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Susimušė Gatvėje; 
daug sužeista

Londonas, Anglija, Spa
lių 4 d. — Fašistų vadas 
Sir Oswald Mosley suor
ganizavo apie 2000 juod- 
marškinių ir padarė para
dą. Raudonieji to negalėjo 
pergyventi. Jie puolė 
juodmarškinius. Kilo muš
tynės. Aštuoniolika žmo
nių sužeista ir apie 100 
žmonių areštuota. Sako
ma, kad tokių riaušių ir 
muštynių Londone nėra 
buvę nuo 1926 metų gene- 
ralio streiko.

ADF ATSTOVAI REIKA
LAUJA IŠBRAUKTI CIO 

UNIJAS

Denver, Spalių 4 d. — 
Čia šiandien prasidėjo A- 
merikos Darbo Federaci
jos 57 metinis seimas. At
stovai reikalauja, kad vei
kiantis komitetas imtųsi 
griežtų priemonių išbrau
kti visas unijas, kurios 
priklauso prie CIO. Lig- 
šiol išrodė, kad darbinin
kų vadai kada nors susi
pras ir susitaikins, bet gal 
būti per toli nuėjo.

LANKĖSI ŽYMUS SVE
ČIAS IŠ LIETUVOS

dienomis, kaip 
rašyta, j Jung. 
atvyko kun. F. 
Prisikėlimo bažv •

Šiomis 
jau buvo 
Valstybes 
Kapočius, 
nyčios (Kaune) statymo 
komiteto pirmininkas ir 
rektorius. Pereitą penk
tadienį, garbingas svečias 
lydimas vietinio klebono 
kun. P. Virmauskio ir 
Lavvrence lietuvių par. 
kleb. kun. P. Juro, lankė
si Darbininko redakcijoje 
ir papasakojo įdomių ži
nių iš tėvvnės Lietuvos. 
Taipgi paliko straipsni a- 
pie savo atvykimo tikslą, 
kuris telpa šiame nume- 
rvj. Kun. F. Kapočiui lin
kime geriausio pasiseki
mo mūsų išeivijoje.

ATVYKO XX AMŽIAUS 
ATSTOVAS

Šiomis dienomis iš T ie- 
tuvos atvyko p. K. Čibi
ras, Lietuvos katalikų 
dienraščio XX Amžiaus 
atstovas. Jis laikinai ap
sistojo Chicagoje. K. Či
biras yra gabus rašvtojas 
ir nasižymėjęs veikėjas. 
Mokslus ėjęs Vilniuje ir 
ten daug veikė lietuvybės 
srityje. Čia jis būdamas 
rašvs žinias XX Amžiui. 
Be to. jis padės kun. F. 
Kapočiui supažindinti mū
sų išeiviją su statomaia 
Prisikėlimo bažnyčia. Lin
kime žurnalistui p. K. Či
birui geriausio pasiseki
mo.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Katalikas, kurs neremia katali
kiškos spaudos, 'neturi teisės va
dintis geru Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

ISPANIJOS RADIKALU 
‘PARLAMENTAS’ 

SUSIRINKO
Valencia, Ispanija — 

Pereitą penktadienį, spa
lių 1 d. susirinko radikalų 
“parliamentas”, dalyvau
jant 142 atstovams. Spė
jama, kad “parliamentas” 
susirinko aptarti susida
riusį civilio karo pavojų.

Pereitos savaitės pabai
goje sukilėliai smarkiai 
bombardavo iš oro miestą 
Gijon. Sukilėliai taip nat 
iš oro bombarduoja ir Ma
dridą. Radikalams susida
rė rimtas pavojus.

Iš Madrido oficialiai 
praneša, kad sukilėliai iš 
orlaivio bombomis užmu
šė 39 žmones, mirtinai su
žeidė 20, ir lengviau su
žeidė 169 kitus Valenci- 
ioje, kur dabar yra suva
žiavę visi radikalų atsto- i 
vai. Taipgi praneša, kad 
bombos suardė 17 namų ir 
20 namų apardė, tarp ku
rių kiną, mėsinę ir susi
rinkimų svetainę.

Barcelona, Ispanija — 
Ispanijos sukilėlių karo 
laivas bombardavo šią 
Katalonijos sostinę, kur 
žuvo labai daug žmonių.

Gen. Franco armija, 
matyt, visuose frontuose: 
puola rądikalų kariuome
nę. Jis nori užbaigti karą 
prieš žiemą. Ar jam pa
vyks. tai kitas klausimas,1 
bet jis to siekia.

10,000 PARADOJE 
BROOKLINE

d.Sekmadienį, spalių 3 
Brookine miestelis (Bos
tono priemiestis, kuris 
tvarkosi savarankiškai) 
minėjo J. V. konstitucijos 
sukaktį. Dalyvavo apie 
10,000 žmonių paradoje. 
Dalyvavo ir Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus 
postas iš So. Bostono.

Karštą kalbą apie kons
titucijos reikšmę pasakė 
Senatorius Bridges iš 
New Hampshire. Jis grie
žtai smerkė valdžią už pa
skyrimą Black teisėju.

ATIDARYTAS SUSISIE
KIMAS SU LEVANTU

Neperseniai viena Švedų 
laivininkystės b-vė atida
rė reguliarų susisiekimą 
iš Klaipėdos su Levantu 
(Artimaisiais Rytais — 
Turkija, Graikija, Pales
tina, Syrija). Pirmasis 
laivas iš Klaipėdos iš
plaukė “Bartaland”. Tai 
naujas modeniškas laivas, 
3300 to tonažo. Jis buvo 
taip pat šiemet tūkstan
tasis įplaukęs laivas Klai
pėdos uoste. Pernai tūks
tantasis laivas įplaukė 7 
d. vėliau.

LIETUVA DALYVAUS 
n TARPT. VAIKŲ GLO

BOS KONGRESE

Į II vaiko globos tarp
tautinį kongresą Romoje 
yra pakviesta ir Lietuvos 
“Caritas”; Šiame kongre
se “Caritas” žada atsto
vauti Dr. L. Bistras.

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI
”"" " - =
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Tautos šventės iškilmės prie Nežinomojo kareivio kapo Kaune. Viršuje iš kairės į dešinę: 1. Išlygiuotos kariuomenės pėstinin
kų dalys, 2. Krašto Apsaugos ministeris brig. gen. kalba. 3. Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, ministeris pirm. J. Tūbelis su 
vyriausybės nariais ir Seimo pirm. inž. Šakenis. 4. Deda vainikus ir gėles ant Nežinomojo kareivio kapo. Apačioje: kairėje artileris
tai pravažiuoja iškilmių maršu, o dešinėje šventės dalyviai Vytauto Didž. muziejaus sodelyje.

Bhck Užima^Tei^ėjo vietą Italija - Vokietija Vieningai
Washington, D. C. —

Pirmadienį, spalių 4 d.
Aukščiausias Te i s m a s 

j pradėjo savo sesijas. Nau- 
j jas teisėjas Black užima 
savo vietą. Buvęs Federa- 

• lio Teismo teisėjas Albert 
į Levitt įnešė teismui peti
ciją, kad išspręstų teisėjo 
Black tinkamumą būti 

Į teisėju, nes jis buvęs ir e- 
sąs Ku Klux Klan organi
zacijos amžinas narys. 
Aštuoni Aukščiausi o j o 
Teismo teisėjai išklausę 
argumentų padarys spren
dimą. Pats Teisė jas Black, 
penktadienio vakare kai-1 
bėjo per radio ir pasisakė 
priklausęs prie Ku Klux' 
Klan. bet dabar nenriklau-Į 
sąs. Toji organizacija vra į 
griežtai nusiteikus kovoti! 
prieš katalikus, žvdus ir 
negrus. Jis nasisakė už re
liginę ir rasinę toleranci
ją. Apie įteikimą iam kor
telės, kad jis išrinktas 
amžinuoju nariu Black 
pasakė, kad tai padaryta 
visai jam neprašant ir tai 
jis neskaitąs naryste.

I

i

MOCKUS ŠŪVIAIS SU
ŽEIDĘS DU ASMENIU

Brockton, Mass. —Nak
tį iš penktadienio į šešta
dienį, SDaliu 2 d. tūlas Le
onas F. Mockus, 27 m. 
amžiaus, tėvas trijų vai
kų, kaip praneša policija, 
Field parke užpuolė pore
lę, kuri buvo automobiliu 
sustojusi ir abu šūviais 
sužeidė. Policijos kaman- 
tinėjamas, Mockus prisi
pažinęs ir pasakęs, kad 
šautuvą numetęs į krū
mus parke. Sekmadienį, 
spalių 3 d. žmonės begry
baudami rado šautuvą, 
kuris esąs Mockaus.

Mockus šūviu peršovęs 
tūlą Arthur Gay ir Sylvia 
Paulding.

Pirmadienį spalių 4 d 
Mockus buvo pristatytas 
teismui, kuris greičiausia 
bus aitduotas Grand Ju- 
ry.

VOKIETIJOS PASIUN
TINYS ĮSPĖJA NACIUS

New York — Vokieti
jos Pasiuntinys Jung. 
Valst. įspėja visus nacius, 
gyvenančius svetim o s e 
valstybėse, kad jie neįsi
maišytų į valstybių vi
daus reikalus, kad paskui 
dėl to nekiltų nesugipati- 
mai.

KOLCHOZAI IŠPILDĖ 
TIK 4 RUDENS SĖJOS 

PROCENTUS

Pastaruoju laiku anglų 
spaudos atstovai Sovietų 
Rusijoje praneša vis daž
niau apie ten vykdomus 
sušaudymus ir gausius 
politinius ir kitokius pro
cesus. Dažniausiai teisia
mi žemės ūkio darbininkai 
ir tarnautojai. Iš tų pra
nešimų Londone daromos 
išvados, kad Sovietų Rusi
jos žemės ūky vyksta kaž
kas nepaprasto, šiomis | 
dienomis Londone gautas* 
oficialus Sovietų prane
šimas, kad kolchozai šį 
rudenį teįvykdė 4 rudens 
sėjos procentus. Ypač blo
gai vykdoma sėja Lenin
grade, Omsko, Sverdlovs- 
ko apygardose ir pietinia
me Sibire bei Krasnojars
ke. Voronežo ir Kursko a- 

i pygardos rudens sėjos į- 
| vykdė taip pat tik truputį 
daugiau, kaip 4 procentus. 
Stalingrado apygardoje į 
rudens sėjos darbą tebu
vo paleista iš viso viena 
penktoji turimų traktorių 
dalis. Esą ryšium su tokiu 
blogu rudens sėjos vykdy
mu žemės ūkio komisaria
to vadovybėje įvyksią 
stambių permainų.

6 Pešt Pulkui Vyčio 
Kryžiaus Vėliava

Sekmadienį, rugsėjo 26 
d. Klaipėdoje įvyko dide
lės iškilmės: Valstybės 
Prezidentas Smetona. įtei
kė 6-tam Pulkui Vyčio 
Kryžiaus vėliavą.

Gelbes Ispanijos Sukilėliams
ITALIJA PASIUNTĖ Į į

ISPANIJA 4 DIVIZIJAS | 
KAREIVIŲ

Paryžius, — Pranešama, 
kad iš Neapolio išvyko 4 
divizijos italų savanorių j ( leriu susitarė, duoti pą- 
Ispaniją padėti sukilę- gelbą Ispanijos vadui gen. 
liams sumušti bolševikus. ----------------------------- -----
Šias žinias paskelbė Ispa- i ANGLIJOS KUNIGAIK-' 
nijos radikalų žinių agen
tūra.

—

LIETUVOS ŽINIOS
Dar dėl žemės nusavinimo 

Klaipėdoje
Kaip žinoma, du Seimo 

Atstovai klaipėdiečiai, da
vė Vyriausybei tuo reika
lu paklausimą. Rugsėjo 
30 d. Susisiekimo Ministe
ris Stanišauskas atsakė į 
tą paklausimą Seime, kad 
nusavinant žemę neprasi
lenkta, nei su Lietuvos 
Konstitucija, nei su Klai
pėdos Statutu. Toks nusa
vinimas viešiems reika
lams už teisingą atlygini
mą yra Statuto 32 par. 
numatytas.

j

Lenkų sauvalės
Keturiose administraci

jos linijos vietose lenkai 
vėl buvo perkėlę gaires. 
Pagrobtas policininkas 
dar negrąžintas.

i

I

Tobulina Ūkio Metodus I
Šeštadienį, rugsėjo 25 d. 

išmėginta nauja linų rovi
mo mašina, kuri per va
landą nurauna hektarą li
nų: manoma įvesti Lietu
voje.

iIJubiliejus
Visuomenė minijąraloto 

Pauliaus Januševičiaus 
70 metų sukaktuves.

Baltijos Vienybė Vis 
Stiprėja

Ženevoje Baltijos Minis- 
teriai susitarė stiprinti 
tarpusavio ekonominius 
santykius.

Londonas, Anglija — I- 
talijos premieras Mussoli- 
ni, nuvykęs j Vokietiją ta
rėsi su Hitleriu ir apie 
Ispaniją. Diplomatai spė
ja, kad Mussolini su Hit-

ŠTIŠ SU ŽMONA AT
VYKSIĄS Į JUNG. 

VALSTYBES

Londonas, Anglija —
Anglijos valdžia išvengė 
naujų nesusipratimų su 
kunigaikščiu iš Windsor, 
duodama jam leidimą 
vykti su žmona amerikie
te j Jung. Valstybes. Spė-i 
jama, kad jis Jung. Valst. • 
gal ir apsigyvens, ko la
bai nenorėtų Anglijos val
džia ir kunigaikščio bro
lis karalius George VI.

• v

KALINIAI NORĖJO 
PABĖGTI

Huntsville, Texas —Spa
lių 4 d. — Pereitą sekma
dienį, 27 kriminalistai, 
nuteisti ilgiems metams 
kalėti, norėjo pabėgti iš 
Eastham ūkės. Sargyba 
pamačius bėgančius, pa
leido šūvius. Du nušovė ir 
du sužeidė. Kiti dvide
šimts trys kaliniai pama
tę, kad nebus galima pa
bėgti, nusiramino ir grį
žo į savo vietas.

ARABAI PASKELBĖ
GENERALI STREIKĄ 

PALESTINOJE ‘ 
Jeruzalė — Čia arabai 

paskelbė generalį streiką 
prieš Angliją, kuri pasi
ryžus išnaikinti arabų te
roristų būrius. Anglijos 
viršininkai Palestinoje į- 
vedė griežtą tvarką. Kele
tą arabų areštavo, o ne- ■ 

f mažai jų ištrėmė į kitas į 
[vietas.

I

i

I

Franco, kad dar prieš žie
mą sutruškintų Valenci- 
jos radikalų valdžios karo 
jėgas. Iš patikimų šaltinių 
sužinota, kad Vokietija 
Ispanijos sukilėliams ski
ria kelis bombanešių es
kadronus, su kuriais bus 
bombarduojamas Madri
das. Viso Hitleris žadėjęs 
pasiųsti 350 orlaivių. Siu
siąs per Romą.

Anglija ir Prancūzija 
susirūpinusios ir reika
lauja. kad Italija tuojau 
ištrauktu savo savanorius 
iš Ispanijos. Anglija pra
deda pamiršti savo reika
lavimo. Galimas daiktas, 
kad ir vėl Anglija su 
Prancūzija išsiskirs Ispa
nijos klausimu. Taigi ka
ro dėl Ispanijos Europoje 
nebus, nes nesusidaro du 
vieningu frontu. Be to, 
dabar didžiųjų valstybių 
domėsis nukreiptas į Ja
poniją.

STALINAS ĮTARIAMAS 
SOVIETŲ LAKŪNŲ 

ŽUVIME

Ix)s Angeles, Cal. —Čia 
gyvenąs S. Tolmačevas, 
buvęs rusų karininkas, 
pasakoja, kad sovietų Ru
sijos lakūno S. Levanevs- 
kio su kitais penkiais la
kūnais žuvimas yra suriš
tas su Stalino teroristi
niais žygiais, būtent, nusi
kratyti visu žymių ir jam 
nepageidaujamų asmenų. 
Anot Tolmačevo, Stalinas 
nekentė lakūno Levanevs- 

i kio, nes jis buvęs labai 
populerus, bet viešai jo į- 
tarti ir kokius ten nusi
kaltimus primesti Stalinas 
nedrįsęs. Taigi įsakęs la
kūnams lėkti sugadintu 
lėktuvu. Lakūnai įsaky
mui negalėjo priešintis, 
nors, kaip sako, jie žinoję, 
kad orlaivis nėra tinka
mas kelionei į Arktiką. 
Lakūnai žuvo, bet sovie
tų diktatorius dėl to nesi
jaudina.
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JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausio* rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.BALIUS ir ŠOKIAIbomis, tarė savo informa

cinį atidarymo prakalbų 
žodį ir perstatė susirinki
mo vedėju J. Kumpą.

Šv. Petro par. choras, 
vadovaujant art. Rapolui 
Juškai iškilmingai atida- 

ire susirinkimo patriotin- 
gą nuotaiką: Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Taipgi 
sudainavo pertraukose net 
........................... “Eina 

, “Tas ne brolis”, 
“Kur bėga Šešupė”, “Oi 
čiūčia liūlia”, “Piauti link
sma”.

Susirinkusieji broliai ir . 
seserys lietuviai, atjautę 
reikalą paremti kovas dėl 
Vilniaus sumetė gražių ’ 
aukų. Kolektoriai buvo: ’ 
Ona Sandaitė, Bronislovas ’ 
Sanda, Ona Augustinavi- ’ 
čiutė, Jonas Varnas, Ona ’ 
Marcelioniutė, Albi nas 
Kleponis, Jonas Taruška, ' 

iJuozafina Jakunskaitė ir 
jiems vadovavo visuomet 

; nenuilstančiai dirbanti pa- 
' nelė Marijona Kilmoniutė, 
' Aukų sumesta $53.37. Po 
tris dolerius aukojo šie: 
Kun. Kazimieras Urbona
vičius, Kun. Andružis, M. 
I. C. Po vieną dolerį au
kojo: Kun. K. Jenkus, 
Kun. P. Virmauskis, Kun, 
Morkūnas, MIC., Kun. 

j Justinas, pranciško nas, 
■Antanas Ašmenskas, An- 
'tanas Kneižys, Ona Jakš
tienė, Pranas Galinis, Ma
rijona Kilmoniutė, Rapo
las Juška, Povilas Ba^ltru- 
šiūnas, Marijona Šimkie
nė, K. Westfield, Petras 

•Geležinis, Mikolas Mazge
lis, Jonas Glineckis. Kiti 
aukojo po mažiau. Vi
siems priklauso nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Taipgi parduota VVS 
ženklų ir pasų už keletą 
dolerių. Pasus ir ženkle
lius platino VI. Brazaus
kas.

