių mintis ir 
esate atsakingi už jų liki
mą. Mes neapsiginklavę 
nieku kitu, kaip tik tiesos 
žodžiu, ir kada dabar eina 
tarp tautų ginčai ir nesu
tarimai. Mes Dievo vardu 
šaukiame visus į taiką.

Šiandieną, nežiūrint Mū
sų nuolatinių paraginimų 
ir visų pastangų, tarptau
tiniai nesusipratimai pasi
darė didžiai pavojingi; ir 
šiandieną, kada jau gręsiaj 

bus pastatytos stambiausios lenkų pajėgos, tai kelias ^a^fciOj°Pradžia, Mesi 
i VarSnva nraestai Tikini frnntn trinti 1S V1S0S Širdies gllumOS at-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  .................. $4.05
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....................... $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2630.

Neatsižvelgdami į Popiežiaus Pijaus XII ir Prezi
dento Roosevelto įspėjimą, prašymą ir atsišaukimą į 
sveiką protą (“karas viską sunaikina, taika viską ug
do” — Šv. Tėvo žodžiai), lenkai ir vokiečiai griežtai 
pasiryžo rišti savo valstybinius bei tautinius nesusi
pratimus ginklo jėga. Skaitant šiuos žodžius, karas 
jau gal bus prasidėjęs, gi jc-i įvyktų taika, tai būtų ko 
ne stebuklas. A.bu oponentai teigia giną savo gyvybi
nius reikalus ir dėlto nemaną nė pėdos nusileisti. Lai 
ginklai išsprendžia, kuris turi tiesą. Kitais žodžiais, 
kas galingesnis, tas teisingesnis.

Nesiginčysim dėl to viduramžinio principo tikslu
mo (kas kovoje nugali, tas teisingas), o pažiūrėsime, 
kokie laimėjimo šansai silpnesniųjų (lenkų) pusėj, net 
Anglijai ir Prancūzijai gelbstint. Rusams susitarus su 
vokiečiais, lenkų šansai, visuomet prasti, dabar kur
kas sumažėjo. Sovietai gali lenkų visai nepulti. Jiems j 
užteks laikyti stambią kariuomenę Lenkijos pasieny. 
Lenkai taip pat bus priversti laikyti stambią armiją 
rusų pasieny. Tos armijos gali nė nesimušti, bet viena 
kitą turės daboti. Tuo būdu didelė dalis lenkų pajėgos 
bus suneutralizuota Rusijos pasieny. Dancigo korido
rių lenkai turės ginti ir iš Rytprūsių ir iš Didžiosios 
Vokietijos pusės. Tai neįmanomai ilgas frontas. Jei ten

Šitą, Krikščionių Tėvo, 
tarnu Tarno, kuriam Jė
zus Kristus paskyrė val
dyti Bažnyčią, taip svar
biu reikalu atsišaukimą 
teišgirsta visi žmonės. Te
išgirsta stiprieji ir galin
gieji, ir taip elgiasi, kad jų 
galybė nebūtų žmonių ne-

■ laimė, bet apsaugojimas 
tvarkos ir teisių. Jėzaus 

; Kristaus vardu 
kiame pasaulį 

i Mes jaučiame 
kad prie Mūsų 
prisideda visi geros valios 
žmonės, visi, kurie ieško ir

■ trokšta teisingumo, visi, 
kurie kenčia visokius gy
venimo vargus ir kančias. 
Mes žinome, kad prie Mū
sų šauksmo prisideda vi
sos motinos, motinos, nuo 

[kurių bus atskirti vaikai 
ir šeimos suardytos. Jau
nieji taip pat prisideda 
prie Mūsų atsišaukimo. Su 
Mumis yra visa krikščio- 

! niškoji Europa ir visi žmo
nės, kurie trokšta duonos 
ir laisvės, o ne geležies, ku
ri žudo ir visa naikina.

Mes šau- 
į taiką ir 
ir žinome, 

šauksmo
i

i Varšuvą prastai bus apsaugotas. Tiekiui frontų ginti. _ yra ne
vienos Lenkijos pajėgų neužteks. Noroms nenoroms:sisau iar?e J au žmonių ii
reikia lūkuriuoti pagalbos iš kitur. Lenkų akys natų- lr. Vfu.s zmones\ a Jie 
raliai atkreiptos f Prancūziją. ' ^nkiais grąsinimus nali-

kę, stengtųsi dabartinius 
Tuo tarpu prancūzai pas save turės daugiau dar- nesusipratimus išspręsti 

bo, negu jie gali nudirbti, prieš vokiečius, italus ir is- vieninteliu išganingu bū- 
panus. Italai ir ispanai taip pat gali prancūzų neata- du. tai yra, pasitarimais, 
kuoti, bet prancūzai bus priversti laikyti jų pasieniuo- yies atsišaukiame į žmo- 
se dideles armijas. Vokiečių pasieny prancūzai turi. nes, kad jie su nusistaty- 
garsią Maginot liniją — nuolatinę tvirtovių eilę nuo;mu įr ramumu įtikrintų 
Belgijos iki Šveicarijos sienų. Bet ir vokiečiai turi sa- [ savo valdovus ieškoti tai- 
vo Siegfriedo liniją. Kuri jų tvirtesnė — nežinia. Čia'kos priemonių. Teisingu- 
turės eiti ilgi mūšiai ir bus suneutralizuotos didelės mas įvykdomas ne ginklo 
armijos. Kol prancūzams su anglų pagalba pasiseks ęaiybe, bet protu. Valdžios 
(jei iš viso pasiseks) pralaužti vokiečių liniją. Lenkija ir karalystės neparemtos 
jau bus tiek pavergta, kad eiti jai pagalbon nebebus teisingumu neturi Dievo 

- _ - • Vado- palaimos.tikslu. Bet lenkai tokių galimumų nenumato, 
vaudamiesi daugiau fantazija negu realybe, jie mato 
ant sugriautos Vokietijos išaugusią senovės Rzeczy- 
pospolitą (respubliką). Kaip toli siekia lenkų vaizduo
tė, galima spręsti iš šito fakto. Vilniuje pasirodė atvi
rukai su Didžiosios Lenkijos žemėlapiu, kuriame į- 
terpta Lietuva ir Rytprūsiai. Ta didžiulė valstybė pa
vadinta Rzeczypospolita Polska. Lietuvai duota tik 
Kauni ja, kurioje stypso žodis Lietuva (lietuviškai pa-į 
rašyta), o apačioj jau lenkiškai pažymėta: Litwa. Da
bartinė Lietuvos valstybė oficialiai vadinama Wschod- 
nia Malopolska (Mažoji Rytų Lenkija). Čia savaimei 
tenka prisiminti rusų pastangos išnaikinti Lietuvos 
vardą ir jos žemę pavadinti Sievero-Zapadnyj Kraj 
(Šiaurės - Vakarų Kraštas).

Toks fantastiškas žemėlapis yra, be abejo, kokio 
lenkų šovinisto padaras, bet vis dėlto jis leidžiamas a- 
pvvarton, ir lenkų vyriausybė prieš tokius atvirukus! 
neapsidraudžia, reiškia jie pilnai atitinka oficialų 
Lenkijos skonį. Tuo būdu. Lietuvos pasisavinimą len
kai skaito jei dar neįvykusiu, tai įvyksiančiu faktu. Iš 
kur jie būtų padarę išvadą, kad lietuviai taip lengvai 
duosis išnaudojami ir pavergiami? Ar tik ne iš tu la- 
kieiiškų lietuvių laikraštininku, kurie už viena kitą 
lenkų komplimentą lenktyniaujasi savo prolenkišku- 
mo pareiškime. Būtų labai skaudu, jei tasai kai kurių 
žurnalistu vergiškumas atvaizduotu lietuvių visuome
nės nuotaiką. Tvirtai tikime, kad taip blogai dar nėra. 
Vergiškumas vergiškumu, bet vis dėlto 20 metų nepri
klausomo gyvenimo turėjo sudaryti šiokią bei tokią 
savigarbos ir laisvės sąvoką.

Kokia poziciją užims Lietuva, jei lenkų - vokiečių 
karas pasiektu jos sienas? Girdėt, kad ji griežtai pa
sisakė už neutralybe ir ginkluota pajėga atremsianti 
bet kokį kaimyną, kurs kėsintųsi peržengti jos sienas. 
Dieve jai padėk! • K.

Nors karo pavojus yra 
didis, bet dar yra laiko j j 
pašalinti: taika nebus nie
ko pralaimėta, bet karas 
visą gali-sunaikinti. Rei
kia, kad žmonės suprastu 
vieni kitus: lai jie pradeda

f

Kaunas — Paskirtas Lie- i pasiuntinybės pirmasis se- 
tuvai ir pradėjo eiti savo kretorius Harenbergas 
pareigas naujas Sovietų perkeliamas į Bukareštą, o 
Sąjungos prekybos atsto- jo vieton laikinai skiria* 

vokiečių imas grafas Sterenberg&s.vas Jofanovas;

Ivdina. nuoširdi malda' 
žmogų sustiprina, atgaivi
na jo vidujinį “aš”, lyg ty-' 
ras šaltinio vanduo ištroš
kusį. Ir žmogus, grįžęs 
šventadienį iš bažnyčios, i čio m. 1 dienos 
kur girdėjo gerą chorą,'siau blaivininkų 
jaučiasi lyg 
naujų jėgų. O nueik baž
nyčion, kur nėra geros 
muzikos, choro, nebus kas 

i sužadina maldingumo ir 
. nuotaikos, ir iš bažnyčios 
nedaug teparsineš.

čia drebina — kita ir mal
da; o dabar ne kas iš var
gonininko”... Žodžiu, šitas 
reikalas mūsų kai kuriose 

I eilinėse parapijose pašli
jęs, ir bažnytiniai chorai 
kai kur palaidoti.

GRAŽIOJI SENOVĖ

Pasidairykime tuo reika
lu po senovę. Nakalbant 
plačiau apie kitas seniau 
pagoniškas tautas (kinie
čius, egiptiečius, graikus, 
germanus, gotus ir t. t.), 
kurie jau 3000 m. prieš 
Kr. garbino, kaip minėjau, 
savo “dievus” giesmėmis, 
pažiūrėkime tik į besišak- 
nijančią krikščionybę. Pir
mieji krikščionys negalė
jo sukurti staiga origina
laus skirtingo giedojimo, 
turėjo giesmių žodžius pri
taikyti savo senoms, įpra
stoms melodijoms. Jau 
ketvirtame šimtmety vys
kupas Šv. Ambroziejus Mi
lanietis (333 — 397) pasi
žymėjo dideliais nuopel
nais bažnytinio giedojimo 
patobulinime. Jis mokė 
giedoti, organizavo jau ta
da chorus, pats kompona
vo giesmes ir himnus. 
Himnas “Te Deum lauda- 
mus” priskaitomas jam. 
Taigi jo buvo padarytas 
didelis žingsnis muzikos ir 
giedojimo plėtojimuisi.

Dar vėliau (540 — 604) 
popiežius Grigalius Didy
sis sutvarkė bažnytinę li
turgiją ir giedojimą. Jis 
surinko visas bažnytines 
melodijas į vieną knygą, 
pavadino “Antifonarius 
Cento” (“šimtas antifo
nų”). Pats steigė mokyk-i 
las ir pats mokė vaikus ir 
jaunimą giedoti. Į giedoji
mą žiūrėjo labai griežtai; 
prasižengusiems prieš nu
statytas taisykles kartais 
net bausmę pavartodavo, j 
Nuo jo. kaip didžiausio tų 
laikų muzikos žinovo ir 
skleidėjo, autoritetingo 
vardo senovės bažnytinis 
giedojimas yra vadinamas; 
grigorijoniškas ar griga
liškas giedojimas.

Taip paamžiui bažnyti
nis giedojimas vis plėtojo
si. Buvo surastas “orga- 
num”, primityviausias 
dviejų balsų giedojimo bū
das su vargonais. Maž
daug tryliktam šimtmety, 
kada labiau ir labiau pra
dėjo reikštis daugbalsis 
giedojimas, buvo sukurta 
menzaralinė gaidų siste
ma. kur buvo nurodomas 
gaidos aukštumas ir jau il
gumas. Daiurbalsis giedo
jimas aukščiausi laipsnį 
pasiekė prie XVI šimtme
čio žymesniųjų kūrėjų: — 
Ordando Lasso ir Palestri- 
nos. Palestrinos dėka liko 
neišmestas dausrbalsis gie- 
doiimas iš Kataliku Baž
nyčios. Anais laikais tebu
vo mokoma tik bažnvtinio 
giedojimo. Buvo giedama 
atmintinai — mokvklu 
jaunimas privalėjo vi«?as 
bažnytines giesmes mokė
ti.

GRAŽUS GIEDOJIMAS 
KELIA

O ką mes matome dabar. 
Nekalbant apie giesmių ■ 
mokėjimą ir jų giedojimą, • 
kaip besilanko jaunimas; 
bažnyčiose? O choras ar 
čia padėti negali? — Gali! 
Jei bažnyčioje pamaldų 
metu šventadieniais "ieda 

'geras choras, ten lankosi 
daug žmonių ir nemaldin
gųjų, nes gražus giedoji
mas ragina susikaupti, 
melstis. Gražių giedojimų

Su Mumis yra Kristus, 
kuris iškilmingai paskelbė 
broliškos meilės įsakymą, 
ir Kurio mokslo pagrindas 

. Ta meilė yra 
žmonių ir tautų gerovės 
pagrindas. Gerai žinodami, 
kad be Dievo pagalbos vi
sos žmonių pastangos yra 
veltui, Mes raginame visus 
pakelti savo akis j dangų 
ir karšta malda prašyti 
Viešpaties, kad Jo gailes
tingumas nusileistų į šį 
sujudintą pasaulį, kad Jis 
pašalintų neapykantą ir 
taip kad nušvystų žmoni
jai šviesesnė ramybės a- 
teitis.

Tuo pasitikėdami ir to 
laukdami, Mes suteikiame 
savo Apaštališką palaimi
nimą miestui ir pasauliui. 
Benedicto Dei omnipoten- 
tis, Patris, et Filii, et Spiri
tus Sancti descendat su- 
per vos, et maneat semper. 
Amen.

Bažnytiniai Chorai
(čia talpiname iš “Pane- jos įvairiais lalavimais ir 
vėžio Garso” straipsnį vamzdžiavimais šlovina 
bažnytinių chorų ir baž-' jUOs ir turi “dievą” — mu- 
nytinio giedojimo reika- zikos globėją!
lu. Mūsų išeivijos kaiku-; 
riose parapijose bažnyti
nių chorų reikalas taip 
pat yra pašlijęs. Straips
nį kiek sutrumpiname.

