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Amerikoj veikia Ameri- 
can League Against War 
and Fascism. Ta Lyga ne
įtraukė į savo programą 
kovos prieš komunizmą. 
Iš to aišku, kas tai Lygai 
ištikrųjų rūpi.

Didžiojo karo laiku bu
vo išgarsėjus propaganda. 
Bet Vokietija tąsyk mažai 
dėmesio tekreipė į propa
gandą. Dabar jau kas ki
ta. Iš Vokietijos dabar 
nuolatai įvairiomis kalbo
mis eina per radio naciš
ka propaganda. Sovietų 
Rusija dar gal “bytina” 
Vokietiją ir įvairiomis 
kalbomis per radio eina 
komunistinė propaganda. 
Prancūzija daro tą pat. 
Anglija radio bangomis 
siekia visą savo plačią im
periją. Tik Dėdė Šamas 
nesirūpina siekti užsie
nius savo propaganda.

Skelbiama, kad Prancū
zija-parduoda savo seną 
geležį (scrap iron) Vokie- 
tiji. Tokia geležis eina a- 
municijai dirbti. Jei taika 
Europoj sprogs, tai Pran
cūzija gaus atgal iš Vokie
tijos savo geležį, tik ji jau 
bus kitokioj formoj.

Šiemet kornų Amerikoj 
užderėjo 2.594.000 bušelių. 
Tai vienu bilijonu bušelių 
daugiau, negu pernai. Pa
vasarinių kviečių užderėjo 
193 milijonai bušelių, per
nai tebuvo 107 milijonai 
bušelių.

Užsieninio kaoi t a 1 o 
J

Jungtinėse Valstybėse da
bar yra 8 bilijonai doleriu. 
Iš tos sumos ilgam termi
nui yra investuota šeši bi
lijonai, o trumpam du bi
lijonai. Japonija Ameri
koj turi depozitavus 250 
milijonus dolerių. Jei už
sienio kapitalistai kartu 
pareikalautų savo pinigu 
esančių šioje šalyje, tai iš 
to čia galėtų susidaryti 
nemažai bėdų.

Jungtinėse Valstybėse 
gyventojų yra 128 milijo
nai, o automobilių yra 28 
milijonai. Automobi 1 i ų 
pramonininkai apskai
čiuoja, kad 1950 metais 
automobilių šioje šalyje 
bus 35 milijonai. Prieš 20 
metų Amerika automobi
lių teturėjo 1.873.949. Pre
zidentas Rooseveltas sa
ko, kad dėl gyventoju ge
rovės reiktu, kad didieji 
miestai mažėtu, o mažieji 
didėtų. Tokia kryptis jau 
esanti apsireiškusi. Auto
mobiliai pagreitins šio ap
sireiškimo vykinimą.

Anglijoj didėja pasipik
tinimas japonų žygiams 
prieš Kiniją. Piktinasi, 
kad taip daug nekaltų 
žmonių turi nukentėti. Ti
kroji anglų pasipiktinimo 
priežastis yra ta, kad dėl 
japonų žygių dviejų bili
jonu anglų investmentai 
Kinijoj atsirado pavojuj.

F. G.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
SUĖMĖ TRIS ANGLIJOS 

LAIVUS
Londonas, Anglija —

Pereitos savaitės pabai
goje Ispanijos sukilėliai 
sugavo tris Anglijos ko
mercinius laivus Ispani
jos pakraščiuose, kuriais 
gabeno maistą Ispanijos 
radikalams.

EINA NUO 1915 METŲ

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO .JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680

NACIAI UŽGROBĖ KATA
LIKŲ LIGONINĘ

Amsterdamas, Olandija, 
— Šiomis dienomis Vokie
tijos naciu valdžia užgro
bė Pranciškonų vedamą 
ligoninę — Amrienwerto 
ir vaikų prieglaudą Kreu- 
znache, Pareinyje.

Naciai turi suorganiza
vę slaugių organizaciją ir 
slauges pavadino “Pilko
sios Seserys”, tai joms ir 
pavedė prižiūrėti užgrob
tąsias katalikų įstaigas.

Priežastys dėl kurių na
ciai užgrobia katalikų į- 
staigas yra sena nudėvė
ta pasaka, būtent, “nemo- 
ralybė”. Tai biaurus ir 
smerktinas nacių pasitei
sinimas pasauliui. Pasau
lis žino, kad tokio nusi
kaltimo nebuvo ir nėra.

ISPANIJOS SUKILĖLIAI
UŽĖMĖ DAR VIENĄ 

MIESTELI

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežius — Is
panijos sukilėliai smar-1 
kiai žygiuoja į Gijon. Pa- 
kelyj užėmė dar vieną 
miestelį. Taipgi sukilėliai 
paėmė keletą pozicijų ties 
Penarroya.

ŽYDAI NUTARĖ SU
KELTI $2,000,000 KOLO

NIZACIJAI

Detroit, Micb. — Čia į- 
vyko žydų tautinė konfe
rencija kolonizavimo žydų 
Palestinoje klausimu. Nu
tarta sukelti $2,000,000 A- 
merikos žydams, kurie 
vyks 1937-1938 m. į Pa
lestiną apsigyventi. Kon
ferencijoje buvo pranešta, 
kad žydai apgyvendini
mui žvdų Palestinoje su
kėlė $25,000,000 į fondą, 
kuris tam tikslui buvo į- 
steigtas 1902 m., į kurį 
Amerikos žydai sudėjo 
$5,900,000.

Žydų vieningumas ir 
duosnumas yra pavyzdžiu 
visiems.
ORO SUSISIEKIMAS PA

RYŽIUS KAUNAS

Netrukus bus suorgani
zuota sovietų prancūzų o- 
ro susisiekimo bendrovė, 
kuri nuo ateinančiu metų 
atidarys oro susisiekimo 
liniją Paryžius — Kaunas 
— Maskva. Lėktuvai 
skraidys kasdien.

APIE MIRTIES RAUSI
MŲ KLAIPĖDOS NUSI

KALTĖLIAMS

Klaipėdoj yra nubausti 
mirties bausme keturi 
žmogžudžiai. Veikiančiais 
Klaipėdos krašto įstaty
mais, mirties bausmė turi rj buvo iškelta Jung. Val- 
būti vykdoma nukertant stybių piliečiui - lakūnui.
nusmerktiesiems galvas, tarnavusiam Ispanijos ra-’ 10 Dievo Įsakymus. Vadi- 

Harold naši, protestantų jauni- 
vykdoma ir dujomis, tai Dahl. Teismas nuteisė su- mas išauga visiškai be jo- 
TCIflinėdns nrcranai .
Tačiau kadangi bausmė dikalų aviacijoj, Harold naši, protestantų jauni-

Klaipėdos teismo organai šaudyti. Bet gen. Franco' kios religijos. Protestan-: 
pasigailėjo ir bausmę do-. tai negali tikėtis ką nors 
vanojo. Taipgi kartu su a- geresnio patys 
merikiečiu buvo teisiami klaidoje, 
trys rusai lakūnai, tama- ----------
vę radikalams, kurie irgi 7" 
buvo nuteisti sušaudyti, travo 2,482,312 piliečių 
bet gen. Franco ir ju pa- balsuotojų mayoro rinki- 
sigailėjo ir bausmę dova-, mams, Tai didžiausias 
no jo. Nieko panašaus ne-. balsuotojų skaičius mjes- 
laukiama iš Ispanijos ra-d tų istorijoj.

nusprendė pritaikyti žu
dymo dujomis įstatymą. 
Tuo reikalu vyr. Klaipė
dos prokuroras Adomai
tis atvyksta į Kauną pa
tarti ir galimas daiktas, 
kad Klaipėdoj nusmerk- 
tiems žmogžudžiams mir
ties bausmė bus įvykdyta 
dujomis Kaune.
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kanų Rusijoje 1917 — 1919 m. sąjūdžio dalyvių 20 metų sukakčiai paminėti suvažiavimo rugsėjo 7 dieną Kaune iškil
mių vaizdai. Viršuje iš kairės į dešinę: suvažiavimo organizacinio komiteto pirmininkas Al. Žilinskas; pro išsirikiavusius generolus
nešamos ano meto kariuomenės vėliavos; vienas iš karakteringesnių suvažiavimo dalyvių, invalidas senukas; apačioje iš kairės į de
šinę; suvažiavimo dalyviai su vėliavomis iš Karo Muziejaus sodo išžygiuoja į Arkikatedros Baziliką; suvažiavimo dalyviai Karo 
Muziejaus sodely rikiuotėje; suvažiavimo rikiuotės ir eisenos vadovas brig. generolas Vitkauskas ir jo padėiėjai pik. Tumas ir Ša- 
rauskas.

Prancūzija Nusisuka Nuo Madrido■ ■ « ■ ■ —. .. ■
dikalų valdžios, kurios 
budeliai ir visiškai nekal
tus žmones žudo ir kan
kina.

Paryžius, Spalių 11 — 
Anglijos ir Prancūzijos 
diplomatai, gavę Italijos 
atsakymą, kad ji nesutin
ka dalyvauti trijų valsty
bių konferencijoj svarsty
ti apie ištraukimą savano
rių iš Ispanijos, tarėsi ką 
daryti, kad Italija neįsi
stiprintų Balerikse, Mor- 
rokoj ir Libijoj. Joms ne
rūpi Ispanijos vidujinis 
reikalas, bet tik jų pačių 
neliečiamybė Viduržemio 
jūroje.

Prancūzijai ir Anglijai 
nesvarbu kas valdys Ispa
niją — radikalai ar suki
lėliai, bet jos norėtų užsi
tikrinti, kad Italija nesu
siaurintų jų teisių Vidur
žemio jūroje.

Ispanijos sukilėlia m s 
baigiant užkariauti visą 
Ispaniją, Prancūzija rodo 
jiems simaptijas. Prancū
zijos pareiškimas, kad ji 
atidarysianti rubežių į Is
paniją, buvo padarytas 
tik pagąsdinti italus ir is
panus sukilėlius, bet ji vi
sai to nemano ir negali 
daryti. Prancūzija pati 
Ispanijos klausimu pasi
dalinus, ir todėl nenori 
dar labiau padalinti.

V •

GEN. FRANCO AMERI
KOS LAKŪNUI DOVA

NOJO BAUSME

Salamanca, Ispanija — 
Pereitą penktadienį pasi
baigė kriminale byla, ku-

NUSKANDINO ISPANI
JOS RADIKALU PRE

KYBINĮ LAIVĄ

Bone, Algeria, Spalių 11 
d. — Praneša, kad Algeri- 
jos pakraščiuose naikin
tuvas apšaudė ir padegė 
Ispanijos radikalų val
džios prekybinį laivą Ca- 
bo Santo Tome. Laivas 
sudegė ties Cape Rosa. 
Vienas iš to laivo įgulos 
užmuštas ir šeši sužeisti. 
Ispanijos laivas šaukėsi 
pagelbos, bet atlėkę Pran
cūzijos orlaiviai jau rado 
laivą deganti.

36 MILIJONAI JAUNUO
LIŲ NESĄ BUVŲ 

BAŽNYČIOJE

Atlantic City, N. J. —
Čia vyksta Metodistų E- 
niskopalų konferencija. 
Vienas iš pryčerių, būtent, 
Frank E. Gaebelein, Sto
ny Brook mokyklos ber
niukams vedėjas, pareiš
kė, kad iš 49 milijonų 
jaunuolių, 36 milijonai 
nėra buvę protestantų 
kirkužėje. Jis sako, kad 
ankieta, kuri buvo pasiųs
ta 55,000 studentų, kurie 
lanko New Yorko mokyk
las, parodo, kad iš to 
skaičiaus 16 tūkstančių 
studentų negirdėjo apie

būdami

New Yorke Užsiregis-

Casablanca, Ispanija — 
Barcelonoj trūksta mais
to. Minios dažnai puola 
kepyklas ir kitas maisto 
įstaigas. Radikalams ne 
tik nebesiseka kariauti, 

i bet taip pat nebeturi ište-
Bostone FSCC išdalins kliaus aprūpinti gyvento- 

25,000 kvortų pieno į die- jus maistu. Radikalų ka
ną 21,000 neturtingų šei: f riuomenei ir policijai daž- 
mynų. Dalinti pradės tre- nąi tenka susiremti su sa- 
čiadienį, spalių.13 d. Bos- vaisiais anarkistais, kurie 
tone 37 pieno stotyse. I iįg §iol rėmė jų žygius.

Japonija Kaltina Kiniją
JUNG. VALSTYBIŲ IN
DELIAI KINIJOJE SIE

KIA $125,000.000

-. Washingtonjp^—

JAPONAI APSUPO
200,000 KINIEČIŲ

Komercijos departmerito 
apskaičiavimu, Amerikos 
indėliai (investments) sie
kia $125,000,000 ir Japo- f 
nijoj $60,000,000. Be to, 
Jung. Valstybėse yra par
duota bonų doleriais iki 
gruodžio 31, 1937 — Kini
jos už $7,000,000, o Japo
nijos už $316,000,000.