Patriotingai susikaupę 
susirinkusieji, giliai už
jausdami broliams Vilnie
čiams pareiškė šio turinio 
rezoliucijas:
MES SOUTH BOSTONO 
LIETUVIAI,

Minint 17-kos metų Vil
niaus užgrobimo Spalių 
9-ją, masiniame susirinki
me, spalių 3, 1937 m., 2 
vai. p. p., Municipal sve
tainėje, So. Boston, Mass., 
pareiškiant kas seka:

KADANGI smurtu ir 
klasta įsigalėjusi Vilniaus 
krašte lenkų okupacinė 
valdžia, —
— nukreipė smurto žy

gius prieš lietuvių visuo
menę;
— leido savo administra

cijai šlykščia provokaci
ne tendencija sudaryti ne
pakenčiamą padėtį oku
puotoje Lietuvoje, nesis
kaitant su būdais ir prie
monėmis, negailestingai 
naikinant visą, kas didelė
mis aukomis ir pasišven
timu lietuvių sukurta ar 
iš praeities paveldėta;
— uždarė Vilniaus, Su

valkų ir Gardino krašte 
visas “Ryto” draugijas 
mokyklas ir visą eilę skai
tyklų;
— daug uždarė ir liku

sius uždarinėja Šv. Kazi
miero dr-jos jaunimo or
ganizacijos skyrius;
— varo šlykščią teroro 

kompaniją prieš to krašto 
visuomenę ir be atidairos 
į kaltę tremia to krašto 
lietuvius iš gyvenamų vie
tų, sudarydami šeimos 
tragišką gyvenimą;
— suvaržė

organizacijų 
rant ūkiškų draugijų___

Sekmadienį, 11 vai., Šv. 
Petro liet, par. bažnyčio
je atlaikyta suma su asis- 
ta už Lietuvos Neprik, 
Laisvės gynėjus. Šv. Mi- keletą dainelių: 
šias celebravo kun. An-1 Garsas”, 
driušis MIC., diakonu bu
vo kun. K. Jenkus, subdia- 
konu kun. Justinas, Pa-i 
mokslą pasakė kun. Mor
kūnas, MIC,

2 vai. po pietų, Munici
pal salėje, vadovaujant 
LRK Federacijos 3-čiam 
skyriui, įvyko viešos pra
kalbos. Prakalbose buvo 
sujungti trys šių metų ne
paprasti paminėjimai: J. 
Am. Valstybių 150 metų 
Konstitucijos pasirašymo 
sukaktis, Lietuvos Krikš
to 550 metų Jubiliejus ir 
Vilniaus Gedulo 17 m. su
kaktis.

Šiomis trimis temomis 
plačiai kalbėjo: A. F. 
Kneižys, Kun. K. Jenkus, 
Kun. K. Urbonavičius.

Kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, giliai ir nuoširdžiai 
susirūpinęs šiomis prakal-

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nno 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 y. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 r.- dieny. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėtiomis nuo 9 iki 12 vaL dienų.

(pagal sutarti)
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Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq,

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
DIDELĖMIS RAIDĖMIS 

MALDAKNYGĖ
Ką tik gavome iš Lietuvos di

delėmis raidėmis maldaknygę — 
‘ ‘ šventas Dieve ’ ’. Maldaknygė 
turi 656 puslapius, nedidelio 
formato — 5x3| dydžio, juodi, 
tikro kolenkoro apdarai. Kaina 
tik $1.95.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite: “Darbininkas”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Į

PARSIDUODA Hary’s Cafe— 
restoranas su 7 dienu alaus lais- 
niu. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvykti Į Indianą valstiją. Bianis 
geras, nes išdirbtas per daugelį 
metų. Atsišaukite po 5 vai. po 
pietų, 1984 Mass Avė., Cambrid
ge, Mass. (4-8-12)

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
589 Hyde Park Avė. 
Arti Cummings Highway 

Roslindale, Mass.I
Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvėms.

Valandos Sekmadieniais:
6—19:30 4—6.30 P, I
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BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

Sekretoriatas:
366 West Broadway

So. Boston, Mass.

GARBĖS PIRMININKAS 
Kun. P. Juškaitis,

Cambridge, Mass. 
Pirmininkas

A. F. Kneižys, 
Norwood, Mass.

KVIETIMŲ 
R. Cūnieni, Pirm.

W. Rojtfmry, Mass.
F. Zaletskienė,

So. Boston, Mass.
A. Gasson, 
Norwood, Mass.
A. J. Gorman, 
Brockton, Mass.

VI. Paulauskas,
Lowell, Mass.

Ed. čiočys,
Providence, R. I.

Venčienė,
Lavvrenee, Mass.

Mikučionienė, 
Nashua, Jf. H-

Adv. R. Boblys,
Woreester, Mass.

Mag. Dąlionienž,
Worcester, Mass.

A jaustas, 
Brighton, Mass.

Stonytė,
Hudson, Mass.

A. Krušas, 
Brockton, Mass.

Jeskelevičius.
Montello, Mass.

Kašėtaitė,
Brockton, Mass.

J. Glavickas,
Worcester,

J. Čižauskas,
Woreester,

J. žemaitis,
Woreester,

PROPAGANDOS
A. F. Kneižys, 

Nėru'ood, Mass.

Dr.

Dr.

L.

T.

B.

O.
• F

J.

O.

Mass.

Mass.

Mass.

Lapkričio-Nov. 20,1937
ELKS BALLROOM

8 Magazine St., Cambridge, Nass.
— SKANUS VALGIAI IR GĖRIMAI;
— SKRAJOJANTI PAŠTA — Kuri mergaitė gaus

daugiau atviručių bus išrinkta to vakaro KARA
LAITĖ, — vaikinas — KARALAIČIU.

— KONSTITUCIJOS SUKAKTIES CEREMONIJOS,
vadovaujant Stepono Dariaus Posto Amerikos 
Legijono Benui.

— I. J. FOX’o DOVANA, per B. Koraitį, — Silver
Fox — “Skarfa” $100.00 vertės.

— GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS ir kiti įvairūs
pamarginimai.

KVIEČIA RENGĖJAI,

BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

St. Wallace,
So. Boston,

CEREMONIJŲ
J. Romanas,

So. Boston,
J. Smigias,

So. Boston, 
J. Stankus,

Cambridge,

PAŠTOS
O. Siaurienė,

So. Boston, Mass.
P-nia Januškevičienė,

So. Boston,
J. Varnas,

So. Boston,
P. Juškienė,

So. Boston.
O. Jankienė,

So. Boston,

TIKIETŲ
J. Kumpa,

So. Boston,
P-nia Janus onie ne,

So. Boston,
Valatka,
So. Boston,

Kilmoniutė,
So. Boston,

S. Jeneliūnas,
So. Boston,

K. Valatkevičius,
So. Boston, Mass.

DOVANŲ
M. Kilmoniutė,

So. Boston, Mass.
K. Vosylienė,

So. Boston, Mass.

BIZNIO
H. Plekavičius,

Cambridge, Mass.
B. Žilienė,

Cambridge, Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

L St. LIQUOR STORE 
Parduodam geriausius įvai
rių rūšių TONIKA, DBG- 

TINŲ, ALŲ ir VYNĄ.
Visokiose Įtalpose: Bonkoms, 

Gorčiais ir Bačkomis. Visu U. 
S. firmų ir užsienio, pasirinki, 
mas didžiausias ir {vairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV £ M S. 
NAMUOSE VAIŠĖMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak.

Pašaukit SOU-th Boston 4147
Pas J. STRIGUNĄ

195 L ST.. SO. BOSTON, MASS.

P-nia Koraitienė, 
Rosindale, Mass.

A. Ivaška,
So. Boston, Mass.

Adv. J. Cūnys,
W. Roxbury, Mass.

A. Mickūnas, 
Nonvood, Mass.

SPAUDOS
S. Griganavičius,

So. Bostqn,
A. Peldžius,

So. Boston,
A. Zaveckas, 

Cambridge,
M. Venis,

So. Boston,

PRIĖMIMO
J. Puodelienė,

So. Boston,
O. Voverienė,

So. Boston,
J. Landžienė,

So. Boston,
F. Grendelytė,

So. Boston,
J. Jakavonytė,

Brockton, Mass.

ŠOKIŲ
E. Marksienė,

So. Boston, Mass.
Dr. J. Mešlis.

So. Boston, Mass.

v.
M.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Telefonas 
SOŲth Boston 

9800 
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ.,
S0. BOSTON.'MASS. 

Prieš Andrew Sq., 
Subway 

Parduodame ir vartotus
garantuotus karus

♦

Rzč*«AFiNrcr0<

MEMORIALGRANITE CO/

rinkimus, kursus, uždarė į 
ūkiškas įmones ir koope- j 
ratyvus;

— uždėjo žiaurią cenzū
rą ant lietuvių spaudos;

TODĖL mes šiandieną 
akivaizdoje šių okupantų 
smurto kompanijos žygių 
reiškiame griežtą PRO
TESTĄ — ir pasiremda
mi:—

kad Vilniaus srities val
stybinė priklauso m y b ė . 
buvo išspręsta 1918 m. va
sario 16 d, aktu ir teisi
niai sankcijopuota 1920 
m. liepos 12 d. Maskvos 
sutartimi, nes tas kraštas 
Lietuvos r Lenkijos pada
linimo aktu priklausė Ru
sijai, kuri savo suverenes j 
teises perleido Lietuvos į 
valstybei. Pagaliau lietu
vių teisę Vilniaus krašte 
yra pripažinę ir patys 
lenkai, — pasirašę Suval
kų sutartį.

Reiškiame pasiryžimą 
ne vien per pasaulio spau- į 
<U, ir per krašto atstovy- į 
bę reikšti savo viešą pro
testo nuomone, bet ir ma
teriališku Vilniaus kovos 
parėmimu.

Jonas Kumpa.
Masinio Susirinkimo

ko” numeryje pareiškiau 
padėkos žodžius už lan
kymą mane ligoje, ap
lenkdamas savo prietelius 
— klieriką Andrių Nau
džiūną, MIC., klieriką Pr. 
Jakimavičių ir A. Vai- 
siauską. Taigi labai atsi
prašau ir širdingai dėko
ju už aplankymą ir sura
minimą mane ligoje.

Simonas Kavolis,
LDS 1-mos kp. narys ir 

“Darbininko” skaitytojas,

patenkinta. Ji pataria ir 
kitiems vykti į Lietuvą 
per Darbininko Laivakor
čių Agentūrą, kuri vi
siems teikia gerą ir malo
nų patarnavimą.

LAWRENCE, MASS.

• w 
IS

Rugsėjo 28 d. laivu Grip- 
sholną iš Lietuvos grįžo 
E. Sukaravičienė ir p. Žu- 
romskienė. P-nia E. Suka
ravičienė, “Darbininko” 
laivakorčių vedėjui rašo: 
“Kelione esu patenkinta 
visais žvilgsniais. Laive 
kambariai švarūs, lovos

PAS DR. LANDŽIŲ 
SVEČIUOSE

Vedėjas;
LRK. Fed, 3-čio sk. Pirm,

MISIJOS

Spalių 4 d., 
bažnyčioje prasidėjo mo
terims,. mergynoms ir 
mergaitėms misijos. Jas 
skelbia Tėvai Marijonai 
kun, Antenas Andriušis 
ir kun. Adomas Morkū
nas.

gyvenimą;
•žė ekonomiškų Į 
UU vgįklą,
kų draugijų susi-*

Įžymus So. Bostono gy
dytojas ir visuomeninkas 
Dr. J. Landžius šįmet įsi
gijo Billerica, Mass. dide
lį vasarnamį labai gražio
je vietoje. Vieta iš tikrųjų 
puiki, labai panaši į Ma- 
rianapolį. Tikrai ideališ
ka vieta atostogoms.

Rugsėjo 26 d. p-nia Lan
džienė, Stepono Dariaus 
Moterų Auxilliary pirmi
ninkė buvo pakvietusi į 
savo vilią viešnias, Auxi- 
lliary nares, kur maloniai 
buvo priimtos ir pavaišin
tos. Susirinkusios Auxil- 
liarietės linksmai laiką 
praleido ir patenkintos iš
važiavo namo.

P-niai Landžienei ir
Šv. Petro daktarui viešnios labai dė

kingos už didelį vaišingu
mą ir malonų priėmimą. 

Sek. A. V-nė.

ACIC IR ATSIPRASAV

Užpereitame “Darbinin-

GRĮŽO Iš LIETUVOS

Rugsėjo 22 d. iš Lietu
vos grįžo Emilija Širmais 
tė, kuri buvo išvykusi per 
“Darbininko” laivakorčių 
agentūrą. Kelione labai

Pereitą antradienį 
Lietuvos grįžo Kotrina 
Masiulienė, kuri buvo iš
vykusi per “Darbininko” 
laivakorčių skyrių. Kelio- 
ne PJ^-hai patenkinta. Po-, minkštos, valgiai skanūs 

ir patarnavimas manda- 
i gus. Kelionę turėjau tik- 
; rai puikią. Aš patariu vi
siems, kas vyksta į Lietu
vą, vykti per “Darbinin
ko” laivakorčių skyrių ir 
Švedų Amerikos linijos 
laivais”.

niai Masiulienei Lietuvoje 
labai patikę. Žmonės esą 
labai svetingi ir nuošir
dūs, Laikinoji Lietuvos 
sostinė Kaunas esąs labai 
švarus. Ji sako, kad ir su 
“žvake” ieškotumei gat
vėje numesto popiergalio 
nerasi. ■

BROWDER SLEPIASI 
UŽ CONNER’IO ,

SUSITARTA DĖL FI
NANSINIO ATSISKAI

TYMO
Šiomis dienomis prasi

dėjęs slaptųjų organizaci
jų vadų išklausinėjimas 
tęsiamas. Tyrinėjimo ko
misija buvo pašaukusi ir 
komunistų partijos vadą 
Browderį išklausinėjimui, i organų atstovų dėl finan- 
Browderis užginčijo kad I sinio atsiskaitymo. Sutar- 
komunistai nori nuversti ta pratęsti keturiems me- 
Jung. Valst. valdžią, ir tau13 1932 metų susitari- 
kad tei įrodyti, tei jis pa- mą, padarius jame mažų 
reiškė, kad komunistai pakeitimų. Po to laiko 
specialiuose kongresmeno susitarimas bus autom:a- 
rinkimuose Lynn, 
balsavę už demokratų 
kandidatą Conner. Taipgi 
jis pareiškė, kad nieko 
tokio nėra, kad komunis
tai griebtųsi smurto ir 
prievartos.

Vadinasi, kaip tik kas 
prispirta , komunistus pasi
sakyti apie savo veiklą, 
tai jie tuojau virste de
mokratais, respublikonais, 
ir net katalikais.

i

Mass.

Kaunas — Rugsėjo 10 
d. buvo pasirašytas susi
tarimas tarp Centro Vy
riausybės atstovų ir Klai
pėdos krašto autonominių

tiškai pratęsiamas kiek
vieną kartą vieneriems 
metams, jei Centro Vy
riausybė ar Klaipėdos 
krašto autonominiai or
ganai jo neatšauks šešis 
mėnesius prieš kalendori
nių metų galą.

Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių-bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

JAMES R. COHER
GRABORIUS

12 Freeman St., 
Stoughton, Mass. 
Biznio Tel. 236-W 
Namų Tel. 236-R

GRABORIAI

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS SIOS VALSTYB£8
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadway, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

Gfj/ren. vieta: 838 Dorchester Are. 
Tel. Colnmbia 2537

V

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 1437 
Residence: 198 M St.
Tel. ŠOU Boston 3960 

Patorna»ūnM Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas dieną ir 

naktį 
Fanerai Home ir Bes.

564 East Broadway 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC
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Marija Krikščionių Pagalba
t

nebuvo 
Krikš- 
šventė.
Popie-

Vis dėlto dar 
nustatyta Marijos 
čionių Pagalbos 
Tai įvykdyti teko 
žiui Pijui VII. Napoleonas 
I jį buvo žiauriai išvaręs 
iš Romos ir uždaręs Fon- 
tainblean tvirtovėj. Po
piežius kalėjime ėmė kar
štai šauktis Marijos Krik
ščionių Pagalbos užtari
mo. Ir neveltui: 1814 m. 
gegužės mėn. 24 dieną jis 
laisvai grįžo Romon. To į- 
vykio paminėjimui, tas 
pats Popiežius įsteigė Ma- 

I rijos Krikščionių uPagal- 
I bos šventę ir paskyrė jai 
tą pačią gegužės mėn. 24 

, . r, d. Vienas iš didžiausiųjų 
Katalikų. Marijog Krikščionių Pa- 

ure 1 ’ galbos apaštalų beabejo 
i buvo Šv. Kun. Jonas Bos
ko.

1863 metais, apie Vely-

v •

Liurdo 1936 Metų Išgijimas
A> • Patvirtintas-1937 m.Visi žino, kad Marija y- gijų, 

ra garbinama gražia inva-, 
kacija: “Auxilium Chris- 
tianoram, orą pro nobis— 
Krikščionių Pagalba, mel
skis už mus”, bet gal ne
visi žino to vardo įdomią 
istoriją.

Pabaigoj šešiolikto j o 
šimtmečio ėmė grėsti. Ka
talikų Bažnyčiai, didelis 
pavojus. Turkai, iš rytų 
pusės, net jau buvo įsi
brovę į šiaurinę Italiją, 
slinko link Romos. Popie
žius Pius V paragino visų 
kraštu katalikus vaduoti 
vergijon patekusius bro
lius. Savanorių susirinko 
nemažai, bet palyginus su 
priešų armija, 
buvo nedidelis
Jam vadovavo Austrijos 
kunigaikštis Jonas. Jis su
tiko priešo laivyną 1574, 
m., spalių mėn. 7 d., ties 
Lepanto miesteliu, Graiki-. kas, Šventasis taip kalbė- 
joj. Krikščionvs pamatę jo klierikui Kalijerni, vė- 
dideles priešo jėgas nenu-! liau tapusiam Kardinolu: 
siminė, bet visi kartu su-, “Atėjo laikas... Švenčiau- 
šukę, “Valio Marija!” iš šioji Panelė nori, kad mes 
nežinių puolė turku laivy- ją garbintume Krikščio- 
ną ir tame mūšyj žuvo nių Pagalbos vardu. Lai- 
priešų vadas. Priešų pusėj ( kai sunkūs, ir mums tik- 
kilo sumišimas, pradėio rai reikia didelės Marijos 
bėgti ir krikščionys, gali- i pagalbos: be Jos mes ne- 
ma sakyti, visai juos iš pajėgtume sėkmingai at- 
Europos išvijo. remti tikėjimo priešų puo-

Ir kaip tik tada Popie-1 limą”.
žius Pius V, norėdamas Ir ištikrųjų, Dievo Ap- 
padėkoti Dangaus Kara- vaizda paskyrė Joną Bos- 
lienei už tokią didelę pa- 
gelbą, įsakė irašvti į Lau- 
retaniškąja litaniją invo- 
kaciją: “Krikščionių Pa
galba, melskis už mus”. 
Praslinkus daugiau, kain 
šimtui metų, turkai vėl 
užėmė visą Balkanų pu
siasali. Adrijatikos jūrų 
pakraščius ir apgulė Vie
ną, Austrijos sostinė. Po
piežius Inocentas XI ir tą 
syki pavedė Marijai, 
Krikščioniu Pagalbai, ap
ginti krikščioniu tautas, 
nes Jono Sobieskio veda
mos įgulos nebūtų užtekę 
nė Vienos miestui apginti. 
Krikščionys ir šį kart lai
mėjo.