• Red.)

O žvilktelėkim į mūsų 
laisvąjį katalikiškąjį kraš
tą, įeikim pamaldų metu į 
mūsų parapijos bažnyčią 
(čia aš neliečiu miestų ir 
didesnių miestelių)... Vie
nur kitur atsiliepia, kad ir 

KAI AKORDAI PAKYLA nekoks choras, kitur var-
“Gražu, kai akordai prie

Dievo pakyla”... atsimi- &aį sun}ą atgieda,
niau šiuos F. Kiršos žo
džius, kurie gimė jame iš 
tos pakeltos dvasios nuo
taikos pamaldų metu baž
nyčioje. Sugaudžia vargo- . . 
nai, susiūbuoja keturbal- mnin*4- 
sis mišrus choras, visų ti- — A, klebonas muzikos 

j kinčiųjų širdys pakyla iš nemėgsta... sako gana var- 
rūpesčių ir vargų, visi gonų — negi dabar prieš jį 
šventai susikaupia maldai šiaušiuos?!
ir padėkai Kūrėjui. Eiki-i Tuo tarpu parapijietis 
me kiaurai iš tautos į tau- grįžęs iš pamaldų atsilie- 
tą, kurios ir medinius “die- pia: “
VUS ] 
kuriomis medis, saulė, 
žvaigždės yra “dievai”, iri tai choras būdavo bažny-

gonininkas ir jo keli drau- 
, o šiaip 

puiku, kad ir vienas “Die
vo muzikantas” atšūkau- 
ja, gi jis tam pasamdytas! 

! —Kodėl pas jus nėra
choro? — paklausk vargo-

Ot, seniau prie ano 
nusidrožę garbina, vargonininko (jis tik ke

lius mėhesius tebuvęs!).

I

Blaivybe Ir Prohibicija 
Indijoje

Dalis Indijos nuo rugpiū- 
virto pu- 

kraštas. 
pasisėmęs Tautinis Indijos Kongre

sas ryžosi padaryti Indi
jos gyventojus abstinen
tais.

Bombėjuje ir kituose 
centruose esama dabar 

[rimto susijaudinimo. Mu- 
Todėl be galo svarbu yra, sulmonai, savo religijos 

kad bažnyčiose būtų ne verčiami, svaigiųjų gėri- 
tik geri vargonai (vargo- mų nenaudoja; indusai 
nininkas), bet ir geras mielai parems savo kon- 
bažnytir.is choras giedotų, greso patvarkymus. Opo- 
Bažnytinis giedojimas su- zicijos teks susilaukti tik 
sijęs su pamaldų mistišku- iš turtingų parsių, kurie 
m u, labai gaivina žmonių reikalauja alkoholio savo 
sielą, dvasią, ir, jei kalba- “sakramentiniams tiks- 
rna, kad dabar žmonės ma- lams”, anot savaitraščio 
žiau lanko bažnyčias, tai “News Review”. 
gal ne paskutinė iš prie-, Bombejuje gyvena 50,000 
žasčių apleistas bazny - parsįų Jiems jau išduota 
tinis giedojimas ir muzika. I;50 999 leldlmų. pagaI ku. 
štai, kur choras gali pade- rįuos jįe gajį rugpiūčio ir 
ti! Jaunimas susiorgamza- rugsėjo mėnesiais gauti 
’.ę-s. j chorą kultunngai^ir 59999 vienetų alkoholio, 

nors jie ir prašė 200,000. 
Svetimšalių klubams lei
džiama po 6 vienetus per 
mėnesį, tarp tų klubų yra 
penki klubai britų, vienas 
vokiečių ir vienas japonų.

Indijoje ruošiamasi to
kiam pat bizniui, kurs bu
vo prohibicijos metu Jung
tinėse Valstybėse. Policijai 
jau suteiktos teisės daryti 
kratas butuose, stabdyti 
vežimus ant kelio ir gatvė
se. Pirmomis savaitėmis 
ketinama švelniai elgtis su 
tais, kurie nusikals prohi
bicijos įstatymams, bet 
jau dabar policijoje priim
ta 1,000 naujų vyrų kovai 
su įstatymų laužytojais.

naudingai praleis laiką 
meniškose repeticijose, o 
ne prie pusbonkio. Savo 
skardų jauną balsą (jį tu
ri beveik kiekvienas) iš
eikvos Dievo garbei, o ne 
šlykščioms ir biaurioms 
prietėmų dainoms! O ge
ras choras bažnyčioje, 
kaip gėlė gražiausia bu
kiete.

Tai nėra prasimanymas. 
Tą gali patvirtinti kiek
vieno tikinčiojo širdis, ku
ri, tikrai žinau, suvirpa a- 
kordų paliesta ir pajunta 
tą dievišką švelnumą, tą 
Jo meilę žmogui ir savo 

j menkystę. Mokslininkai, 
profesoriai, pedagogai 
(Russo, Pestalozzi, HelmsĮ 
ir kt.) ragina lavinti jau-1 
nimo klausą ir balsą. Mu
zikos ritmas priduodąs gy
vumą, lankstumą ir nuo
taikos pakilimą.

Žmogus sudėtas ne tik iš 
j matomosios medžiagos — 
kūno, bet ir iš nematomo
sios —sielos. Kaip kūnas 
savo egzistencijai palaiky
ti reikalauja išeikvotas jė
gas papildyti, taip ir siela. 
Siela visuomet siekia gro
žio, tiesos, laimės! Žmo
gaus siela, kūno jausmų 
padedama, patiria grožį ir 
jo amžinai siekia, trokšta. 
Menas — grožis. Jis į žmo
gaus sielą skverbiasi per 
kūno pojūčius ir tobulina 
visą žmogų, jį auklėja ir 
švelnina jo prigimtį. Kada 
žmogus pajuto gamtos 
grožį, stengės surasti tie- 

! są, tuomet jisai sukultūrė- 
Į jo; ir juo žmogus žmoniš- 
Į kesnis, jisai labiau yra lin
kęs prie meno, be jo gy
venti negali. Menas yra! 
visa tai. kas mus daro 
skaistesnius, tobulesnius, 
kelia mūsų vaizduotę į pla
tybių platybes ir teikia 

' sielai skaidraus džiaugs- 
! mo ir pasitenkinimo. Kas 
į yra menas, sunku pasaky
ti — jį tik galima justi sa
vo siela, širdimi.
DIDI GIESMĖS GALYBĖ!

Prieinamiausią ir su
prantamiausia meno šaka 
yra giesmė (daina). Argi 

j šitas mūsų protėvių su
kurtas brangus palikimas 
verta taip užmiršti, pa
minti. Giesmė ir daina iš
laikė mūsų tautines savy
bes ir nedavė užgesti išti
sais šimtmečiais tautinei 
ugnelei. Iš mūsų sodiečių, 
eilinių parapijiečių argi _
galima visa tai išvogti, už-'me, žmoniškėjame...

I

Londonas Stovi Ant Ežero

Žemės sluogsnių tyrinė
tojai apskaičiuoja, kad po 
Londono miestu, apie 300 
metrų nuo žemės pavir
šiaus, yra požeminis eže
ras, einąs po Anglijos ka
nalu, net į Prancūziją. Su
žinojo apie tai prieš 50 
metų, ir geologai bandė 
susekti to ežero gelmes. 
1937 m. prie ežero pavyko 
prisikasti; dabar viena biz
nio firma jau gauna van
denį iš to požeminio ežero. 
Panašus dalykas yra ir 
Australijoje — čia artezi
niai šuliniai ima vandenį iš 
požeminių ežerų daugelyje 
vietų. Yra požeminių eže
rų, kuriuos geologai jau ži
no, ir Pietų Amerikoje.

kompozitoriai

kūrinių: Mo-

juodinti jo širdy dar esan
tį paskutinį jautru kampe
lį!

Didieji
Sutvėrėjo garbei paliko 
gražiausių
zarto “Reųuiem”, Bacho 5 
mišios, trys oratorijos 
(Kristaus gimimas, prisi
kėlimas ir dangun žengi
mas), Haidno 13 mišių, 
“Pasaulio sutvėrimas” ir 
daug kitų... Visi dėkingi 
Aukščiausiam, už suteik
tas malones Jam įvairiai 
atsilygina. Taip pat ir visi 
žmonės Dievo duotu balsu 
gali Jam šaukti Hossanna! 
Didi giesmės galybė! Am
žiais ji skuba ten, kur dva
sios kultūros žmogus gy
vena ir teikia jam tikro 
džiaugsmo ir ramybės...

Tik geri chorai kelia iš 
pilkos realybės, jungia su 
kitu pasauliu mūsų sielas, 
o tada augame, tobulėja-
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I 
j Her Father's Gal Seniausi Pasaulyje Įstatymai

tyto 
laikytų 
laukiau 
žiuosiu 
dienos

nurodyti “subways 
žiuoti. nes kai pasilikau 
New Yorke ir norėjau pa
siekti Brooklyną, klaidžio
jau jose pusantros valan
dos ir. kaipo nepatyrusi 
keliautoja, nešiau dar ir 
savo sunkųjį drabužių 
“luggage”.

Pirmą kartą išvydus 
Vforcesterį. stebėjausi jo 
kalnuota padange bei alsa
vau. kaip reikėjo kvapą at
gauti. nors su tuo alsavi
mu buvo bėdos per visą 
laiką. Norėčiau ten lanky
tis žiemos metu ir įsitikin
ti sau. kad nenuriedėčiau 
nuo kalnuotos gatvės že
myn. kuomet gatvė yra 
apdengta sniego bei ledo 
šydais.

Nuvažiavus vieton, pir
miausia “labas dienas” 
perdaviau vietiniui kleb. 
kun. Aug. Petraičiui, nuo 
“anų laikų” vienminčio Dr. 
J. Poškos. Dalyvavus sei- 
Ime penkias dienas, teks 
karts nuo karto daug da
lykų prisiminti: kaip Dr. 
Vaikšnoro namuose užra
kinau savo drabužius taip, 
kad netik aš prie jų nepri
ėjau. bet ir daktaras bei jo 
ponia neįėjo į namus kol 
nesurado mechaniko, ku
ris atrakino duris, o prie 
to sunkumo dar prisidėjo 
ir sekmadienio diena. Teks 
prisiminti, kaip malonu 
buvo viešėti pas gabųjį 

to_ \Vorcesteriečių gydytoją 
bei chirurgą Dr. Vaikšno- 
rą bei 
niutę, 
E. A. Sykes 
Mass., kuri 
buvo mano 
draugė; jos vyrą advokatą 
B. Sykes, p. V. Liutkienę. 
p. Liutkų bei jų vienturtę 
dukrelę p. Matildą Pauli- 
konier.ę. Prisiminsiu taip 
pat jų žentą mokytoją K. 
Paulikonį. kuris mane ap
vežtojo, aprodė Worceste- 
rį ir paaiškino jo svarbias 
vietas bei nuotykius.

Buvo malonu pasimatyti 
su senesnėm bei užmegzti

1CS ' 
tai

* JVisos centialinės organi
zacijos tam tikru laiku lai
ko seimus. Šiemet įvyko 
Moterų Sąjungos dvimeti- 
nis jubiliejinis seimas 
IVorcester. Mass. Rengė
jos jau seniai prie jo ren
gėsi, planavo kad viską 
sėkmingai priruošus, gi iš
rinktosios delegatės trum
pesniu laiku suspėjo prisi
ruošti ir į jį atvykti. Ta 
proga išrinktajai delega
tei tarp kitų teko būti ir 
man nuo mūsų Moterų Są
jungos Chicagos Apskri
čio.

Viskas sėkmingai vyko, 
kaip planavau, bet visgi 
bijojau, kad kas r.enuma- 

neatsitiktų ir nesu- 
važiavimo, tad ir 
dienos kada išva- 
iš Chicagos. 
sulaukiau,

saulėto penktadienio t ugp. 
5 d.

Nors visą laiką rengėsi 
su manim važiuoti dar dvi 
kitos draugės, bet pakri
kus jų planams pasilikau 
viena. Niekad taip toli ne
keliavus. atrodė lyg nejau-' 
ku, bet viską perviršijo , 
mano noras dalyvauti sei
me bei pamatyti New Yor
ko pasaulinę parodą, ypa
tingai Lietuvos paviljoną. 
Tad mano vyrui Dr. Poš
kai. sūnyčiui, motinėlei, 
tėvui bei draugams, išlei
džiant mane iš New York 
Centrai stoties nors 
kiam trumpam laikui bei 
palyginant trumpai kelio
nei. atsisveikinimas buvo 
lyg nelinksmas, bet suge
bėjau parodyti, kad ir aš 
esu nemenkesnė kaip kiti 
ten esantieji keliautojai.

Važiuojant naujuoju bei 
smarkiuoju “Pacemaker” 
traukiniu, dar nesuspėjau 
sukapoti visas savo min
tis. kaip vėl energingo ūpo 
apimta pradėjau svajoti 
bei gėrėtis gražia gamta, 
kol saulutė nepaslėpė ją 
nakties tamsoje. Išaušus 
rytui ir važiuojant artyn 
New Yorko, pravažiuoda
mi matėme Jungtinių Vai- naujas pažintis tarp sąjun- 
stybių “Arsenai”, kur sa- giečių. Linksma buvo da- 
loje išdirbama sprogdi
nanti medžiaga mūsų ka
riuomenei, matėme West 
Point Academy mūrus, 
kur jaunuoliai mokosi į 
kariuomenės vadus. Cats- 
kill kalnus bei didžiąją 
Hudson upę.

Nors Chicagoje viskas 
eina smarkiu tempu, bet, 
tur būt. New Yorkas ją 
pralenkia. Prie to čia dar 
prisideda ir “subways”. 
Tenka stebėtis, kaip dau
gelis vietinių nežino, kaip

• NEW YORK—(Speciali—Ruth 
Mix, daughter of the redoubtable 
Tom Mix, is the featured per- 
former in the Wild West Rodeo 
at the New York Korld’s Fair. 
Miss Mix follows in her father’s 
footsteps as she speeds through a 
brilliant routine of riding. roping 
and shooting while the folks’s 
eyes pop out.