Taigi Jung. Valstybes 
stipriai riša su Kinija ir 
Japonija doleriai. I

500,000 KARIUOMENE 
MŪŠYJE KINIJOJ

Shanghai, Kinija — 
Šiaurinėje Kinijoje įvyko 
smarkūs mūšiai japonų su rinėje Kinijoje pagal su- 
kiniečiais. Mūšiuose daly- tarties su Kinija patvar- 
vavo apie 500,000 karei- kymų. 
vių. Japonai užėmė Shi- 
hchia - Chuang, pietinėje 
Hopeh, Peiping - Hankow 
geležinkelio kryžkeli. Hu
to upė buvo raudona nuo 
išlieto ten kraujo. Kinie
čiai stipriai laikėsi.

Japonai bombardavo ki
niečių poziciją Pootunge 

1 taip, kad net Shanghai 
drebėjo.

Kinijos valdžia išleido 
dekretą, kad karininkai, 
kurie mūšiuose neparodys 
atkaklumo prieš japonus 
bus sušaudyti.

Iš Nankingo pranešama, 
kad per 8 karo savaites 

i Kinija neteko apie 75,000 
' kareivių iš kurių 20,000 
Į užmušta beginant Shang- 

___ _____ i visai nenori hai. 
grįžti į savo tėvynę. Spė- I -------------
jama, kad iš Jung. Vals- BARCELONOJ TRČKS- 
tybiu jiedu grįš į kitą ku- TA MAISTO
rią Europos valstybę, tik 
ne į Angliją.

ANGLIJOS KUNIGAIK 
ŠTIŠ IŠVYKSTA LAP

KRIČIO 6

Berlynas, Vokietija — 
Windsor kunigaikštis ir 
kunigaikštienė (amerikie
tė Simpson) išvyksta iš 
Europos į Jung. Valstybes 
lapkričio 6 d. Dabar jie 
lankosi Vokietijoje ir yra 
nacių svečiai. Jung. Vals
tybėse jiedu bus mėnesį 
laiko. Čia jie yra tikra 
sensacija. Amerikiečiai 
kaip tik to ir laukia. Win- 
dsor kunigaikštis yra bu
vęs Anglijos karalium, ir 
jis išsižadėjo sosto dėl di- 
vorsuotos moters Simp
son. Anglijoje buvo tikras 
skandalas. Todėl dabar 
kunigaikštis

21,000 NETURTINGŲ 
ŠEIMYNŲ GAUS PIENĄ 

DYKAI

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

Vyskupas Ketteleris

Tokio, Japonija — Pie
tinėje Hopei provincijoje. 
Japonijos gem Juichi Te- 

i rauchi vadovaujant, japo
nų kariuomenė apsupo 
200,000 kiniečių kareivių, 

i ir japonai praneša, kad 
didelė dalis tos kariuomc- rjje sako, 
nes pateko į jų nelaisvę.

Tokio, Japonija — Ja
ponijos užsienių ministe
rija pareiškė, kad dėl ki
lusio karo kalta Kinija, 
nes ji nesilaikiusi sutar
čių. Tai buvo atsakymas 
prez. Rooseveltui ir Tautų 
Sąjungai, kurie kaltina 
Japoniją už įsiveržimą į 
Kiniją. Japonijos ministe- 

, kad prez. Roo- 
sevelt ir Tautij Sąjunga 
pasmerkė ją per nesu- 

į pratimą tikrą dalvkų sto
vio. Karas kilęs dėl to, kad 
kiniečiai dažnai užpulda- 
vę Japonijos kariuomenę, 
kuri buvo pastatyta Šiau-

Kilus nesusiprati
mams, Japonija norėjo 
vietoje išspręsti ir Japo
nijos kariuomenės veiki
mas yra niekas daugiau, 
kaip apsigynimas”, sako 
Japonijos ministerija. To
liau sako, kad “Shanghai 
ir Šiaurinėje Kinijoje ki
lo nesusipratimas ir ka
ras dėl kiniečių žvgio, ku
rie laužydami Shanghai 
paliaubų sutartį, pasira
šytą 1932 m. išstatė 40,000 
kariuomenę demilitarizuo
toje zonoje ir planavo nu
žudyti 30.000 japonų gy
ventojų, i imant moteris ir 
vaikus. Tuo metu ginkluo
tų japonų buvo tik 3000”.

EXTRA
(Darbininkui Telegrama 

iš Detroito)
Spalių 11 d., Detroit, 

Mich., mirė kun. M. Dau
manto, Girardville, Pa. lie
tuvių parapijos klebono 
motina. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, spalių 13 d. su 
iškilmingomis pamaldo
mis iš Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčios, Det
roite. Detroitietis

Redakcijos prierašas:— 
Kun. M. Daumantui reiš
kiame gilią užuojautą.
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PAGERBĖ KLEBONU
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šeštadienį, spalių 9 d., 
Šv. Petro parapijos vaiku
čiai pagerbė savo mylimą 
ir gerbiamą kleboną kun. 
P. Virmauskį. Pagerbimo 
programa susidėjo iš dai
nų, kalbos ir vaidinimo. 
Flerencija Grimaitė svei
kino kleboną visų vaikų 
vardu ir įteikė jam mate- 
rialę atmintį, o mažos 
mergaitės, gražiai išlavin
tos, įteikė dvasinių gėlių 
bukietą.

Programai pasibaigus, 
klebonas pakalbėjo. Baig
damas jis pareiškė padė
kos žodį Seselėms moky
tojoms už tokią gražią iš
lavinimą, o vaikučiams už 
suteiktas dovanas.

Visi vaikučiai esame la
bai dėkingi -Jėzaus Nukry
žiuoto Seserims mokyto
joms ir negalėdami kitaip 
joms atsilyginti, atsimin
sime jas kasdien 
maldose.

v •

savo

MISIJOS
Spalių 10 d;į 3 vai. po 

pietų, šv. Petro par. baž
nyčioje, įvyko iškilmingas 
užbaigimas moterų, mer
ginų ir mergaičių didžiai 
sėkmingų misijų, kurias 
uoliai skelbia Tėvai Mari
jonai — kun. Antanas An
driušis ir Adomas Morkū
nas. Užbaigos pamaldose 
buvo moterų pilna bažny
čia, pilnos zokristijos ir 
takai.

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2060 ‘

Lietuvis Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Iki 0 ir nuo 6:30 Iki 9 v. r. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dieną. 
Snbatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Ned61iomf8 nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)
T

I
Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street,
B kam p Inman arti Centrai Sq ..

Cambridge, Mass.

[VAIRŪS SKELBIMAI

, s- f • J- I

Vyrų mifeiioa prašiaėš 
spalių ii d., T:30 vai. vak.

Berniukų - mergaičių 
hiisijos prasidės špalių 12 
d;, 44val. po pietų. Tą die
ną, šv. Petro bažnyčioje, 
bus kalbamas Rožančiui 
Popiežiaus intencijoms, 
praneštomis Rožančiaus 
enciklikoje.

-. ■ .

MIRĖ
Spalių 7 d., miesto ligo

ninėje, mirė Juozapas Ma- 
karevičius, 56 metų am
žiaus. Paėjo iš Vabalninku 
parapijos. Amerikoje pra
gyveno 35 metus. Paliko 
žmoną Marijoną, dvi duk
terį ir sūnų. Tapo palai
dotas iš šv. Petro bažny
čios, spaliu 10 d., 1 vaL 
po pietų, Šv. Mykolo ka
rnose. Mišios už jo vėlę 
apo atgiedotos spalių 11 

d., 8 vai. ryt.

I
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APSIVEDĖ
apsivedė 
su Ona 

gyV; 164

Spalių 9 d., 
Vladas Rimas 
Kasperavičiute, 
W. 6th St. Liudijo Henri
kas Rimas it Ona Maftih- 
kaitė.

Spalių 10 d., Stanislo
vas Dilis sušisliubavo SU 
Petronėle Antanavičiūte, 
gyv. 272 Gold St. Liudy
tojais buvo Ona Antana
vičiūtė ir Juozapas Piski- 
nis.

• v •
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GRĮŽTA
Spalių 5 d., kuii. K. Ven

gras pranešė southbosto- 
niečiams, kad jis tikrai 
grįžta, ir bus So. Bostone 
spalių 19 d. Štai jo paties 
rašyti žodžiai: Galiu pra
nešti, kad išplaukiu iš 
Cherbourgo spalių 13 d. 
Turime būti New Yorke 
spalių 17 d. Taigi, rodos, 
man nebus galima pribūti 
į Bostoną tą pačią dieną. 
Būsiu So. Bostone spalių 
18 d. ar 19 d.

Tokiu būdu, kun. K. 
Vengro pirmųjų iškilmin
gų ŠV. mišių iškilmės bus 
Šv. Petro bažnyčioje, spa
lių 24 d., 11 vai. ryte.

Jo priimtuvių ir pagerb- 
tuvių vieša Vakarienė 
vyks trečiadienį spalių 
dieną.
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Minint 150 Metų Jungtinių Valstybių Konstitucijos Sukaktį
“DARBININKO” METINIS
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BALIUS ik ŠOKIAI. »
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BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

Sekretoriatas:
366 Wfest Broadwav 

So. Boston, Mass.
GARBES MRMljnNKAS
Kun. R. Juškaitis,

Cambridge, Mass. 
Pirmininkas

A. F. Knėižys,
Nomvood, Mass.

KVIETIMU
B. CūnienS, Pirm.

W. Roxbury, Mass.
F. Zaletskienė,

So. Boston, Mass.
Dr. A. Gasson,

Nonvood, Mass.
Dr. Ą. J. Gorinau,

Brockton, Mass. .
J. Stačiokas, 

Athol. Mass.
Vi. Paulauskas.

Loveli, Mass.
A. J. Pateckis.

, Hartford, Cohn. 
Ed. čiočys,

Providence, R. I.
L. Venčienė,

Ląvrenee, Mass.
T. Mikučioniene,

Nashua, N. H.
Adv. P. Eobiyš,

AVorčester. Mass.
Mag-. Delionienė,

Worcester, Mass.
B. Ajauskas,

Brighton, Mass.
Stonyte,
Hudson, Mass.

Krušas,
Brockton, Mass.

Jeskelevičius,
Montello, Mass.

O. Kašėtaite, 
Bročkton. Mass.

J. Glavickas,
Worcestėr, Mass.

J. čižauskas, w
Wor<fėster, Mass.

J. žemaitis,
YVorcester, Mass.

=====
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BALIAUS RENGIMO 
KOMISIJOS:

ELKS BALLROOM
8 Magazine St,

r. .trr

-- SKANŪS VALGIAI IR GĖRIMAI;
— SKRAJOJANTI PAšTA — Ktiti mergaitė galis

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

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

— I. J. FOX’o DOVANA, per B; Rotaitį, SitVer
Fox — “Skatfa” 8100.00 vertės.

— GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS ir kiti įvairūs
pamarginimai.

KVIEČIA RENGĖJAI.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Dr. J. Mešlis.
So. Boston,

St. Wallace,
i So. Boston,

CEREMONIJŲ
J. Romanas, 

So. Boston,
J. Smigias,

So. Boston,
V. Stonytė,

Roslindale, Mass.

PAŠTOS
O. Siaurienė,

So. Boston, Mass.
P-nia Januškevičienė,

So. Boston,
J. Varnas, 

So. Boston,
P. Juškienė,

So. Boston,
O. Jankienė,

So. Boston,
TIKIETU
J. Kumpa,

So. Boston,
P-nia Janušonienė,

So. Boston,
Valatka,
So. Boston,

M. Kilmoniutė,
So. Boston,

S. Jeneliūnas,
So. Boston,

K. Valatkevičius,
So. Boston,

feOVANŲ
M. Kilmoniutė,

So. Boston,
K. Vosylienė,

So. Boston,

BIZNIO
H. Plekavičius, 

Cambridge, Mass.
B. Žilienė, 

Cambridge, Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

PROPAGANDOS

A. F. Kneižys, 
Nonvood, Mass.

P-nia Koraitiene, 
Rosindale, Mass.

A. Ivaška,
So. Boston, Mass.

Adv. J. Cūnys,
W. Rosbury, Mass.

A. Mickūnas, 
Nonvood, Mass.

SPAUDOS
S. Griganavičius, 

Sę^Į^oston, Mass.
A. Peldžius,

' So/Boston, Mass.