Marijos pagalba dabar 
buvo tiesiog apčiuopiama, mas gražindavo sveikatą 
Bavarijos kunigaikšt i s. neišgydomiems ligoniams, 
tuoj po to mūšio, istei^ė Kiekviename keblesniame 
Munchene Marijos Krikš
čionių Pagalbos broliia, o 
Popiežius jai suteikė daug 
visokių atlaidų ir privile-

• v
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P-lė Picard sirgo nuo 
1933 m. sausio mėn. Kris
dama ištramvajaus, ji su
laužė kairiosios kojos 
blauzdikaulį. Po to tuoj 
pasireiškė šaltoji votis 
(tumeur blanche). Tai pa
reikalavo įgipsuoti visą 
koją.

1933 m. kovo mėn. ji pa
juto skausmus pilve. Pa
kilo temperatūra. Dėjo 
ledus, nugabeno į Cler- 
mont - Ferrando ligoninę. 
Ten rugpiūčio mėn. pada
rė staigaus apendicito o- 
peraciją. Toj ligoninėje ji 
išbuvo ligi 1934 m. balan
džio mėn. Ten tebesant 
pasireiškė pradžia perito
nito su žaliais vėmimais, 
vidurių užkietėjimu, tem
peratūra.

1934 m. balandžio mėn. 
ją išsiunčia į Bercko ku
rortą dėl jos kelio, šalto
sios voties, koksalgijos, 
(tuberkulioz i n i o strėn- 
kaulio uždegimo. Red.), 
dėl kurios reikėjo su gip
su bandažuoti koją ligi 
liemens. P-lė Picard Ber- 
cke išbuvo ligi 1936 m.

Grįžus į namus, į As-

I

................. —e.......... 
mą, rašė: “Ypač Lucien- 
ne Picard istorija yra taip 
įspūdinga. Mačiau ją iš
važiuojant ir labai abejo- 

i jau, ar ją bepamatysiu. 
nuo žarnų užsį- • Jos pasitaisymas yra toks 

suaugimais ir didelis ir taip netikėtas, 
kad jis praktiškai prilyg-

kenčia 
kimšimo 
priaugimais; mes kovoja
me kiek begalėdami be- sta išgijimui”.
veik be vaisių prieš šį rei-j Iš tikro, tai buvo išgiji- 
Škinį, kuris pastato jos mas su visišku sveikatos 
gyvybę į pavojų”. Į sugrįžimu, išgijimas, ku-

P-lė Picard, kurios tem- ri konfratrai vienu balsu 
peratūros kreivoji vis ki- pripažino, kad negalima

I
v •

peratūros kreivoji vis ki- pripažino,
lo (nuo rugpiūčio mėn. 10 J° priskirti natūraliam 
d. vidutiniškai turėjo Procesui-
40,5 laipsnio, o rugp. 18 d.'
— 41 laipsnį), staiga išgi
jo 23 d. po pietų per pro
cesiją, kurioj Švenčiausi 
Sakramentą nešė mon- 
seignioras Gerlieras.

Po kelių dienų “Nepers- 
tojančios Pagalbos” ligo
ninės ją gydęs gydyto
jas, kuris buvo išdavęs 
rugpiūčio 14 d. pažymėji- '

jų dantų gamybai kasmet Įėjus joje nacionalsocialis- 
būdavo suvartojama po 5 tams. 800 mokslininkų 
tūkstančius kilogramų au- buvo ištremti ar patys pa- 
kso (jo vertė —_14 mili- sišalino tuojau po nacio

nalsocialistų pergalės. 
Daugelio ju padėtis labai 
kritiška. Už Vokietijos ri
bų, tiesa, yra daug orga
nizacijų, kurios turi užda
vinį kreipti ištremtų pro
fesorių srovę į ten, kur jie 
galėtų produktingai dirb
ti. Tačiau beveik pusė pa- 

j sišalinusių iš Vokietijos

Liurdas, 1937 m. rugpiū
čio 27 d. Dr. Valletas (tai 
Liurdo gydytojų komisi
jos pirmininkas, kuriam 
vadovaujant patikrinami 
ligoniai tuoj po pasveiki
mo ir paskui metams pra
slinkus. Red.). Ši protoko- 
liška žinia išspausdinta 
“Journal de la Grotte”.

‘XX.’

ĮVAIRIOS ŽINIOS
MARIONA RAKAUS

KAITĖ LIETUVOS OPE
ROS ARTISTĖ - DAINI

NINKĖ PRAŠO PA
SKELBTI

jonų markių). “Taigi, — 
rašo nacionalsociali s t ų 
spauda — auksas dingda
vo vokiečių gerklėse ir jo 
nieku būdu nebegalima 
būdavo atgauti”. Kaip į- 
sakyta, taip padaryta. 
Auksu plombuoti dantis 
ar bent juos paauksinti— 
draudžiama.

Ar šios priemonės tik- profesorių iki šiol negalė- 
rai padės vokiečiams iš- jo savo darbo pritaikinti, 
brįsti iš skurdo — dar la- Pagrindinis 
bai abejotina.

90 VAI. DARBO SAVAITĖ 
JAPONIJOJ

i

tai medi-
Po jų eina chemikai, 

fizikai ir

emigravusių 
iš Vokietijos mokslininkų 
kontingentas 
kai. 
ekonomistai,
biologai.

Tačiau reikalas neapsi
ribojo tik laikotarpiu tuo
jau po perversmo. “Vokie
čių universitetų rekons- 

. frakcijos” šūkiu 1935 me-

ko nešti, su tuo Dievo Mo
tinos vardu, nepaprastas 
Jos malones civilizuotoms 
tautoms ir tamsybėse te- 
beklaidžiojantiems žmo
nėms, suvargusiems jau
nuoliams ir tikybą pamir
šusiai liaudžiai. Jo pa
stangomis, krikščionija 
turėjo pamylėti savo Pa
galbą statyti jai gražias 
šventyklas ir prašyti Jos 
globos savo mylimai Baž
nyčiai. Visi šventojo Die
vo tarno stebuklai, kurie 
sutraukė aplink jį žmonių 
minias, buvo daromi Ma
rijos Krikščionių pagal
bos vardu. Kun. Bosko 
duotas Marijos Krikščio
nių Pagalbos palaimini-

reikale tikintieji pradėjo 
kalbėti Jos noveną ir pa
tyrė nepaprastų malonių.

Sulig Popiežiaus Pijaus

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie
žius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę 
pasakykite, kad jįj skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue.

DORCHESTER. MASS

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

PERKINS SO. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sav.
490 Broadway, Tel. ŠOU 3120

Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Ice Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

pa rengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. P At ALPINĖ 
PO GLOBA MOTINOS tVO.

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

Tel. So. Boston 1298
Vlce-pirm. — Ona Jankienė,

1428 Columbia R<!., S. Boston. Mass. Prot_Ra5t Jonas Glineckls, 
Prot RaSt. — Bronė Cnnienė,

29 Gould St., W. Rozbury, Mass.
Tel. PAR 1864-W.

Fin. RaSt. — Marijona Markonintė.
4115 VVasblngton St., Roslindale, Mass.

Tel. Parkway 0558-W
Urlinlnkė — Ona Staniullntė,

105 W«rt 6th St. So. Boston, Mase.
Tvarkdarė — Ona Mlzelrdlenė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston. Mase.
Kasos Globėja — Ona Sianrienė,

443 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antra utarnlnką mėnaata.

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas Juozas SvajriMya,

601 6th St. So. Boston. Mass. 
Vice-PIrm. Albinas Neviorn,

16 Winfieid St., So. Boston, Mass.

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. RaSt. Aleksandras TvnSka,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Man 
Ttdininkas Pranas Tuleikis,

109 Bowen St.. So. Boston, Mass. 
Maršalka Jonas Zaikts.

7 TVInfleid 8t., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus ka« trr

<514 ned^ldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietį). Parapijos salėj, . 49f 

E. 7tb SU So- Boston, Mass.
I

7:80 ral radare. potMŽnytint] are 
rainoj

Vlmla draugi Jo* reikalais kreipkite 
pu protokolų raitininkų.

Po trylikos metų daina- 
nieres, po kelių _ dienų ve! vimo Lietuvos Valstybės 
paskubomis turėjo išvykti Operoje, nutariau atlan- 
į Beaujono ligoninę dėl kyti Ameriką ir duoti ei- 
peritonito^ir žarnų J^žsi- ję koncertų lietuvių dides- 

kolonijose. Pirmas 
koncertas

Chicagoje, 
1937 m. 
rengiami VVaukegan, IH 
Kenosha, Wis., Grand Ra- 
pids, Mich., Nevv York’e ir 
Waterbury, Conn. Būtų 
labai malonu koncertuoti 
dar Pittsburgh’e, Detroi- 
t’e, Cleveland’e, Baltimo
re ir Boston’e.

Taip kad, jeigu toki 
koncertai yra pageidau
jami minėtuose 
tuose miestuose, 
greitoj ateityje pranešti 
man, žemiaus paduotu a- 
dresu, nes mano vizitas: 
Amerikoj baigsis su 15 d. 
gruodžio mėnesio, 1937 m. 

Mariona Rakauskaitė, 
913 Eighth Street, 

Waukegan, III.

kimšimo. Operacija. Iš Ii- n§se 
goninės išeina gegužės 30 mano 
dieną.

Sugrįžusi į Asnires ji 
vėl greit pajunta vidu
riuose skausmus, vemia, 
aukšta temperatūra. Ji 
skubiai išvežama į “Ne- 
perstojančios Pagalbos” 
ligoninę. Liepos mėnesį 
vėmimai dėl žarnų užsi
kimšimo.

Staiga p-lė Picard nuta
ria vykti į Liurdą. 
piūčio mėn. 14 d. jos gy
dytojas jai išduoda pažy
mėjimą, kuriame skaito
me: “... Ši mergina dabar

11

Rug-

įvyks
10 d. Spalių, 

Kiti koncertai

arba ki- 
meldžiu

XI žodžiu, jau vien Mari
jos Krikščionių Pagalbos 
Bazilika Torine yra dide
lis ir nuolatinis stebuklas. 
Kun. Bosko ją pradėjo 
statyti 1865 metais, balan
džio mėn. 27 dieną, tetu
rėdamas tik 20 centų ki
šenėje, o 1968 metais, bir
želio mėn. 9 dieną graži, 
didelė bažnyčia jau buvo 
konsekruota. Ji kainavo 
daugiau, kaip milijonas li
rų. Iš kur šventasis ėmė 
tuos pinigus? Marija pati, 
per kun. Bosko, darydama 
visokius stebuklus, susi-, 
rado, savo namams pasta-1 be atskiro Valiutu Komi- 
tyti reikalingas lėšas.

PINIGINIAI PALENG
VINIMAI UŽSIENIO 

LIETUVIAMS

Dar netaip seniai buvo su
šukta: “Mums labiau rei
kalingos patrankos, negu 
sviestas”. Šito šūkio išda
vos dabar jau aiškiai ma
tomos. “Angriffo” skilty
se Vokietijos vyr. darbo 
vadas dr. Ley nusiskun
džia, kad, ištyrus 4 apy
gardų darbininkų sveika
tą, rasta, jog 50% yra 
formaliai sergančių; 50G 
•darbininkų reikia siųsti į 
ligonines.

Ūkininkai taip pat ne
rimsta. Austrijos spauda 
praneša iš Berlyno, kad 
ketverių metų plano vyk
dytojas ministeris Gerin
gas kreipęsis su atsišauki
mu i piliečius, kviesda
mas juos kovoti su javų 
padegėjais laukuose.

Šį atsišaukimą, kain ra
šo užsieniu laikraščiai, 
paskatino išleisti skaitlin
gi javų, padegimo faktai.

Apie kalbamus reiški
nius praneša ir vokiečiu 
spauda. Pav., Visumo kai
me dėl gaisro žuvo daug 
iavų. Altmarke taip pat 
buvo padegti 4 klojimai 
tik ką suvežtų javų. Pa
degėjas, kaip jau nusta
čiusi policija, su degtukų 
dėžute bėgioję nuo vieno 
klojimo prie kito ir pa
deginėjęs. Niekas jo nesu
laikė. Grossmerung e n e

• v

90 vai. darbo savaitė 
Japonijoj

Nors Japonija kultūros 
ir civilizacijos atžvilgiu pavasarį prasidėjo nau- 
yra užėmusi lygią vietą ja trėmimų banga. Šį kar
šu Europos pirmaeilėmis reikalas lietė vad. ‘vier- 
valstybėmis, tačiau darbo teljuden’ (ketvirtadaliu 
sąlygos darbininkams iki žydas), o taip pat politiš- 
šiol labai nepalankios. Ne- kuo nors įtartus. Ga- 
kalbant apie smulkmenas, jutinai pašalinto iš uni- 
darbininkai dirbdavo net versitetu mokslo persona
li 100 vai. darbo savaitę jo skaįčius pasiekė 1.600. 
ir užtai gaudavo tik tokį Kiekvienas tu profesorių 
atlyginimą, kuris net ne- ( vokiečiu universitetuose 
leisdavo jiems sočiai pa- vidutiniškai dirbo 22 me- 
valgyti pietų. ^tuS.

Jau prieš kelius metus; 
darbininkai pradėjo judėti 
dėl darbo sąlygų sunor- 
mavimo. Judėjimas stip
riau pasireiškė šį pavasa
rį, ir šito rezultate jau 
balandžio mėnesį Japoni
jos vidaus reikalų minis
teris patiekė ministerių 
kabinetui projektą, kuriuo 
pakeltas darbininkams at-! 
lyginimas 15% ir darbo 
savaitė nustayta iki 90 
vai. Ministerių kabinetas 
šitą projektą patvirtino; 
tik pereitą mėnesį. Šitai 
darbininkai Japonijoj su
tiko su entuziazmu, ta- 
čiau tai nepatinka pramo
nininkams. Tikimasi, kad 
pramonininkai su nauju i-I 
statymu greitai apsipras.

JUOKELIAI

v •

Nagai į save lenkti
Vienas turtingas šykš

tus miestietis klausė pa
mokslo apie vargšų šelpi
mą. Pamokslininkas labai 
gražiai apie gailestingu
mą kalbėjo, kad šykštuo
lis net verkė susigraudi
nęs. Mačiusieji klausė:
— Tur būt jau ir Tams

ta pradėsi vargšus šelpti?
— Ne, pamokslo paveik

tas aš manau pradėti el
getauti. Lai žmonės rodo 
gailestingumą.

I

t
IŠ VOKIETIJOS BUVO 

PRIVERSTI IŠVAŽIUOTI 
1.600 MOKSLININKŲ

Prahos “Neue Weltbuh- 
ne” duoda duomenų apie 
iš Vokietijos pasišalinu
sius mokslininkus, įsiga-

Teisėjas: “Kiek jums
metų, panele?

Liudininkė: “Aš —esu... 
aš esu...

Teisėjas: “Pasiskubin
kite gerbiamoji, kiekvie
na minutė jums dar dau
giau apsunkina į tą klau
simą atsakyti.

Valiutų Komisija visoms
muitinėms nurodė, kad lie buvo suimtas jaunas ūki-
tuviai, iš Didžiosios Bri
tanijos ir Amerikos Jung
tinių Valstybių grįždami, 
iš Lietuvos gali išsivežti 

; tiek pinigų, kiek atsivežė, V. Tr__*
_---------------- __------ Į sijos leidimo, jei Lietuvo-
Ir dabar Marija Kr/kš-j je gyveno ir daugiau kaip 

čionių Pagalba nepaliko 15 dienu, bet neilgiau kaip 
be apaštalu. Neprilygsta, tris mėnesius. Tokia tvar- 
be abejo, jie kun. Boskui, j 
bet dėl to jų yra netoli 
dviejų milijonų! — Tai 
Saleziečiai, Marijos Krikš
čionių Pagalbos dukterys 
ir Saleziečiai bendradar
biai. Gal jau netoli tie lai
kai, kuriuos yra išprana-

ka bus taikoma ligi spalių 
15 d.

35 TŪKSTANČIAI VO
KIEČIŲ KAPSTO 

ŠIUKŠLYNUS

—,--------- ,----- r------ Per paskutinius kelis
šavęs šv. Kun. Jonas Bos- metus vokiečiai išvystė 
ko: “ateis diena, kai kiek- labai didelį judrumą, ku- 
vienas geras krikščionis, ris daugiausia pasireiškia 
kuris karštai j 
Švenčiausiąjį 
tą ir Švenčiausiąją Jėzaus 
širdį, neužmirš ir Marijos 
Krikščionių Pag a 1 b o s. 
Dievo Motina, tuo vardu 
garbinama, kaip lietų pa
bers savo malones į pa
saulį.”

Tat ir mes, garbinkime 
Dangaus Karalienę tuo 
gražiu vardu, o reikale Ji 
tikrai mums padės!

. _ J .— • .

garbina politiniame gyvenime. Ta- 
Sakramen- čiau nuo to ekonominė 

krašto padėtis nedaug te- 
pagerėjo. Beveik visi iš
tekliai, vietoj pirkti mais
tą, sunaudojami pat-ran- 
koms. Tas skaudžiai pra
deda atsiliepti i darbinin
kų sveikatą. Vokietijoje 
1929 metais buvo 1 milijo
nas 900 tūkstančių bedar
bių, o šiais metais pagal 

j anglų statistiką, jau 3 mi- 
Ktm. J. Stašaitis, S.C. Ii jonai 700 tūkstančių.

ninkaitis. kuris padeginė
jo javus laukuose.

Tai esąs Vokietijos ūki
ninku pasipriešinimas ne
seniai išleistam įstatymui, 
kuris reikalauja visa javų 
derliu atiduoti valdžiai.