Z

jo simpatingą po- 
— slaugę, advokatę 

iš Norwood. 
seimo metu 
buto linksma

lyvauti suruoštam koncer
te kun. K. Vasio parapijos 
svetainėje. Worcestery y- 
ra dvi parapijos ir abi turi 
gabius vargonininkus — 
pp. Žemaitį ir Čižauską. — 
o prie tos žvaigždėtos pa
dangės prisideda ir daini
ninkė p. M. Čižauskienė. 
Džiugu buvo klausytis, kai 
ji giedojo ar dainavo.

Čia tenka padėkoti kun. 
K. A. Vasiui už vaišes bei 
malonų priėmimą kleboni
joj. Atnaujinom pažintis

su prel. A. Ambotu bei ku- ' 
nigu Puidoku. Malonu bu
vo susitikti su senu drau-: 
gu kun. P. Juru. Naujai te- į 
ko susipažinti su ‘‘Darbi-! 
ninko” redaktorium p. A. 
Kneižiu bei jo žmonele, ad
vokatu Miller bei jo žmo
nele ir kitais. Lyg ir drą- į 
siau pasidarė pamačius 
Chicagiečius kur.-us A. • 
Linkų, mūsų kleboną A. 
Baltutį, prof. B. Urbį bei 
H. Vaičiūną. Noriu irgi pa-' 
dėkoti p-lei Elenai Petkiu- 
tei, kuri mus tris viešnias 
ir p. Vaikšnorienę auto
mobiliu nuvežė į Thomp- 
son, Conn. parodyti kuni
gų Marijonų vedamą Ma
rianapolį. Gėrėjomės šia 
vieta ir daug ką norėčiau 
rašyti, bet, kad sutrumpi
nus šį raštą, kitą kartą 

’ mėginsiu apie jį atskirai 
j prisiminti.

Vakarienės - bankieto 
metu man, esant beveik 
paskutinei delegačių, eise
noje į svetainę, buvo gra
žus vaizdas, matant 83 de
legates pasirėdžiusias 
puošniomis suknelėmis į- 
maršuojant svetainėn. Čia, 
paaiškinus seimo ^engimo 
komisijos pirmininkė p. 
Liutkienė, tikslą, pavedė 
vakarą vesti irgi sąjungie- 
tei p. M. Čižauskienei.

Užėjus ir man “tamsiai” 
valandai laike seimo, kaip 
ir kitoms delegatėms, pri
simena be Dr. ir ponios

LDS SEIMAS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) Sei

mas skelbiamas rugsėjo 24 ir 25 d.d., š. m., Nekal
to Prasidėjimo P. Švč. lietuvių parapijoj, Cambrid- 
gc, 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.

•T

X

linę Parodą. Stoty, išva- 
] žiuojant iš Worcesterio, 
susitikome su anksčiau iš- 
vykusiomis iš seimo Mas- 
peth delegatėmis pp. Jo

ciene ir Skaruliene. Tad * 
penkios linksmai važia

vom New Yorko link. Mu
dvi su p. Schevets apsisto
jom p. Jocių gražiame 
nuosavame name Maspeth, \ 
gi p. Ramanauskienė pas 
savo sesutę New Yorke. 
Išaušus šeštadienio rytui, 
su p. Schevets padarėme 
vizitą pas Kunigų Vieny
bės pirmininką, vietinį kle
boną kun. J. Balkūną, ku
ris mus netik maloniai pri
ėmė (ten beesant jį dar at
lankė 5 vyčiai grįždami iš 
savo seimo), bet ir aprodė 

! savo parapijos įstaigas. 
Tarp kitų dalykų krito į a- 
kis jo eilė auksinių bažny
tinių drabužių, kuriuos 
panašius visoje New Yor
ko apylinkėje turi tik kita 
svetimtaučių parapija. 
Drabužiai yra $5000 ver
tės. Ypatingai labai graži 
kaupa, su išaustomis joje 
dangaus gyventojų figūro
mis, tarp kurių randasi ir 
mūsų tautos Šventas Ka
zimieras. Tuos drabužius 
tikrai negalima aprašyti, 

■ ir, kad tikrai įvertinus, rei-
- kia pamatyti. Džiugu, kad
- nors kun. Balkūnas yra iš
- jaunesniųjų kunigų, savo

gabumu sumaniai ir gra
žiai tvarko reikalus ir su
gebėjo įsigyti šį bažny
čios turtą. Jo parapijos pa
stogėje įvyks už savaitės 
kitos Vargonininkų Sąjun
gos seimas. Už Maspetho 
aprodymą dėkoju p. Jo
ciams ir jų dukrelei Pra- 
nutei, kuri mums labai kitaip sakant — kerštas, 
daug į pagalbą atėjo. Seniau ta giminė. 1

Tokiam trumpam laike, buvo gausesnė, L .
kiek galėdama apžiūrėjus Į mų akyse būdavo teisesnė, j dalyvauja kaltinamasis.

Europos spaudoje gana 
dažnai rašoma apie britų 
kareivių žiaurumus Pales
tinoje, apie tai, kad kai
mams skiriamos kolekty
vinės baudos, arba kad 
griaunami nusikaltusių a- 
rabų namai ir kt. Ir britų 
karo ministerija nelabaiI 
seniai pasisakė apie kolek
tyvinio

žudytojas pasinaudojo a- 
rabų svetingumu, o tas 
dalykas niekados nėra lau
žomas. Teisingumo orga
nų ieškomas žmogus daž
niausiai pasislepia kitoje 
giminėje, kuri nesutinka 
su jo gimine. Einant sve
tingumo įstatymais, jis 
turi rasti čia sau užvėją ir 
apsaugą.

Bylos klausoma ligi pat 
galo. Advokatai sako kar
štas aistringas kalbas, pa
skui teisėjai pasišalina 
sprendimui padaryti. Pa
ruošiama kavos ir kai ka
va apdalinami teisėjai, jie 
ir paskelbia savo sprendi
mą. Sprendimas gali būti 
toks: žudytojo giminė turi 
sumokėti įvairaus am
žiaus ir įvairių veislių 40 
kuprių; bausmė turi būti 
sumokėta dvylikos mėne
sių laikotarpyje... Kaltina
mojo giminės šeikas, mur
mėdamas ir nepatenkin
tas, išklauso sprendimą; 
po to surašomas aktas, 
kurį pasirašo pirštų ats
paudais.

Jei pasitaikytų, kad at
vyktų ir kaltinamasis, tai 
klausiama, ar jis sutinka 
priimti Bišaa. O ta Bišaa 
yra tardymas bandymais 
— kaltinamasis turi lyž
telti raudonai įkaitintą 
šaukštą. Įkaitinamas dide
lis geležinis šaukštas, ir 
kaltinamasis turi tris kar- 

i tus jį lyžtelti. Jei liežuvyje 
| nepasirodo apdegimo žy
mių, kaltinamasis išteisi
namas, jei pasirodo — jis 
yra kaltas.

Teoretiniai toks bandy
mas aiškinamas taip: jei 
žmogus yra kaltas, jis iš
sigąsta bandymo, jo burna 
išdžiūva; jei jis nekaltas, 
burnoje nestinga seilių, 
kurios apsaugos liežuvį 
nuo apdegimo...

Arabijos beduinai tokį 
kolektyvinį atsakomingu- 
mą pripažįsta ir dabar. Tą 
įstatymą gerbia ir saugoja 

i pietų Palestinos, Trans- 
suprantama7”kad>rdanijos ir SinaĮ° 

ventojai. “L. A.

Padorus Grožis

kovoję vyras netekdavo a- 
kies arba danties, jo gimi
nės turėjo teisę išmušti a- 
kį arba dantį priešingos 
giminės vyrui. Skriauda 
tokiu būdu išsilygindavo.

Šis ankstyvas arabų į- 
statymas keitėsi, kad ati
tiktų taikos gyvenimo są-

j lygas, bet pati pagrindinė 
atsakomingumo; esmg pasiliko ta pati. Ker- 

principą ir pareiškė, kad štingumą galima tiktai su- 
Palestinos arabai labai ge- laikytį, tuojau susitariant

štingumą galima tiktai su-

rai supranta tokią atsako
mybę.

Arabų teisingumo klau
simu rašo britų dienraštis] 
“Birmingham Post”. Anot 
to dienraščio, arabų įsta
tymų kodeksas esąs vie
nas seniausiųjų pasaulyje. 
Kai Mozė gavo Sinajo kal
ne dešimt Dievo įsakymų, 
kai jis bandė surašyti iz
raelitams įstatymus, tai 
jam tame darbe daug pa
dėjo jo deveris Jethro, 
kurs pats buvo mediani- 
tas. vadinasi Sinajo apy
linkių beduinas — arabas. 
Pirmieji įstatymai, ku
riuos Mozė pateikė žy
dams, buvo parašyti prieš 
3,500 metų.

Tie patys įstatymai yra 
labai aukštai gerbiami vi
sų arabų giminių ir tėvų 
paliekami vaikams. Įvai
rių giminių šeikai turi at
mintinai žinoti tuos įsta
tymus — teismo sprendi
mai pagal tuos įstatymus 
niekada nėra skundžiami 
aukštesnėms teismo ins- 

I tancijoms. Pagrindinis į- 
j statymų dėsnis yra “akis 
už akį, dantis už dantį”, te

ir baigiant ginčus. Šeikai 
šiandien jau paruošė visą 

į eilę tokių įstatymų, kurių 
pagalba galima išvengti 
didelių nuostolių ir masi
nio išsižudymo. Tų visų į- 
statymų pagrinde yra dės
nis, pagal kurį visa giminė 
priima atsakomybę už sa
vo nario padarytus nuos
tolius ir už bet kuriuos sa
vo nario žygius. Dėl to vi
sa giminė supranta, kad ji 
kolektyviniu būdu gali bū
ti atsakominga už savo na
rio poelgius.

Po žmogžudystės, ar po 
plėšimo, ar po pavogimo 
kupriaus tribunolas susi
renka didelėje palapinėje 
po ožkų plaukų veltiniu 
stogu, pas kurį nors dyku
mos šeiką. Teismo sąsta
te yra trys teisėjai, arba į- 
kainuotojai — assesoriai

■ iš neutralinių giminių. Y- 
ra liudininkai iš kaltina
mojo ir kaltintojų pusės. 

;Yra ir teisininkai — advo
katai, kurie sako kalbas, o 
tos kalbos dažniausiai bū-

■ na eiliuotos. Faktinai toks 
j teismas primena europie
čių teismus, tuo tiktai

Seniau ta giminė, kuri skirtumu, kad teismo po- 
i. ir įstaty-1 s^dyje beveik niekados ne- 

___ - IdaRzvoiiio kaltina mosis
Jos vadai galėdavo užimti! Arabai gerai žino, kadpasaulinę parodą, atsisvei

kinau su p. Schevets, kuri geresnes ganyklas, galėjo'kaltinamasis nedalyvauja! 
su savo drauge išvyko į valdyti didesnius šulinius,• teisme, net visų supranta 
Pittston, Pa., o aš vėl vie- — ... .. i—j i,,.,
na į tolimą Chicagą.

Kiekvieną žmogų links
mai traukia praeities at
minimų svajonė; ir man 
kada teks prisiminti šį 
Moterų Sąjungos 19 sei
mą, teks atsiminti Wor- 
cesteriečių vaišingumą, jo 
kalnuotą, įdomią padangę, vienu vyru. 
New Yorko smarkumą, sias ____ __„„___
Maspetho gražiąją apylin- į skriaudą buvo nužudyti 
kę bei išvardintus asme-įkitos giminės vieną vyrą 
nis. j — tuo būdu jėgos ir vėl iš-

galėdavo reikalauti gėrės- ma’ kad niekas nežino, kur < 
nių atlyginimų iš kaimų ir jis yra- Nepadoru net ir į 
oazių gyventojų, kuriems klausti, kur yra kaltina-į 
duodavo savo apsaugą. Jei masis: 
kovoje reikėdavo netekti 
vyro, tai reiškė, kad gimi-] 
nė neteko vieno kovotojo; 
ir tuo būdu jos kovos ats- 
parumas buvo sumažėjęs

Paprasčiau- 
būdas išlyginti

į kurios nebūtų įsigalėjusios, jei 
(laiku būtų buvę pataisomos. Y- 
ra spėjama, kad tokiu būdu pu
sė mirčių, kurios atsitinka, būtų 
buvę galima išvengti arba su
laikyti.

“Dar yra ir kita pusė paveik
slo: daugumas žmonių rūpinasi, 
manydami, kad kas nors su jais 
negerai, bet pas gydytoją neina, 

Albina A. Poškienė.isilygindavo. Taip pat jei bijodami, kad jis nepasakytų’tepalų nė ant veido, nė ant lū- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ t n Ir n iio npnnri ęrirdpfi Via-'

ŽMOGAUS SVEIKATA
New Yorko Valstybės Sveika- metų gyvenimą, eidami nors sy- 

tos Komisijonierius sako, kad ‘ kį į metus pas atsakantį gydy- 
“žmogus, prižiūrėdamas savo'toją, kuris padarytų pilną fizinį 
sveikatą, gali ilgiau gyventi”. ■ išegzaminavimą. Tas išegzami- 

Jis mums primena, kad senas! 
graikų priežodis: “valgykim, i 
gerkim ir linksminkimės, nes!

i mirti”, šiandien,

Į

Vaikšnorų, p. Zakristijono, rytoj turim
p. L. Venčienės iš Latvren- pritaikintas prie šių laikų, turė- 
ce, p. Sykes, p. Zaleckienės 
iš Boston bei kitų geros 
širdys. Ir gal sunkiau sir
gau neku kitos, bet po jų 
visų priežiūra galėjau po 
kelių valandų vėl pradėti 
seimo posėdžius.

Nors seimas buvo šauk
tas keturioms dienoms, 
bet dėl daugumo dalykų, o 
ypatingai konstitucijos 
projekto svarstymo, 
neužsibaigė iki penktadie
nio. Tenka stebėtis, kaip “ 
seimo vedėja p. Sakalienė 
bei raštininkė p. Delionie- 
nė taip “ilgai” išlaikė.

Seimui baigiantis, susi- 
tarėva su delegatėmis iš 
Pittston, pp. Ramanaus
kiene ir P. Schevets, už

Į Štai šiandien važiuoju gatve- 
kariu iš miesto. Gatvekaris pil
nas žmonių. Bet dar sėdynę su
siradau. Kitoje pusėje sėdėjo 
dvi mergaitės apie 18 m. am
žiaus. Viena blondinė, o kita 

j brunetė. Bet ką aš patėmijau. 
:tai kad blondinė neturėjo jokių

to. ko jie nenori girdėti. Vie-lpų, nė ant nagų. Graži skaisti 
nok fizinis išegzaminavimas' mergaitė traukė kiekvieno akį. 
greičiausiai parodytų faktą,! Rodos, paimtų kaip kvepiančios 
kad daugiau nieko netrūksta' rožės žiedelį ir sektum prie krū- 
kaip permainos valgyme ar dar- ■ tinęs.