A

i •

A. Zaveckas, 
Cambridge, Mass.

M. Venis,
So. Boston,

PRIĖMIMO
Puodelienė, 

So. Boston,
Voverienė,
So. Boston,

Landžienė,
So. Boston,

F. Grendelytė,
So. Boston,

J. Jakavonytė, 
Brdekton, Mass.

ŠORIU f
E. Marksienė, 

So. Boston, Mass.

Mass.

V.
Mass.

Mass.

Mass.

Mass.
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JUOZAS M. mus
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

L St. LIQUOR STORE I 
Parduodam geriausius įvai- l 
riu rūšių TONIKĄ, DEG- 1 

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. į 

Visokiose įtalpose: Bonkoms, f 
Gorčiais ir Bačkomis. Vist) U. Į 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- a 
mas didžiausias ir įvairiausias. / 
POKILIAMS, VESTUV E M S, J 
NAMUOSE VAIŠĖMS Ir BA- 1 
J.IAMS; Specialiai kainos su- I 
mažinamos. Pristatom greitai ir s 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto Iki 7 
11 vak. į

Pašaukit SOU-th Boston 4147 /
Pas J. STRlGUNĄ ( 

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. 1

/a/y Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai 

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SOUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

Mass.

Mass.

Ką tik gavome iš Lietuvos di
dėlėmis 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.

ATEIVIAI
NERJMliV&KJTE RPtl

• tJEPORtl'OTAfU
Patapkite piliečiais. Nauja 188 pusi. 
k»yga duos jums nurodytuos, kiaušy- 
imis Ir atsakymus.* Lengvai supraiftn- 
iąa. I’risiųsk $1.00 ir gausi knygely. 

BELL PUBLISHING CO.
Dėpt. 47 P. O. Bot 358. PiHsbnrrfi. Pa.

PERMAINOS
Sekančios permainos į- 

vyksta ŠV. Petfo parapijos 
metinio koncerto progra
moje.

Buvo skelbta, kad šį ihe- 
tą parapijos koncertą iš
pildys jos didysis čhoras, 
vadovybėje artisto B.. Juš
kos ir Štate orchestros. 
Bet, ne. Koncerto progra
mą išpildys tas pajėgus 
choras ir artistė panelė 
Jonė Žukauskaitė iš Lie
tuvos, ilgai dainavusi Ita
lijoje. Todėl vieta koncer
tui paimta tinkamešhė už 
Municipal salę, t. y.* So. 
Boston High School Audi
torium, G St., Šo. BoStoh, 
Mass. Ir įžanga taikoma, 
kad visi išgalėtų atsilan
kyti į taip nepaprastą 
koncertą* Įžanga bus vi
siems lygi — 45c.

stravęs pilietis neturi tei-; nergingą 
sės balsuoti.

Todėl jis ragina kiek
vieną lietuvį būtinai užsi
registruoti; šeštame Wat- 
de galima vakarais užsi
registruoti Lincoln moky
kloje, East Broadway, ne
toli K Street ir septinta
me Warde vakarais Rus- 
sell mokykloje, Columbia 
Road, netoli Dorchester 
Avė., South Bostone. Re
gistracijų vietos bus ati
darytos vakarais nuo 6 iki 
10 valandos šio mėnesio 
11> 13 ir 14 dienomis.

City Hali galima užsire
gistruoti kasdieną nuo 9 
valandos ryto iki 5 valan
dos po pietų; Reikia at
minti, kad po 14 dienos 
šio mėnesio nebus galima 
užsiregistruoti ir dalyvau
ti miesto rinkimuose-. Rep.

1 katalikišk o s e
I draugijose darbuotoją pa- 
'nelę Šutkaitę. Taigi jieitis 
' atsikrauseius į So. Bosto
ną, tikimės susilaukti Uo
lių veikėjų. Geriausio pa
sisekimo biznyje.

Turiu priminti, kad p. 
Strokas, Vileišiui mirus, 
buvo Kiondike Mat-ket ve
dėju. Tame biznyje jis tu
ri patyrimo per 20 metų, i 

Rap.

Gražiai Pavyko — Spa
lių 9 d. šv. Petro ir Povilo 
draugija surengė balių ir 
šokius Lietuvių salėje. 
Balius visais žvilgsniais 
pavyko. Baliui Šėiminiii- 
kavo senas veikėjas My
kolas Vėnis.

Naujas Biznierius. Prieš 
porą savaičių So. Bosto
niečiai susilaukė naujo 
biznieriaus — Šilvestras

* PARSIDUODA Haryli Cafe— 
restoranas su 7 dienų alaus lais- 
niu. Parduosiu pigiai, nes turiu 
išvykti į Indianą valstijų. Biznis 
geras, nes išdirbtas per daugelį 
rietu. Atsišaukite po 5 Vai. po 
pietafe 
ge, Mass.

PILIEČIAI UŽSIREGIS
TRUOKITE

Daktaras Č. Lahdžitis- 
Seymour praneša, kad šių 
metų rinkimai miesto vy
riausybės bus labai sVkt-

Šilvestras 
StfokAš nupirko iš p-hios 
Vileišienės Kiondike Mar
ket, 371 W. Btoadway. 

P-nas S. Strokas o 
taiau gyveno Cambridį 
Mass., dabar atpirkęs biz
nį, apsigyveno Bo. Bosto
ne ir žada įstoti į LDS

&e,

būs, ir kad mėš lietuviai 1-mą kuopą.
P-nas b. Sirokas nėteitą

(4-8-12) dalyvauti. Bet neužsiregi- rudenį vedė darbščią, e-

lapkričio 19, 1937, South 
Bostone ir prie dalyvavi
mo 150 metų Jungtinių 
Valstybių Konstitucijos 
priėmimo sukaktuvių mi
nėjimo, kuris įvyks “Dar
bininko” baliuje, Eikš 
Ballroom, Cambridge, lap
kričio 20, 1937.

DARBININKO BALIAUS 
RENGIMO KOMISIJOS

SUSIRINKIMAS
BOSTONO MAYORŲ 

RINKIMŲ KAMPANIJA 
DAROSI KARŠTESNE
Kandidatai į Bostono j 

mayorus smarkiai veikia, i 
Pereitą sekinadieriį prasi-; 
dėjo tikrai karštos kalbos 
viėhų prieš kitus. Tūks
tančiai Žmonių, nežiūrint 
lietaus, klausėsi politikie
rių kalbų. Lietuviai pilie- ; 
čiai ne tiek dėmėsio kPei-Į 
pia į politikierių kalbas ar ■ 
pažadėjimus, kiek į jų tin
kamumą užimti vietas. Be 
to, žiūrėkime, kad kaipo 
lietuviai turėtume gerą re- i 
prezentaciją. šiaUdien jatiĮ 
turime užtektihai profesi- 
jonalų ir šiaip gabių jau
nuolių, kurie gali užimti 
Valdišką vietą ir pasitar
nauti savo žmonėms.

Stepono Dariaus Postas 
Nr. 317, jų benas ir Au- 
žiliary dalyvaus parade 
Bostone, antradi e n y j e 
(Columbus Day), Spalių 
12 d; Paradas prasidės 
antrą valandą po pietų.

spa- 
Nekalto

įvyks pirhiadienį, 
lių 18 d. š. in., 
Ptasidėjimo P. Švč. lietu
vių parapijos mokyklos 
svetainėje, 432 Windsor 
St.( Catnbridge, Mass., 
7:30 vai. vakare.

Visi komisijų pirminin
kai ir nariai, rėmėjai ir 
prieteliai kviečiami daly
vauti, nes tas susirinki
mas yra labai svarbus 
sėkmingam baliaus suren
gimui.

Rirm. A. F. Kneižys, 
Sekr. Jonas Kumpa.

M. Curley į Bostono ma- 
yorus naudai ir p. Alek
sandras Stankūnas. Jr., 
kuris pats yra kandidatas 
į Cambridge miesto tary
bą. Cambridge miesto ta
rybos ir kitų viršininkų 
rinkimai įvyksta trečia
dienį, spalių 13 d. Alek- 
sandas Stankūnas, Jr. yra 
kandidatas iš Ward One 
Cambridge. Patartina vi
siems piliečiams, ypač 
lietuviams balsuoti už A- 
leksandrą Stankūną, Jr. į 
Councillbr.

MAHONEY PASKIRTAS
TEISĖJU

Gub. Charles Hurley pa
skyrė Probate teismo tei
sėju adv. John V. Maho- 
ney, gubernatoriaus se
kretorių.

PASKUTINIS KVIETI
MAS I BALIŲ 

Cambridge, Mass.

k į

Legijohiėrių Benas smar
kiai ruošiasi 'įriė 'savo 
koncerto ir šokli); kilfiė |- 
vyks Lietuvių svetainėje,

Metinis parapijos balius 
įvyksta sekmadienį spalių 

šeštadienį, spalių 9 d. 12 (Columbus Day), Eikš 
Darbihinko redak č i j O j Ballroom erdvioje salėje, 
lankėsi mužikai pp. Johaš Centrai Sątiare, Cattibrid- 
ir Marijofta ČižauBkai iš ge.
Worceater. Pp. Cizauškai Ten bus skanių valgių, 
atvyko if išpildė Darbi- įvairių gėrimų malonių 
ninku Radio programą. ’” ' - - * - « *
Kalbą pasakė Kauno de
kanas kuh. Feliksas Kapo
čius, Prisikėlimo bažny
čios Rektorius. Progfafha 
BUVO Skiriama paminėti 
Vilniaus tižgroblffiO su
kaktį.

Toje programoje politi
nes kalbas pasakė p. K. 
Laurutis kandidato James

LANKĖSI

Woteeštet. Pp; GižauSkai

pasilink s m i n i m ų. Vi
siems gros vienas iš ge
riausių Bostono apylinkė
je orkestras.

Pelnas skiriamas už baž
nyčios puikų išvatsavimą 
užmokėti. Todėl, kad ba
lius būtų pelningas visi: 
seni ir jauni dalyvaukime 
parapijos baliuje.

Kvieslys.

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

GRABORIAI
-, -

S. BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS STOS VALSTYBES
Lietuvių graborius ir 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISE®

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL Columbia 2537

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 
494 Rast Broadwty 

South Boston, Mass.
TeL ŠOU Boston 148T 
Residence: 198 M St. 
TeL ŠOU Boston 3900 

Patarnavimai Dieną ir Naktį

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS 
GRABORIUS — 

BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas dieftą ir 

naktį 
Fanerai Hotfte it Res. 

564 East Broadtvajr 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC



Antradienis, Spaliu 12 d., 1937 darbininkas
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ŠV. PETRO PAR. DI
DŽIOJO CHORO METI

NIS KONCERTAS

TURTUOLIS A. SHAPI- 
RO STAMBUS LABDA

RYS

Nors mūsų parapijos di
dysis choras turi daug 
bažnytinio darbo, bet dar 
suranda laiko prisirengti • 
ir prie savo metinio kon
certo. Šių metų koncertas 
bus nepaprastas iš dviejų 
atžvilgių, būtent, kad tas 
vakaras, kuris įvyks spa
lių 31, 8:00 vai. vakare 
bus pirmas naujoje pui
kioje So. Boston High 
School salėje, kuri randasi 
G Street prie Thomas 
Park. Ši salė yra puikiau
sia ir didžiausia visame 
South Bostone. Joje gali 
susėsti net 1100 žmonių.

Antras tai, kad pirmą 
kartą pas mus dainuos 
pagarsėjusi lietuvaitė, ku
ri yra dainavus operoj, I- 
talijoj ir tenai padarius 
didelį furorą savo gražiu 
balsu, būtent panelė Jonė 
Žukauskaitė.

Kadangi mažai mūsų 
dainininkų pasiekia tokias 
aukštas vietas, tai mums 
Bostoniečiams ir apylin
kės kaimynams tikrai ver
tėtų užjausti jai ir paro
dyti savo palankumą gau
siu atsilankymu. Tą va
karą išgirsime daug nau
jų dainų, solų, duetų ir tt. 
Jaunimas rengia šį vaka
rą ne savo naudai, bet pa
rapijos. Taigi, atsilankant 
remsim ne tik jaunimą, 
bet ir save — parapiją. 
Ypatingai profesionalai 
turėtų kreipti dėmėsi ši 
vakarą, nes nuo jų ture-j 
tume gauti pamoką kain 
remti ir gerbti mūsų iš
garsėjusius jaunuolius ir: 
jaunuoles. Būtų džiugi- Į 
nantis dalykas matvti j 
profesionalus rėmėju eilė-: 
se panelės Žukauskaitės j 
pirmame Naujoje Angli- • 
joj pasirodvme. Šiuomi, 
kviečiame visus, kurie in-] 
teresuojasi padaryti šį va-; 
karą istoriniu, atsilankyti' 
į susirinkimą šiuo reikalu 
į parapijos salę, 7th St.. 
ketvirtadienio vakare 8:30 
vai. Kviečiu visus.