Visko trūkstant, vokie
čiai net šiukšlynus bando 
išnaudoti pasireiškusiems 
trūkumams pašalinti. Da
bartiniu metu Vokietijoje 
35 tūkstančiai žmonių jau 
kapstinėja sąšlavų dėžes 
ir renka visokias atmatas. 
Į tą darbą įtraukiamas 
net mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Atitinkamos 
valdžios įstaigos praneša, 
kad vien tik metalinių dė
žučių nuo dantų pastos, 
kas savaitę esą išmetama 
į sąšlavynus apie 8 milijo
nus, neskaitant kitokiu 
“gerų” atmatų. Kadangi 
tuo tikimasi sumažinti 
metalo importą, tai ir bu
vo duotas parėdymas, ku
ri jau vykdo 35 tūkstan
čiai vokiečių.

Taupyti skatinama vi
sur. Štai, pasirodo, kad ir 
dantistai buvę apsileidę. 
Jų kabinetuose ‘ dantų 
plombavimui ir visai nau-

SESUO M. SCHOLASTIKA, C S.C.
(Jieva Butrimavičiutė)

Mūsų brangią ir mylimą Sesutę M. Scholas
tiką atskyrė Aukščiausias iš mūsų tarpo rugsėjo 
29 d. 1 vai. ryto.

A. A. Seselė gimė 1890 m. gruodžio 25 d., 
Pittston, Pa. Duktė Andriejaus Butrimavičiaus 
ir Viktorijos Ramanauskaitės. Tėveliai mirę. Ve
lionė išgyveno vienuolyne 28 metus.

Paliko nuliūdusius: šv. Kazimiero Seseles, 
savo sesutę Eleną Puhlick ir jos šeimą; brolį Sil
vestrą Butrimavičių (Bertram) Chicagoj, jo žmo
ną Oną Aukštikalnytę, jų sūnų Silvestrą; brolį 
Albiną ir jo žmoną Prancišką, Wilkes-Barre, Pa.; 
tetą, gimines Kingston, Pa., ir Worcester, Mass.

Laidotuvės įvyks pirmadienį spalių 4 d., 9 
vai. ryte, Šv. Kazimiero Seserų koplyčioj, 2601 W. 
Marquette Road, Chicago, Ulinois.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę: šv. Ka
zimiero Seserys, broliai, sesuo ir giminės.

i.

z
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Lietuvos Pašto 
Klausimu

Ryšiumi su tilpusiu “Darbininke” straipsniu 
“Lietuvos pašto netvarka” iš kompetetingų šaltinių 
gavome tikslų paaiškinimą Lietuvos pašte kai kada 
pasireiškiančios tariamos netvarkos. Tasai paaiškini
mas nuodugniai nušviečia visą dalyką. Ne tik teisin
gumo, bet ir žingeidumo dėliai patiekiame jį savo 
skaitytojams. Štai jis:

“Kiekvienos nepriklausomos valstybės pašto val
dyba Įeina Į “Pasaulio Paštų Sąjungą”, kurios būsti
nė yra Šveicarija. Ta Sąjunga ir tvarko bendras vi
sam pasauliui pašto taisykles. Iš tų taisyklių būna ; 
kai kuriose šalyse išimčių, bet tik toj srityj, kur tos i 
taisyklės numato. Bendras visiems nuostatas, kad pi
nigus laiškuose, tiek paprastuose, tiek registruotuose 
siuntinėti neleidžiama, tiek savo šalyje, tiek iš vienos . 
šalies Į kitą. Tam reikalui yra pašto perlaidos arba ■ 
piniginiai laiškai. Nustatytas mokestis (pašto ženklo . 
pavidale) imamas tik už laiško, bet ne už pinigų per- j 
siuntimą. Pinigų persiuntimas laiške ar pašte siun
toje (drabužių), nelegalus dalykas ir pinigai konfis
kuojami pašto naudai. Nors laiškanešiai ir smarkiai I 
kontroliuojami, bet gali pasitaikyti ir pagundos ne- į 
išlaikantieji valdininkai; bet kodėl jau tik juos kai- i 
tinti? Juk ir maldoje sakoma: “Nevesk mūs Į pagun- ! 
dą”. O kiek laiškų ateina Lietuvon su netikusiu adre- ! 
su, kuriuos jokiu būdu negalima Įskaityti; kam juos 
Įteikti? Lietuvos Paštų Valdyba visomis priemonėmis 
kontroliuoja, kad laiškai pasiektų adresatus, pasitai
kančius susektus apsileidimus netoleruoja, o kaltinin
kus smarkiai baudžia”.

To visko akyvaįzdoje tenka pripažinti, kad Lie
tuvos paštas, kaipo toks, yra tvarkoje. Netvarkoje 
yra nelegalūs siuntinėto jai pinigų laiškuose, rašan
tieji neišskaitomus adresus, na, ir “pasitaikantieji ap
sileidėliai” — kai kurie valdininkai. Žinoma, šie pa
starieji yra kalčiausi, bet kandangi Pašto Valdyba 
juos smarkiai baudžia, tai Lietuvos paštui nėra kas 
prikišti. Nebent tenka išreikšti smarkų pageidavimą, 
kad tokių kaltininkų (meškeriojančių laiškuose dole
rių) Lietuvoje visai nebūtų. K.

“Kiauline” Literatūra
Kaune labai plintanti “kiaulinė” literatūra, — ! 

nusiskundžia XX Amžius. Tuo vardu vadinami viso
kie parnografiniai (nešvarūs) raštai, kuriuos pagami
na laikraščių ir knygų platinimo bendrovė “Spauda”, 
ir pardavinėja Pribačio knygynas ir vieši knygų ir 
laikraščių kioskai (book stands). Ta “kiaulinė” lite- Į 
ratūra (prancūzai ją taip praminė) sakosi sklei
džianti tikrąją “kultūrą”. Žinoma, skaitytojų ji turi. 
“Kiaulinės” literatūros mėgėjų buvo ir bus visais lai
kais ir visose šalyse. “Apie blogus dalykus niekad ne
bus permažai prisiskaityta”, — kalbėdavo vokiečių 
filosofas Šopenhaueris.

Lietuva tuo atžvilgiu, palyginti, būdavo gan šva
ri, bet pastaraisiais laikais ten priviso visokių šešė- 
tingų biznierių, kurie iš seksualinės žmonių silpnybės 
traukia gerą pelną. Už nešvarius raštus lupama sū
rios kainos, bet publika lėšų čia nesigaili: gatvinis 
don-žuanas, kad ir alkanas paliks, bet seksualinį ape
titą patenkins. “Kiaulinės” literatūros mecenasai - 
globotojai esą nelietuviai. Nė kalbėti lietuviškai ge
rai nemoka. Girdi, neapsimoka mokytis tos kalbos, 
kuri pasauly nežinoma. Kad nelietuviams lietuvių 
tautos likimas nerūpi, tai suprantama, bet kad Kauno 
savivaldybei tai nerūpėtų, tuo negali patikėti. Juk 
kai kur savivaldybė griežtai saugoja savo gyventojų 
ne tik ekonominius ir socialinius interesus, bet ir mo
ralinius. O čia ji tyli. Taip pat ir cenzūra nieko nesa
ko. Ji griežtai kontroliuoja, kad ir mažiausią nevals
tybinę kryptį spaudoje ar kalbose, bet kur ruošiama 
pakasynos viešajai moralybei ir tuomi ardoma pa
grindinė tautos buitis, ten cenzūra užsimerkus, tarsi 
panašios “kultūros” platinimas eitų valstybei į svei
katą. Ir patys “kiaulinės” literatūros pardavėjai tik 
pečiais trūkčioja: publika to reikalauja, cenzūra ne
draudžia — tai kas čia blogo?

Švaresnioji spauda sujudo ir reikalauja, kad ta 
blogybė būtų pašalinta. Ir nėra kaip čia jai burną už
čiaupti. Spauda labai suvaržyta, bet kad būtų jai 
draudžiama apginti tautos dorovę, tai tokio įstatyr 
mo dar neišdrįstama išleisti. Nors šiuo atveju Lietu
vos spauda gali laisvai ir atvirai pasisakyti... K.

Kokios jūsų pirmos min
tys atsikeliant iš ryto? Ar 
rūpesčiai, vargai, džiaug
smai, linksmybės? Ar pa
galios apie Dievą? Pasa
kyta, kad į kokius daly
kus atsikeliant kreipsi sa
vo mintis,, tie tai dienai 
viešpataus. Tadgi, rytme
tinis pasiaukojimas yra 
svarbus. Todėl dangaus, 
pasaulio ir pragaro galy
bės geidžia ir kovoja, kad 
žmogus paskirtų jiems sa
vo naują dieną.

Kiekviena diena dalis 
mūsų gyvenimo. Atskir
tos viena nuo kitos nakti
mi, turi savo ypatybes bei 
istoriją. Kiekviena diena 
Dieyo dovana. Žmogus 
kasdien atsikelia naujam 
gyvenimui iš miego-mir- 
ties pavidalas, ir jam duo
dama Dievo nauja suteik
ta gyvybė. Žmogus gali 
skirti dieną bizniui, šei
mai, ir kitiems tikslams, 
— diena priklauso Tam, 
nuo Kurio ji buvo suteik
ta, — Dievui. Dievas vi
suotiniame teisme parei
kalaus pilnos apyskaitos 
žmogaus gyvenimo dienų.

Ar apie tai kada nors 
pamąstote ir panašiai pa
sielgiate? Visos tautos, vi
si tikėjimai, koki jie ne
būtų, paaukoja savo dieną 
Visagalinčiai Esybei. Ku
nigai, patriarkai, tautų 
palydovai, pagonų kuni
gai senovėje aukavo savo 
dievams, kuriuos jie ma
nė esą tikri. Taip buvo su 
primityviškais Azijos 
žmonėmis, Graikijos ir 
Rymo kultūros žmonėmis, 
ypač žydų tautos, kuri 
pralenkė visas tikybas, 
tuo laiku esančias, savo 
grožiu ir tikrenybe.

Krikščionys esą laimin
giausi, kadangi patsai 
Kristus yra jų kunigas 
bei auka. Tadgi, negali 
geriau pradėti savo die
nos, kaip pradėdamas ją 
su Kristumi, dalyvauda
mas Jo pasiaukojime. Ko
kia tai neapsakomo gro
žio diena, kada mes prade
dame ją su Šv. Mišių au-i 
ka! Visi dienos darbai, 
vargai, liūdesiai ir džiaug- j 
smai esą pašvęsti ir tam-' 
pa mūsų išganymo bilie
tas į amžiną gyvenimą. 
Krikščionis dalyvaujantis 
šv. Mišių aukoje turi bū
ti neapsakomai dėkingas, 
kad jis galįs dalyvauti 
šioje išganingoje, prakil
nioje aukoje. Nebėr ge
resnio būdo paaukoti sa
vo dieną.

♦ ♦ ♦

Daugelis žmonių, 
darbais apkrauti, 
nanti toli nuo bažnyčios, 
negali dalyvauti padaryti 
intenciją, kad trokšta da
lyvauti visuose pasaulio 
Šv. Mišiose. Kiekvieną ka
taliko pareiga atsikeliant 
yra, pakelti savo širdį ir 
sielą prie maldos, prie sa
vo Viešpaties Dievo, ši 
pareiga turi būti atlieka
ma gerai ir sąžiningai. 
Dienos pasisekimas daug 
kuomi remiasi, kaip mes 
ją pradėsime, Liūdnos, 
bet tikras reiškinys, jog 
daugelis krikščionių pa
miršta dienos pasiaukoji
mą, arba jei ir atsimena, 
tai tik išviršiniai, vėjavai
kiškai. Todėl, tenestebiasi, 
kad dienos metu pagun
dos juos vargina, suklum
pa kelyje, — nusideda. Jei 
iš ryto Dievui pašvenčiam 
savo darbus, žodžius ir 
mintis, intencija daug pa-

veikia mūsų veiksmuose, 
jei nesame mirtinoje nuo
dėmėje, mūsų visi dąr- 
bąi yra. Dievo pašvęsti. 
Čia ir glūdi krikščionio 
dienos pasiaukojimo svar
ba. Todėliai, mes privalė
me daugiau domėtis tuo 
reikalu. Tereikalaujama 
tik geros valios f 
troškimų padaryti dienos 
pasiaukojimą.

Maž tesvarbu kokį būdą 
mes pavartojame, nes jis 
skiriasi kaip charakteris, 
kultūra ir protas. Nė ne
svarbu kiek laiko mes pa- 
švenčiame, by tik jo neap- 
leidžiame. Svarbiausia y- 
ra, kad mūsų pasiaukoji
mas būtų skaistus, tvir
tas, turintis tikrus tikėji
mo, vilties ir meilės jaus
mus.

Mūsų rytmetinė malda 
turi būti Dievui padėko- 
nės malda, kad Jis teikėsi

mumis apsaugoti Nakties 
metu ir leido gyventi. Pa
aukokime save, atsiduoda
mi visiškai Dievo Apveiz- 
dai ir Jo šventai Valiai. 
Padarykime intenciją da
lyvauti visuose pasaulio 
šv. Mišiose. Ypatingai 
ryžkimės vengti aplinky
bių į nuodėmę įpulti, gy
venti geruose santykiuose 
su savo kaimynais ir išti- 

ir gerų kimai naudotis Dievo su-

Krikščionybės Pradžia
Iki šiol minėjome tuos 

rašytojus, kurie Kristui 
buvo nepalankūs. Jie žino, 
kad mūsų žemėje gyveno 
Kristus įr kad krikščionys 
yra Kristaus pasekėjai. 
Bet dar didesnis įrody
mas Kristaus buvimo šio
je žemėje yra pati Krikš
čionybė ir krikščionys ra-

I

dienų 
gyve-

teiktų malonių, 
prašykime Šv. Dvasias 
pagelbos visame kame.

Minėtos pastabos esą 
svarbiausios dienos dalys. 
Jei laika trumpas, gali
ma intenciją sutrumpinti, 
nes Dievas daug žodžių 
nereikalauja. Vienų žo
džių neužtenka, turi būt 
nuoširdūs, sąžiniški jaus
mai. Kiekviena diena taip 
paaukota, Dievo garbei a- 
tiduota, teikia 
daug kantrybės, 
prie amžinybės.

1 A. P.

I

Mandagi Kalba

Pagalios «ytoj»i. . Dabar pasaulyj:

žmogui 
veda ji

Sandys.

yra pusė milijardo krikš
čionių. Įš kur jie atsira
do? Neabejotinai ir lais-

viąusių pažiūrų žmogus 
turės atsakyti, kad Krikš
čionybei pradžią davė Jė
zus Kristus.

Krikščionių yra ne tik 
dabar, bet jų buvo ir prieš 
19 šimtmečių. Dabar pasi
žiūrėsime, kokios yra nuo
monės apie Kristų tie 
krikščionys, kurie gyveno 
pirmaisiais Krikščionybės 
amžiais.

Klemensas iš Romos. Jis 
rašo apie 96 metus. Rašy
damas apie Bažnyčią, sa
ko, kad Bažnyčia esanti 

I Kristaus. Jėzus Kristus 
■ esąs siųstas Dievo, o a- 
: paštalai siųsti Kristaus 
i skelbti Evangelijos. Vie- 
. nas yra Dievas ir Jo Sū- 
| nūs Jėzus Kristus, Kuris 
buvo miręs, bet atsikėlė iš 

’ numirusiųjų.
Ignacas Antiochietis. 

Rašo apie 107 metus. Jė
zus Kristus esąs kentėjęs 
už žmonių nuodėmes ir at
sikėlęs iš numirusių. Jė
zus Kristus — tai naujas 
žmogus, kilęs iš Dovydo 
giminės. Jis esąs žmogaus 
sūnus ir Dievo sūnus.

Tertulijonas, miręs apie 
.222 metus. Rašydamas a- 
pie krikščionis, saka, jog 
krikščionys dėl to esą per
sekiojami, kad nepažįsta
mi. Nors ir neseniai jie 
atsiradę, bet jų jau visur 
esą pilna. Krikščionys ti
kį vieną Dievą, Dievo Žo
dį, Kuris Marijoje įsikūni
jęs ir užgimęs buvęs pa
vadintas Jėzum Kristum. 
Jėzus Kristus skelbęs 
naują Įstatymą, buvęs 
prikaltas prie kryžiaus ir 
numiręs, bet trečiąją die
ną iš numirusių atsikėlęs 
ir užžengęs Į dangų. Iš 
dangaus atsiuntęs šv. 
Dvasią. Kristus į šią že
mę dar ateisiąs pasiimti 
šventųjų.

Panašiai apie Jėzų Kris
tų kalba Onieginas, Kar- 
tagenos vyskupas Cipri- 
jonas, Aleksandrijos vys
kupas Dionyzas ir dauge
lis kitų.

Visa tai turint prieš li
kis, nė vienam rimtai gal
vojančiam žmogui nelieka 
jokio pagrindo galvoti a- 

i pie Kristaus asmens neis- 
toriškumą.

Kun. J. Stankevičius.

i
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Iš kalbos mes greičiau-} mis. Apskritai reikia kai
šia pamatome žmogaus bėti nei per tyliai, nei per 
būdą, išsiauklėjimą ir iš-'garsiai, aiškiai ir per 
silavinimą, todėl labai daug neskubant. Labai y- 
svarbu išmokti ir pripras- ra negražu pradėti tarš- 
ti visur ir visuomet man- keti taip, kad net seilės 
dagiai kalbėti ir tik tai, i tykšta. 
kas dera išauklėtam žmo- I ____
gui kalbėti.

Mandagumo mokslas 
stato visą eilę dėsnių, 
rių išauklėtas žmogus 
vo kalboje privalo laiky
tis, bet svarbiausi čia yra 
du klausimai, i kuriuos 
reikia atkreipti dėmesį — 
kaip kalbėti ir ką kalbėti, 
o ko nekalbėti.

Kaip kalbėti ___________________  _
Kaip išauklėtas žmogus i jei jis kalbės iškilminga 

turi kalbėti, ; ’ ~ . ....
svarbus klausimas, nes triais ir moksliškais žo- 
dažnai viską nulemia ne džiais kalba, tai tuo paro- 
tiek tai, kas sakoma, bet dys savo didelį mokslin- 
kaip sakoma, žodžiai net gumą. Tai yra didelė klai- 
gali būti švelnūs ir pui- da. Teisingai Emersonas 
kūs, o garsai verte perver- sako, kad didžiausio išsi-

i — mo
kėti kalbėti ir apie didžius 
daiktus paprasčiausiu bū
du. Be to, visuomet reikia 

i atsiminti kur esi. Ne visur 
! tinka tas pats kalbos to
nas — neleistina tuo pat

' Tonas, kuriuo kalbame, 
dažnai turi lemiamos reik
šmės, todėl į tai ypatingai 
reikia kreipti dėmesio. Vi
suomet reikia saugotis 
perdėtai iškilmingo, įžei
džiančio, pikto, pajuo
kiančio, Įžūlaus ir pana-į 
šaus tono. Visuomet rei
kia kalbėti ramiu, draugiš 

; ku, švelniu ir pilnu pagar- 
I bos tonu. Tūlas mano, kad 
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yra labai puošnia, su Įvairiais įman- ■ 
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nu- 
ku- 
sa-
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ti žmogų, nes žodžiai atei-; lavinimo įrodymas 
na tik iš proto, bet garsai, 
išsiveržia iš širdies ir iš
reiškia širdies stovį.