Į Šiais laikais gal rasime tik
> mergaičių, 

kurios nesudarko savo natūrai io 
grožio įvairiais, net nuodingais 
tepalais. Mergaitės, kurios savo 
veidą, lūpas ar nagus nutepa, 
tai atrodo kaip kokios stovylos. 
Tepalų kvapas nukreipia visų 
nosis. Kodėl kitos mergaitės ne- 

Padaryk sutartį su geriausiu galėtų pasekti tų mergaičių, ku- 
gydytoju, kurį pažįsti. Bran- rjog saVo natūraliu grožiu trau- 
giausias patarnavimas kokį gy- jęįa visų akis? Galėtų, tik neno- 
dytojas gali padaryti yra tada, rj fai kur nuėjo mūsų gražuo- 
kad jis tave užlaiko sveiku”.

Liaunu niunviuiiv

parodytų faktą,. Rodos, paimtų kaip kvepiančios
«-»  j _ i_x  2 _ 1 ”

I
be. arba poilsio ar ko kito, ku-l 
ris lengvai prieinama. 1 
verta- užmokėti už išegzamina
vimą, kad sužinojus, kad nėra 
taip blogai kaip manoma.

“Dabar, su sezonų permaina, 
kaip tik geras laikas kreiptis 
prie savo gydytojo.

“Dabar žodis apie gydytoją.

Būtų vieną iš tūkstančioišegzaminavimą.
navimas, arba peržiūrėjimas ne- 
priduos ilgesnio gyvenimo, bet 
gydytojo patarimai tą padarys.

“Žmogus dažniausiai miršta 
iš priežasties kokios ligos arba 
nelaimingo atsitikimo. Širdies, 
kepenų, džiovos ir vėžio ligos 
užmuša didelius skaičius žmo
nių kasmet. Ir kaip tik tos ligos 

i prasideda menkais simptomais, 
j kurie retai pastebimi. Kada jie 
i atrandami pačioje pradžioje, 
'galima lengvai išgydyti, bet 
juos apleidus kelis metus, kar
tais dar galima išgelbėti, bet 

. nepaisant ilgam laikui, sugrįži
mo jau nebėra.

Į “Mes žinome, kad fizinis išeg- 
I zaminavimas kasmet nuo ne- 
Į laimingų atsitikimų nesulaikys.
Vienok yra atrasta, kad daugu
mas nelaimingų atsitikimų, y- 
pač tarpe žmonių, kurie dirba 
prie mašinų arba pavojinguose 
darbuose, buvo iš priežasties 
menko matymo ir girdėjimo, 
galvos apsisukimo arba apalpi- 

; mo. nuovargio ir kitų padėčių.

tų sakyti — “valgyk ir gerk, 
j tik tinkamus valgius ir gėry- į 
mus. vidutiniškai, bet venk mir-, 
ties ilgiausiai kiek galima”.

i “Žmogui, dar neturinčiam, 
keturiasdešimts metų, mirtis į 
atrodo negalimu daigtu, arba ■ 
labai toli. Apie tai jis visai nei j 
negalvoja. Gyvybės apdraudimo j 
agentų prašymai, kad jis prisi-l 
rengtų prie mirties, nes nei vie-j 

-;įs i nas nežino kas ant rytojaus bus, ] 
ant jo jokio įspūdžio nedaro. Į 
Bet žmogus, sulaukęs keturias
dešimt metų, jau visai kitaip 
mano. Į gyvenimą kitaip žiūri. 
Jam metai pradeda su neišpasa
kytu greitumu bėgti. Jam gy
vybė pasidaro brangi, ir jis ge
rai žino, kad jau metai visai 
trumpi.

“Daug žmonių galėtų sau pa
ilginti nuo vieno iki dešimtiessukti į New Yorko Pasau-

I

lės! J. K. Mikas.

(Įsigykite ; >

PILIETYBES katekizmą
O I Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir

Priedermes ! »

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ] J 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų ] ’ 

anglų ir lietuvių kalboje. j >
Kaina Tik 25c. J

Siųskite užsakymus: O

“DARBININKAS”
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass. j
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Jū Raida Nuo Aleksandro Makedoniečio Ugi Šių Dienų

plaukti net 7 km greičiu ir ■ kurie siekia 2900 — 3500 1

Prieš susipažindami su 
šio straipsnio turiniu, pri
siminkime, kad šiuo metu 
dviejų vandenynų dugne 
guli neseniai nuskendę 
trys povandeniniai laivai: 
“Sųualus”, “Thetis” ir 
“Phenixas”, kurių patal
pose per du šimtu žmonių 
susirado tragiškiausiomis 
aplinkybėmis sau mirtį. Y- 
pačiai tragiškas buvo ang
lų povandeninio laivo The
tis žuvimas, kuris sujaudi
no visą pasaulį.

Šiuo metu, tų skaudžių 
katastrofų proga, visų 
tautų spaudoje labai daug 
rašoma apie povandeni
nius laivus.

Pažinti jūrų gelmes ir 
panaudoti tą pažinimą į- 
vairiausiems savo reika
lams, žmogus trokšta nuo 
se'niausių laikų. Net grai
kų filosofo Aristotelio raš
tuose randame žinių, kad 
332 m. pr. Kr. Aleksandras 
Makedonietis vartojęs sa
votišką povandeninį apa
ratą kare su persais. Tai 
buvęs tuščiaviduris indas, 
kuris neprisipildydavės 
vandens vertikaliai gram
zdinamas į vandenį. Tokia
me inde leisdavęsis į jūros 
gelmes Makedoniečio ka
rys, norėdamas prakiur
dinti priešo laivą. Tačiau 
ši priemonė buvo labai ne
vykusi, nesėkminga ir ji 
beveik nieko bendro netu
rėjo su šių dienų povande
ninių laivų principais.

Pirmasai povandeninis 
laivas tebuvo išrastas 1538 
m. Istorikas Bekonas pa
sakoja, kad tais metais is
panų mieste Toledo buvo 
pastatytas laivas, kuris 
galėjo nusileisti į jūros 
dugną ir judėti po vande
niu ant ratų. Deja, smul
kesnių žinių apie šį keistą 
povandeninį laivą istorija 
mums nepaliko. Tačiau, 
sprendžiant pagal ano me
to laivų statybos techniką, 
spėjama, kad pirmasai po
vandeninis laivas buvo pa
gamintas iš medžio, o jo 
forma, greičiausiai, bus 
buvusi statinės ar dėžės 
pavidalo.

Kiek vėliau, 1580 m., an
glas Burnas išrado naują 
povandeninį laivą, kuris 
galėjo nugrimzti ir vėl iš
plaukti vandens paviršiun. 
Tai buvo medinė valtis su 
odiniais, armonikos princi
po kraštais. Sraigtų pagal
ba tie odiniai kraštai galė
jo išsiplėsti ir susitraukti, 
tai padidindami, tai suma
žindami bendrą visos val
ties paviršiaus tūrį. Nusi
leidžiant po vandeniu val
ties tūris buvo mažinamas, 
o norint iškilti į paviršių— 
didinamas. Kad būtų įma- 
nima kvėpuoti, išradėjas 
naudojo ilgą medinį vamz
dį, kurio vienas galas buvo 
valtyj, o kitas išleidžiamas 
vandens paviršiun.

1620 m. olandų gydyto
jas Romelius Van Drebelis 
žymiai patobulino Burno
išrastą povandeninį laivą, išrado persikopą, 
Drebelio povandeninė val
tis buvo nuleista Temzės 
upės dugnan. Ši valtis bu
vo taip pat medinė, tačiau 
jos pranašumas buvo ver
tingas ta prasme, kad ji 
galėjo tam tikrų irklų pa
galba judėti ir po vande
niu.

Pirmasai metalinis po- vas

vietoje 
dainiui 

nuo tos

gatvėje, kad toje 
būtų pastatytas 
paminklas, bet ir 
vietos atsisakyta.

Taip ir nugriautas pas
kutinis Mickevičiaus pa
minklas, o naujojo pamin
klo vis nėra.

Vieną Griauna, 0 Kito Nestato, L . .. .. - ,
* galėjo su savim pasiimti ' tonų. Tokie laivai pasiima 

dvi minas. Dževeckio pato- su savim po 4 — 6 net sep- 
povandeninis tynių metrų ilgio ir 500 

jkg. svorio torpedas. Taip 
' apsiginklavę povandeni
niai laivai, valdomi įgudu
sių specialistų, įstengia 
priešo karo laivynui pada
ryti didžiausius nuosto
lius.

Paviršium plaukią karo 
laivai taip pat ieško būdų, 
kaip nugalėti tuos povan
deninius siaubus. Ligi šiol 
surasta nemaža apsisaugo
jimo būdų. Naudojamasi 
tam tikrais aparatais, ku
rie praneša apie besiarti
nantį povandeninį siaubą. 
Ypačiai sėkmingai čia pa
sitarnauja žvalgybos lėk
tuvai. Mat stebint jūrą iš 
viršaus, net paprasta akim 
galima įžiūrėti vandens 
gelmes ligi 15 — 20 metrų. 
Yra ir daugiau įvairių 
priemonių gintis nuo tų 
sunkiai pastebimų siaubū
nų. Tačiau, kaip ten būtų 
povandeniniai laivai įvai
riausiais būdais apeina tas 
saugojimosi priemones. A-

bulintasai ]_
| laivas teikė labai daug 

a , gražių vilčių, tačiau tuo- vandenims laivas tebuvo metin6 car0 valdžia jo daj. 
išrastas 1776 m Jj išrado neįvertin0 ir toIimesnei 
Dovydas Besnelis, vadina- baus išradėj0 veikla, už. 
mas povandeninio plaukto- 
limo tėvu. Bešnelio įsras- ' _ , . . .
tas povandeninis laivas u.Dau8 dar įvairių vatety- 
“Tortin” buvo kiaušinio bll> vyfU suko galvas, kaip, 
formos. Jo viduj buvo vie- Senau sukonstruktuotisukonstruktuoti 
nam žmogui pasitalpinti povandeninį laivą, kad jis 
anga, iš viršaus pridengia- sėkmingiau tarnautų pra- 

“Tor- etiniams reikalams. Tik 
po vandeniu ’ judėjo dvidešimtojo amžiaus pra

džioje pasisekė surasti pa
galba, varomų ranka. Nu- grindinius šių dienų po- 
grimzdimas dugnan buvo 
vykdomas pripildant van
deniu du metalinius rezer- 
| vuarus, o iškilimas į pavir
šių — 
džiant.

Bešnelio “Tortin” buvo
1 panaudotas ir kariniams 
reikalams. Jo išradimo me
tu kaip tik vyko Šiaurės 
Amerikos karas su Angli
ja. Bešnelis kreipėsi į ame
rikiečių kariuomenės vadą 
Parsoną, prašydamas pa
naudoti jo išrastą povan
deninį laivą prieš blokuo
jančius Naujorką anglų 
laivus. Pamėginta. “Tor
tin” pasiėmė statinaitę pa
rako, atitinkamai ją pa-1 Sekmadienio rytą. po šv. mi. 
ruošė minos paskirties išėjęs iš bažnyčios, užeinu 
darbui ir mėgino susprog- j “Times”, dienraščio ofisą. Pa- 
dinti karo laivą “Iglą”. Ta- siėmęs laikraščio tam tikrą da- 
čiau tasai bandymas nepa- lį, kur tik skelbimai, įvairių 
sisekė, nors “Tortin” ir darbų, darbininkų reikalavimai, 
buvo palindęs po “Iglo” a- Atsisėdęs prie stalo ir žiūriu į 
pačia.

XVIII amžiaus būvyje 
buvo ir daugiau mėginimų 
išrasti tobulesnių povan-1 
deninių laivų. 1795 m. Ar-' 
manas paccuvc j-Ką darbo ieškai?” O taip, sa-
praneuzų vyriausybei savo kau. bet nieko gero dėl manęs 
projektą, pagal kurį po- tinkamo nėra tame laikraštyj, 
vandeninis laivas turėjo i Tuomet ji man pradėjo pasako- 
būti varomas garo mašina, ti, kur eiti ir ką daryti, kad 
Pažymėtinas _ r______
zo Fultono išrastas povan-! bandžiau viską ir be jokių pa- 
deninis laivas “Nautilus”. sekmių- ** * sako’ eik ten ir 
Fultonas suprojektavo ir Padav* ^o vardą, ir sa- 
... t , . kyk kas rekomendavo ir gausi,tokiu povandeninio laivo / .t . Ji sako, mane Dievas si rytąsavybių, kurių viena antra čia atsiuntė į ofisą kad aš 
iš dalies naudojama ir įau pagelbėčiau. Tik prašyk 
šiandie. . Dievo ir vis ką gausi”.

Povandeninių laivų evo- aš nors nedrąsiai, bet keletą 
liucija vyko labai pamažu, dalykų jos paklausiau, o ji mie- 
Ir XIX amžiuje nedaug te- lai viską atsakė. Ir pasisakė 
buvo tikimasi iš jų naudos. į nieko nedirbanti, turi gerą na- 
Tačiau vienas reikšmingas ir sako .iai nieko netrūksta, 
įvykis žymiai sustiprino tik man reikia> tai prašau 
povandeninių laivų reikš
mę ir pagreitino jų tobuli
nimo darbą. — Vykstant 
Šiaurės ir Pietų valstybių 
karui Amerikoje, pietie- ^L tik”, sako? “man reikalin-

ma aklinu dangčiu.
' tin” [
dviejų sraigtinių irklų pa

I

i

i

Šiomis dienomis Vilniuje 
buvo nugriautas kitoje 
Nėries upės pusėje jau ke
letą metų stovėjęs didelis 
medinis A. Mickevičiaus 
paminkslas. Jis buvo nu
griautas dėl to, kad medis 
jau buvo supuvęs ir bet 
kada jau galėjo griūti. 
Kad šis paminklas buvo 
nugriautas, nieks vilnie
čių, tur būt, daug ir nesi
gaili, nes jis daugeliui kel
davo tik pasipiktinimą dėl 
savo nepaprasto griozdiš
kumo ir neestetingumo.