R. V. Juška.

v •

t
Bostono apylinkėje gy

vena turtuolis A. Shapiro, 
kuris prieš 30 metų yra 
atvykęs iš Rokiškio. Jis v- 
ra stambus pramoninin
kas. Nors p-nas A. Shapi
ro yra atvykęs prieš 30 
metu į ši kraštą, bet jis 
neužmiršta ir savo gimto
jo miestelio. Pereitais me
tais jis aplankė Rokiškį ir 
labai juo gėrėjosi.

P-nas A. Shapiro, nors 
prabangiai gyvendamas, 
neužmiršta savo gimtojo 
miestelio varguolių. Jis 
daug kartų yra pasiun
tęs Rokiškio savivaldybei 
didelius siuntinius avali
nės ir drabužiu biednuo- 
menei išdalinti. Pernai 
žiemą jis pasiuntė 9-nias 
dėžes — kaliošų, batų, 
suknelių, paltų ir kitokių 
dalykų.

Rokiškio miesto savival
dybė už didelį p. Shapiro 
labdaringumą, per Lietu
vos seimo atstovą p. Kvik
lį šią vasarą įteikė jam 
dailininko Simanavičiaus 
specialiai paruoštą albu
mą. P-nas Shapiro už 
gražią atmintį buvo labai 
dėkingas.

i

t

POLICIJA IŠK£L£ BAL
SUOTOJŲ SKANDALĄ

Bostono policijos komi
si jonierius Joseph F. Ti-

įJetuvos kariuomenės 
vadas generalinio štabo 
pulkininkas Stasys Rašti
kis.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenne, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenne, 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway

Tel. SOUth ( Boston 9367

Pristatau Iee Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Hrmininkč — Eva MarkslenS,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
VIce-p!rm. — Ona Jankienė, 

1428 Columbia Rd.. S. Boston, Mass.
Prot. RaSt. — Bronė Cunienė,

29 Gonld St.. W. Roxbnry, Mass. 
Tel. PAR 1864-W.

Fln. RaSt — Marijona Markonintė,
4115 Washington St., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
ISdlntnkė — Ona Staninllutė.

106 West 6th St, So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizglrdlenė,

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

448 B. 7th St., So. Boeton. Ma*
Draugija savo snalrinklmue taiko kas 

antrą atamtnką ■Bnaata.

SV. JONO EV. BL. PAS ALPINK 
DRAUGIJOS VALDYBA

(•irTnlnlnkaa Juozas Svarfdys,
601 6th St. So. Boston, Mass. 

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

Prot. RaSt Jonas Glineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masu. 

Fin. Ra8t. Aleksandras T va Aka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkas Pranas Tulelkls,
109 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

Maršalka Jonas Zaikts,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldieni kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 

E. 7th St, So. Boeton, Mass.

7:80 ral vakare, pobažnytinėJ evr 
talnėj -

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininką.

3

Lietuvių karių Rusijoje 1917 — 1919 metų sąjūdžio dalyvių suvažiavimo iškilmingai posėdis Karo Muziejuje rugsėjo 8 dieną. 
Kairėje už garbės prezidiumo stalo kalba Valstybės Prezidentas Antanas Smetona. Dešinėje suvažiavimo dalyviai.

milty praneša spaudai, 
kad po trijų savaičių tyri
nėjimo surasta šimtai bal
suotojų vardų , ir pavar
džių Charlestowne, kurie 
visiškai ten negyveno ir 
negyvena. Policinink a i, 
kuriems pavesta surašinė
ti gyventojus, matyt, pa
sitikėdami politikieriams, 
surašydavo visus vardus,

f

geriau apsimoka, kai pa- kesčio 344 lt. 70 cnt. ir 
kilo žemės ūkio gaminių savivaldybės reikal a m s 
kainos. Taip, fosforinių 186 lt. 86 cnt. Kyla klau- 
trąšų parduota ūkinin- simas, ar klebonas, kaip 
kams 1936 metais 51.000 bažnytinės žemės valdyto- 
tonų, 1936 met. — 76.000 jas, turi teisės nemoka- 
tonų, 1937 met. — bus mai, kaip ir visi kiti Lie- 

dvari-

kuriuos 
nepersitikrinę ar ten kas 
gyvena ar ne. Šimtai ne
tikrų vardų ir pavardžių 
užrašyta tokiais adresais, kaip apskričio viršininkai 

; kur niekas negyveno. ! (sheriffs). Jie kaltinami 
_ , kaipo sąmokslininkai ne-

silaikyti Wagner Labor 
Relations įstatymų. Jeigu 
teismas juos pripažins 
kaltais, tai už tokį nusi
kaltimą didžiausia baus
mė 10 metų į kalėiimą. 
Visi kaltinamieji dabar 
laikomi po $5,000 kaucija 
kiekvienas.

Kaltinamieji veikią 
prieš uniją, prieš unijistus 
ir juos terorizavę įvairiais 
būdais, taip liudija Senato 
Komiteto investigatoriai.

tik pasakydavo, naliai apkaltino 22 anglių 
kasyklų kompanijas, 24 o- 
peratorius ir 23 samdytus 
mušeikas, kurie nudavė

bet vargiai galės nubausti 
kaltininkus. Gal iškėlimu 
ir baigsis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SVARBUS LDS 8 KP.

SUSIRINKIMAS
$14,909,812,000 ir jie su
mokėjo valstybei mokes
nių $657,439,000.

tonų, 1937 met.
parduota apie 95.000 tonij tuvos ūkininkai, 
(Tona tūkstantis kilogra- ninkai, turėti gyvenamus 
mų). j ant tos žemės, ar neturi
— Respublikos Pedago- teisės?

giniam Institute Klaipė- Už 1936 metus Krakių 
doje. nesenai atidarytam, klebonui darbo pajamų 
šiais mokslo metais bus mokesčio liepta sumokėti 
priimta 90 studentų, taigi 431
240 studentų.

lt. 10 et.

RIETAVAS
VAŠKAI

Sekmadienį spalių 17 d. 
tuojau po sumos įvyks 
svarbus susirinkimas, ku
riame bus kalbama apie 
rengiamąjį “Darbininko” 
metinį balių ir šokius, lap
kričio 20 d 
room, < 
Taigi, prašome visų na
rių skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

SUIMTI VATIKANO 
PLĖŠIKAI

1

Plėšikai, kurie prieš ke-
i lėtą dienų buvo įsibriovę VOTI PLIENO STREIKĄ 

■- f Flk^Rnll i Vatikano rūmus ir išsi- 
Čambridge, Mass' ne™ža monsinj?r°

° Mellos brangenybių, jau
esą surasti. Apie tai pra
neša “Stampa”.

Laikraštis rašo, jog iš 
visų apiplėšimo aplinky
bių buvę matyti, kad va
gims rūmai buvo puikiai 
žinomi. Nustatyta, kad a- 
piplėšimą suorganiza v o 

i kažkoks monteris Gasto- 
nas Scocco, kuris prieš 
porą metų yra dirbęs 

kambariuose

•9

• v

1935 M. 41 MILIJONIE
RIUS JUNG. VALSTY

BĖSE TURĖJO MILIJO
NĄ DOLERIŲ PAJAMŲ

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių iždas sa
vo raporte parodo, kad monsinjoro 
vienas iš 3,100,000 žmonių Į ir kuris gerai žino jo, ku- 
1935 m. 1

Perkūnijos Auka 
Vidunaktį Papiškėlių k.Vėl Degė Miestelis

Šiomis dienomis vėl _ .. , . T i

tikėtai nakties metu kilo P^'kumja sudegino J. Bal- 
JOHNSTOVVN MAYO- Rietavo miestely gaisras. 
RAS GAVO $30,000 KO- Dėl nežinomos priežasties 

sudegė 5 gyv. namai. Vie
tos gyventojai tuo labai 
sujaudinti ir spėja, gal 
kas tyčia padega miestelį. 
Priėjo prie to, kad mies
telio gyventojai 
naktimis pastato 
sargybas ir saugo, 
kas nepadegtų. Kaip žino
ma, Rietavas degė rugpiū
čio 27 d.

ne-

I

Johnstovvn, Pa. 
savaitę paaiškėjo 
Conemaugh & Black Liek 
geležinkelio ir Schwabo 
plieno Bethlehem įstaigos 
streiko tvrinėjimo, kad 
mayoras Daniel J. Shields 
eavo $30.000 iš bankieriiL 
Taip liudijo Francis C. 
Martin bankierius Natio- 
nal Labor Relations tarv- 
bai, kuri dabar tyrinėja 
tą streiką.

Bankierius

Šią 
laike

v •

zaravičiaus daržinę su ne
kultais javais, ratus ir 
kitokią padarinę. Visų 
metų derlius žuvo liepsno
se; liko beturtis.

ZARASAI
dabar 

savo' 
idant į v •

Bus Išsaugota Graži 
Senovinė Vieta

Šiomis dienomis Zarasų 
Apskrities Savivaldybė iš 
Latvijos pil. Herberto 
Hahno atpirko Stelmužės 
sodybą su parku, senoviš
ka bažnytėle, poros tūks
tančių metų Stelmužės ą- 
žuolu, ežeru apie 30 ha, 
salomis.

Stelmužė garsi turistinė 
vieta, kurią aplanko be
maž kiekviena ekskursi
ja. Savivaldybė numato 

pektorius Krakių klebono pirktame dviejų aukštų 
užimamą patalpą savo gyvenamajame name į- 
nuožiūra įvertino nuom- rengti mokyklai būstą, o 
pinigiais po 75 lt. mėn. tai visas Stelmužės įžymybes 

, 900 litų metams. Bet Kra- tinkamai apsaugoti, taigi
.klebonas yra drauge apskr.. Savivaldybės, o y- 
. . 7. ir bažnytinės žemės vai- pač apskr, šeimininko dė-

dytojas ir kasmet sumo-. ka ši senovinė vieta bus 
ka valstybinio žemės mo- apsaugota.

i

Martin tuos
4111U111U---- ----------------------- O---------------- ------------------ -------------------------- . . J

turėio miliiona Huo laiku monsinjoras ką smigus gavo nuo Sidney 
dolerių arba daugiau pa- dirba ir kur yra išvykęs. D. Evans, Bethlehem 
jamų, palyginus su 33 as- Vagystę jis atlikęs kartu kompanijos viršininko ir 
menims 1934 m. 1929 m. su kažkokiu Armandu Po- Perdave mayorui
buvo 513 asmenų, kurie >a, o jiemdviem padėję shields.
turėjo milijoną dolerių irI Romos padugnių atstovai, t K5 may°ras Shields pa-turėjo milijoną dolerių iri 
daugiau pajamų.

Jung. Valstybių 
skaitlinės parodo, kad 
1935 m. 23 asmenys turė
jo per metus nuo vieno 
milijono dolerių iki pusan
tro pajamų; 8 asmenys 
turėjo nuo vieno ir pusę 
milijono dolerių iki dviejų 
milijonų; du asmeniu nuo 
dviejų milijonų iki trijų; 
septyni asmenys tarp tri
jų milijonų dolerių iki 
penkių milijonų dolerių, 
bet nebuvo nei vieno, ku
ris būtų gavęs daugiau 
kaip penkis milijonus do
lerių į metus 1935 m.

41 milijonierius, kurių 
grynas pelnas buvo $73, 
631,000 sumokėjo valsty
bei mokesnių nuo pajamų 
$41,500,000.

Iždas sako, kad 1935 m. 
4,575,012 žmonės sugraži
nę mokesnių blankas, ku
rie turėjo grynų pajamų

iždo

MONARCH HOME 
BAKERY 

Savininkas Jonas Gudelis 
. 589 Hyde Park Avė.

Arti Cummings Highway 
Roslindale, Mass. 

Kepa duoną ir pyragaičius. 
Specialius Tortus Vestuvėms, 
Gimimo Dienos Sukaktuvgms. 

Valandos Sekmadieniais : 
6—10:30 A. M. ; 4—6:80 P. M.

KRAKĖS

Šiek Tiek Vaizdžios 
Aritmetikos

Vyr. Tribunolas išaiški
no, kad katalikų kuni
gams į darbo pajamas 
reikia priskirti ir kleboni
jos metinė nuoma. Todėl 
Kėdainių Mokesčių Ins-

Italų policija nusikaltėlių darė su pinigais dar nėra 
pėdomis atsekė net iki Mi- žinių ir gal nebus. Jis pats 
lano ir čia juos suėmė.