“Eikš pas mane!” gali
me mes aštriai pasakyti 
kūdikiui ir jis nusigan
dęs pradės raudoti; “eikš ; tonu kalbėti šermenyse ir 
pas mane!” galime paša-t linksmoj draugijoj, netin- 
kyti švelniai ir f " J-, : - 
krykštaudamas puls Į mū
sų glėbį. Ir tai pareina tik 
nuo skirtumo, kuriuo bū
du tai buvo pasakyta.

Kalbėsena yra pirmuti
nis dalykas, į kurį čia rei
kia atkreipti 
Kiekvienas gerai išauklė
tas žmogus privalo gra
žiai, taisyklingai kalbėti 
savo gimtąja kalba. Be 
to, jo kalboje neturi rasti 
vietos negražūs ir nešvan
kūs žodžiai ir posakiai, y- 
patingai keiksmai, bliuz
ui jimas ir dviprasmišku
mai. Taip pat reikia veng
ti nuolat kartoti žodį ‘aš’, 
nes tuo sudaromas pasi
pūtėlio savimeilio įspūdis. 
Kartu vengtinos visokios 
kalbos piktžolės. Dažnas į-j 
pranta visur kaišioti įvai
rius nereikalingus žodely
čius “reiškia”, “vadinasi”, 
“taip sakant”, “duokim 
sau” ir panašius, kas yrą 
labai negražu.

Tarena yra antras ypa
tingai svarbus dalykas. 
Kalbame juk tam, kad ki
ti mus suprastų? Todėl 
reikia stengtis aiškiai 
garsus tarti. Ypatingai 
reikia aiškiai tarti kai-į tai yra leistina, nesumo
kant su senesniaisiaįs ar | gus, kurią visur su visų 
neprigirdinčiais žmonė- nuomone sutinka, pasiro-

• v

v •

kūdikis, įuo laisvumu kai- 
g _ • ______ I X

i bėti su aukštai stovinčiu
i žmogumi kaip su savo ar
timu bičiuliu ir panašiai.

Jei jau ir kiekvienu at
veju reikia labai kreipti 
dėmesys į savo kalhėjimo 

dėmesys, būdą, tai šitai dar svar- 
Į biau tokiais atsitikimais, 
j kur iškyla ginčas, priešta
ravimas, prasideda gyri
mai ar peikimai, teikimas 

i patarimų, įsakinėjimai ir 
panašūs dalykai. Šiais at
vejais galima padaryti 
greit netaktų ir kilti ne
susipratimų. Šitokiais at
vejais daugelis iš nekan
trumo ir įprasto surūgi- 
mo tuoj pradeda kalbėti 
pakeltu, piktu ir nervingu 
tonu, nesiskaitydamas su 
žodžiais. Tai išauklėtam 
žmogui neleistina 
sais tais atvejais 
bendras dėsnis: 
ramiai, švelniai ir 
garbą.

Ginčų apskritai 
kalo reikia vengti. Mėgini
mas kiekvienu atveju ki
tiems primesti savo nuo
monę yra neišsiauRlėjįjno 
pažymis. Bet jei tiarai ąt- 

fsirąnda reikalas ginčytis,

— vi- 
galioja 
kalbėti 
su pa

be rei

'1 ... IR* - 
do esąs be nusimanymo ir 
be principų. Tik ginčytis 
reikia kultūringai. Ypa
tingai reikia venerti perdi- 
delio griežtumo ir asmens 
puolimo. Savo noumonę 
niekad nereikia piktai ir 
su dideliu griežtumu tvir- 

• tinti. Geriau sakyti “man 
rodosi”, “aš manyčiau” ir 
panašiai. Tuo labiau rei
kia vengti apie savo opo
nento (to, su kuriuo ginči
jiesi) nuomonę sakyti, jog 
tai esą nerimta, kvaila, 
neišmanymas ir panašius 
dalykus. Gi griežčiausia 
neleistina ginčo metu pul
ti savo oponento asmenį 
tokiais žodžiais, kaip “tu 
esi dar perjaunas apie tai 
spręsti” ir panašiais. Reik 
atsiminti, kad nežiūrint 
kas žmogus bebūtų, jo 
nuomonė vis dėlto gali bū
ti teisinga.

Prieštaravimo ir atkak
lumo ypatingai reikia 
vengti. Yra dvi būdų rū
šys. Viena linkusi priešta
rauti ir iš grynos priešta
ravimo dvasios vis ras 
kokį pasipriešinimą kiek
vienai nuomonei ar pažiū
rai — jei tu sakysi balta, 
jis sakys juoda; jei tu sa
kysi kad balta, jis tvir
tins, kad juoda. Antroji iš 
atkaklumo niekad nepasi
duos arba neprisipažins t 
klydusi. Šitos būdo ydos 
yra labai nelemtos ir to 
visuomet reikia vengti.

Barniai labai dažnai se
ka ginčus. Tai neišauklė
tų žmonių darbas. Išauk
lėtas žmogus niekad nesi- 
bara.

Gyrimuose ir peikimuo
se visuomet laikykis sai
kingumo. Niekad negirk 
išsijuosęs. Tai rodys, kad 
tavo galva nėra labai šau
ni. Peikiant taip pat rei-, 
kia neperdėti, nes tai pa
rodo proto siaurumą. Jei 
tenka pasakyti peikimo ar 
pagyrimo žodį, pasakyk 
tai taip, kad tavo nuomo- 

i nė pasirodytų gerai pa
grįsta ir ;
Griežčiausiai saug o k i s wen/Mass" 
pats save girti arba peik-. Kadangi šiais metais rudeniop 
tl. ir žiemą yra nutarta turėti Aps-

Juokavimas yra leisti-, kričio bendrai su Centru prakal- 
nas, bet reikia saugotis bu bei debatų reikalais maršrn- 
didelio pajuokimo ir iš- tas, todėl prašomos visos LDS 
juoki mo. Švelnią ironiją kuopos savo susirinkimuos® prieš 
(neįžeidžiantį pajuokimą) vyksiant i apskričio suvažiavimą 
ir tai tegalima vartoti tik nu8itarti pageidavimą, kokią die 
kalbant su tais žmonėmis, 
kurie tai supras ir neįsi
žeis. Antra vertus, niekad 
neleistina rodyti perdide- 
lį jautrumą ir įsižeidinėti 
ten. kur jokio įžeidimo ne
buvo.

įžeidinėjimai yra visiš
kai neleistini. Mandagus 
žmogus niekad nieko neį- 
žeidinėja. Bet jei tave kas 
įžeidė, niekad neatsakyki 
jam taip įžeidžiančiu pik
tu tonu. Tuo tik parodysi, 
kad ir tu pats kaip ir ta
vo įžeidėjas esi neišauklė
tas. Į įžeidinėjimus save 
gerbiantis išauklėtas žmo
gus visai neatsakinėja.

•< A. Mankūnas.
"V. Ž.**

LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadienį, Spalių 31 
. d., 2 vai. po pietų, šv. Juozapo 

apsvarstyta. parapįjOs saiėįe, Rogers st., Lo-

i

I

ną (suprantama sekmadienį) no
rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje 
įvyktų panašios kalbos. Būtų ge
ra, kad kuopų susirinkimuose 
būtų rezervuota koki du ar trys 
sekmadieniai. Jeigu pasitaikytų, 
kad pageidavimai supultu kelių 
kuopų tų patį sekmadienį, kad 
galima būtų išvengti keblumų ir 
ten pat išspręsti.

Taipgi prašome visų kuopų iš
rinkti po daugiaus atstovų į su
važiavimų, nes bus renkama ko
misija dėl Apskričio parengimų, 
kurie įvyks sulig nutarimo: vie
nas žiemų, o antras metinis pa
vasarį.

LDS. M. A. Apskr. Valdyba: 
Dvasios Vadas Kun. 8. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A- Savatskas, 
Iždininkas K. Nadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.
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—' Kaip Tamstoms žino

ma, 1934 šventaisiais 
didžiojo jubiliejaus metais 
Lietuvoje, Kauno mieste 
įvyko pirmasis Tautinis 
Eucharistinis liet u v i ų 
Kongresas. Suplaukė tada 
į Kauną iki tol dar negir
dėtas Lietuvai skaičius 
maldininkų, viso apie 
100.000 žmonių. Vienų 
jaunųjų katalikų mokslei
vių - vaikų buvo apie 
12.000. Tai buvo nepapras
tas įvykis mūsų nepri
klausomoje tėvynėje. Ta
me Kongrese dalyvavo vi
si Lietuvos Vyskupai, Šv. 
Tėvo atstovas, dalyvavo ir 
svetimų vyskupų svečių, 
dalyvavo mūsų kariuome
nė ir jos aukštoji vadovy
bė, dalyvavo ir pats Lietu
vos Prezidentas bei Vy
riausybė; buvo atvykusių 
daug lietuvių iš svetur: iš 
Amerikos, Anglijos, ir iš 
kitur.

Vienas svarbiausių to 
Kongreso įvykių buvo vi
sos lietuvių tautos ir vals
tybės Paaukojimas Jėzaus 
Dieviškajai Širdžiai. Tai į- 
vyko liepos mėn. 1 d. Pet
ro Vileišio aikštėje, kada 
šimtas tūkstančiu kelių 
suklaupė prieš išstatytą 
Švenč. Sakramentą ir visą 
lietuvių tautą bei valsty
bę paaukojo Jėzaus Šir
džiai. Pasiaukojimo aktas 
buvo surašytas ant perga
mento ir ten pasirašė vi
sos mūsų tautos ir vals
tybės atstovai: 
kos Prezidentas, Arkivys-^ 
kūpąs, Šv. Tėvo atstovas, i 
visi Vyskupai, vyriausy- į 
bė, mūsų kariuomenės 
aukštoji vadovybė, visų 
luomų ir pašaukimų ats
tovai i
taip iš Amerikos bei kitų! man asmeniškai 
kraštų, kur tik lietuvių', nelaimė, 
gyvenama.

To Kongreso metu buvo 
pašventintas Lietuvos vai
kučių aukomis iš Alyvų 
kalno atvežtas kertinis 
akmuo ir pamatai pamin
klinės Prisikėlimo bažny
čios ir sąryšy su tuomi iš
kilmingai tapo deklaruo
tas ir tų pačių aukščiau 
minėtų mūsų tautos ats
tovų parašais patvirtintas mesnę statybą, 
lietuviu tautos įžadas Die
vui, kurio įžanga taip 
skamba: “Lietuvių Tauta, 
sutrupinusi šimtmečių 
vergijos pančius ir gar
bingai nugalėjus daug ga
lingesnius už save priešus, 
dėkodama Dievui už at
gautą laisvę ir prašydama 
saugoti ir globoti per am
žius laisvą ir nepriklau
somą Lietuvos valstybę, 
stato Kaune Kristaus Pri
sikėlimo bažnyčią

sų tautos Prisikėlimo sim
bolį.

Kongresas nutarė taip 
pat, kad lietuvių tautos 
dieviškajai Jėzaus šir
džiai pasiaukojimo aktas 
privalo būti padėtas mū
sų tautos šventovėje Kris
taus Prisikėlimo bažny
čioje Jėzaus Širdies alto
riuje.

Kongresas ir jo iškil
mės, ypač pastaroji, pa
darė nepaprasto įspūdžio 
visiems dalyviams, Dau
gelio akyse spindėjo susi
jaudinimo ir džiaugsmo a- 
šaros.

Man, kaip mūsų tautos 
šventovės statybos komi
teto pirmininkui, uždėta 
pareiga įvykdyti šitą tau
tos kilniausiąjį pasiryži
mą ir gražiausįjį įžadą i 
Aukščiausiajam. Tokius į 
nutarimus retą kuri tauta Į 
ir valstybė yra Dievui pa
dariusi. Tuo nutarimu lie
tuvių tauta pabrėžė viešai 
visam pasauliui, kad ji y- 
ra katalikiška, giliai ti
kinti, kad ji yra karštai 
prisirušusi prie Katalikų 
Bažnyčios ir kad ji nori 
per amžius tokia pasilikti. 
Tas mūsų nedidelei tautai 
ir valstybei daro didelės 
garbės viso pasaulio aky
se. Užtat ir pats Šv. Tė-; 
vas Pius XI Kongreso 
metu atsiuntė telegramą, 
kuria laimina Kongreso 
dalyvius ir linki lietuvių 
tautai, kad kuo greičiau-

Respubli- i šiai pastatytų savo tautos 
šventovę. Šventovės at
vaizdas ir platus aprašy
mas buvo patalpintas Va
tikano oficioze “Osserva- 
tore Romano”.

Tačiau neužilgo po pa-

D A R BININK A S

193? m. rugpiūčio 15 dieną Tauragėje 3-čiojo dragūnų Geležinio Vilko pulko vėliavos Įteikimo iškilmės, kuriose dalyvauja prez 
dentas Antanas Smetona ir aukštieji karininkai. _ %
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Dzūkas ir Varšaviokai šuvos daktarų akyse ir s 
noma turėjo iššaukti k 
tąstrofą.

Vieną kartą apsupo m 
no namą: “Mokslo komis 
ja” su policija.

Pirmininkaujantis, s

Statybos metu kilo Lie
tuvoje didelis entuzijaz- 
mas. Iš visų Lietuvos 
kampelių pasipylė šimtai 
gražiausių laiškų, sveiki
nimų ir linkėjimų. Visi 
panorėjo, kad jų vardai 
būtų įrašyti į tą mūsų 
tautos Jėzaus Širdžiai pa-; vargonininku, 
siaųkojimo dokumentą ir 
kad būtų padėtį mūsų tau- darė. Pąs jį teko susįpa- 
tos šventovės altoriuje, žinti ir su gerb. [ 
Lietuvoje tokių įsirąšiu- riai, dideliais patrijotąįs 
šių jau turim apie 16.000 
ir dar nuolatos rašosi. 
Tas daroma neatsižvel
giant į pinigines aukas: 
ar kas gali daugiau, ar 
mažiau ar net ir nieko ne
gali aukoti, o tik pasimel- mums pro New Yorko 
sti pasižada ir tie įrašo- dangoraižius papasakojo 
mi į tas šventąsias tau- savo įspūdžius apie bran- 
tos knygas. Vįsi Lietuvos giąją jam Lietuvą, už ku- 
kunigai parodė nepaprąs-. rią žuvo jo broliukas įr 
to tam darbui palankumo, kurios labui kiti jo ąrti- 

Neatsiliko savo uolumu, miejį tenai darbuojasi, 
ir gerieji mūsų Amerikos Labai šiltą, savą, atvirą, 
lietuvių tėveliai — kuni- tikrai lietuvišką nuotąį- 
gai. 1934 m. Amerikos ką radau pas gerąjį tėve-Į 
Kunigų Vienybės Seimas lį Navicką, Thompsone.; 
nutarė taip pat Jėzaus 
Širdžiai pasiaukojimo žen- 
klan Prisikėlimo bažny
čioje įrengti gražią Jėzaus 
Širdies Stovyla. Gavom 
taip pat jau nemažai laiš
kų ir pritarimo iš Ameri
koje gyvenančių lietuviu.

Atvykau tat šiais me
tais į Ameriką pasipažinti 
su Amerikos katalikų va
dais kunigais - klebonais 
ir su svarbesniais lietu
vių katalikų centrais. Kur 
turėsiu galimumo, nada- 
rysių pranešimus apie lie
tuvių tautinį ir religinį 
prisikėlimą, ypąč sąrišy 
su mūsų tautos pasiauko
jimu Šv. Jėzaus Širdžiai, 

i Turiu atsivežęs su savimi 
ir šventąsias mūsų tautos! 
knygas* į kurias esant 
progai paimliu mūsų už-j 
jūrio brolių parašų, Tai kė teisingai, nes prašė 
darysiu be sąryšio su ąu- 
komis. Aukų rinkti nei 
bažnyčiose, nei susirinki^ 
muose nei pas atskirus 
žmones nesu pasiryžęs. 
Tiesioginiai aukų nęrem 
kame neį Lietuvoje, Taip 
ir čia tai lieka visiškai 
gerųjų tėvelių - kunigų 
nuožiūrai bei atskirų as
menų laisvam apsispren
dimui. Tai yrą kiekvieno 

i lietuvio kataliko patrįjo- 
to asmeniškas jo garbės 
reikalas.

Dar tik antrą savaitę e- 
į su . Amerikoje, o jau sus- 
' pėjau paarti nepaprastai 
daug* geros širdies ir šilu
mos. Be galo nuoširdžiai 
sutiko įr visur po apylin
kes savo automobiliu iš
vežiojo kun. klebonas A.

liksiu amžinai
Jis atvažiavo

New

i

kaip iš Lietuvos, • matų šventinimo įvyko 
skaudi 

Ateinančią žie
mą eidamas keliu pasly
dau ir net trijose vietose 
visiškai sulaužiau dešinę 
koją. Išgulėjau lovoje kuo 
ne metus laiko ir dar me
tus beveik negalėjau tin
kamai eiti savo pareigų. 
Tik pernai metais jau ge- • 
rai galėjau vaikščioti ir 
stoti į darbą. Tad pernai 
metais ir pradėjome toli- 

Dievas 
stačiai stebuklingai laimi
na ir nepaorastu greitu
mu auga didžiuliai Dievo 
rūmai — mūsų katalikiš
kos tautos garbė ir pasi
didžiavimas 
Prisikėlimo bažnyčia, kai
po Lietuvos nepriklauso
mybės paminklas. Ji jau 
dabar dominuoja visame 
Kaune ir apylinkėse ir ‘ 
skelbia visiems gilų lietu
vių tautos prisirišimą prie 
savo tėvų tikėjimo.

Kristaus

mū-

KOLEGIJOS RĖMĖJO SEIMAS
Kaip Kiekvienais metais, taip ir šįmet šaukiamas 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų seimas, kuris įvyks 
kolegijos rūmuose spalių mėnesio 31 dieną — Rėmėjų 
metinėje šventėje — Kristaus Karaliaus dienoje, pas
kutiniame spalių mėnesio sekmadienyje.