Tuo tarpu vilniečiai kas
kartas vis labiau pasigen- buvo ir

komus principus. O svar
biausias čia išradimas — 
vidaus degimo variklis.

te “vandenį Tšlei- Nuo t0 laiko povandeninių 
laivų raida vyko nepapras
tu ir sėkmingu tempu. Di
džiojo karo metu vien Vo
kietija naudojo karo rei
kalams apie 400 povande
ninių laivų.

Šiuo metu visos valsty
bės stengiasi turėti kuo 
daugiausia povandeninių 
laivų. Didžiosios valstybės pie nepaprastą jų vaidme- 
šiandie statosi didžiulius nį žmonija dar daug, daug 
povandeninius kreiserius, sužinos ateities kare. “Tr

Kokių Žmonių Esama!

da paminklo, apie kurį kas 
met spaudoje ir Vilniaus 
miesto valdyboje daug pri
kalbama ir pridiskutuoja- 
ma. Tai reikalas eina taip 
pat dėl A. Mickevičiaus; 
paminklo, kuris jau yra ir 
nulietas iš bronzos ir tebe
guli kuris laikas ant že
mės. Tačiau šiam pamink
lui iki šiol vis nesuranda
ma Vilniuje vietos. Jau ke
linti metai kai Vilniuje 
ieškoma jam vieta, bet vis 

! kaip užburtas ratas; nė iš 
■vietos. Mickevičiaus pros- 
1 pekte jau vienoje vietoje 

medžiai iškirsti

i

“Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir gražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Other G-E Radios Priced From $9.95 To $225.00

-MODEL H-87: Super Beam-a-scope. Television 
Audio and Phonograph Key. 14-inch Dynapower 
Speaker. 9 Feathectouch Tuning Keys. Foreign- 
Domestic Reception. 8 G-E Tubes. Visualux Dial.

MORE FEATURES FOR LESS MONEY 
M AKĖS G-E A LEADER!

GENERAL ELECTRIC

■>RADIO
MODEL H-62O: Portable. Just Plug-in. Buik- 
in Beam-a-scope fchminates Ground and Acri- 
al. Four Featnertouch Tuning Keys. Foreign- 
Domescic Reception. Six G-E Tubes. Drum- 
type Dial. AC-DC Operation. Hmdsotne 
Brown Plastic Cabinet. . a*
Ivory and Colored Fin- J A Qk
ishcs Also Atailablc. ONLY feie/U

MORE RADIO
FOR

LESS MONEY!
G-E Radio "Shoots the V'orks” with 
new features, new perfprmance, new 
beauty — every thing that spells more 
value for your money! Come in and let 
us prove it to you.

sakau, matomai geroi laimei ir 
gerame ūpe, kad dainuoji ir sau 
vienas linksminiesi. Jis taip 
malonia šypsena ir, rodos, su 
pasitenkinimu atsako man. 
“Taip aš labai gerame ūpe ir 
linksmas”. Labai gerai, sakau, 
kad tokiu gali būti. Aš negaliu 
būti linksmas šių dienų gyveni
mu. Jis sako: “Gal netiki į išga
nymą. į Dievo buvimą?” Atsa
kau, tikiu į išganymą, į Dievo 
karalystę ir džiaugiuosi tuomi.

Ir, sako, “aš taip esu links
mas ir džiaugiuosi dar čia tu
rįs keletą dienų pasigerėti šio 
pasaulio gerybėmis, ir negaliu 
iškęsti to džiaugsmo nepareiš
kęs viešai Dievui”. Labai gerai 
sakau, kad taip gali daryti. Jis. 
sako, “ar tu negali! Tikėk Die
vo išganymui ir tu galėsi”. Taip 
sakau aš tikiu, bet vis viena y- 
ra sunkumų kurių negaliu nusi
kratyti. “Taip”, sako, “tamsta 
geriau, tikriau tikėk ir bus vis
kas gerai, ir busi linksmas. Man 
nieko netrūksta aš gaunu kiek 
ko man reikia, už tai. kad aš 
Dievu tikiu ir Jo išganymui”.

Vienas kitam palinkėję gero 
ir dar daugiau tos laimės persi- 
skyrėme. Žmogus tikrai simpa
tingas. kad. rodos, mes būtume 
buvę geriausi draugai, seni pa
žįstami ir per tą dešimtį minu
čių, taip riša mus, kad nesinori 
atsiskirti.

Tai matote kokių gerų ir lai
mingų žmonių yra. Ir yra tokių 
daugybė man žinomų. Taigi, 
matome reikia tikėti Dievui ir 
Jis mus visa kuo aprūpins. Ka
dangi Jėzus Kristus, keliolika 
kartų yra pasakęs, kad tikėkit 
į Dievo Sūnų ir prašykite Dievo 
dangaus karalystės ir Dievas 
visa jums duos.

Parėjęs namo, jaučiau, kad 
Dievui patiktų, kad parašyčiau 
šias žinias. Tai ką ir padariau. 
Aš daug galėčiau pasakyti apie 
save, kiek aš esu gavęs malo
nių nuo Dievo, bet žinau, kad 
mūsų broliai dar toli nuo tokių 
dalykų supratimo.

Aš esu jau daugiau pusę tuzi
no stebuklų gavęs nuo Dievo ir 
gana įžymių, daugybę visokių 
kitokių pamokinimų, perspėji
mų, bei patarimų. Už ką labai 
dėkoju Jam.

Ir labai linkiu, kad kiekvienas 
kas perskaitys šias žineles, pri
siartintų arčiau prie Dievo Ga
lybės ir Jėzaus Kristaus, pir
miausiai su Malda ir gryna, šva-. 
ria siela jaustų savo širdyj Tą 
Savo Geriausį Sutvėrėją ir Už
tarytoją ir tuojau pasijustų esą. 
arčiau Jo meilės ir užtarimo.

J. K. Mikas. *

i

tuos skelbimus iš eilės. Sale 
manęs sėdi pusamžio moteris, 
gerai pasirėdžiusi, ir sklaido 

’ laikraštį.
Kaip aš pabaigiau žiūrėjęs 

skelbimus, ji manęs klausia:— 
Mezeras pateikėi “Ką darbo ieškai?” O taip

i t
I 

yra prancū- ?autl darbą. Bet, sakau, aš iš-

G-E... THE RADIO WITH THE

EASY TERMS
LIBERAL ALLOWANCE

MODEL H-500: Dynamic Speaker. 5 G-E 
Tubes. Drum-type Dial. Standard and Police 
Ban<k Attached Ancenca. AC-DC Operauon. 
Attractiye Brown Plas- 
tic Cabinet. Iv ory and 4 a a*
Colorcd Finishcs Alto AMl vzAtailablc.................... ONLY I w.73

Dievo ir tuojau telefonas skam
bina, kas klausia, ko ir kiek 
reikia; tuo jaus kitas skambina 
ir taip pat klausia kito dalyko, 
kaip, kiek reikia, atsakau ir tt.”

čiai gelbėdami šiauriečių 
užblokuotus uostus, ryžosi 
panaudoti povandeninį 
laivą “Davidą”. Tai buvo 
1864 m. “Davidas” su de
vynių žmonių įgula puolė 
šiauriečių karo laivą ‘Hau- 
zatoniką’ ir susprogdino. bil^ nesiunčia . 
Sprogimo ir laivo skendi- Ir sako’ . : 
mo sukelta vandens srovė 
pagavo nesuskubusį pas
prukti “Davidą” ir taip pat 
jį nuskandino, 
kad ir žuvo, tačiau jis atli-j 
ko labai didelį žygį, priver- pasakiusi 
tusį pasaulį susidomėti po- sau nuėjome. Bet atsisveikinant 
vandeninių 
niu.

Maždaug tUO pačiu me-j Dievo ir prašyk ir visą kas 
tu olandas ”

ga prašau Dievo ir tuojaus gau
nu paklausimą, ką ir kiek rei
kia; pasakius už keiių minučių 
man viskas atvežta. įnešta ir 
dar padėkoję už reikalavimą, iš
eina. Niekas manęs neklausia 
kada užmokėsi, niekas jokių

Ir ji sako, “man nieko ne
trūksta niekada”. Aš sakau, tai 
kaip kokiu būdu tą visą gauni. 
O ji sako: “Nieko ypatingo nė- 

„ j ra, tik reikia melstis ir tikėti į 
Davidas Dįevo Galybę ir Jam atsiduoti, 

i o jis visą kuo aprūpina”. Tai 
atsisveikino ir kas

laivų vaidme- ji man sako: “Nepamiršk ką 
sakiau ir labiausiai nepamiršk

Van - Elvenas ircikia gausi”.
kuris į-' 2- Šiandien vaikštinėjau mies-

galino stebėti esant po.ir prie vieno kampo skers- 
vandeniutei. kas dedasi ^?tvio-?ust°jus,vi?1'n.dide'id“ 
vandens paviršiuje. Pir- 

' mas šį išradimą povande
niniams laivams pritaikė 
rusas Dževeckis, įjungęs į 

į savo povandeninį laivą ir
vieno arklio jėgos elektri-j maniau, kad gal kam “nobody 
nį motorą. Dževeckio lai- 

po vandeniu įstengė

būriui žmonių, laukiame perėji
mo. “trafiko” pavelinimo. Pa- 
tėmijau vienas žmogelis, pus
amžis, vidutiniškai gerai apsirė
dęs. ir žvalgydamasis dainuoja 
sau vienas, nelabai garsiai. Pa-

home”. ir gal nevienas taip pa
manė. Aš tyčia arčiau priėjęs ir

t❖
❖ f❖
❖
❖❖ 
t❖ ❖❖❖ ❖

Įsigykite Naują 1940 m
GENERAL ELECTRIC RADIO

G-E Radios yra aukštos rūšies ir labai gražiai padaryti. Jų tonas 
švelnus ir malonus. General Electric Radios perkant, gausi daugiau už 
savo pinigus, kaip pirkdamas kitokios rūšies radio. Pas mus galite nusi
pirkti radio labai prieinamomis sąlygomis. Mes duodame ilgam termi
nui išsimokėti.

General Electric radio yra įvairių modelių. Galite pirkti pigesnį ir 
brangesnį. Taigi, ateik į mūsų krautuvę ir pamatyk elegantiškus Gene
ral Electric Radios ir vieną iš jų pasipirk.

Union Electrical Supply Co.
92 High Street

Samuel Kaufman, t
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas
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' kas girdėti "lietuvių!
I KOLONIJOSE

Beždžionės Medžioklė Didmiestyje

ELMMURST, PA.
J. E. VYSKUPAS DALYVAUS 

LIETUVIŲ DIENOJE
Artinasi jau 26-toji Lietuvių 

diena, kuri kaip pernai įvyks 
Maryville parke. Elmhurst, Pa. 
Pelnas bus skiriamas Nukry
žiuoto Jėzaus Seserims ir jų ve
damam našlaitynui.

Jo Ekscelencija Vyskupas 
Wm. J. Hafey. kuris uoliai re
mia savo vyskupijos labdarin
gas įstaigas, pagerbs šią mūsų 
Wyoming Valley Lietuvių die
ną savo atsilankymu.

Kadangi šis yra paskutinis 
šių metų išvažiavimas, rengė
jai kviečia visus atsilankyti. 
Bus proga smagiai lietuviškai 
praleisti dieną patriotiškoje 
nuotaikoje. Savo atsilankymu 
padarysite gerą darbą sušelpda
mi labdaringą įstaigą, kuri glo
boja Jūsų senelius ir našlai
čius.

S. S. PinSBURGH, PA.

Cormack. pasionistas. kuris sa
kė pamokslą. Tėvas Pranciškus 
Jankus. Domininkonas, ir kun. 
Vaitkevičius. Pastarasis atvyko 
atsisveikinti su Seserimis prieš 
išvažiuosiant į Romą. Kun. Ka
zėnas. norėdamas, kad ir tie ga
lėtų pamatyti tas įspūdingas a- 
peigas. kurie neturėjo galimy
bės dalyvauti toje dienoje, a- 
peigas nufilmavo. Visi buvo tų 
iškilmių grožiu patenkinti.

Rugpiūčio mėn. 15 dieną sep
tynios novicijatės priėmė laiki
nuosius įžadus. Ceremonijas 
vedė kun. V. Vilkutaitis. Cleve
land. Ohio. Sesuo M. Morta. To
ronto. Canada: Sesuo M. Julia- 
na. Detroit. Mich.: Sesuo M. 
Monika. Detroit. Mich.: Sesuo 
M. Gregoria. Grand Rapids, 
Mich.: Sesuo M. Teresė. Cleve
land. Ohio: Sesuo M. Chrysos- 
toma. Port Carbon. Pa.: Sesuo 
M. Thomasine. Detroit. Mich.

Amžinus įžadus priėmė se-
• kančios rugpiūčio mėn. 23 die
ną : Sesuo M. Leonarda. Eliza- 
beth. N. J., Sesuo M. Leonidą. 
Pittsburgh. Pa.. Sesuo M. Fran- 
cida. Detroit. Mich.. Sesuo M. 
Egidia. Detroit, Mich.. Sesuo M. 
Assisia. Detroit. Mich.. Sesuo 
M. Clarita. Hartford, Conn., 
Sesuo M. Agnella. Philadelphia. 
Pa.. Sesuo M. Angelita. Maha- 
noy City. Pa.. Sesuo M. Pas
ekai. Chicago. III.. Sesuo M. 
Konradą. Shenandoah. Pa.. Se
suo M. Antonia. Chicago, III.

P
RENGIA

So. Boston, Cambridge ir Brockton LDS Kuopos
Sekmadienį (Prieš Labor Day)

Rugsėjo - Sept. 3 d., 1939
Romuvos Parke, Montello, Mass

Broliai, Darbininkai, Profesionalai ir Biznieriai esate kviečiami da- 
lyvauti mūsų metiniame Trijų kolonijų, LDS kuopų Sąskridyje, kuris i- 
vyksta sekmadieni, prieš Labor Day — Rugsėjo 3 d., Romuvos Parke, 
Montello, Mass. Bus tai didžiulė Šventė visų lietuvių, kurioje galėsime 

. bendrai praleisti laiką ir sustiprinti mūsų pažintis. Rengėjai iš savo pu
sės stengiasi paruošti dienos programą su įvairiais pamarginimais ir gė
rimais bei užkandžiais. Taigi kas tik atvyks į Romuvos parką, tas ras 
sau ir savo draugams progos turėti malonumo. Gros puiki “žvaigždžių
orkestrą. Jaunimas galės turėti sau malonumo trepsėjime bei žaidi 
muose, gi augusieji seks akimis bei veiksmais. Tad valio, visi į Trilyp 
Pikniką, rugsėjo-Sept. 3 Romuvos parke, Montello, Mass. —

I ■ ■ --- 
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šių metų rugpiūčio mėn. 13 
dieną Prelatas J. Macejauskas. 
dalyvaujant kitiems kunigams 
ir skaitlingam būreliui žmonių, 
atliko Įteikimo vienuoliškų rū
bų apeigas sekančioms kandida
tėms: Elenai Simaitytei — Se
suo M. Rūta. Cleveland. Ohio: 
Aida Dumčiūtei — Sesuo M. Jo
ana. Cleveland. Ohio: Pranciš
kai Kriaučiūnaitei — Sesuo M. 
Silvija. Lawrence. Mass.: Leo
kadijai Pusvaškytei— Sesuo M. 
Henrietta. Ansonia. Conn.: O- 
nai Barutsevičiūtei — Sesuo M. 
Genovaitė. Du Bois. Pa.: Pet
ronėlei Jurgutytei — Sesuo M. 
Andrėje. Lietuva: Marijai Ke- 
serauskaitei — Sesuo M. Lore- 
tta. E. St. Louis. III. Lucijai 
Kazlauskaitei — Sesuo M. Tar- 
cilla. Cleveland. Ohio.