BEDARBIŲ CENZĄ ŽA
DA PADARYTI Į DVI 

DIENI

pristatys bedar-

Bedarbių cenzas prasi
dės lapkričio 16 d. ir bus 
užbaigtas į dvi dieni, sako 
bedarbiu registracijos ve
dėjas John Biggers. Be
darbių registravimo an- 
kietas
biams pašto darbininkai 
ir jie jas surinks kada 
jau bus išpildytos. John 
Biggers yra Libby-Owens 
Ford Glass kompanijos 
prezidentas, kurį paskyrė 
prez. Roosevelt, kad susi
darytų štabą pagelbinin- 
kų ir padarytų bedarbiu 
cenzą. John Biggers turės 
tik 5 pagelbininkus.

j sako, kad pinigus pralei- 
! dęs dėl taxicabs.

Valstybės
Margiotti tyrinėja Marti
no liudymą, kad patyrti 
ar mayoras Shields ir 
Bethlehem viršin inkai 
tuos $30,000 nepanaudojo ! 
kyšiams.

Jeigu mayoras Shields 
būtų kaltinamas krimina
liai, tai jam nebūtų nau
jiena. Prohibicijos laikais 
jis buvo nuteistas kalėji-, 
mu už tai, kad jis norėjęs 
papirkti Federalės val
džios viršininką, kuris 
kaltino butlegerystėje.

110 METŲ PLŪGUI

KASYKLŲ SAVININKAI 
IR “STRIELČIAI” KAL

TINAMI TERORU

Rugpiūčio 15 d. sukako 
110 metų, kai išrastas ge
ležinis plūgas. Jį išrado 
Ribitvos kaime, dabarti
nėje Čekoslovakijoje, gy
venę broliai Veverkos ūki
ninkai.

Šiomis dienomis Senato 
Civilių Laisvių Komitetas 
užbaigė tyrinėjimą Har- 
lan County, Ky. terorą 
prieš darbininkus ir savo 
surinktus davinius perda
vė Grand Jury, Frankfort 
Ky. Federalio teismo vy
riausi prisiekusieji teisė
jai (Grand Jury) krimi-

i ,'t • ? ‘ . ■ jrž

ŽINIOS - ŽINELĖS Iš 
LIETUVOS

Trąšų dirbtinių suvarto
jimas paskutiniais metais 
smarkiai auga; tai rodo, 
kad ūkininkai jau darosi 
pinigingesni ir dirbtinė-, 
mis trąšomis dirvas tręšti j

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

PHONE
So. Boston

2271

Telefonas
Worcerter, 5-4335

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd, 

South Boston
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Published every Tiįcsday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Indeoendence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
— by

Bažnyčios Reikia Klausyti
Kaip kitur taip ir 

mūsų tarpe, ; 
žmonių, kartais net ir bai
gusių šiokią ar kitokią

—4
tvinksi stipriai kaip Baž- 

atsžranda nyčioje.
Laikuose, kada pasaulie

čiai barbarizmo amžiais
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN B.C. ASSOCIATION OF LABOR mokyklą, kurie mano, kad galvojo vien tik apie tai,
Entercd as second-dasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at spėriai rate of postage provided for in Section 1106 

Act of October 8, 1917, anthorised on July 12, 1918
SUBBSCRIPTION BATES: 

Domestię yearly ..........   I
Foreign yearly .......................... I
Domestic ouce per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

$4.06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams .................. $4.00
Užsieny 1 kart savaitėj metams $2250
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams .......................... $5.(X>

DARBININKAS
306 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Nauja Politiška
Painiava

Japonai negailestingai bombarduoja iš oro Kini
jos miestus. Žūva tūkstančiai ramių piliečių, tarp jų 
daug moterų ir vaikų. Tie žmonės ne kariai, tai jų 
masiniai žudymai įskaitomi į nelęistinus net karo me
tu nusižengimus. Visas pasaulis smarkiai pasipikti
no tokiu japonų elgesiu. Visur daromi griežti protes
tai, gi Tautų Lygos posėdyje visų tautų atstovai (iš
skyrus Lenkiją ir Sijamą) viešai pasmerkė japonų 
barbarybes. Kaip Į tai reaguoja japonai? Mandagiai 
bet griežtai jie pareiškia, kad bombardavimas Nan- 
kino ir kitų miestų esanti kariška būtenybė; kad ja
ponai turį užsibrėžę tikslą ne užkariauti Kiniją, bet 
tik ją nubausti; kad jei šiandie japonų armija kovo
ja Kinijos žemėje, tai tik dėlto, kad nubaustu kinus 
už sulaužytus pasižadėjimus ir pagaliau Japonija sto
janti už civilizuotų tautų reikalus, nes ji kariaujanti 
prieš gręsiantį visam pasauliui komunizmą.

Tačiau pasaulio valstybės tiems japonų pasitei
sinimams netiki ir žiūri i juos kaipo į priedangą, po 
kuria slepiasi tikrasai japonų tikslas — jei ne visai 
užkariauti Kiniją, tai bent ją tiek suklupdyti, kad vi
sados būtų Japonijos Įtakoje. Pulti kitą valstybę ne
paskelbus karo, naikinti miestus ir žudyti nekariau
jančius gyventojus — tai tokie barbarybės pasireiš
kimai, Į kuriuos net užkietėję šių dienų diplomatai 
negali abejingai žiūrėti. Taigi protestai kyla iš visų 
pusių, bet toliau protestų niekas neišdrįsta eiti. Bet 
gi Tautų Lygai reikia kaip nors situacija gelbėti. Ir 
Kinija ir Japonija yra Tautų Lygos nariai. Jiems su
sipešus, užpuolikas reikia sudrausti. Kad Japonija 
puolė pirmoji, tai liūdyja faktai. Tad Japonija reikia 
nubausti, bet neviena valstybė to daryti nesiima, žo
džiai skamba, bet akcijos nesimato. Atsižvelgta Į A- 
merika. J. Valstybės, tiesa, nėra Tautų Lygos narys, 
bet jos pritaria taikinimo ir sudraudimo politikai. Ir 
štai netikėtai Prezidentas Rooseveltas pasakė drąsią 
ir reikšmingą kalbą. Jis griežtai pasisakė už taiką, 
bet pridūrė, kad jau metas kas nors daryti, kad tarp
tautinės teisės ir sutartys būtų vykdomos. Tie žo
džiai padarė kaip tik priešginingo įspūdžio. Vieni sa
ko, kad tai stipri taikos garantija, kiti — kad tai ga
rantijai sustiprinti Prezidentas padaręs karingą mos
tą ir Įsipainiojęs i tarptautinę painiavą, nes pasaulio 
valstybės pagriebs jį už žodžio ir “mandagiai” papra
šys, kad tą garantiją išpildytų, kitais žodžiais, kad 
Rooseveltas įsipainiojo i pasaulinio karo galimybes. 
Amerikos piliečiai pradėjo nugąstauti, kad karas iš 
tiesų gali kilti. Tomis temomis eina dabar plačios dis
kusijos spaudoje ir per radio. Roosevelto šalininkai 
stengiasi tai užglostyti ir pareiškia, kad Prezidentas 
diplomatiniu atžvilgiu gal kiek ir išsišoko, bet jis 
karo nenori ir savo kalbą pasakė kaip tik toj krypty
je, kad karo galimybę užtvenktų. Kokius sumetimus 
Prezidentas bebūtų turėjęs, bet kalba išėjo, švelniau
siai tariant, labai energinga. Nestebėtina, kad sensa
cijas gaudanti spauda Įžiūrėjo čia karingą mostą, ku
rio pasėkos gali toli siekti.

Kas privertė Amerikos Prezidentą taip griežtai 
pasisakyti? Čia gali būti visokių sumetimų. Stipriau
sias (bent oficialiai) gali būti žmoniškumo principas. 
Žudymas nekaltų žmonių (kaip būdavo skerdynės ar
mėnų Turkijoj, žydų pogromai ar bolševikų žiauria- 
nvbės Rusijoj) sukelia civilizuotu valstybių protestus 
grynai humanitarinio pobūdžio. Netrūksta, tur būt, 
ir politinių sumetimų. Japonų įsigalėjimas Kinijoje 
gręsia ekonominiams baltųjų rasių interesams. Jei 
japonai tvirtai įsigyvendytų Peipinge, Shangha juj, 
Nankine, Cantone ir kituose svarbesniuose Kinijos 
miestuose, tai jie nedarvtų ceremonijų nei su anglais, 
nei su amerikiečiais, nei su prancūzais. Visus svetim
šalius jie palaipsniui išstumtų lauk. Q ten Įvestyta 
miliardai svarų, dolerių ir frankų. Už tokius dalykus 
smarkiausiai kovojama. Taigi galimas daiktas, kad 
stambieji Europos diplomatai paveikė amerikiečius, 
ir Rooseveltas pasisakė ir už savo ir už svetimus inte
resus. Netenka abejoti, kad Prezidento sumetimai ir 
jausmai patys nuoširdžiausi, bet gudruoliai (čia tai 
jau ir bolševikai) trina rankas dėl drąsaus jo nusista
tymo. Roosevelto kalba gali taiką sustiprinti, bet A- 
merikos gyventojai pradėjo susirūpinti duok Dieve, 
kad bereikalingai. K.
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Katalikų Bažnyčios tvar- kad kariaut, kovot, muš- 
ka, papročiai, nusistaty- tis, Bažnyčia buvo mokyk- 
mas, net pačios, tikėjimo la, veik tiek pat, kaip ir 
dogmos esančios atgyve
nusios, pasenėjusios, su 
dabartiniais mokslo pa
žangumo laikais nesude
rinamos ir todėl esą rei
kia daug kas reformuoti, 
pertvarkyti, sumoderninti. 
O kad Bažnyčia tvirtai 
laikosi savo dogmų, savo 
amžiais nusistovėjusios 
tvarkos ir disciplinos, tad 
jie norėtų, tas savo sugal
votas reformas pravesti 
sau valiai, kad ir prieš 
Bažnyčios norą. Ir juokin
ga. Jei su jais kalbėsi a- 
pie kokią specialią moks
lo šaką, tai jie galvoja la- vienybės ir drąsuoliam ne- 
bai teisingai, kad opė, Ii- leidžia pulti tą savo privi- 
gos ir jų gydymą turi legiją, kuri yra viena jos 
spręsti gydytojai, apie Dieviškųjų požymių, 
bylas teisėjai, juristai, a- 
pie namų, tiltų statymą 
inžinieriai, architek tai, 
technikai ir t.t. Bet kuo
met eina klausimas apie 
tikėjimo ir Bažnyčios da
lykus, tai jų manymu čia 
gali spręsti kiekvienas, 
taip kaip jo protas neša. 
Ir nekartą jų vienas kitas 
statosi tikėjimo ir Bažny
čios tvarkymo dalykuose 
geriau nusimanančiais vž

šventykla ir seniausiuose 
vienuolynuose buvo žmo
nės, kurie manė, kad dau
giau sveria knyga nekaip 
kardas. Jei vėliau apsvil
ta plačiau pasklydo po pa
saulį tai tik dėka tam, 
kad Bažnyčia ją išsaugo
jo. :

Prieš tokį niekad nesi
liaujantį pažangaus proto 
nepastovumą Bažnyčia iš
laikė nepajudinamą tikėji
mą ir tradicijų pastovu-. 
mą. Tas parodo, kodėl 
Bažnyčia taip stropiai ■ 
sergsti tikėjimo dalykuose

i
apvainikuota erškėčiais, 
kuriuos jai smeigia tie, 
kurie atsižada jos malo
nių teikiamų iš meilės.

Taika tarp Bažnyčios ir 
visuomenės Įsigyvens tuo
met, kada rimtos studijos 

Į išsklaidys prietarų uždan- 
Į galą pro kurį tikėjime at- 
! šalusi visuomenė žiūri į 
i Bažnyčią, nes Bažnyčia 
j visuomet trokšta taikos, 
ramybės ir kaip savo 
draugams taip lygiai ir 

Lietuvių pulkų steigimo komisija Smolenske priešams visokeriopos lai- 
1918 metais. Sėdi iš kairės j dešinę: Gyd. M. Nasvy-;mės ir Dievo malonių^ 
tis, ats. gen. Kubilius, ats. pulk. Gužas, puik. Įeit, Vė
gėlė. Stovi: atsargos kapitonas J. Žilinskas, ats. kap. 
V. Natkevičius, teisininkas AI. Žilinskas ir Baltušis.

mr ' i

Taika ir karas, tai dvi priešingybėj; bet taika, 
kuri nepagrįsta visuomenės širdyse ■ artimo meilės 
dvasia — pavojingiausia karo kibirkštis. > ■-. * ’

Visokiems tokiems ku
rie Bažnyčios dalykus no
rėtų perdirbti ant savo 

i protu sugalvoto kurpalio, Į 
pertraukiant Bažnyčios 
tradicijų tąsą, ar iškreipti 
tikėjimo dogmas, Bažny- 
čia sako: “Jau jūs man 
nepriklausote, nes neturi
te mano tikėiimo, mano 
gi tikėjimas yra tikėjimu, 
kuris man yra duotas ir 
pavestas išsaugoti". Baž- 

Katalikų Vyriausybę: Po- nyčia novatorių iš savo 
piežius, Kardinolus. Vys- tarpo neišvaro, ii tik kon- 
kupus, Theologus ir žino- statuoja faktą, kad jie iš 
ma, taip ^manydami labai• jos pasitraukė, išsiskyrė.