Seimas prasidės 10 valandą ryte iškilmingomis 
šv. mišiomis ir pamokslu. Posėdžiai įvyks kolegijoje 
auditorijoje 2 valandą po pietų. Seimas baigsis Šven
čiausio palaiminimu.

Nuoširdžiai kviečiu visus kilniuosius Kolegijos 
Rėmėjus, kuriems rūpi mūsų tautos švietimo reika
lai, kuriems rūpi mūsų lietuvių katalikų jaunimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
jų skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimais, išrinkti seimui ątstęvus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria
napolio Kolegijos darbas yra arti širdies.

Kun. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

Buvo tai prieš kariniais bėgau ant turgavietes, nu- 
laikais, — pasakojo jisisipirkau senas kaimiečio 
pats: ' . drapanas, išklypusius ba-

Vartus Varšuvos uni- tus ir apdėvėtą kepurę, 
versiteto apleidome mes Savo universiteto stų- 
dvidešimts ' penki ir kož- ęiept0 rūbą, 'su blizgančio- Uvėriu rankoje, stoję 
nas nęšėmės po pažastim mjs rankovėmis ir pra

trinta sėdyne kelnėmis į- 
mečiau į Vislos upę, persi
vilkau į pirktuosius dra
bužius, įsėdau į tramvajų, 
nuvažiavau į miesto pa
kraštį... ir pradėjau gydy
ti...

Į trejetą savaičių ,pųp 
mano į tą vietą atvykimo 
mano “šlovė” pasiekė net 
Varšuvos centrą. Dienraš- 

skaičių, kad nenumirt ba- čĮaipašiepdarni ėmė rašy- 
du, negauti džiovos ar pil
ną slogą.

į Aš buvau linksmas, raų- 
’ | donas kaip rudzikis ir į a- 

teitį žiūrėjau drąsiai.
— Turiu turėt praktiką 

ir pinigus — kalbėjau 
dvasioje — ir tai tuojaus, 
nieko netrunkant.

Iš universiteto tuoj nu-
.... 11 m <l1" ,,Jj" --------—

Trumpai sutraukus, ma-į 
į no atsilankymo Ameriko
je tikslas toks: Atvvkau 
čion norėdamas atnešti iš 
brangios mūsų Lietuvos 

• ugnies, kuri suliepsnojo 
pirmojo tautinio Eucha
ristinio Kongreso metu, o 

i parsivežti iš Amerikos 
lietuvių meilės.

Tąip pasakiau ir Kąu- 
, .; ne atsisveikindamas. Ir 

rodos, kad tikrai nebūsiu 
apsivylęs.

Kun. Kapočius, < 
Prierašas: Spalių 1 d.

važiuodamas pas kleb. i 
kun. P. Virmauskį į SoJ 
Bostoną, užsukau pas kle
boną kun. P. Juškaitį, ku-= , 
ris mąpe labai maloniai 
priėmė ir kvietė vėl aiva-* 
žiuoti. Iš Cambridge vy
kau pas kleb. kun, P. Vir- 
mąųskį, kur buvau nuo
širdžiai priimtas. Kum 
klebonas kvietė mane vėl 
atvykti pas jį; tenai pat 
teko garbės man pamaty
ti ir žinomąjį mūsų veikė
ją rašytoją kun. Kazimie
rą Urbonavičių - Kmi- 
tą. Labai malonū įspūdžių 
įgavau ‘‘Darbininko” re, j 
dakcijoj, kur teko ilgokai: 
įr kuo maloniausiai pasi
kalbėti su redaktorių p, 
Kneižiu. Parodė ir išve
džiojo po visą savo įstai
gą. Tegu gerasis Dięva* 
laimina "Darbininko” va
romą didžiulį tikėjimo ir 
tautybės darbo barą.

K. F. K.

Petraitis, kuriam už nuo
širdumą 
skolingas.
pasitikti manęs į 

j Yorką su dviem savo pa-
lydovąis Juo z a is. J. į

į Dirsa, laidotuvių biuro sa-!
vininku ir p. J- Žemaičiu ,Į

1 , kurie man 
be jalo malonų Įspūdi pa-. pabruktą lX)pierinv trū- 

_r., bele su daktaro diplomo p. Mile-,, „- - pergaminu.
katalikais. Gražiausių ir kol buvo net 
maloniausią jspudi paliko veidais fi k
pirmas pastatymas su kartuviu ir suJko 
kun. klebonu J. Balkumi, kokioa5ko.
Kunigų Vienybes Pirmi-, Hcijoss k J lšslthri)s 
ninku, kuris bevažiuojant j g/dytoį praktikąt ko] su. 

sidarys pragyvenimui rei
kalingą savo pacientų

v •

i

I

kur pamačiau lietuviško 
atgimimo lizdą ir kur man 
teko garbės pasirašyti jų-į 
jų turimoje svečių knygo
je. Dabar esu pas tėveli: 
Jurą, Lawrence kleboną, 
kur jaučiuosi tąip jaukiai 
ir gerai, kaip Lietuvoje 
Čia kiek ilgėliau man pa
siliekant (mat pas jį da
bar novena į Šv. Pranciš
kų) daug, daug aiškėja 
gražių dalykų apie lietu
vių išeivių gilų tikėjimą 
ir patrijotizmą. Nęųžil-

kur Lietuvoje sakomą y- . 
ra lietuviško judėjimo! 
Centras. Tėveliai Ą. Pet
raitis ir P. Juras tikrina, 
kad ir kitur teksią mąn| 
patirti tokių pat malonių 
įspūdžių, kaip ir čia, At
rodo, kad tikrai jie pasa-

jau atsilankyti ir kun 
kleb, Vasys, kun.. kleb 
Juraitis. Pasimačiau jav 
su kum Jenkum. kuris pa
žadėjo man išrodyti Bos
tono įdomybes, pasįpąži- 

! nau su kun- kleb. Švągž- 
džiu- Negaliu nepaminėti 
taip pat lahai šilto ir mn^ 
lonaųs atsinešimo Amen- 
kos lietuviu kataliku 
spaudos, jau ka tik mąn 
įžengus į Amerikos žemę- 
Taifi tikrai, kaip sakė 
man kun- kleb, Petraitis, 
į šį kraštą būtinai turėsiu 
dar kartą sugrįžti, žo
džiu, jaučiuosi tikrai sa^ 
vųjų tarpe,

Kokiuo būdu diplomuo
tas gydytojas Dzūkas įsi
gijo praktyką Varšuvos 
mieste.

prie mano lovos išversd 
mas akių baltymus sus 
ko:
— Kaip drįsai orast: 

chamas apgaudinėti pilie 
čius. Kuo remiantis pi 
pusantrų metų surink
6.500 rublių turto, ka 

• » tuo* tarpu jauniems 24 g-
dytojams diplomuotien 
savo dalykų 
nuo 
plėvė prikepė prie nugai 
kaulio?

Pašokau iš lovos, išv 
garsus feljetonis- niojes savo gydytojo d 

plomą ir atsakiau drąsia 
— Kaip kas moka ta 

šoka. Išaiškinote mai 
paslaptį, bet tiek to. V; 
žiuoju i vidurmiestį, i
1.500 rubliu įrengiu kab 
netą, už 850 rub. įsitaisa 
baldus ir apsirengiu. 6( 
rub. skiriu reklamai.

Už metų nuo šios dienc 
turėsiu praktiką ant 50( 
rūbini metams, ir žmon; 
su 25.000 rub. pasogos.

Taip ir įvyko, tik didys: 
karas viską vėl suve 
kaip kaltūną...

Sako, kad tas gudri 
Dzūkas daba

žinovam
bado kančių pih

ti “apie sprjtną chamą’’; 
vienas j 
tas, baigdamas apie ma
nę užbaigė žodžiais:
—... nors jam pavyko ge

rai išgydyti keliolika ligo
nių, bet neąbejoju, kad vi
suomet, vardan teisybės, 
šviesos ir pažangos, atsi- 
gręž su panieka nuo “šar
latano” sermėgiaus, ku
ris... ir t.t.

Šitas užsipuolirpas dėl 
manęs turėjo aukso ver
tės.

Varšuvos šviesuomenė 
būriais apgulė manę tiek, i 
kad buvau priverstas pa
sisamdyti buchalterį ir 
kasininką, tą pastarąjį daktaras 
net su kaucija. gyvena Lietuvoje, bet ki

Tas didelis mano pasise-. riame mieste dar sužinot 
kimas buvo druska Var- nespėjau. F. 1

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Iš Lietuvos Maldaknyges
DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ

‘ŠVENTAS DIEVE' /
Kad parodyti kokios raidės didumo ■ 

yra. čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi ipotina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,

“šventas Dieve” — 
knygos formatas 5x 
BĮ colių, storumo a- 
pie pusantro colio. 
Juodi, tikro kolen- 
koro viršeliai; rau
doni arba geltoni 
kraštai.

Kaina tik
$1-95

(Kituose knygynuo
se parduodama po 

$2.50.)
Joje yra 9 litanijos 
ir įvairiausių maldų.

“ NAUJAS AUKSO ALTORIUS” — maldaknygė tinkama 
visiems. Formatas: 4Įx3 cot. juodi, tikro, kolenkoro apdarai, 
geltoni kraštai. Kaina tik..............-.......................... $1.25

Užsakymus su money orderiu prašome siųsti: z
'“DARBININKAS”

366 Wert Broaduay, So. Boston, Mass.
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Paskutinės A. A. Sesers Skolastikos -
DARBININKAS

ŠYKŠTUOLIS PRARIJO 2 MILIJONUS DOLERIU
v*

Kazimierietes Dienos
Seserų KazimierieČnj .Juozapo ibent trumpai pažymėti jos pas- 

Marijos Viloje. Newtown, Pa. į kutinės dienas ir jos ramią mir- 
viešėjo. atvykus kaipo ligonė po- “ 1—-- ” —-—x- 1—-~- 12
ilsini, Sesuo Skolastika. Ji, nors 
ii- silpnai jautėsi, tačiau dar no
rėjo aplankyti gimines Wilkes- ___ ____ „„______________ , __
Bar re. Pa. ir kitas Sesutes — Ka- į rūpinosi kuodaugiausiai nudirbti 
zimierietes rytuose, taigi rugsėjo i ir gero padaryti f— ~----- ’y
2? d., trijų Seselių lydima, išsi
rengė i Minersville, Pa.

Rugsėjo 29 d. Vila iškilmingai 
apvaikščiojo savo kapeliono kun. 
Mykolo Brundzos vardadieni. Po 
iškilmingų pamaldų koplyčioje, 
susirinkus pusryčių, Sesutes, a- 
kademikės ir Vilos darbininkai 
šyeikina savo kapelioną vardo 
dienoje. Akademikės užtraukia 
Solenizantui: Ilgiausių metų... 
Visi linksmi, visi jaučia šventės 
nuotaiką, visi pilni ūpo...

Tik štai, kaip perkūnas giedro
je, ateina telefonu liūdna žinia, 
kad šįryt Minersville, Pa. mirė, 
aprūpinta šv. Sakramentais, Se
suo Skolastika. Mirė Sesuo Sko
lastika?!... Žaibo greitumu liūd
na žinia aplėkė visą Vilą. Taip, 
ji mirė... Ir tuoj visų ūpas atsi
mainė ir gilus liūdesys užviešpa- 
tąvo visoje Juozapo Marijos Vi
loje, Newtown. Pa. Visi giliai at
siduso. gi Seselės nubraukė po 
gailią ašarėlę, atsidūsėdamos už 
kelionę: Amžinąjį atilsį duok jos 
sielai. Viešpatie!...
-Tuoj po pusryčių Sesutės ir a- 

kademikės susirinko į koplyčią 
pasimelsti už velionę. Kapelio
nas. a. a. Sesutės Skolastikos pa
gerbimui. pasakė prakalbą, pra
nešdamas. kad rytoj bus atlaiky
tos už velionę šv. mišios ir. jam 
vadovaujant, buvo atkalbėtas už 
velionę Rožančius.

Velionė. Sesuo Skolastika. tai 
buvo žymi Kazimierietė. ji buvo 
viena iš ai-tymiausių Motinos Ma
rijos patarėjų, šiemet ji su kito
mis trimis Sesutėmis šventė savo 
sidabrinį 25 metų jubiliejų nuo 
pirmų apžadų. Ji buvo žymi mu
zikė ir artistė-dramaturgė. 
ra parašiusi .ir keletą veikalų. Ji 
Kazimierietėms daug nusipelniu
si. Velionės palaikus iš Miners
ville. Pa. rūgs. 30 d. dvi Seselės 
palydės į Chieagą, III.

Chieaga beabejo iškilmingai 
pasitiks velionę ir dar iškilmin
giau atiduos jai paskutinį patar- I 
ntivimą. ko ji yra ir užsipelniusi. 
Spauda gražiai paminės jos as
menį. jos praeitį, jos kilnią dar- j 
būotę ir pasišventimą visuome- Į 
nei. Gi šiais keliais žodžiais ir 
aš. prisidėdamas prie a a. Sesers 
Skolastikos pagerbimo, noriu

tj, kurią ji nujautė ir kurią iš
pranašavo, kiek teko su ja išsi- 

i kalbėti. Velionė savęs nepaisė, ji 
nesigailėjo savo sveikatos, ji tik

I
I
/ j

Balsuokite už Senatorių
GEORGE T. CULHANE

i

30 Metų Gaudė Perlus — 
Susikrovė Milijonus Dole

rių. —■ ir Mirė Badu

EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GP ABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 WashingtOD St. 
NORIVOOD. MASS 
TEL Norwood 1503 
Montello Office:

10 Intervale St 
TEL Brockton 2005

sąvo vienuoly
nui ir visuomenei. Taigi ji persi- 

į dirbo, nusikamavo, nuvargo ir il
gus metus kentė sunkią nervų li
gą. Ji jautė savo besiartinančio 
gyvenimo pabaigą, taigi kalbėda- 

, vo Sesutėms;
sulaukti savo 
jaus, o po to 
sulaukė ir po

Motinėlė
jos sunkią padėtį ir jai užjaus- I 
daina pataria jai važiuoti į Vilą [ 
pasilsėti, aplankyti prie progos, 
kaip kad ji troško, savo gimines 
ir Sesutes, besidarbuojančias mi
sijose, rytuose. Velionė, Motinė
lės ta privilegija pasinaudodama 
ir jos patarimo paklausydama iš
sirengia, tačiau išvažiuodama iš 
Gliieagos ir atsisveikindama vie
nuolyną sako: “Ši kelionė, tai 
jau bus paskutinė mano žemiško- j 
ji kelionė, gal jau į vienuolyną i 
gyvą ir nebegrįšiu”... Taip, ve- j 
1 ieties pranašystė išsipildė. Kaip 
ji džiaugėsi, kad prieš mirtį ga- i 
Įėjo dar aplankyti Vilą, pasima-

• tyti su besidarbuojančiomis čia 
Sesutėmis ir pasigėrėti jų aka- ; 
demija. “Kaip aš norėčiau, sako, 
aplankyti dar ir kitas misijas ry-

■ tuose, bet turbūt nestengsiu, nes 
; jaučiu savo gyvenimo pabaigą”...

Aplankė dar su Sesute Luiza 
i gimines Jersey City, X. J., 
Tbompsono, Conn. kolegiją 
Bostoną. Lovellį ir VVorcester, 

; Mass., ir sugrįžo į Vilą dar silp-
■ nešiu*. Ji tariau ligai nepasidavė, 
I buvo pilna kantrumo ir energi- 
į jos. stengėsi palaikyti gerą ūpą, 
s kad nepadaryti Sesutėms nema
lonumo. bet vis dažnai kalbėda-

: vo, kad jau .jos gyvenimas bai- i 
Ji y- giasi ir kad ji savo darbą

: atlikusi...I
Vieną gražią dieną Sesuo 

I lastika sėdėdama lauke ir 
j gerėdama gražiu saulėlydčiu sa
ko: “Kaip gražus yra Dievas, 

į Kuris sutvėrė tokią gražią saulę 
i ir taip gražiai surėdė gamtą, aš 
pas Jį jau neužilgo keliausiu, 

i nes ir mano gyvenimas jau lei- 
’džiasi”... Taip, kaip ji jautė, 
greit ir nusileido.

Ji, nors jan visai silpna ir ne
paeinanti, tačiau dar užsigeidė 

Į būtinai aplankyti Minersville, 
Da. misiją. Sesutės draudžia ir 
prašo dar pasilikti Viloje ir su
stiprėt i. “X'e, sako, aš turiu dar 
būtinai aplankyti Minnersville, 

j Pa. Sesutės ypač noriu dar pa- 
į matyti Sesutę Rapolą, S. Oną ir 
S. Silvestrą, mano geras drau
ges. kurių aš taip esu pasiilgus, 
nes vėliau galiu nematyti. Ir iš
sirengė. Tai ir buvo jos paskuti
nė kelione...

Vilos Sesutės gražiai ją išlei
do. Sesuo Paula, S. Aleksina ir 
S. Luiza ją palydėjo. Atsisvei
kindama Seseles taria: “Aš dat

“Aš trokštu dar 
sidabrinio jubilie- 

a.š mirsiu”... Taip, 
to mirė !...

Marija, matydama

jau

Sku
bėsi-

/
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CREMO ALE
| Padarytas Tam,
I Kad Patenkinus Visus!

< >

Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausiu miežių ir tinkamai įsendintas.

I • 
I >
I I
< I 
I >

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.

MAJORUS
Waterbury, Conn
Jis turi puikiausius rekordus kaipo Senatorius 

Hartforde. Jis perleido bilių, kuriuo remiantis advo
katai negali likti resyveriais, bet visi dalykai turi bū
ti perduoti valstijai, kuri teisingai išmoka uždarytus 
pinigus.

' Jei George T. Culhane bus išrinktas j miesto ma
jorus, jis prižada sumažinti taksus ir įvesti gerovę.

Taigi, antradienio rytą visi balsuokite už George 
T. Culhane.

LIETUVOS SENOVĖS PAMINKLAI

I

I

A. BRONSKY

Amerikos laikrašči a i 
praneša apie vieną keis
tuolį, kuris šiomis dieno
mis mirė Persijoje. Tūlas 
persas Abdul Naziras jau
nystėje buvo garsus perli-! 
nių austrių gaudytojas, 
vienas geriausių narūnų 
Persų įlankoje. Pasinėręs 
į vandenį jis išbūdavo 10; 
— 12 minučių ir beveik 
visados iškeldavo iš jūros 
dugno geriausias austres 
(tam tikros straigės, ku
rių kiauteliuose randasi 
perlų karoliukai), turin
čias brangius perlus. Per
lų gydytojo amatu jis ver
tėsi 30 metų. Ir matyti, j 
susikrovė nemaža turto. 
Prieš keletą metų jis me
tė narūno amatą, atvyko 
į Persijos sostinę Tehera- į 
ną, nusipirko nedidelį ne-į 
muką ir ramiai jame gy
veno.