Graudingos buvo apeigos y- 
paė kada kandidatės, aprengtos 
baltais drabužiais. parpuolę 
kryžium ant žemės, skaitė Visų 
šventų litaniją, pasiaukodamos 
Viešpačiui Jėzui, kaip Jo Sužie- 
dotines. Prelatas J. Maciejaus- 
kas per tas apeigas, davė vie
nuoliškus drabužius. Daug susi
rinkusių žmonių verkė, bet kan
didačių veiduose spindėjo džiau
gsmas. Apeigose dalyvavo šie 
kunigai: kun. Kazėnas. Vaišno
ra. Jurgutis. Vasiliauskas, kun.

NEW HAVEN, CONH.
MŪSŲ KOLONIJOS LIETU

VIAI RUOŠIASI Į LIETUVIŲ 
DIENĄ

!
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JUNG. VALSTYBIŲ DIDŽIULIS 
ŽEMLAPIS

Iš Kopenhagos (Danijo
je) cirko pabėgo beždžionė 
Kalle, kuri teturi tik 40 
cm aukščio. Šita maža bez- 

] džioniukė per 5 valandas 
■apvertė aukštyn kojomis 
i visą miestą ir parodė, kad 
! cirko mokslas jai nenuėjo 

' Valstybių teritoriją. Dau
giau kaip 800,000 ketvir
tainių mylių nupirkta nuo 
Prancūzijos už 5 centus 
akrą, 

i Teritorija Floridoj Ispa
nijos atiduota 1819 m., pa
siekė apie 58,000 ket. my
lių užmokėta apie 17 cen
tų už akrą.

Su Texas aneksavimu 
j 1845 m., dar įgyta beveik 
380,000 ket. mylių už 20 
centų akrą.

Meksikos gražinimai 
1848 m., padidino 529,000 
ket. mylių už apie 4 F cen
tų akrą.

Lousianos nupirkimas 
buvo didžiausias įgijimas 
žemės, po tam Alaskos nu
pirkimas su 586,400 ket. 
mylių teritorijos arba apie 
370,000,000 akrų žemės, 
užmokėta 1 9 10 centai už 
akrą.

Oregon teritorija, Philli- 
pine Salos, Guam, Ameri
kos Samoa, Hawaiian Sa
los, Puerto Rico, Virgin 
Salos ir Panama Canal Zo- 
ne yra kiti teritoriški įgiji
mai Jung. Valstybių. Iš vi-

, . i • • . so už šitas milžiniškas te-stybfcs, kaip Įsteigtos 1790 rag užmokėta apie 
m., kada pirmas gyventojų S1OO 000 
suskaitymas imtas, turėjo j Nauja; Jung. valstybių 
ls.?so 892' įvirta!- žernl ls d kadl4
?SRaS ™ylla®' , PT ‘° dar' nuošimtį šalies viešos že- 
2.846,260 ketvirtaimskų,mės vls rejkia išmatuoti

kuri 
vis laukia tikrų numiera- 
vimų.

Kopijos šito 7 spalvų noriai ėmė žiūrėti taip 
žemlapio galima gauti už 
$2.00 iš Superintendent of 
Documents, Government 
Printing Office, Washing- 
ton, D. C. Kuogeriausi val
džios braižytojai, gravi
ruotojai, artistai ir spaus
dinto jai per daug mėnesių 
gamino šitą žemlapį.

Jung. Valstybių Vidaus 
General

kviestume vietos laikraščių ko
respondentus bei fotografus, 
kad nutrauktų paveikslus mūsų 
vykstančios lietuvių grupės.

Pereitą sekmadienį klebonas
kvietė visus skaitlingai daly- Departamento 
vauti lietuvių dienoje, taigi dar Land Office ką tik išleido 
kartą pranešu visų šios koloni
jos lietuvių žiniai, kad yra su
sidaręs komitetas iš sekančių 
asmenų, kurie rūpinasi autobu
sais į lietuvių dieną. M. Rama
nauskienė. A. Tiskienė, Z. Mar- 
kūnienė. V. Norkūnas. M. 
Pranckevičienė. M. Jokubaitė.

naują didžiuli žemlapj 
Jung. Valstybių. Septynių 
pėdų ilgio ir penkių pėdų

J 
į

stato Jung. Valstybių išsi
vystymo panoramišką pa
veikslą per daugiau kaip 

Kun. M. Pankus yra garbės pir- 150 m. jos istorijos.
Pirmos originališkos val-

Peter F. Carroll
(KARALIUS)

Laidotuvių Direktorius 
ir Notary Public 

10 Vernon St.
VVorcester. Mass.

Patarnavimas dieną ir naktį 
Tel. Worc. 4-6757
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WILL BUILD A NEW 
GARAGE OR ENLARGE 

THE OLD ONE

Norfoik Lumber Co.
43 Canton St,

Phone Stoughton 372

100 Pearl St.,
Bridgevvater 350

’ veltui.
Pirmiausia ji atėmė vie

nai moteriškei šunį ir nu
tvėrusi už dirželio nusi
tempė vargšą cypiantį šu
niuką gatvėmis. Klykianti 
moteris, minia smalsuolių 
ir šeši policininkai leidosi 
paskui. Bezdžioniukė šu
niuką paleido, įšoko į 
tramvajų ir pradėjo iš vie
nos moteriškės pintinės 
mėtyti į praeivius obuo
liais. Kol moteris susipra
to pulti beždžionę, tai ši 
jau buvo dingusi ir visi 
ieškojimai buvo veltui. 
Staiga pasigirdo išgąstin
gas moters riksmas. Ko
penhagoje yra moterų į- 
prasta palikti vežimėlius 
su vaikais gatvėje, o pa
čioms negailestingai derė
tis krautuvėse. Tokia vie- 

j na motina sugrįžusi pama
tė, kad jos vežimėlyje be
sąs plaukuotas dvynukas, 
kuris įsilindęs po antklode 
ir ramiai sau alsuoja gr;e- 
ta jos brangiausio. Moti
nos riksmas beždžionei ne
patiko ir ji užpykusi bėg
dama pasiėmė ir antklodę. 
Vikriai lakstydama tarp 
tramvajaus vagonų, auto
mobilių ir autobusų, ji il
gai juokino žmones, kol 
vienas ją čiupdamas nu
tvėrė ir atėmė paklodę. Ta
da bezdžioniukė nušoko 
ant vaisių vežimo ir vėl ė- 
mė mėtyti obuoliais bei 
bananais. Vėliau šokinėda
ma nuo vieno automobilio 
stogo ant kito ji ilgokai 
važinėjosi po miestą, nors 
ją jau gaudė ir nerangi ug
niagesių mašina. Tik po 
penkių valandų ją vėl įki
šo už grotų cirke, savinin
ką nubaudė šimtu kronų, 
bet jis nesigaili, nes visi

1 ‘ .,.x . . mes vis reiKia ism<aukščio sitas zemlapis per- Į mylių pridėta per pirki- beveik visą Alaską,

mininkas taigi, kurie norite va- |
kaip ir lig šiol mes visuomet 
savo tautos reikaluose mokėjo
me gražiai ir susipratusiai pasi
rodyti. taip ir šiame reikale ne- 

lig pat vietos be atsilikime nuo kitų kolonijų, bet 
skaitlingai ruoškimės dalyvauti

Jau teko girdėti, kad kelios 
draugijos bei kuopos organizuo
jąs ir pasiėmė automobusus. ku
riais važiuos į Lietuvių Dieną 
Pasaulinėj parodoj. Pasirodo, 
kad visų yra geri norai, tik gai
la. kad neorganizuotai šį darbą
pradėta veikti, nes jei mes va- žiuoti neatidėliokit. bet tuojau 
žiuosim po vieną atskirai iš to užsiregistruokite

■ nebus mums didelės garbės. Bū- minėtus asmenis. Bilietų kaina 
tų labai malonu, kad visi, kurie Įtik $1.60. Autobusai bus nau- 
važiuos autobusais arba savo’jausios mados ir labai patogūs, 
automobiliais atvažiuotų prie kurie nuveš Hg viAtnc iv 
parapijinės svetainės ir iš ten ; persėdimo.
visi bendrai važiuotume. Pasi-1 Taigi New Haven’o lietuviai, lietuvių dienoje.

pas virš pa-

mus arba prisidėjimus, iš 
viso padarant 3,738,395 
ketvirtainiškas mylias. Ki
tais žodžiais, Jung. Valsty
bių teritorija 
daugiau keturis 
nuo 1790 m.

padidėjo 
sykius

Lousianos nupirkimas 
užbaigtas 1803 m., buvo di
džiausias žemės įgijimas 
Amerikos istorijoje. Be- 

M. veik padvigubino Jung.

I

I

i

gražiai išsireklamavusios 
bezdžioniukės.

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimui: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at- 

i sidūrė teisme.
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“ALE, kuris yra ALE”

PARODYK Į PICKWICK KRANĄ
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{vietinės žinios
ŽINUTĖS

Tr fc Finikas bėgs, šoks, trauks, eis ir kas ži
no ko jie daugiau nesugalvos... 
Šeimininkės savo “menu” turi 
kuoįvairiausiai sudėsti. Jos turi 
daug tokių dalykų, kokių dar 
Romuvos parke ir niekad nebu
vo. Sako tai bus “surprizas”.

Turistai, kurie rengiasi vykti 
rugsėjo 10 d. į New Yorką irgi 
dalyvaus Trilypio pikniko ap- 

. vaikščiojime, nes anot jų “ne
gali praleisti tokios progos pa-

i

Dar kelios dienos ir jau turė
sime didžiąją darbininkų šven
tę (Labor Day), kurios išvaka
rėse, rugsėjo - Sept. 3 d. įvyks
ta Trilypis piknikas, Romuvos 
parke, Montello, Mass. Tai pui
ki proga visiems darbininkams 
ir darbininkėms bei jų priete- 
liams ir draugams, taipgi gimi
nėms ir kaimynams suvažiuoti simatyti su visais savo pažįsta- 
ir pasižmonėti bei pažintis sus- mais”. O tie, kurie į New Yorką 
tiprinti arba net ir naujų įsigy- nevyksta, tai tikrai važiuoja su 
ti. Ištikro tai pigiausias būdas didžiausiais būriais savo kaimy- 
pamatyti visus pažįstamus to- nų ir draugų. Nes tai jau pasku- 
kioje dienoje, kur dalyvaus iš tinė tokia didelė proga šiais me- 
visos Naujos Anglijos lietuviai, tais vykimo į Romuvos parką.

Rengėjai — LDS 2-ra kuopa ° vis^ rudenioP Romuvos par- 
Brockton, LDS 1-ma kuopa So. kas ?ra gražiausias apylinkėje. 
Boston ir 8 LDS kuopa Cam-! J
bridge rengiasi priimti visus 
su ypatinga programa ir kito
kiais visokiais pamarginimais. 
Gros “žvaigždžių” orkestras Į- 
vairias melodijas ir šokiams. 
Sportininkai plačioje ir gražioje 
Romuvos parko lankoje bandys 
rekordinius eksperimentus. Ten I

Rugp. 24 d., miesto ligoninė
je, mirė Jonas Strazdas, 71 me
tų gyv. 393 E. 5th St. Jis buvo 
Vabalninku parapijos. Ameri
koje išgyveno 32 metus. Palai
dotas šv. Mykolo kapuose, rugp. 
26 d., 10 vai. ryte, iš Šv. Petro 
par. bažnyčios.

Rugp. 26 d., apsivedė Juozas 
Pocius su Juzefina Gerulskyte, 
gyv. 100 Wayland St., Dorches
ter. Liudininkais buvo Pranas 
Vitkus ir Zofija Kėdžiūtė. Jau
nieji su savo palydovais ir gimi
nėmis išklausė šv. mišių ir pri
ėmė Šv. Komuniją.

Priemones Vincentiečiams Atsiekti 
Savo Tikslus

(Sub-deakono A. Nau
džiūno, MIC., paskaita 
Šv. Vincento dr-jos Susi
rinkime, So. Boston).

Pereitą sykį buvo rašyta, 
kad vincentiečių vyriau
sias tikslas tai pirmiausia

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas 
1L Kapočius 

251 W. BROADVVAY, 
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 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Pikniką: Jonas, Petras ir Jokū
bas, tai neatsilik ir Tamsta po
niute Magdalena! Važiuokime 
visi kaip iš dūmo!

Iš So. Bostono busai išeis a- 
,pie pirmą valandą po pietų nuo 
kampo E ir Broadway gatvių.

Iš Cambridge busas išeis nuo 
i lietuvių par. Nekalto Pr. P. M. 
i bažnyčios, VVindsor St. Cam- 
i bridge. Busas išeis 11:30 vai.
A. M. Kurie norite važiuoti tai 
prašome užsiregistruoti pas P. 
Radaitį ir A. Zavetcką.

Brocktoniečiai sako mes pėsti 
pribūsime.

Kiti kolonijų lietuviai, darbi
ninkų prieteliai vyksta automo
biliais. Taigi bus visiems gražu 

‘ ir malonu susitikti gražioje Ro
muvoje...

Rengėjai kviečia visus atvyk
ti su jais pasilinksminti.

. Kvieslys.

Rugp. 27 d. pakrikštytas Pi
lypas - Vladas, Vlado - Bronės 
Zurauskų sūnus. Kūmai buvo 
Jonas Volungevičius ir Zofija 
Baravykaitė.