Ir pas mus yra ne ma
žai tokių, kurie savo dar- 

į bais visai taip elgesi, kad 
jokiu būdu jų katalikais 
Bažnyčia pripažinti nega
li nors jie save dar ir te- 
besivadina, o gal net ir 
skaito tikrais katalikais.

Žinoma, jei jie tai daro 
iš nežinojimo tai ir Die
vas ir Bažnyčia jiems to- 

, kią klaidą gali dovanoti į 
ir atleisti, bet jei tas da
roma vien iš puikybės, at
kaklaus užsispyrimo ar 

I kitokiais išskaičiavimais 
tai jau yra skaudus prasi
žengimas prieš Dievą ir 
Bažnyčią ne kartą prieš 

i tokius, reikalui esant pa
kartoja tinkamas baus
mes, net ir visai atskiria 
nuo Katalikų Bažnyčios ir 
neleidžia net šventintuose 
kapuose jų kūnų laidoti.

Čia kartais bereikalin
gai užmetama Bažnyčios 
netolerantiškumas; juk 
negalima reikalauti, kad

klysta. Negana ką patys 
klysta, bet dar ir kitus 
klaidina.

Katalikų 
mokslas pasižymi

Bažny č i o s 
savo 

pastovumu. Nors stebėti
nai greitai keičiasi žmo
nių papročiai, idėjos, gal
vojimo būdai, moksliškos 
teorijos ir hipotezės. Šimt
mečiai slenka į praeities 
jūres draug su savimi neš
dami likučius to, ko jau 
nėra, o kas buvo manyta, 
kad tvers amžinai, to aky
vaizdoje, sakau, tame Ka
talikų Bažnyčios pastovu
me ir vienybėje, negalima 
nepripažinti Dieviškosios į 
Apveizdos galybės rankos.

Visokių Bažnyčios prie
šų užmetinėjama papras
tai, kad tikintieji “nepa- 
žangūs” tamsūnai. Kad į 
Bažnyčią nesiskverbia jo
kios naujoviškosios švie
sos spindulėlis... Tikrai jei 
Bažnyčioje 
varžymas, 
diskusijos 
tai galima 
tokį dalykų pastovumą laiko jos skelbiamojo mo- 
opozicijos stoka. Tai būtų 
ramybė, bet ramybė mir
ties ir karsto tylėjimas. 
Bet taip nėra.

Priešingai, Bažnyčia yra 
centras, kur ko nuodug
niausia nagrinėjami klau
simai moksliški ir prak- siškai tas pat darosi ir 
tiški, labiausia rūpimi lai-Į Bažnyčioje su tais kurie 

nutraukia su jos skelbia
ma tikyba; ne turi teisės 
nusiskųsti Bažnyčia, kad 
jų nepripažįsta savaisiais 
— jie patys prie to prive
dė.

Vėtroms sukilus soduo
se pirmiausia nukrinta 
tie vaisiai, kurie jau yra 
sugedę, sukirmiję. Kluo
nuose javus vėtant vėjas 
išnešioja tik pelus, o grū
dai pasilieka. Taip ir Baž
nyčia ištikus kokioms au- 
dro m s ar persekioji
mams, pirmiausia nuo jos 
atsiskiria, pasitraukia, ir 
prieš ją bumoją, šneka vi
si tie, kurie tikėjimo da-

v •
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• vbūtų minties
galvojimas ir
draudžiamos, i Bažnyčia pripažintų sa 
būtų aiškinti j vaisiais tuos kurie nesi . i _ .. ....

Ji sau Viešpaties Kris
taus pavestąjį užduoti vi
sais amžiais vykdė, vykdo 
ir vykdys, taip kaip Baž
nyčios autoritetų yra nu
rodyta ir nurodoma. O vi
sų gerų katalikų pareiga 
yra Bažnyčios nuolankiai 
klausyti. F. V.

tykuose mažiau nusimano 
ir yra gyvenime sukirmi
ję, patvirkę, ir jiems tikė
jimas ir Bažnyčia yra taip 
kaip druska akyje, jiems 
rodanti jų netikusį gyve
nimą.

Kartais priekaištų yra 
šaltinis ir karštakraujų, 
naujovių mėgėjų, noras 
viską padaryti geriau, 
darant kitaip, nekaip kad 
jų pirmtakūnų buvo daro
ma.

Bažnyčioje pirmtakū- 
nais yra Apaštalai, Baž
nyčios Tėvai, Šventieji 
Theologai, Popiežiai, Vys
kupai ir dabartinė Baž
nyčios kunigija, kuri vis
ką aiškina sulyg Bažny
čios mokslo. O visas tų 
novatorių reformų noras 
kyla iš per daug didelio 
manymo apie save, ir savo 
proto, jėgų ir gabumų per- 
didelio įvertinimo. Jie sa
ve stato gudresniais už vi
sus Bažnyčios ištikimus 
mokslavyrius įvairių mok
slo šakų specialistus ir ti
kėjimų dalykų žinovus, 
tikėjimo dalykus bestudi
juojant pražilusius sene
lius.

Jie sako: — Bažnyčią 
turi susimodernizuoti ir 
tuomet nebūsią jokių kon
fliktų tarp Bažnyčios ir 
mokslo, tarp Bažnyčios ir 
valstybės, tarp Bažnyčios 
ir visuomenės...

Jei jie nuoširdžiai tai 
mano ką kalba, tai jų pa
tarimai labai pavėluoti. 
Nes Bažnyčia seniai yra 
ir su valstybėmis ir su 
mokslu ir su visuomene 
tvarkoje. Tik reikia kad 
kiekviena iš jų būtų savo 
vietoje ir vieni į kitų sri
tis nesikištų, vieni kitiems 
netrukdytų bet bendrai 
bendradarbiaudami didin
tų pasaulyje teisingumą, 
šviesą, dorą ir gerbūvį že
mėje o po mirties amžiną- 

i ją laimę.
Bažnyčia jau seniai yra 

katalikiška. Jos veikimas 
neaprubežiuojamas vienu 
kuriuo amžiumi, viena ku
ria epocha ar laikotarpiu, 
viena visuomene, viena 
tauta, neturi jinai kitų ri
bų, tiktai tas, kuriomis 
matuojama laikas ir erd
vė. Bažnyčia yra tai nuo
lat atviromis durimis Die
vo namai, kožnas turi tei
sę į ją įeiti;' yra šaltinis 
gyvojo vandens, kurjdek- 

!vienas turi teisę savom>-!
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vertą, ir toji žaizda nuola
tos krauju plūsta, nes yra 
kruvina Hostija, kuri nuo
lat be pertraukos aukoja
si Dievui už mus; ji yra

VILNIAUS KONFERENCIJOS 20 METO SUKAKTUVĖS
4*

Karo pradžioj Lietuvoje tvirtą pagrindą savo vei- 
veikė tiktai viena organi- kimui, žinojo ko siekti, 
zacija — komitetas nu- Nors ir dvidešimties žmo- 
kentėjusiems nuo karo nių Lietuvos Taryboje 
šelpti. Viena to komiteto i buvo įvairių pažiūrų žmo- 
dalis veikė savarankiškai nių, tačiau jie sugebėjo 
Rusijoje. Be šelpimo dar- 1918 metų vasario mėn. 16 
bo, komitetas ėmė rūpin- dieną vieningai pasirašyti 
tis švietimo bei kultūros, į ir paskelbti Lietuvos Ne- 
o vėliau ir politikos rei- priklausomybės aktą; tą 
kalais. 1917 metais komi- aktą pasirašė visi Tary- 
tetas stengėsi sušaukti bos nariai: Dr. J. Basana- 
Lietuvos konferenciją, i vičius, S. Banaitis, K. Bi- 
kurią suvažiavę iš viso zauskas, Pr. Dovydaitis, 
krašto atstovai pasisaky- M. Biržiška, P. Klimą itis, 
tų svarbiaisiais politikos kun. Petrulis, kun. Miro- 
kl rusima i r, visiems tada nas, D. Malinauskas. S. 
labiausiai rūpėjo Lietuvos Kairys, kun. J. Staugai- 
ateities klausimas.

Kol vokiečiams 
frontuose sekėsi, jie neno
rėjo nieko kalbėti ir tar
tis su lietuviais Lietuvos 
ateities klausimais; jie 
patys ruošėsi tą klausi- Vilniaus konferencija 
mą saviškai išspręsti: tur būti buvo vieningiau\ 
prijungti Lietuvą prie Vo- šia iš visų lietuviškų sei- 
kietijos, ir galas. Tačiau mų, konferencijų ar suva- 
likimas kitaip lėmė. Karas žiavimų, bet kur įvyku- 
tęsėsi, ir vokiečių pasiti- šių, kiek tai liečia Lietu- 
kėjimas savo jėgomis ma-

I
I

tis, kun. J. Šaulys, A. 
karo Smetona, S. Smilgevičius,

J. Šernas, Dr. šaulys, adv.
i J. Vileišis, J. Vailokaitis
i S. Narutavičius ir A. Stu ■

• ; ginskis.

kslo ir tvarkos. Žmogus 
kurs išsižadėdamas savo 
tautos priimdamas sveti
mos valstybės pilietybę 
negalėtų pikti ant savo 
tėvynės už tai, kad ji ne- 

i skaito jo savo sūnumi. Vi-

Į

ko dvasios ir gyvenymo 
pakraipos nustatymui, 
moralės palaikymui. Baž
nyčios Theologai ir Fhilo- 
zopai yra tai karšti, uo
lūs tyrinėtojai, kurių jo- 
kis darbas neatgrasina, 
kuriems jokia mintis nėra 
abeinga, kurie iš tobulino 
diskutavimo būdus kiek
vieno dalyko kurs gali 
rūpėti žmonių protui. Ir 
tai yra teisybė, ne vien 
tiktai tam ar kitam laiko
tarpiui, bet teisybė visuo
met, ves niekur tiek ne 
diskutuota, kaip Bažny
čioje, nes niekui* protinio 

'gyvenimo pulsas taip ne

škulį užgesinti; 
dovana, Dievo dovanota 
visai žpaonijai, 
neturi teisės ją nužeminti 
iki liglaikinių reikalų lyg
mės su antgamtiniu visą 
gėrio skriauda.

Kaip mūsų Dieviškasis 
Išganytojas, erškėčių vai
niku apvainikuotas, norė
jo numirti su išskėstomis 
ant kryžiaus rankomis ir 
atvestu šonu, tairo Bažny
čia iškelia savo pečius 
virš pasaulio, kad tam pa
laiminti. Ji tun širdį per-

yra tai

ir aiekąs

žėjo, kartu mažėjo ir vo
kiečių puikybė ir godulys- 
tė. Kai į karą stojo ir A- 
merika, vokiečiai pasidarė 
žymiai sukalbesni.

1917 metų vasarą vokie
čiai leido sušaukti Vilniu
je lietuvių konferenciją, 
tačiau į konferenciją na
riai turėjo būti kviečiami, 
bet nerenkami, nes karo 
metu rinkimų nesą galima 
daryti. Taip ir buvo pada
ryta. Buvo išsiutinėta 264 
kvietimai visuome n i n e ■ 
veikla pasižymėjusie m S; 
asmenims; į konferenciją 
atvyko 214. Ūkininkai ir 
darbininkai sudarė dau
gumą. Buvo keletas ir 
dvarininkų, paskui — gy
dytojai, mokytojai, inži
nieriai, advokatai, kuni
gai, prekybihinkai, ama
tininkai, pramonininkai. 
Taip pat čia buvo žmonės 
ir įvairiausių partijų bei 
politinių įsitikinimų — 
nuo bolševikų iki pačių 
dešiniųjų.

Tačiau, nors ir toks 
} margas konferencijos bu
vo sąstatas, konferencija 
Lietuvos politikos svar
biausiu klausimu buvo 
vieninga: konferenc i j a
vienbalsiai pasisakė už 
Lietuvos visišką Nepri
klausomybę. Net bolševi
kiška frakcija su savo va
du Eidukevičium pasisa
kė už nepriklausomybę. 
Šitoks konferencijos vie
ningumas turėjo didelės i 
reikšmės. Konferencijos; 
išrinktoji Lietuvos Tary
ba, vykdydama konferen
cijos nutarimus, turėjo

vos Nepriklausom y b ė s 
reikalą. Galimas daiktas, 
kad tą vieningumą buvo 
įkvėpusi žiauri ir nepa
kenčiama vokiečių okupa
cija. Visi troško iš tos o- 
kupacijos greičiau išsiva
duoti.