Šįmet Lietuvoje ypatin- ardomas priešistor i n e s 
gai smarkiai vyksta seno- vietas. Muziejus jau yra 
vės paminklų tyrimas, ku
rį atlieka Vytauto Didžio
jo Muziejaus priešistori
nis skyrius.

Lietuvos priešistorė dar 
nėra kaip reikiant ištirta. 
Nedaug teturime siste
mingai ištirtų priešistori
nių vietų, nors įvairiu ra
dinių apsčiai aptinkama 
visame krašte. Ligi šiol 
jau žinoma daugybė prieš
istorinių piliakalnių, kapi- , 
nynų, sodybų ir kt. vietų. a^^r‘ 
Tačiau paskutiniu metu 
suintensyvėjus žemės ū- 
kiui, pagyvėjus krašto 
statybai, tiesiant naujus 
plentus, vieškelius, sta
tant trobesius ir kitus že
mės darbus atliekant, su
siduriama su vis naujo
mis. lię šiol nežinomomis 
priešistorinėmis vietomis.

Vytauto Didžiojo muzie
jus šimet kaip tik ir buvo 
nusistatęs ištirti tokias

ištyręs šias ardomas seno
vės vietas: 1) Purvinų 
km., Aukštadvario valse., 
Trakų apskr.; 2) Eigulių 
II km., Pažaislio valse., 
Kauno apskr.; 3) Urniežių 
km., Dotnuvos valse., Kė
dainių apskr.; 4) Poškai- 
čių km., Betygalos valse., 
Raseinių apskr.; 5) Sere
džiaus miest., Kauno aps- 
krityj ir 6) Paviekių km., 
Padubysio valse., Šiaulių

sugrįšiu, o kaip nesugrįšiu — pa ■ 
siinelskite už mane”... Tr vėl 
primena savo mirtį. Laimingai 
dar nukeliavo į Minersville, Pa. 
Kaip ji džiaugėsi pasimačiusi su 
savo draugėmis! Tačiau jau daug 

1 negalėjo kalbėti, nes buvo nu
silpusi ir jautė nuovargį. Vaka
ro visiškai nusilpo. Jausdama sa
vo gyvenimo pabaigą drebančiu 
balsu dar taria; “Pakvieskite 
man. Seselės Kunigą, nes aš jau 
mirsiu, noriu apsirūpinti šv. Sa
kramentais ir pasistiprinti Dievo 
malone į amžiną kdionę”...

11 vai. nakčia nuėjo klebonas, 
kun. Klevinskas, aprūpino ją Šv. 
Sakramentais ir už kelių valan
dų. bučiuodama Jėzaus kryžių, 
rodydama tuom paskutinę Jam

. šiame gyvenime 
j nukeliavo pas Tą, Kurį per visą 
gyvenimą mylėjo ir Kuriam isti- 

' kimai tarnavo...
Taip gražiai miršta vienuolės, 

! taip ramiai miršta ir visi teisin
gieji!... “Brangi yra, anot Šven
tojo Rašto, Dievo akyvaizdoje. 
teisingųjų mirtis”. Taip gražiai, 
ramiai ir šventai mirė ir Sesuo 
Skolastika ant Sesutės Rapolos | 

l rankų. Šv. Mykolo Arkangelo 
j dienoje. Teilsisi ramybėje !...

Bijūnas.

meilę, rainiai

>
I
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BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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Purvinų XIXIV Am
žiaus Kapinynas. Savano
rio - kūrėjo Jackaus Kun
droto sklypą beariant, že
mės paviršiuje nuolatos 
būdavo susiduriama su į- 
vairiais radiniais. Kad be
ariant nebūtų suardytas 
kapinynas, buvo nusista
tyta kapinyno dalį ištirti.

Betyrinėjant kapinyną 
buvo surasta daugybė 
puodų šukių, nuo ugnies 
laužo susiliejusių žalvari
niu antkakliu fragmentų, 
geležinių peilių, iečiagalių, 
įvairių apkalų ir kt. Kar
tu su šiais išmėtytais ra
diniais aptikta anglių ir 
degintų kaulų liekanų, tik, 
deja, visi šie radiniai jau 
gulėjo ne savo pirmykštė
je vietoje, bet beariant 
buvo išardyti, išmėtyti. 
Tuo būdu Purvinų km. jau 
susidurta su suardytu ka
pinynu. Sprendžiant iš ka
sinėjimo kai kurių duome
nų tenka manyti, kad čia 
mirusieji būdavo degina
mi su visais priedais, o 
degintų kūnų likučiai, su
degę kaulai, anglys, apde
gę geležies dirbiniai ir 
nuo laužo ugnies susilieję 
žalvario papuošalai būda
vo supilami į gražiai orna
mentuotas molines urnas. 
Purvinų km. kapinyno ra
diniai savo formomis yra 
yra labai įdomūs ir kalba 
apie gražią XI—XIV am
žiaus medžiaginę šio Lie
tuvos krašto kultūrą.

Eigulių II km. priešisto
rinis kapinynas pirmą 
kartą buvo užtiktas 1935 
m. birželio mėn. pradžioje, 
pradėjus imti žvyrių ūki
ninko Juozo Gudžinsko 
sklype. Beimant žvyrių 
buvo pradėtas ardyti ka
pinynas, todėl pagal žvyr
duobes 1935 m. birželio 13 
— 19 d. buvo atlikti kasi
nėjimai ir iš viso buvo iš-

i

tirta 13 kapų.
Šįmet pavasarį ištirtose 

vietose jau buvo baigtas 
imti žvyrius ir vėl susi
durta su kapais, todėl šį
met buvo nusistatyta ga
lutinai likviduoti visą ka
pinyną. Eigulių kapinynas 
buvo kasinėtas š. m. gegu
žės 13 — 26 d. Iš viso šį 
kartą buvo ištirta 25 ka
pai. Tiek per pirmąjį, tiek 
per antrąjį kasinėjimą bu
vo susidurta su įvairiau
siu laidojimo būdu. Vyrų 
kapai yra papuošti gink
lais, o moterų daugiausia 
įvairiais papuošalais: a- 
pyrankėm, žiedais, gran
dinėlėm ir kit. Laidota 
taip pat nevienodai: vieni 
giliau, kiti vos 18 cm. gi
lumo, be to, vieni gulėjo 
galva į rytus, kiti į vaka
rus ir pan.

Ties Eiguliais rasti dar 
ir degintiniai kapai, ku
rie priskiriami prie III— 
IV šimtmečio.

Seredžiaus Kapinynas 
jau buvo tyrinėtas 1936 
m. birželio ir liepos mėn. 
Šis kapinynas buvo tain 
pat užtiktas beimant smė
lį keliams taisyti. Praei
tais metais čia buvo ištir
ta tik maža kapinyno da
lis ir iš ištirtos dalies bu
vo leista toliau imti smėli, 
bet šįmet beimant smėlį 
vėl rasta kapų, todėl teko 
kapinyną galutinai ištirti 
ir jį likviduoti. Iš viso Se
redžiuje buvo ištirta 44 
kapai, iš jų 20 kapų 1936 
m. Čia susidurta su ypa
tingais radiniais turtingu 
kapinynu. Mirusieji, kaip 
ir Eigulių kapinyne, bū
davo laidojami nevienodo 
gilumo duobėse, taip pat 
ir įvairiomis kryptimis. 
Tuo tarpu kai Eigulių ka
pinyne pastebėta nežymių 
karsto buvimo pėdsakų, 
Seredžiaus kapinyne susi
durta su dvejopu laidoji
mo būdu: vieni mirusieji 
būdavo laidojami lenti
niuose karstuose, kiti iš
skaptuotame iš medžio 
liemens karste, lyg lovyje. 
Karstų liekanų, aišku, jau 
nebuvo išlikę, tik tamsios 
karsto kontūro linijos 
šviesiame smėlyje aiškiai 
išsiskyrė ir buvo galima 
nustatyti karsto tipą. Be 
to, vietomis aptikta kapo 
duobės dugne taisyklingai 
sudėtų akmenų grupės.

Šiame kapinyne vyru 
kapai taip pat išsiskyrė 
ginklais, nors nestigo ir 
papuošalų, pav. fibulų, a-

I

pyrankių ir net antkaklių. 
Moterų kapai buvo itin! 
gausūs įvairiais papuoša
lais. Kartais viename ka
pa susidurta net su aštuo-‘ 
niomis žalvarinėmis apy
rankėmis, o kaklą puošė 
net penkios eilės įvairia
spalvių stiklinių, amaliaus 
ir gintaro karolių.

Paviekių Kapinyne susi-i 
durta su įdomiu laidojimo 
būdu. Mirusieji buvo lai
dojami pilkapiuose, apdė
tuose akmenų vainiku. 
Pilkapių liekanų jau ma
žai berasta, bet užtat ak
menų vainikai vietomis 
dar buvo rasti išlikę nepa
liesti. Tokio akmens vaini
ko viduryje, visai negiliai 
žemėje, buvo surasta la-i 
bai blogai išlikusių skele
tų liekanų, tačiau kapai 
pasižymi įdomiais radi
niais. Čia surasta žalva
rinių antkaklių trimiti-1 
niais galais, konusiniais 
galais, smarkiai profiliuo
tų fibulų, masyviniu žal
varinių, papuoštų akučių 
ornamentu, karolių ir kt. 
Daugumas radinių priski
riami II—III amžiui.

Dar dideli tyrinėjimai 
atlikti Urniežių kaime, 
kuriame tačiau nieko y- 
patingo nerasta. Įdomu 
tik tai, kad ištyrus šį, o 
taip pat ir Poškaičiu 
(Poškaičių km.) kapiny
ną, nustatyta, kad
įvedus krikščionybę Lie
tuvoje, dar gana ilgą lai
ką mirusieji buvo laido
jami senais papročiais.
Kasinėjimai yra atsklei

dę ne vieną Lietuvos toli
mos praeities gyvenimo 
puslapį ir praturti n o 
priešistorinės kultu ros 
vaizdą. -Tsb.

Abdul Naziras gyveno 
labai kukliai, vaikščioda
vo apskuręs, namuose ne
laikė tarnų ir su nieku 
nedraugavo. Jo kaimynai 
kalbėdavo, kad jis turįs 
bankuose milijonus. Ir 
štai policija gavo praneši
mą, kad Naziro namuose 
kažkas negero, nes šeimi
ninkas nebesirodo gatvė
je ir neišeina į kiemą. Iš
laužus namo duris policija 
įėjo į vidų ir rado Nazirą 
nebegyvą. Iš karto buvo 
manyta, kad Nazirą kas 
nors nužudė su tikslu ap
grobti. Bet gydytojai nu
statė, kad turtingas keis
tuolis miręs... badu. Da
rant skrodimą, jo vidu
riuose buvo rasta per šim
tą gražiausių perlų, ku
riuos žinovai įvertino 
dviem milijonais dolerių. 
Matyti, keistuolis buvo 
tiek nusilpęs, kad pats ne
galėjo išeiti maisto nusi
pirkti ir nebegalėjo nieko 
prisišaukti. Nenorėdamas, 
kad jo turtas paliktų ki
tiems, jis visus savo turi
mus nerius prarijo. Ka
dangi Naziras nepaliko 
jokiij giminių nei testa
mento, tai visas jo turtas 
buvo nusavintas valstybės 
iždo naudai.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Statement of The 0wnership,
Management, Circulation, etc.

Reąuired by The Act tf 
Congress of August 24, 

1912,
of Darbininkas published Semi-weekly 
at Boston, Mass. for Octolter 1, 1937 
Šrate of Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in and 
for the Statė and county aforesaid, 
personally appeared Anthony Pel-- 
džius, who, having been dūly svvorn 
aecording to law, deposes and says 
that he is the Btisiness Manager of 
the Darbininkas and that the follovv- 
ing is, to the best of his knorvledge 
and belief, a true statement of the 
ovnership. management etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shovvn in the above caption, renuired 
by the Act of August 24, 1912, embo- 
died in section 537, Postai Lavvs and 
Regulations, printed on the reverse of 
tliis fonu, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, and business 
managers are: Publisher St. Jos. 
-I.ith. K. C. Ass’n of Labor. 366 Broad
vvay, So. Boston, Mass.: Editor A. 
F. Kneižys, 50 Cottage St. Norvvood. 
Mass.: Business Manager. Anthony 
I’elrtžius. 366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

2. That the otvners are: Saint .Tos- 
eph's TJth. R. C. Ass’n of Labor. 
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Rev. J. Svagždys, President, Ž0 
\Vebster St., Montello, Mass.

A. F. Kneižys, Secretary, 50 Cot
tage St., Norvvood, Ma«s.

Anna Siauris. Treasurer, 443 E. 
7th St., So. Boston, Mass.

3. That the knovvn bondholders, 
mortgagees, and other security hol- 
ders ovvning or holding 1 per cent or 
more of totai amount of bonds, mort- 
gsges or ther securities are: Tautos 
Fondas. 2334 So. Oakley Avė., Clifca- 
so, Dl.

Anthony Peldžins, Business Manager. 
svvom to and subscribed before me 
this Ist day of October, 1937.

Charles .T. Kalinauskas, Notary 
Public.

<M.v eommission expires December 
26. 1941.)

Sullivans Liquors Store
295 W. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERTY VVINNER 100 Proof 1 M. Senumo 

KVORTA — $1.25
FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo 

KVORTA — $1.39
GIN kvorta .......................:..................................... .99c.
RUM už pt — 69c. — kvorta...........................$1.25

ALUS GARRISON
90 proof degtinės 

Kvorta $1.09
BAY STATĖ 3 kenai 

už 25c.
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TURI TEISINGĄ REKORDĄ
MIESTO SKOLOS SAUSI0 1,1930- $21,424,543.92

Štai Jo Rekordas - SKAITLINES: MIESTO SKOLOS SEPT. 22,1937 - $19,721,477.53
SUMAŽINTA MIESTO SKOLŲ $1,703,066.39

FAKTAI: Ištraukos Iš Controller
DANIEL J. LEARY Per Radio Kalbos,

September 21,1937
‘BAIGDAMAS KALBĄ TURIU PABRĖŽTI, KAD ŠI ADMINISTRACIJA YRA SUMAŽINUS TEKSU 6 MILIJONUS DOLERIŲ NU0 1929 M. SU TAKSŲ RATA 3112 (KU

RIE BUVO ŽEMIAUSI NUO 1922) IR BE TO DAR IŠLEISTA VIRŠ 2 MILIJONŲ DOLERIŲ PRIDEDANT PRIE FEDERALĖS VALDŽIOS SKIRTAIS $3,500,000.00 SUVARGU- 
SIEMS PAŠALPOS IR DAR SUTAUPYTA MIESTUI $1,700,000.00. AŠ PABRĖŽIU SU PASIDIDŽIAVIMU, KAD ŠI ADMINISTRACIJA YRA TIKRAI PADARIUS RE
KORDĄ SUTAUPYDAMA MIESTUI TOKIĄ DIDELĘ PINIGU SUMlĮ'.

VIRŠ PAMINĖTI FAKTAI IR SKAITLINĖS PATYS KALBA UŽ SAVE.

PULL THE TOP LEVER ... Ir Balsuok už Demokratišką Tikietą

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO IR JO SEKRETORIAUS 
ŽODIS ŪKININKAMS

j pas .jūsų cigaretų dealeri ir įsi- 
I gykite Old Gold Piešinių Sulėti
ną. JĮ gausite dykai, sykiu su 
pilnais Įstatimais ir smulkmeno
mis kontesto. Kontestas ką tik 

; prasideda. Šekit nurodymo Old 
Gold vėl duoda jums progą lai
mėti turtą ir būti turtingais per 

. Sekite šio 
i laikraščio skelbimus.

pui duota ir vardai, štai jie: 1.
Vilnius, 2. Klaipėda, 3. Kedai- lęs, brolau lietuvi, 
niai, 4. Alytus, 5. Panevėžys, 6. nors tų varpų sutartinę 
Radviliškis, 7. Zarasai-Dauguva. klausykis su meile ir 
8. Senai - Augustavas, 9. Širvin
tai - Giedraičiai, 10. Kūrėjas Sa
vanoris, 11. Partizanas Šaulys, 

112. Vilniaus Kovotojas, 13. Klai-
’ ' , 14. Amerikos

gume ir meilėje? Apsi
krauta tokiomis organi
zacijomis ir spauda, ku
rios nuolat ir išlėto nuodi
ja mūsų tautos kūną ir 
silpnina jos atsparumą. 
Keistas yra pas mus ir __ _
turto bei nuosavybės su-' Pėdos vaduotojas,

troškimus širdyje, išgirs 
se sveikinimus Tėvynei

I 
I

sukompromituoti tikinčių- pratimas. Įprasta ramiai i Lietuvių Kovotojas, 15. Gedimi- 
b M> » S » | , ’
Šiandien ūkininkas turi fir kapitalas esti svetim- (2 p.p.), 17. Vytautėnas (3 p.p.), 

stropiai budėti, kad jo Laučių rankose^ 18. Mindaugėnas (4 p.p.), 19.
Jo Ekscelencija vysk. ®eima nepakriktų Į ’r— x x

ŠU^mūsu kraštoV^^^ų ir didėtų^eSi^i ° ^jama su tiesa k^'^P^^Vaid^ (8JpTi; 
mWėtX tylus Muvy dvasinė žrWaus> ū-^* su ^ligija, su tei
kėsir katalikybės S- kininko būklė Paklauso *u sąžiningumu, ne-
lof L™ 97 * uŽ nuo to ar visas kraštas pildant Dievo ir Bazny-
Us, rugp. men, 27 d. lan- ,>rūpinagi jsigyti įr išjaiky- čiQS įsakymų. Kovojama 
kydamas Daugų parapiją, tj t krikščioniškas do- 'su tiesa Jaukiant žemiško 
yra savo prakalbose palie- ------ • - — —tpfi visa eile nniu mūsų ryl?eS’ kurios v«umu»i 
atZT ir

gindamas saugotis sian- _
dien žmonėms užstatomų Kan. Cijūnaitis, Kaišįa- 
Žabangų, Jo Ekscelencija dorių vyskupo sekretorius 
papasakojo apie priešti- parapijų vizitacijos metu, 
kybinio fronto tikslus rugp. mėn. 28 d. pasakė 
priemones ir taktiką. No- Dauguose, didesnio susi- 
rima pavergti visus, ypač domėjįmo vertą žodį, 
darbo žmones, Norima pa- Gerbiamas kanauninkas 
vergti ne tik žmogaus nū- visų pirma pabrėžė, kad 
ną, bet ir sielą, šiandien mes praeityje semiame tik 
žabangos yra užstatomos tai, kas mums patinka, 
per visokias orgapizaci- Pftv., religingumas ir pri
jos, per gyvą ir spausdin- sirišimas prie savojo tikė
tą žodį, per tam tikrus jimo nėra dabar toks, 
pasilinksminimus, šventes koks buvę mūsų tėvų, 
ir t.t. Sakome, mes nieko koks buvo praeityje. Tas 
neturim prieš tikėjimą, o; pats su dorove, Daug kas 
tik einam prieš dvasiški- pas mus šiandien džiau
tą. O labiau dažnai šito- giasi padaryta pažanga.