Šiuo pat laiku pakrikštytas ir 
sūnus Andriaus - Jadvygos 
(Natkiūtės) Zalionių vardais 
Edvardas - Jokūbas. Krikštatė
viais buvo Ignas Natkus ir A- 
lena Natkaitė.

Rugp. 31 d. 4 vai. p. p. ir 7:30 
vai. vak., bus klausomos išpa
žintys prieš pirmą mėnesio pen
ktadienį.

Šv. Petro bažnyčioje kunigai 
aiškino žmonėms apie šių laikų 
kerštus ir karus. Prašė parapi
jiečių melstis už taiką. Ragino 
žmones leisti vaikus j katalikiš
kas mokyklas, kad atitolintų 
gresiamas nelaimes nuo jauno
sios žmonijos.

džiai. Visos Naujos Anglijos 
Vyčių kuopos nariai ir priete
liai rengiasi į šį išvažiavimą. 
Net iš tolimo Hartford, Ct. pri
žadėjo atvykti. Bostono ir apy
linkės kuopų jaunimas nepasi
duos, ir jau organizuojasi. Bus 
ir muzika.

N. A. Vyčių Apskr. Kom.

Busai Į Romuvos Parką

savo pačių gyvenimą tobu
linti, o tik paskui kreiptis 
į visuomeninį darbą. Tam 
tikslui atsiekti reikalinga 
ne tik malda ir švenčių už
laikymas, kaip jau buvo 
minėta, bet reikalingas ir 
sunkus darbas, būtent, 
praktikavimasis dorybių.

Nors vincentiečiai turė- 
■ tų stengtis praktikuoti ir 
{įgyti visas dorybes, tačiau 
yra keletą, kurios ypač 
svarbios tinkamam atliki
mui tų artimo meilės pa
reigų, kurioms jie taip 
nuoširdžiai savo laiką pa
švenčia. Žmonės skaityda
mi šventųjų gyvenimus, 
randa paminėtas įvairiau
sias dorybes. Jų esmę ne-

I

i

Sekmadienį, rugsejo-Sep- suprascįami, jie mano, kad 
tember 3 d., 1939 m., į Tn-šventieji jas tegali Įgy- 
lypį Pikniką Romuvos ti Bet klaidingai. Doirybė 
parką, Montello, Mass. bu- • taį geras įpratimas,
sai įseis is so. Bostono nuo Rūkymas irgi įpratimas. 
kampas E ir Broadvvay, Jei jis bQt ;
pirmą valandą po pietų. 
Visi kviečiami vykti į Tri-i 
lypį pikniką.

Iš Cambridge busas iš
eis nuo N. P. P. M. parapi
jos bažnyčios, Windsor St. 
11:30 vai. ryte. Bušui va
dovaus p. Radaitis ir Za- 
vetskas. Pas juos galima 
iš anksto užsisakyti vie
tas. Kviečiami visi vykti į 
Trilypę. Rap.

Rugp. 27 d., ponų Bušmanų 
sodely įvyko parengimas Sese
lių Jėzaus Nukryžiuoto naudai.

LANKĖSI

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties JordanMarsh) 

BOSTON. MASS.

TeL TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

TRILYPIO PIKNIKO 
RENGĖJŲ SUSIRINKI

MAS
Trijų LDS kuopų valdybos ir 

nariai, kurie rengia Trilypį pik
niką, rugsėjo - Sept. 3 d., Ro
muvos parke, Montello, Mass., 
turės savo svarbų pikniko rei
kalais susirinkimą, antradienį 
rugpiūčio - August 29 d., š. m., 
“Darbininko” salėje. So. Bos
ton, Mass. Kviečiami visi daly
vauti, nes bus svarbu patirti, 
kaip eina prirengiamieji darbai. 

Rengėjas.

Pirmadienį, rugp. 28 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi p. 
Juozas Kaškelis. komercijos 
daktaras, Lietuvių Verslininkų 
Sąjungos ekskursijos į Ameri
ką vadas, ir p. Albinas Briedis, 
Lietuvių prekybininkų, pramo
nininkų laikraščio “Verslas” ir 
lietuvių amatninkų žurnalo “A- 
matinink j ” vyr. redaktorius.

Gerb. svečiai, Lietuvos vers
lininkų vadai norėtų susipažin
ti su Bostono lietuviais versli
ninkais, ir tuo tikslu kviečia 
visus verslininkus antradienį, 
rugp. 29 d. vakare ateiti į Lietu
vių svetainę.

23 Metai Kaip Vedę
Pp. Antanas ir Emilija Janu- 

šoniai, 1836 Columbia Rd.. So. 
Bostone, minėjo 23-jų metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga suėjo būrys pp. Janušo- 
nių draugų juos pasveikinti. Pp. 
Janušoniai yra veiklūs LDS los 
kp. nariai ir uolūs “Darbininko” 
rėmėjai. Juodu augina du sūnų. 
Vyresnysis sūnus lankė Maria- 
napolio Kolegiją. Sveikiname 
p. Janušonius ir linkime pasise-’ 
kimo.

■ i tirnas, rūkymą irgi vadin
tume dorybe. Rūkant rei
kia pildyti tam tikrus vei
ksmus. Taip pat ir su ki
tais gerais 
dorybėmis. Reikia dirbti, 
kad įgyti įpratimą. Bet 
kartą jį įgijus, nėra ko 
gailėtis, nes įpratimas ir 
patį žmogų tobulina, ir 
padeda jam savo darbu at
siekti užsibrėžtą tikslą.

Toks Įpratimas - dorybė 
teikia malonumo, juomi 
lengviau darbas sekas, 
juomi jaučiamas patrauki
mas Į darbą.

Vincentiečiams konstitu
cijos patariama Įsigyti se
kančias dorybes: savęs iš
sižadėjimą, išmintį, veik
lią artimo meilę, uolumą 
sielų išganymui, širdies ir 
kalbos nuolankumą, o la
biausiai broliškos meilės 
dvasią. Gaila, kad laikas 

RaP- neleidžia išsamiai, bet tik

įpratimais —

Draugijų Valdybų Adresai

ĮVAIROS SKELBIMAI
PAIEŠKAU seselės Ievos šeš- 
takevičiūtės, vedus už Simano 
Kašieto. Iš Lietuvos paeina iš 
Ūtos kaimo. Prienų parapijos. 
Atvyko į Torrington, Conn., po 
tam gyveno Lawrence. Mass. 
Ieško sesuo Ona šeštakevičiūtė- 
Vaitkienė. 1037 Nectarine St., 
Philadelphia, Pa. (25-28)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI. Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purtinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston. Mass.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

įvyks trečiadienį, rugpiūčio 30 
d., 7:30 valandą vakare Vyčių 
kambary. Emerson St.. So. Bos
ton. Bus svarbus susirinkimas. 
Seimo delegatai priduos rapor
tus. Taipgi bus svarstoma apie 
privatišką išvažiavimą ir aps
kričio išvažiavimą. Kurie nariai 
dar nėra įsigiję kuopos paveiks
lus. bus proga įsigyti.

Svečias iš Lietuvos, p. Petras 
Kupraitis atvyks į susirinkimą, 
susipažinti su Amerikos - Lietu
vos jaunimu.

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti susirinkime.

F. Grcndclytė, Sckr.

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.

Pereitą šeštadienį “Darbinin
ke” lankėsi Simonas Voveris iš 
Brockton. Mass. Birželio pra
džioje p. Voveris per “Darbi
ninko” laivokarčių agentūrą 
buvo išvykęs aplankyti Lietu
vą. Šio mėnesio 18 d. grįžo at
gal. Jam Lietuvoje labai pati
kę. Jis sako, jei būtų dirbtuvė 
davusi ilgesnes atostogas, būtų 
ilgiau pasilikęs Lietuvoje, da- 
bar-gi turėjo nors ir nenoromis 
grįžti į Ameriką.

P-nas S. Voveris reiškė nuo
širdžią padėką “Darbininko” 
laivakorčių agentūrai už gerą ir 
nuoširdų patarnavimą.

Šeštadienį, rugp. 26 d. lankė
si p. J. Kirmilas iš Worcester, 
Mass. Jis pereitame “Darbinin
ko” metiniame piknike laimėjo 
pirmą dovaną — elektrikinį va
lytuvą. taigi atsilankymo proga 
atsiėmė dovaną.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienč,
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 VVashington St. Roslindale, 
Tel. Parkway 0558-VV 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

i Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
I 5 Thomas Pk., So. Boston. Mass. 
j Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.
1 Maršalka. Jonas Zaikis.

7 VVinfield St., So. Boston. Mass. 
į Iždininkas. Andrius Zaleskas.

702 Fifth St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėidienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St.. So. Boston. Mass.

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 į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pėdins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
l Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams. [ĮT-

I ~ ‘
Profesionalai, biznieriai, pramonin

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

I Visi skelbki lės "Darbininke”.

Pirmadienį, rugp. 28 d. lan
kėsi “Darbininke” p. Jurgis Ru
delis. “Margučio” raštinės dar
bininkas iš Chicago. III. P-nas 
J. Rudelis su kitais bendrake
leiviais atostogų proga važinė
ja Naujoje Anglijoje.

L Vyčių N. A. Apskrido 
Išvažiavimas

Pranešame, kad L. Vyčių N. 
A. Apskričio išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo - Sept. 17 
d.. Kęstučio parke. E. Dedham, 
Mass. Bus sportas, lošimas ir 
visoki margumynai bei užkan-

paviršutiniškai jas pana
grinėti.

Savęs išsižadėjimas rei
kalauja, kad žmogus nusi
leistų kitiems savo suma
nymuose, nuomonėse, ži
noma po protingo apsvars
tymo. Taipgi vengtinas 
dalykas užeiki -sti ir tuomi i 
susikirsti su vargingai gy
venančiais, jeigu šie gerus 
patarimus ir nustumia Į 
šalį. Visados reikia išlaiky
ti tą gerą valią, iš širdies 
paeinančią ir visus užjau
čiančią.

Vincentiečiai atsiminda-Į 
mi, kad Kristus apašta
lams užrekomendavo būti 
išmintingais kaip žalčiai, { 
bet neklastingais kaip ba
landžiai. eidami savo pa-; 
reigas turi panašūs būti,! 
pritaikindami kiekvienam i 
užsiėmimui jam atatinka
mas priemones. Nuveikti j 
geri darbai gimdo pasiti-j 
kėjimą, o iš kūno gailes
tingumo darbų atsidaro 
plati ir naši dirva dvasios 
gailestingumo darbams.

Artimo meilė ir uolumas 
sielų išganymui taip užlai
ko Konferencijų narius, 
kad net po sunkaus darbo, 
po nuovargio, net po už
gauliojimų ir paniekinan
čių apšnekėjimų, jie džiau-' 
giasi žinodami jog netur-j 
teiio asmenyje jie Kristui 
padeda.

Bet be širdies ir kalbos 
romumo negali būti uolu
mo sielų išganymui, nes 
tik romieji ir nuolankios 
širdies geriau pajėgia ki
tiems patarti ir padėti.

Neužtenka vien lavintis 
dorybėse. Nors jos būtinos 
geram pavyzdžiui, savy- 
tarpiškos broliškos meilės 
ir vienybės užlaikymui, y- 
ra ir vengtinų dalykų. Vi
su pirmiausia reikia veng
ti pavydo. Pavydas kaip 
kokia žaliaakė pagoniška 
dievaitė nuraško visas ma
lones, kurias kitaip būtu
me ant malonės medžio 
užauginę. Ji ardo vienybę 
ir griauja iš pamatų meilę, 
ji Į gyvenimą įvelia viso
kius nesmagumus.

Reikia vengti visokio 
veikimo be bendro ir vie- 
šaus susitarimo, be dva-i 
sios vado žinios. Jaunesni ( 
nariai turi pagarboje lai
kyti senesniuosius. Tei- i 
kiant žmonėms pagalbos, 
reikia visus lygiais laiky
ti ir traktuoti, be jokių iš
skyrimų. Visi žmonės Iv- 
giai Dievo vaikai ir mūsų 
broliai, o vincentiečiai tai 
Įrankis per kurį Dievo do
vanos plaukia. Reikia ven
gti Įsikišimo Į politiką. Ši 
organizacija remiasi mei
le, šaltoje politikoje tos 
meilės nerasi, o tik apga
vysčių, melų ir veidmainiš
kumo.

Renkant naujus narius Į 
skyrių, reikia atsižvelgti Į 
kandidato geras ypatybes. 
Jos turi tokios būti, kad 
Konferencijai išeitų Į nau
dą. kad vienybe išsilaiky
tų, kad tiktu visuomenės 
labui. Reikia pagaliau 
vengti visokio šiurkštumo 
apsiėjime su žmonėmis.

Trumpai viską suglau
dus, norint atsiekti už
brėžtus tikslus .reikia pir
miausia melstis, pasitikėti 
Dievo Apvaizdos pagelba, 
dirbti sielos pašventimui 
lavinantis dorybėse, veng
ti visa ko kas veikimui bū
tų kenksminga, o tik tuo
met seksis visuomeniškas 
darbas. Dievo garbei, o 
žmonijos naudai.

I
I

i

I

i

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston G815 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 

j Juozas M. Dilis
• Laikrodininkas
J Parduodu Įvairiausios rūšies auk- 
| ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

t,,, .........  , , - r ------ J

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METU PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

1939 Nauji Nash Automobiliai

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 kitus 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 $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Lietuvis Plumberis
. C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite Velding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boiiers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 

į laiminga senatvė.
—

Berūkite tuos profesio- 
, nalus ir biznierius, kurie 
(savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

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

Visi skeibkites “Darbininke".

I

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite ši daroą mums.
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PAX ROMANA
Po pasaulinio karo visi mu kartu Jungtinėse Val- 

žmonės 
kūjo, kad visi netinkami į- tas 
sisenėję diplomatijos me
todai bus prašalinti, šian
dien mes matome, kad ne
tiktai senieji metodai pa

būt ir

optomistiškai ti- stybėse, dalyvaus ir kele- 
atstovų studentų iš 

Lietuvos. Amerikos Lietu
vių Katalikų Studentų or
ganizacijos šių metų sei
me buvo nutarta, kad bent 

siliko. bet ir dauguma iš keli Studentų sąjungos na
tų senųjų diplomatų dar riai dalyvautų 
vis nesėkmingai veda pa
saulio politiką.