Įdomu pažymėti, kad lie
tuvių tauta savo svarbie
siems reikalams ginti pa
rodo didelių gabumų ir 
vienybės. Sakysim, 1905 
metais, rusų revoliucijos 
sūkuriuose, tiktai lietuviu 

! tauta sugebėjo Vilniuje , 
į sušaukti Lietuvos Seimą. 
Taip pat tiktai lietuviai 

11917 metų gegužės mėn. 
! Rusijoje sušaukė Petrapi- 
į lio Seimą. Taip pat tiktai 
vieni lietuviai sugebėjo ir 
vokiečių okupacijos metu 
Vilniuje sušaukti konfe
renciją.

1905 metais Vilniaus 
' Seimas teišdrįso Lietuvai 
reikalauti plačios autono- 

! mijos, o po 12 metų, 1917 
į metais, jau visi lietuvių 
suvažiavimai reikalavo 
Lietuvai Nepriklausomy
bės. Kaip maža buvo vil
ties iš cariškosios Rusijos 

i gauti autonomiją, taip dar 
I mažiau vilties buvo iš ke- 
Į no nors malonės gauti 
Lietuvai Nepriklausomy
bę. Tačiau lietuvių tauta 

i drąsiai, ryžtingai siekė 
aukšto tikslo — savo 

' krašto laisvės — ir pasie
kė štai, 1938 metais jau 
minėsime šito didžiausio 
mūsų tautos laimė jimo 20 
metų sukaktuves, kurioms 
jau dabar turime ruoštis.

Tsb.
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Aatr&dieais, Spalių 12 d., 1937

Klasta Tai Ne
♦kimo net. Knu. f. Ka*>oaiup ar kitur, ti|^ ne į savo 
kalba Ih»rl>»iiUii> ĮSutlio Progra- t brangiąją Tėvynę. Lietu- 

i vą.
i Todėl 1934 šventaisiais 
metais visa mūsų tauta 

: susirinkusį Kauiiah i I-jį 
■ tautinį Eucharistinį Kon
gresą, pasiaukojo Jėzaus 
Dieviškajai Širdžiai ir iš
kilmingai nutarė: “Lietu
vių Tauta, sutrupinusi 
šimtmečių vergijos pan
čius ir garbingai nugalė
jusi daug galingesnius už 
save priešus, dėkodama

nw»j, Spulių !» »L, MKH >». is ra- 
<M» sinties WCOFt Boston).

Būkite pasveikinti mū
sų brangieji užjūrio bro
liai ir sesers, ir būkite šir
dingiausiai pasveiki n t i 
mano ir visų jus mylinčių, 
tėvynėje gyvenančių lie
tuvių.

Jau 17 metų prabėgo 
nuo to'laiko, kai savo a- 
kimis mačiau Vilniaus 
mieste maršuojančią mū
sų narsiąją kariuomenę. Dievui už atgautą laisvę 
Gražiai skambėjo jų dai- ir prašydama saugoti? ir 
nos — sutartinės aplink globoti per amžius laisvą 
Gedimino pilį, kurs iškil
mingai plevėsavo mūsų 
trispalvė vėliava. Lenkai 
buvo nugalėti. Vilnius bu
vo mūsų!

Tuomet piktaš lenkas 
griebėsi klastos ir išplėšė 
mūsų širdį — Vilnių. Ta
čiau klasta tai ne pergalė. 
Visas pasaulis žino, kad 
teisybė mūsų pusėje; — 
mes tad tebesame nugalė
tojai!

Kas yra tikrasis nugalė
tojas?
— Kai ties Giedraičiais 

buvo sutriuškinta Želigov
skio galybė, tai lenkai 
galvotrūkčiais bėgo Var
šuvos link, palikdami už
muštuosius bei sužeistuo
sius. Vienas mūsų, karei
vis mato ežere skęstantį 
lenką. Tuojau meta gink
lus, puola vandenin, ir iš
traukia nelaimingąjį. Ta
da lenkas klastingai išsi
traukia iš kišenės revolve
rį, nušauna savo išgelbė
toją lietuvį ir tamsoje pa
bėga. Tačiau kiekvienam 
aišku, kad žuvęs mūsų 
karžygys yra tikrasis, 
garbingasis nugalėtojas. 
Jis yra nugalėtojas, nes jo 
širdy degė meilė.

Kai prieš keletą metų 
buvo nutarta Kaune Karo 
Muziejaus sodnely palai
doti prie paminklo neži
nomąjį Lietuvos kareivį ir 
kai kovos laukuose buvo 
atkastas nežinomojo kar
žygio kūnas, I

• v

Atskiro Lietuviu Bataliono Vitebske štabas, prieš grįžtant į Lietuvą 1918 m
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ir nepriklausomą Lietu
vos valstybę, stato Kaune 
Kristaus Prisikėlimo baž
nyčią
sikėlimo symboli 
didžio jame altoriu je bus 
padėti- šventieii mūsų tau
tos įžadų dokumentai: 
tautos pasiaukoiimas Jė
zaus Širdžiai ir šventosios 
mūsų tautos knygos, i ku
rias rašosi dešimtimis tū
kstančių mylinčių Dievą 
ir Tėvynę lietuvių.

i Dabartiniu laiku jau 
stiebiasi į padanges mūsų 
paminklinei Prisikėlimo 
bažnyčios statomieji bok-I v; štai, kurie amžiais

j liudyti.
: šventoji žemė, 
viai — tikrieji 
tėvynės vaikai.

Su tomis
tautos knygomis aš atvy
kau pas jus, mūsų bran
gieji užjūrio broliai ir se
sutės. — su jumis pasi
matyti. su jumis pasikal
bėti. jūsų vardus ir pa
vardes įrašyti į šventąsias 
brangiosios Lietuvos kny
gas. Tas knygas parvešiu 
tėvynėn ir padėsiu mūsų 
tautos šventovės altorium 
kaipo jūsų neužgesinamos 
Dievo ir tėvynės meilės 
ženklą. Atvykę apsilanky
ti savo tėvynės jūs patys 
savo akimis tai pamatysi
te.

»
I

mūsų tautos pri-
* Tenai

Kaip Atrodo Dabartine Lenkija
Kun. Dr. J. B. Končius pa- su auklėtojais: “Polskie 
sakoja kelionės įspūdžius zgrom. naucz.”, turinti a- 
XX Amžiaus bendradar

biui

pie milijoną vaikų nelan
ko mokyklų.

Urbanistiniu atžvilgiu 
reikia konstatuoti Varšu
vos išaugimą: turi gražių 
parkų, puikių gėlynų ir 
jau apie 1.200.000 gyven
tojų.
— Politiniu atžvilgiu, — 

kalbėjo toliau dr. J. B. 
Končius, — kaip jau gali
ma spręsti iš ūkininkų su
kilimų, daug vra tokių, 
kurie vyriausybe,

esamu režimu nepaten
kinti.

Po Pilsudskio sumažėjo 
centralizacija. Kad Rydz- 
Smigly galėtų parodyti 
toki tvirtą kumšti, koks 
buvo Pilsudskio, nemano
ma.

Kas liečia užsienį, tai 
‘ i nuotaika la-

literatūra, 
sustiprėjo 

Ukrai-

Viskantas ir k. Rezultata 
— pasirašiusieji gavo po 
100 — 150 zlotų pabaudos

— Ne ką lengvesnė ii 
ukrainiečių padėtis, nors 
persekiojimai sukėlė etai 
didesnį jų judėjimą. Lvo
ve iki 1935 m. buvo tik 
vienas dienraštis ukrai
niečių kalba, dabar — 3 
Ukrainiečių 
savaitinukai
plačiai skaitomi.
Kiečių uniotų dvasinė aka
demija Lvove turi per 30C 
klieriku, o yra ir dar dvi 
jų seminarijos. Gimnazijų 
turi apie 10. Tik lenkai 
sukliudė metrop. Szeptyc- 
kio pastangas atidaryti jų 
tautini universitetą. Uk
rainiečiai persekiojami, 
valdiškų vietų negauna. 
Būna net tokių kuriozų: 
vizituojančius vyskupus 
ukrainiečiai sutinka su 
papuoštais vartais, su rai
teliais. Lenkų vyriausybė 
net neįspėjusi ir oficialiai 
neuždraudusi dažnai

pasiunčia ulonus su kul
kosvydžiais ir vaiko be
ginklius ukrainiečius.

Vienoj bažnyčioj vysku
pui sakant ukrainietišką 
pamokslą lenkai sviedė į 
akis butelį su smėliu, pa
leido akmeniu, tik vienas 
ukrainietis, tą pastebėjęs, 
sulaikė bažnytine vėliava. 
Po tokių .įvykių lenkų 
spauda puola ir vyskupus 
neva už agitavimą, bet uk
rainiečiai. su kuriais kal
bėjau, sakė nieką prieš
valstybinio negirdėję. Bū
na dar blogiau. Pav., Brze- 
zanuose, Barasce ir k. len
kai darė vadinamas paei
ti kac i jas: užplūdusi ka
riuomenė visus jaunus 
vyrus plakė taip baisiai, 
kad paleido kruvinus, su 
iškapotais raumenimis. 
Ukrainiečiai nufotografa
vo plaktųjų žaizdas ir iš
leido Prahoje iliustruotą 
knygą: “Amžinai Lenki- 
jos "ūdai”. Tos pacifikaci- 
jos dėl įvairiu priežasčių 
daromos ir dabar. Ukrai
niečiams neleidžia pirkti 
žemės. Prie austru jie tu
rėjo 3.609 mokvklų, o da
bar tik apie 200. Prie aus
trų oficialės iškabos buvo 
austrų ir ukrainiečių kal
bomis, dabar tik lenkų. 
Tačiau ukrainiečiai, dide
li entuziastai, ypač šiemet. 
Šiemet sueina 100 metų 
nuo mirties kun. šaškievi- 
čio, kurs išplėtė ukrainie- 
tiškos literatūros vartoji
mą, šiemet sueina 200 me
tų kaip Ukraina pavesta 
Dievo Motinos globai, šie
met Haliče atkasė savo 
kunigaikščio Jaroslavo 
statytą katedrą ir rado jo 
kūną. Prie jo tūkstančiais 
keliauna. Tas religinis ju
dėjimas, su jungtas su tau
tiniu, nepaprastai pakelia 
jų nuotaiką. J. Daugailis.

I

v •mės. Kadangi kitų uždar
bių nėra, tai tenka kęsti visuomenės ......___ .....
didelis skurdas. Pastarai- kiaušiai palanki prancfi- 
siais laikais nepatenkinti. , jams. Lenkai jaučia, kad 
ūkininkai Krokuvos ir prancūzai juos remia ir y- 
Lvovo apylinkėse padarė ra nuoširdžiausi jų bičiu- 
sukilimus prieš valdžią. j^į
buvo kruvinų susirėmimų. Vokietijos atžvilgiu ou- 
Oficialiais daviniais žuvo i sistatę labai neigiamai. 
41, sužeistų apie 100. Dau- gevejk kiekvienas lenkas 
gelis pateko į kalėjimus. ir tiki posakj: 
Skurdas pasireiškia ir 
miestuose neišskiriant nėipolaį niebędzie’ memeni 

bratem.
Spaudos pranešimai apie 

lenkų persekiojimus Dan
cige, Vokiečių Silezijoj 
dar labiau didina Lenki
jos nusistatymą prieš vo
kiečius. Rusijai irgi jau
čiamas nepalankumas. Ar
čiau bolševikų sienos di
desnis prieš juos nusista
tymas, negu Katovicuosė 
ar kitose industrijos sri
tyse. Ūki-kolchozų san
tvarką.