ŪKININKE, BUDĖK!
{J. E. Vysk. Kuktos pers- jų akyse, 

pejimo žodis). f"
Žiūrėti i tai, kad dvarai nėnąs (1 p,p.), 16. Algirdėnas

- - - .. .. * 

is. Mindaugėnas (4 p.p.), 19.
I Vargas tam žmogui, ku- Kęstutėnas (5 p.p ), 20. Margė 
ris pradeda kovą su tiesa. nas (6 P-P-L 21- Butegeidėnas

rūpinasi įsigyti ir išjaiky-, čįos įsakymų. Kovojama
a « . « a * v/ — — ^MM M Am « MM 3 ^M m m m ^M MA A MM MM M M lt 1—

vadinasi “rojaus”. Kovojama su 
tiesa ir tada, kada nesi
laikoma jos dėsnių ven
giant šeimos ar naikinant 
užgimusią gyvybę. Jei do
rai pakrikus žūva milži
niškos tautos, ką bekalbė
ti apie mažą tautos liki
mą. Kiekviena kova su 
tiesa baigiasi baisia kata
strofa to, kurs drįsta su 
ja kovoti. “O,”

23. Vyte nė n a s (9 p p.), 24. IV ! 
Deyjzijos Karys, 25. Karo Moky- I 
klos Karys, 26. Gudas Karys, 27. j 
Aviatorius, 28. —• 1 Art. Pulko I 
Karys, 29. — 2 Art. Pulko Ka
rys, 32. Gusaras Radvilčnas, 33. 
Ulanas Birutėnas, 34. Geležinio 
Vilko Pulko Dragūnas ir 35. Ka
rys Technikas.

Varpų vardai priiųejia vietas, 
kur įvyko smarkiosios kovos už 
Lietuvos Laisvę ir kariuomenės 
dalis, dalyvavusias kovose. Kai 
vyr. Kariuomenės kapelionas 
dek- Mironas pašventino varpus, 
kšriuomenes štabo spaudos ir 
švietimo viršininkas pulk- Šfrau- 
skas perskaitė Kovos varpų ak
tą, kuriama tarp kitko sakom? • 

i/aiiaa tfiMii uiiiair “K“0 ži°l 35 Koni Varpai, Jca- KOVOS VARPAI KAUNE "r“.*1188juje įrengti, prupinp IF Š.ipą di- 
dingps ŠYentoy^s tas garbingą
sias anų laikų kaųtynęs ir dįd-

ją. O labiau dažnai šito-giasi padaryta pažanga 
kių ©balsių norima savo Tas gerai. Bet ar padarei 
klastingus planus priden- pažangą visose gyvenimo 
gti “gera valia” ir “nuo- srityse. Ar padarei pažan- 
širdžiu tikėjimu”, kad to- gą svarbiausiose gyveni
niu būdu visus be išimtiesI mo srityse: tikėjimo pa- 
rėligiiiio gyvenimo vadus žiriime Ir dorovėje teisin

. . *”
Iki šiol Kaune, Karo Muzie

jaus bokšte buvo tiktai vienas vyriškus vardus. Kovų Varpų 
Laisvės varpas, anuo metu ame- balsas — tai mūsų kraujo bal- 
rikiečių Lietuvai padovanotas, sas. kyląs iš visų vietų, kur lie- 
Dabar šis Varpas susilaukė talki- tuvis liejo kraują už laisvę, savo 
ninku — Karo Muziejaus bokšte pasiaukojimu laisvąją Lietuvą 
įrengta varpų muzika, kurią su- atstatydamas, tai baisas tų visų 
daro įvairaus dydžio ir farso 35 ( sūnų, kurie kautynių laukuose 
varpai. Šie naujieji varpai pavą- ląetuvop, Įaisvę iš amžių . kapo 
dinti Kovų Varpais; jie užsieny kėlė. Įsidėk sau, lietuvi, j širdį 
įgyti ir bokšte įkelti kariuomenės tuos garbingus balsus, tuos žven- 
rūpesčiu. Kovų kiekvienam var- tns Kovų varpų vardus”.

“Vistiek, iš kur tu būtum ki- 
kuris kada 

išgirsi, 
laisvės 

jų bal
ne tik

tuos, kurie anais laikais pirmų
jų mūsų karių kovos sukury bu
vo ištarti, bet ir tuos, kuriuos 
dar ateityje tars laisvę pamilę 
lietuviai. Klausykis jų, suprask 
juos ir budėk savo tautos ir že
mės laisvės sargyboje per am
žius”. Pašventinti Kovos varpai 
paskambino "Marija, Marija”.

TSB.

ŽIEŽMARIAI

$250,000 Cash Dovana duodamai)'^ savo gyvenimą.
Old Gold naujame piešinių ) - .......— .....-..... .

konteste

Naujas Old Gold Kontestas at
daras visiems. Kontestas suside
da iš pripildymo kalbos tuščiuose 
baliunuose piešiniuose. Nueikit

25 Našaus Darbo Metai i
Liūdnas paveikslas: po 

10 metų duktė grįžta į sa-1 
vo gimtąją gūžtą, bet jau i 
nebepažįsta savo namų, o 
tėvai — savo vaiko. Skau- • 
du ir graudu žiūrėti į to-| 
kias šeimų gyvenimo tik-j 
rovės scenas. Toji šeima 
yra okup. Lietuvoje — 
Vinco ir Marijos Sužiedė
liu šeima. Netoli admin. 
linijos, vos 13 km nuo Va
rėnos miestelio, mažame 
kaimelyje, gyvena seniu
kai tėvai su viena duktė- ■ 
rimi. Tiek jiems bepaliko 
iš šešeto vaikų būrelio,) 
nes trys jų sūnus ir viena j 
duktė gyvena Laisvoje 
Lietuvoje.

Ši šeima šiais metais 
švenčia dvigubą džiaugs
mo jubiliejų. Tėvai — Ma
rija ir Vincas Sųžiedėliail 
— 50 metų moterystės, o' I 
jųjų sūnus — kun- prela
tas Bernardas — 25 metų 
kunigystės jubiliejų. 1

----

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

Šv. Petras Kanizijus.

BROCKERT’S ALE

i

T

60 Ellsvorth St. 
Worcester, Mus.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

A 
S

Telefonas
Vorcester, 5-4335

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

{

a:

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

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

II%
PHONE

So. Boston 
2271

*1 ■" Hė*-' /

v •

I

I

*
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TURĖKITE GERK VALDŽIA-
Balsuokite Visi Už

Majorą FRANK HAYES ir Controller 
DANIEL J. LEARY

Ir Už Visą Demokratų Tikietą
Jų valdoma administracija yra viena geriausių. Ji yraV'

draugiška visoms tautoms ir jų Įsitikinimams. Si administra
cija stovi už darbininkų pagerinimą ir palaikimą tvarkos.
“Pull TheTop Lever” ir Balsuok už Majorą FRANK HAYES 
Controller DANIEL J. LEARY ir Visą Demokratų Tikietą

ĮVAIRENYBES FŽEF
LAIVAS SU ŠIMTU NUOTAKU

C

-----------------------------—~-

KAIP ANGLAI PRADĖ- žadėtosios žemės”. Bet ke- žmonių, 
JO KOLONIZUOTI

AUSTRALIJĄ

Kitais metais bus Mel
burno (Australijoje uos
te pastatytas didžiulis 
švyturys — monumentas, 
paskirtas atsiminti Va-! 
lerijai Batmaan, kuri 
prieš šimtą metų atplau-

4.---------------- 4. 4...viesulukė į tą dar tuomet tuščią 
Australijos vieta. Prieš 
keletą metų Anglijos val
džia buvo išsiuntusi į tą 
savo koloniją nusikaltė
lius. Manydama, kad tie 
nauji pionieriai, įkūrė šei
mas, taps naudingi naujo 
krašto gyventojai, išleido 
į moteris atsišaukimą, 
kviesdama jas būti sava
norėmis 
ir vykti į Australiją. Ir 
1835 m. iš Anglijos išplau
kė būrinis laivas “Victo- 
ria Rebeca” su šimtu mer
gelių, kurios nasirvžusios 
buvo dalytis su ištremtai
siais vargu. Kilusios ilgo
je jūros kelionėje didelės 
audros, gal nevieną iš jų 
blogai nuteikė, juo labiau, 
kad nežinojo, koks liki
mas jos laukia, koks vy
ras teks gauti. 1935 m. 
gale “Rebecca” artinasi 
prie Australijos kranto ir 
jau tik dviejų dienų kelio
nė skyrė tą laiką nuo “pa-

sabinietėmis

je vietoje, kur dabar yra mi, jos su prakiurusiu lai-
1 uos- vu pasiekė arčiausią sa- 

__  Tada ta vieta buvo lą ir plaukęs drauge tuo 
visai neapgyventa. Nors pat laivu kapelionas sutei- 
iš jūros pusės pavojaus kė su atsiradusiais ten vy- 
jau nebuvo, bet grėsė nau- rais, moterystės sakra- 
jas pavojus iš laukinių mentą. Kadangi toje salo- 

pastebėjusių at- je gyvenimo aplinkybės 
buvo labai patogios, tai 
tos 79 naujai sukurtos 
šeimos plėtėsi taip greitai, 
kad atvykęs po 27 metų į 
tą salą laivas buvo pa
sveikintas 273 asmenų. O 
ten, kur Valerija Batman 
išlipo su savo draugėmis, 
išaugo Melburno miestas, 
turįs dabar 1.015.000 gy
ventojų.

GYVAČIŲ PREKYBA 
JAPONIJOJ

liaujančioms mergelėms plaukusį laivą. Pirmas jų ; 
reikėjo dar pamatyti nau- puolimas buvo atremtas, 
ją pavojų. Staigi audra bet matydama neišveng- 
pagavo laivą ir sviedė jį į sianti naujų puolimų, V. 
povandeninę uolą taip,1 Batman nutarė su lauki- 
kad jo šonas prakiuro, niais susitaikinti. Pradėta 
Besisunkdamas vanduo į nuo to, kad viena iš mer- 
laivą vertė ieškoti pagal- gelių turėjo tapti laukinių 
bos nuleistame mažame vado žmona. Kitos pradė- 
laivelyje. Tačiau sėsti i jo savarankiškai tvarkyti

• supamą laivelį Į ir primityviomis priemo- 
moterys nedrįso, nors jų nėmis žemę dirbti ir lūš- 
gyvybei prakiurusia m e nas statytis. Ilgainiui jos 
laive grėsė didžiausias pa- išgirdo šaudant, ir tai bu
vojus. -- 1----------------- 4- -4-1-1..

Bet Valerija Batman iš
siskyrė iš jų. Pati pirmoji 
įšoko į pagalbinį laivą ir 
ragino kitas sekti jos pa
vyzdžiu. Atsirado dar 20. 
Ir taip tos moterys — jū-

vo baltieji, kurie ginklu 
stengėsi užkariauti naują 
žemę. Nereikia aiškintis, 
kad jos ne ilgai laukė ir 
skubėjo baltųjų sutikti. 
Nepaprastas, žinoma, bu
vo ir susitikimas. Pama-

11 vai^ įiiuvti yo jut v,. , . •

rininkai, didžiausių bangų CĮUS1 Dirm4 baltą pionie- 
mėtomos. plūduriavo van-; rių, Valerija Batman ap- 
denyse. drąsinamos Vale- kabino jį nuoširdžiai, kaip 
ri jos Badman. Ji buvo ^m*naiti^ imdama gausias 
vairininkė ir kapitonas,' ašaras. 
bet drauge ir dvasios va
dė kuriai daug energijos 
reikėjo nusivylusioms sa
vo draugėms nuraminti. 
Bet štai —— ,
1835 m. gale pasirodė sau- pateko į šitą laukinių 
suma. Tai buvo Australi- kraštą.
ja. Tačiau tik 19, mergelių Skaitytojas pakla u s, 
pasiekė Australiją, nes. koks buvo likimas kitų 79 
dvi iš jų buvo joms bures mergelių, likusių kiaura- 
betvarkant bangų pagau- | me laive? “Rebecca” vis 
tos ir nusviestos į vande- ( dėlto nepaskendo. Su di- 
nyną. Drąsuolės išlipo to- džiausiu gyvybei pavoju-

I . Baltasis buvo ir 
’ nustebęs, ir pradžiugęs, 

kai išgirdo savo gimtąją 
kalbą. Visiems kilo klausi
mas, iš kur atsirado bal- 

jūra nurimo’! toji, ir iš kur kitos anglės

MAIŠTAS DĖL KARVĖStrauktas tieson už parda- dviejų savaičių gyvybę, 
vimą dviejų nuodingų gy- Tačiau tas gydytojas jau 
vačių, kurias vienas jo seniai mirė, 
pirkėjas sviedė į sceną žy- gyvas ir linksmas. Kadan- 
miam artistui Sadandži. i gi visi jo protėviai buvo 
Artistas tik ką buvo grį
žęs iš Maskvos, žiūrėtojas 
iš publikos tuo norėjo 
viešai pareikšti panieką 
artistui, viešėjusiam pas 
komunistus. .j

Kiek ankščiau, kitas ja- jam pagamintais stalio į- 
ponas įmetė gyvatę, taip rankiais dirba, o dirba jis 
pat pirktą pas Azani, par- tiktai žaislus vaikams, 
lamento salėn, posėdžio pelnydamas tuo būdu duo- 
metu. Po šio įvykio kiek-, ną. Ką sakytų mūsų elge-!į’’m“etonai* papjovė ka^ę. 

. vieną parlamento lankyto- tos, kurie neturėdami tik Hindi^ų tikėjimas laiko 
ją, prieš įeinant salėn, vienos kojos dalies, gat- karvę šventu gyvuliu: už- 
stropiai apžiūri policija, j vės kampe stovi ir praei-; -auti karvę tuo labiau 

Už nuodingų gyvačių vius jaudina, skųsdamiesi ‘ jauti ’ didelis nusi_ 
pardavinėjimą Azani bu- esą luoši, kai jie pamaty- kaitimas, u£ kurį baudžia 
vo nubaustas ir ateityje tų P. Mathieu, susidedantį kalėjimu’ Trys mahometo- 
jam leido pardavinėti gy- tik iš galvos ir viršutinio • nai nakgia pasisiėpę, kad 
vates tik restoranams ir kūno? Tas luosas dirba vi- j niekas nepastebėtų, pa- 
vaistinėms. | są dieną savo “dirbtuvė-! $iovė sau mPaistui

1 je”, ir tik pavakare išveža Hindusai susekg ta pikta. 
JĮ sena 78 metų mo- Narystę ir įskundė maho-. 
tmele mažame vežimėlyje,' metonus policijai. Teis- 

sūnus pakvėpuotų TOas nutej3ė vargšus, skir- 
Kiekvieną damas 9 metus kalėjimo.

, v v. , JĮ. ^veza J Nuteistieji skundėsi ape* 
bažnyčią, kur jis įsklauso iiacįjOs teismui, kurs su- 

mažino bausmę ligi 1 me
tų. Tokiu apeliacijos teis
mo sprendimu nepatenkin
ti hindusai pradėjo ruošti 
demonstracijas ir reika
lauti, kad apeliacijos teis
mo sprendimas būtų pa- 

| naikintas ir kad mahome- 
' tonams būtų palikta pir
moji bausmė, t y. 9 metai

v • o P. Mathieu

staliai, tai ir Mathieu su
manė dirbti baldus. Jam 
paruoštas jo trumpam kū
nui tinkamas staliukas, 
ant kurio padėtas, jis su 

.į smakro ir dantų pagalba

Galime suprasti maištą 
dėl kokių nors tikrų ar į- 
sivaizduotų skriaudų, dėl 
kokių nors politinių agi
tacijų, bet kaip reiktų su
prasti maištą dėl karvės?

Anglų darbiečių orga
nas “Daily Herald” rašo, 
kad Indijoje beveik visoje 
Kašmiro valstybėje eina 
dabar didelis subruzdi- 

i mas: hindusai kelia maiš- 
I tą, kam jų kaimynai ma-

v •

• v

Hinducų tikėjimas laiko* : uz_ 
tuo labiau

Japonijoj žmonės įsiti
kinę, kad gyvačių mėsa 
turi didelės gydomosios 
reikšmės, ypač sergan
tiems džiova. Tik vien To
kio mieste yra apie šimtą 
parduotuvių, prekiaujan
čių gyvačių mėsos milte-; 
liais, ant gyvačių užpilta jo savo dideliu pamaldu- 
degtine ir t.t. Taip pat yra mu Britanijos provincijos 
restoranų, kuriuose patie- miestelyje Carentoir gy- 
kiama kepta arba virta vena stalius Petras Ma- 
gyvačių mėsa. 1 thieu, turįs dabar jau 58

Vyriausias šios preky
bos atstovas Zenkiči Aza- 
ni turi didžiausią krautu
vę gražiausiame Tokio 
kvartale, Asakuse. Jo rū
šyse visada yra tūkstan
čiai paruoštų pardavimui 
įvairių spalvų ir įvairaus 
dydžio gyvačių. Kasmet 
jis parduoda daugiau 100 
tūkstančių gyvačių.

Neseniai Azani buvo pa-

STALIUS BE RANKŲ IR 
KOJŲ

Prancūzijoje, pasižymė-

metus. Bet stalių yra pa
saulyje daugybė ir kodėl 
tas M. minimas, paklaus 
save skaitytojas. Tas sta
lius minimas todėl, kad, 
gimęs be rankų ir kojų, 
jis jau 40 metu verčiasi 
tuo amatu ir išlaiko ne 
tik save, bet ir savo seną 
tėvą bei motiną. Kai Pet
ras gimė, gydytojas pa
matęs jį, pranašavo jam

kad
grynu 
šventadienį

oru.

šv. Mišių ir pamokslo. 
Toks jo pamaldumas ir 
suteikia jam dvasios jė
gų. Nors ir būdamas labai 
nelaimingas, jis visada su 
geriausia nuotaika ir ne
sudrumsta ramybe dirba 
savo darbus.

Telefonas: Plaj® 1350.

'0N4S GRFBIHIJCKA? 3Unki™darb^ dėjimo!
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. P*™ 
BALTIMORE. MD.

Veiklio je ir stiprio je jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

T
Į