Žmonijos dabartinė ne
laiminga politinė ir ekono
minė padėtis priklauso tybių katalikiškų studen- 
nuo tų senų diplomatijos tų organizacija įsirašiusi į 
metodų ir jų tvarkytojų. Pax Romaną. 
Šiandien reikia. jauno mūsų 
kraujo pastatyti civilizaci- studentai artimiau susipa- 
ją ant tvirtų, patikrintų, žins su kitų tautu katali- 
krikščioniškų namatų, kais studentais ir su jais 
prašalinti dabartinius ne- galės vieningai platinti ka- 
broliškus politinius santy- talikišką akciją, 
kius.

Organizacija, kuri dabar 
rūpinasi nauju žmonijos 
atgimimu yra Pax Roma
ną. Jei kas norėtų prisidė
ti prie to judėjimo, pata
riame dalyvauti Pax Ro- 
manos kongrese, kuris į- 
vyks Katalikų Universite
te nuo rugpiūčio 28 d. iki 
rugsėjo 2 dienos, ir Ford- 
ham Universitete rugsėjo 
3 — 8 dienomis.

Pax Romana yra studen
tų organizacija. Ji nėra pa
prasta organizacija, bet y- 
ra tarptautinių sąjungų 
sąjunga. Prie sąjungos 
priklauso įvairių kraštų 
organizacijos. Ji represen- 
tuoja dvidešimt Europos 
valstybių, tarp kurių yra 
ir Lietuva, tris valstybes 
ir Pietų Amerikos, ketu
rias iš Azijos, Jungtines 
Valstybes. Kanadą, Mexi- 
ką ir Puerto Riką. Pax Ro
maną organizacija dar yra 
pačioje savo jaunvstėje.

Šiame Pax Romanos 
kongrese, kuris įvyks pir-

tame kon
grese. Jei tų atstovų ra
portas bus teigiamas, tai 
Studentų sąjungą grei
čiausiai bus šešta J. Vals-

Tuo budu
tautos katalikiški

Pasaulio ateitis priklau
so nuo dabartinio jauni
mo, todėl, dabartinis jau
nimas turi teisę pareikšti 
savo įsitikinimus ir idea
lus liečiant šių dienų klau
simus. Jaunimo grupė, ku
ri turės ateityje daugiau
sia įtekmės socialiniame ir 
politikos žmonijos gyveni
me yra toji grunė. kuri 
dabar lanko kolegijas ir u- 
niversitetus, kurių ne ma
žas skaičius priklauso Pax 
Romanos organizacijoje.

Kiekvienas katalikas 
studentas turėtų stengtis 
dalyvauti Pax Romanos 
posėdžiuose, pasidalyti 
mintimis su Lietuvos ir ki
tų valstybių Kristaus dar
bininkais ir sudaryti tik
rus krikščioniškus tarp
tautinius ryšius, kuriuos 
nei komunizmas nei koks 
kitas bedieviškas izmas 
galės suardyti. Tada pa
saulyje viešpataus “pax 
Christi in regno Christi”.

J. P.

I

DARBININKĄ9

ACRES OF FUN AT THE NEW YORK WORLD’S FAIR

NEW YORK.—Airplane view oi thr upper half of the Amusement Area at the Childrens H’orld at the upper Įeit. To the right of the Amphitheatre is Merrie Eng- 
New York World*s Fair. Left foreground is the New York Statė Buildmg and Am- land and Old New York. uhile m the inset above the ridės at the right is the Para 
pbitheatre housing Billy Ruses Acjuacade with the Mušte Hali just beyoud it and the, chute Jump. uhich is iocated at the south end of the area.

KOMP. J. ŽILEVIČIAUS RADIO KALBA 
APIE LIETUVOS DIENĄ NEW YORKO 

PASAULINĖJE PARODOJE

(Kalba pasakyta rugp. 8 
d.. WGES Radio Stotyje. 
Chicagoje. III. Progra
mai vadovavo p-lė Ieva 
Lukošiūtė).

išeivijos lietuviai atsilan
kyti Lietuvon jos pažanga 
pasidžiaugti. Tat to pavil
jono, ar kitaip sakant, na
melio įrengimas paleng
vins išeivijos lietuviams 
arčiau susipažinti su vi
dutine Lietuva, nes tame la, kad iš Chicagos ^usida- į 
paviljone yra perstato- rys grupė vos tik iš apie! 
mos visos sritis, kurias ga- 200 narių, o juk sulyg ko- 
lima kuo vaizdžiau paro- lonijos didumo, mūsų ma- 
dyti. Tą tat paviljoną Lie- nymu, galėjo būti bent ne- 
tuva pavedė Amerikos lie- mažiau 500, todėl, kad šis 
tuviams ir tikisi, kad ten atsitikimas yra pirmutinis 
lietuviai jausis kaip na- išeivijos istorijoje ir mūsų 
mie. eroje paskutinis, dėlto,

Kai šios parodos organi
zatoriai lankėsi Lietuvoje, 
kviesdami dalyvauti ją šio
je tarptautinėje mokslo, 
kultūros ir meno šventėje, 
prašė, kad kai ji sutiks da
lyvauti, kad ji malonėtų 
plačiau pasirodyti toje 
tarptautinėje šventėje su 
savo originaliu menu. Tam 
tikslui pasiūlė pasirinkti 
kokią nors vieną dieną ir 
ją pavesti vien tik lietu
viško meno demonstraci
jai. Tokiu būdu, kai Lietu
va sutiko įrengti savo pa
viljoną, drauge gavo teisę, 

: turėti savo dieną. Kadangi 
Lietuva negali atvežti sa

I
tui, ypatingai tenka tarti 
visiems tiems chorams šir
dingiausią ačiū, kuris pa
sižadėjo dalyvauti šioje is
torinėje šventėje, nesigai
lėdami nei laiko prakti
kom, nei lėšų kelionei. Gai-

Kaunas — Švietimo Mi
nisterija kreipėsi į Minis
trų Tarybą, prašydama 
Kaune leisti įsteigti vals
tybinę mergaičių amatų 
mokyklą. Pradžioje toje 
mokykloje būtų praeina
mas audimo, mezgimo ir 
siuvimo skyrių kursas. 
Vėliau galėtų būti įsteigti 
ir kiti skyriai.
— Šiaulių atitinkamos 

organizacijos įteikė Švie
timo Ministerijos specialių 
mokslų departamentui 
prašymą įsteigti Šiauliuo- 

> siuvimo 
mokyklą. Prašymas svars
tomas.

Kaunas — Viena didžių
jų Jungtinių Amerikos 
Valstybių knygų leidyklų, 
Row, Peterson and Com- 
pany, neseniai išleido kny
gą: “Best short stories for 
boys and girls”. Knyga 
graži pažiūrėti, puikiai at
spausdinta, 512 puslapių 
didumo. Joje sudėta apie 
trisdešimt geriausių pa
saulinių vaikų literatūros 
kūrėjų - rašytojų — dau
giausia pačių anglo-saksų 
— apysakaičių. Jų tarpe 
randame ir mūsų rašytojo 
Stepo Zobarsko apvsaikai- 
tę “Dalgio muzika” angliš
kai skamba “The music of 
the scythes”). Į Amerikos 
padangę ji pateko per “A-

merican Junior Red Cross 
News”, Amerikos Raudo-1 
nojo kryžiaus leidžiamą 
vaikams žurnalą, kuriame 
“Dalgio muzika” buvo iš
spausdinta praėjusių me
tų gegužės men. Lietuviš
koji apysakaitė iliustruo
ta.

Grybų Eksportas Lietuvoje
‘ ; paskutinis, 

kad panašūs dalykai vyks
ta kartą šimtmetyje, už tai 
buvo tikėtasi, kad Chica- 
giečių didesnis skaičius 
susiburs į svarbią mūsų 
tautai iškilą. Bet ačiū ir už 
tai, nes 200 irgi yra didelė 
skaitlinė.

Viso Lietuvos Dienoje 
dalyvauja 70 chorų su 3000 
dainininkų, net ir Canada 
du chorus atsiunčia. Viso 
jau aplankiau 46 chorus ir 
visus randu kuo rimčiau
siai besirengiančius, o ki
tur net ir visiškai jau pri
sirengusius. Todėl, šia pro
ga gerb. Chorų Vadai ir kviečiu Centralinio Komi- i jamus žvėrių kailius buvo 
Choristai, sveikinu jus ir,teto vardu visus

i Kaunas Prasideda
daržovių, medaus, grybų se margaitėms

i

ir vaisių eksportas. Medus 
eksportuojamas į Ameri
ką, Angliją, Šveicariją ir 
Vokietiją, grybai į Ameri
ką, Vokietiją ir Švediją 
Voveruškų šiemet numa
toma išvežti apie 30,000 

, , _ . kg. “Pienocentras” žadaKonsulą p. Dauzvardj. Jei ek tuoti šni ^ik. 
kas nori gauti išmanęs as- ria. u. 360 00į Lt Be 
meniniai kokiu mformaei- į numatoma eksportuoti a- 
jų ao.e rėmėju reikalu., 5000 konservuo.
malonėkite susisieki, per tų agurkų _ Statistikos 

Į Konsulatą. duomenimis nuo 1935 iki
Baigiu šį pranešimą ir 1938 metų už eksportuo-

apsilan-' gauta 3,641,200 Lt. paja- 
dėkoju Centralinio Komi- kyti parodoje Lietuvos Pa-, mų. Vidutiniai kailių kas
teto Lietuvos Dienai ruoš- (vii jone prie Tautų Fonta->met 
ti vardu ir laukiu jūsų, i 
gerb. chorų Rugsėjo 10 d., i 
10 vai. ryte Pasaulinės 1 
aikštės ribose, generalinei 
praktikai, toje vietoje, kur 
įvyks Lietuvos Diena.

Baigdamas turiu primin
ti, apie Lietuvos Dienai 
skirtą leidinį - knygą. Kny
ga bus nemaža, apie 100' 
psl. didumo anglų kalba. 
Knygoje bus eilė anglų į 
kalba straipsnių, progra-, 
ma ir Lietuvos Dienos Rė
mėjų sąrašas, taip pat ir 
dalyvaujančių chorų vadų 
ir chorų narių skaičius.

Svarbu būtų kiekvienam 
lietuviui, kuris tik įvertina 
šios dienos reikšmę, kad į- 
amžintų savo vardą kny- 

i goję įsirašant joje Rėmė- 
• jų skaičium. Paaukavu

siems nemažiau kaip $10. 
00, Komitetas išduoda dar 
ir tam tikrą raštą diplomą 
su atatinkamu įrašu kaip 
atsiminimą šio svarbaus į- 
vykio. Baigdamas šį trum
pą savo pranešimą, kvie
čiu kuo skaitlingiau tapti 
rėmėjais, nes iš viso tų at
mintinų diplomų yra vos 
200, greit bus retenybė.

Kaunas — Klaipėdos 
krašto ir centro teismuose 
no Klaipėdos krašto ats
kyrimo pasilikusioms by
loms sutvarkyti numato
ma pradėti su atitinkamo
mis vokiečiu įstaigomis 
pasitarimus. Taip pat nu
matomi pasitarimai dėl 
pasikeitimo kaliniais.

dama šioje parodoje, turė
jo du tikslu: 1) Padėlioti 
Amerikos lietuviams už 
suteiktą didelę moralinę ir 
finansinę paramą Lietu- vo meno pajėgų progra- < 

mos pildymui, todėl prašė • 
Amerikos lietuvių paimti 1 
dienos surengimą į savo ■ 
rankas. Nors vėlei apie tai 
sužinojo Amerikos lietu
viai, bet suprasdami reika
lo svarbumą, sutiko ateiti 
pagelbon Lietuvos norams 
ir tokiu būdu Lietuvių Die
ną, rugsėjo 10 d., paėmė 
susidaręs komitetas tvar
kyli.

Komitetas, kaip ir visa 
išeivija, suprato svarbu
mą šio istorinio dalyko, 
netik ėmėsi energingai 
darbo, bet ir kitas koloni
jas pakvietė darban, nes 
juk Lietuva įrengė Pavil
joną ne New Yorko lietu
viams, bet visai Amerikos 
išeivijai. To viso akivaiz
doje daugelis kolonijų tam 
pritarė, sudarė vietinius 
komitetus ir kuo nuošir
džiausiai, kaip moralinei 
taip ir medžiaginiai remia 
Centralinio Komiteto pra
dėtą darbą, būtent: Pa
gerbti Lietuvą pirmą kar
tą šiame krašte dalyvau
jančią kaipo Nepriklauso
mą. Tą suprato Chicagos 
lietuviai ir už tai Centrali
nio Komiteto vardu dėko
ju gerbiamiesiems Chica- 
giečiams. ' j' Tuo reikalu visas in/or-

Man, kaipo muzikui, Itnacijas galima gaut?'pas
jungtinių chorų dirigen-J garbės pirmininką, gertr.-

Lietuva, kaip žinome, tu- vai atsistatant ir 2) drau- 
ri šioje parodoje savo pa
viljoną. kuris randasi pa
čioje parodos širdyje, šalę 
Tautų Fontano, kur vaka
rais susirenka daugybė dirbystės, meno, ir 1.1. Lie- 
žmonių. Lietuva, dalyvau- tuva žino, kad negali visi

ge su tuo, pasidžiaugti 20 
metų sukaktuvių proga 
savo laimėjimais, kaip tai: 
Kultūros, ekonomijos, iš-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IS LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

I

I

met eksportuojama už 
no, jaustis jame kaip na-200 — 250 tūkst. Lt. —Ne- 
mie ir įrašyti savo vardą į j trukus į Lietuvą atvyks 
Garbės Lankytojų knygą,; Turkijos pirkliai, kurie su
kartu pareiškiant ir savo1 pirkinės arklius eksportui 
įspūdžius. į Turkiją.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Įsigyk Naują, Modernišką Portable Royal 
Rašomąją Mašinėlę-Typwriterį

Pirkimo išlygos geros 
išsimokėti, mokėdami $1.00 Į savaitę.

Įmokėsite $3.00, o likusi balansą galėsite

Rašomoji mašinėlė y- 
ra labai naudinga turėti 
kiekvienam, kaip suau
gusiems, taip ir jauni
mui. Kas moka rašyti 
mašinėle, tam yra daug 
lengviau gauti darbą 
raštinėje ar kur kitur.

Kas pirks rašomąją 
mašinėlę “Darbininko" 
administracijoje, tam 
bus teikiama uždyką ra
šomosios mašinėlės lek
cijos. Pasinaudokite siū

loma proga — Įsigykite typvvriterį šiandien. Mes galime parduoti maši
nėlę ir Į tolimus miestus tokiomis sąlygomis — duodami išsimokėjimui.

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