Galicijos, Pozna nes, 
Varšuvos lenkai, kiek te
ko kalbėtis, daugumoj a- 
pie lietuvius atsiliepia pa
lankiai, ir beveik kiekvie
nas išreiškia didelį apgai
lestavimą, kad nėra diplo
matinių santykių. Jie taip 
kalbėjo nežinodami, kad 
aš lietuvis. Traukiny tarp 
Lvovo ir Vilniaus susiti
kau su viena iš Galicijos 
kilusia ir Volynijoj dir
bančia mokytoja. Ji pasa
kojo, esanti susidomėjusi 
lietuviais, norėtų su kuo 
nors susipažinti. Atostogų 
metu bevažinėdama užsie
ny Gace pažinusi viena 
lietuvaitę studentę, bet ši 
nepadavusi jai rankos, sa
kydama — nepaduosianti 
rankos tiems, kurie pa
grobė Vilnių. Mokytoja 
aiškino, ne jos gi kaltė, 
kad politikai ir kariai Vil
nių. Mokytoja aiškino, ne 
jos gi kaltė, kad politikai 
ir kariai Vilnių paėmė. 
Po ilgesnio pasikalbėjimo 
ji pripažino, kad Vilnius 
turėtų priklausyti Lietu
vai. Visą pasikalbėjimo 
metą ji nežinojo, kad aš 
lietuvis. Iš to supratau, 
kad

Lenkijos gilumoj yra 
daug simpatijų Lietuvai.
Vilniaus krašte — prie

šingai. Čia lenkai sistema- 
tingai varo antilietuviš
ką popagandą su stipria 
šmeižtų doze. Beliko tik 
viena lietuvių gimnazija 
(dabar su 300 mokinių. 
Daugelis čia, į Vilnių, per-j 
sikėlė, uždarius gimn. 
Švenčionyse), šiemet ne
tvirtino penkių bet. mo
kytojų kaip negavusių iš 
adm. organų “swiadectwo 
moralnosci”, nors jokių 
nusikaltimų jiems primes
ti negali). Lietuviams ne
duoda; įsigyti žemės skly
pų. Lieta vį& pasiuntė pre
zidentui memorialą, po 
kuriuo pasirašė K. Stasys, 

į kun. Čibiras, kun. Bieliau-

pie 50 tūkst. narių, yra 
masonerijos įtakoj. Nora 
jie viešai nevaro antireli
ginės propagandos, bet 
nepraktikuodami religi
jos, duoda neigiamą pa
vyzdį. Tuo dabar labai su
sirūpinta. Kat. Akcijos ir 
studentijos veikimas pa
darė, kad naujai paskir
tas švietimo ministeris

Keletą valandų prieš iš
einant traukiniui sū ame
rikiečiu lietuviu sėdėjome 
kvapsniuose Pažaislio pu
šynuose.
— Daktaras daugiau 

kaip porą savaičių važinė- 
jote po Lenkiją, kalbėjo
tės su vadovaujančiais as- nebeproteguoja tos sąiun- 
menimis. Koks įspūdis?

— Man visų pirma buvo cijos centro vaid. 
idomu patirti dvasinė 
krašto padėtis. Bažnyčios 
ir Valstybės santykiai ten 
komplikuoti. Katalikų ak
cija išplėtota gana gerai 
ir veikia laisvai. Kiekvie
na vyskupija turi save 
K. A. namus, prie kuriu

Į turi sales, kai kur net ir 
I kino. LerJkijos vyskupai 
j aktyviai dalyvauja K. A. gerėja, 
i veikime. Kiekvienoj die 
i cezijoj yra vyskupo skirti 
direktoriai ' — . kunigai, 

i Daug dėmesio kreipiama 
į pasaulėžiūros platinimą 
per spaudą ir 
Kiekvienais metais jie iš
kelia vieną opiausiti klau
simų. Sakysim šiemet jų 
šūkis: “Mes norime Dievo 
mokyklose”, 
skaitos nukreipti ta te
ma. Net išleidžiama dide i 
lė knyga — santrauka 
konferencijų, rezoliucijų seniai pasirodęs 
tuo klausimu.

Katalikai, ypač studen- šimtų tūkstančių tiražą, 
tai, daro viešas manifes- Šiaipjau bažnyčios pri
tari jas. pildytos, daug vyrų, jau-

Pirmoji tokia didelė de- nuomenės. Vyrai inteli- 
monstracija buvo 1935 gentai net tramvajuose 
metais. Čenstakavoie 3U važiuodami kelia ties baž- 
29.000 dalyvių. Čia jie pa- nyčia kepures. Bažnyčia 
darė viešą ir iškilmingą jaučiasi organizuota jėga, 
ištikimybės priesaiką tau-; su kuria turi skaitytis ir 
tad ir Dievui. Tas jų indė- vyriausybė, nors ji maso- 
jimas labai teigiamai pa- niška.

— Kokia Lenkijos ūkine

I

I
turės 

kad Lietuva — 
kad lietu- 
Dievo ir

I

šventomis.
i

Kartu pamatysite, kaip 
Žygro”kū‘naš,”"ta7 ant jo kas vakar^ užšvis mūsų 
kaklo buvo rastas Rožan- )a".tos šventovėje — Prisi- 
čius. Taip jis su savo Ro- bažnyčioje tūks-
žančium ir buvo palaido
tas amžinos garbės kape 
prie Karo Muziejaus, kur 
dabar nuolatos beriama 
tūkstančiai gėlių ir vaini-

; tūks
tančiai šviesų, ugnimi su
žibės į padanges iškeltas 
mūsų tautos pergalės žen
klas — kryžius ir skris 
dangun malda už bran- 

ku.’ Teisinga’ Taip ‘gertta- siąla U?tuv« ,ir ?ž, vis?3 
mi tikrieji nugalėtojai. J03103 3unus ir d«eteris. 
Taja karžygiu dvasia at- ltaiP Lietuvoje esančius, 
vaduosime ir mūsų sostl-;talP Amerikoje ir visame 
ne Vilnių. pasauly. Ir vėl musų brau-

Anais baisiais kovų už i S* tėvynė bus šventoji 
mūsų laisvę laikais, tikrie- Lietuva.
ji karžygiai savanoriai | Apie tai daugiau papa- 
buvo tie, kurių krūtinėse šakosiu, pas jus apsrTan- 
degė Dievo ir tėvynės mei- kydamas.
lė. Kas Dievo širdy netu-( Iki malonaus pastmaty- 
rėjo, tas žiūrėjo į Mask-imo!

josios sūnūs ir dukteris.

KOLEGIJA HĖMĖJtJ SEIMAS

i

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 jatfnimas ir 
jojo ateitis, skaitlingai dalyvauti šiame seime. Rėmė
ju skyriai iš anksto privalo padaryti priešseiminius 
susirinkimus, išrinkti seimui atstovus ir nuskirti, su
lig savo išgalia, finansinę kolegijai paramą.

Seime gali dalyvauti kiekvienas, kuriam Maria

I

Jak swiat swiatem

napofio Kolegijas darbas yra arti širdies. „n. 
Knn. Jonas Vaitekūnas, 
Kolegijos Rėmėjų Pirmininkas.

' Varšuvos. . Elgetų, ypač 
į Krokuvoj, Vilniuj, Lvove 
yra tiek daug,, kad nega
lima praeiti kvartalo, ne
sutikus besiskundžiančių, 
kad esą alkani ir prašo 
pagalbos.

Lenkijos aristokratija, 
kaip ir senovės laikais, 
plačiai gyvena ir, matyt, 
visai nekreipia dėmesio į 
mažažemių ir darbininkų 
skurdą. Dvarų reforma. 

1 tokia kaip Lietuvoj, nepa- 
I daryta. Šiemet vyriausy
bė patarė dvarininkams ir 
daro spaudimą, kad jie iš- 

j pardavinėtų dvarus. Kai 
kurie dvarininkai tą daro.

Prekyba visoj Lenkijoj 
arti 99% žydų rankose. 
Varšuvoj žydų 40cr<, Kro
kuvoj, Lvove 39 7. Maž
daug toks pat procentas 
ir kitur. Paskutiniais me
tais pasireiškė smarkus 
antisemitinis judėjimas. 
Kai kur didelis įtempi
mas. Lenkai jaunuoliai 
mieste ir stotyse šaukia 
viešai “Važiuokite į Pa
lestiną !”

Vienur kitur žydams 
daužo langus, parduotu-) 
ves pintiną atsišauki
mus, kad niekas neitų 

pirkti pas žydus.
Susidariusi taip nejauki 
atmosfera žydų atžvilgio, 
kad šie laukia kruvini! 
pogromų. Įdomu pastebe- 

I ti, kad niekur nėra taip ti
pingų žydų, kaip Lenki
joj — su senoviniais dra
bužiais ir peisais-.

Lenkijoje viskas gan: 
brangu, ypač produktai 
žymiai brangesni negu 
Lietuvoje. Šiemet rytinėj 
daly buvo didelis neder
lius ir skurdas, ypač Vo- 
lynijoj. Rugiai brangesni, 
kaip pasaulinėj rinkoj. 
Miškai labai kertami. Nuo 
Lunimeco iki Vihuaus vi
sos stotys miškų srityse 
apverstos miško medžia
ga eksportui. Didelių ir 
gerų miškų visoj kelionėj 
niekur nepastebėjau.
— Įdomu, kaip su kultū

riniu gyveniniu?
— Pagrindiniai to klau
simo išstudijuoti negalė
jau. Galiu tik pasakyti, 
kad universitetuose moks
las gerai pastatytas. Ka
talikai turi savo universi
tetą Liubline. Tačiau mo
kyklų. finklas . nėra taip 
gerai sutvarkytas, kad vi- 

, sur būtų galina įvesti pri
valomą mokymą. Dėl to,_________ ,__________
kaip sakė patys lenkai, a-lskas, kun. Taškūnas, kun.

I 
I 
I

gos. Seniau tos organiza- I 
nariai 

gaudavo atlyginimą už 
jiems skirtas valstybines 
vietas, nors jie būdavo 
nuolatinėse atostogose ir 
užsiimdavo tik oganizaci- 
niais reikalais . Dabar tų 
privilegijų jie nebeturi. 
Kat. mokytojų sąjunga 
turi mažesnį narių skai
čių, nors dabar padėtis

Vyriausybėje, ypač cen
tro, apie 90'T žmonių yra 
Lenkijos ’ auklėtiniai ir, 
kaip rašo “Masonerija w 
Polsce”, yra daugumoj 

paskaitas, kitados buvusios rusiškos 
masonai.

Spauda labiausiai įsiga
lėjusi bespalvė, ameriko
niškai tariant — biznie- 

Spauda. pa- riška. Čia žymią įtaką tu
ri žydai. Katalikų spauda 
pastaraisiais laikais pra
dėjo žymiai stiprėti. Ne- 

“Maly 
dziennik” jau turi kelių

i

• v

veikė jaunuosius inteli
gentus. net vyriausybės padėtis? 
narius. Mokyklose prade- ; — Nei vienam krašte, 
ta daugiau respektuoti kuriuos teko per šios va- 
katalikų teises. saros ketvertą mėnesių

Kariuofnenėj religinis aplankyti, nepastebėjau 
momentas ne paskutinėj tokio skurdo, kaip Lenki- 
vietoj.

Šf pavasari Tarnavę be- 
vo surengto* rekolekci

jos karininkams.----- . . . r

noj.
Didžiausias sku r d a s 
Krokuvos, Lvovo ir Vil

niaus apylinkėse, 
žiūrėti į su vargu- 

ir pusiau išbadėju-
Praėjo su dideliu pasiseki- Gaila
rara.

Liaudies 
. sluoksniai 
kinti savo padėtimi ir tuose 
greitai pasiduotų radika- stebėjau šimtus neturtin- 
lioms- agitacijoms, pav.. gų, apdriskusių moterų, 
komunizmui, bet ju tiky- su didžiausiais maišais 
biniai įsitikiniMai nuo to 
prilaiką Vienas iš arki-' 
vyskupu naan pareiškė,1 
kad jei tokia skurdi be
darbių ir mažažemių pa
dėtis nepagerės, tai prole
tariatomasės gali nueiti 
pavojingais keliais, nors 
šiuo metu liaudis giliai ti
kinti.

Pavojingesnis dalykas'

Į sius
neturtingieji sius žmones, ypač Kroku-i 

yra nepaten- voj ir Lvove. Tuose mies- 
savo padėtimi ir tuose turgaus dienomis

-

• v
ir drobulių ryšuliais ant 
nugarų, iš namų net po 6 
— 10 km. nešančias dar
žoves, bulves ir kitus pro
duktus. Su jomis teko kal
bėtis —jos priveistos taip 
vargti, nes kitaip negalės 

(.nusipirkti nei druskos, 
nei cukraus. Minėtose a- 
pylinkėse daugelis ūkinin
kų turi apie 1—2 ha Že-

r

i

i

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

Šv. Augustinas

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ
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Chicagos ir Minersvilles,

PADĖKA
Šv. Kazimiero Seserys. I

I

I

t

v •

ir 
ir

LAWRENCE, MASS.

Visą tai gi- dailų papuošimą kapo.
Dėkojame dienraščiui 

•; “Draugui”, jo redaktoriui

BROOKLYN. N. Y.

čio 20 d., 8 Magazine St., 
Mass. Kaip 

suda-

ou get Big-Set Performanee 
in Emerson's small radio. 

Sold on EASY TERMS.

KONS. DAUŽVARDIS IR 
TEISĖJAS ZURIS DĄLY- 

VAVO “JAUNIMO” 
SUKAKTUVĖSE

B. Zeinoriams ir inž. A 
Thorp. Minesvillej, Pa 
grabnešiams: L. Miliui, G 
Tamalavage, A. Zigmon- 
dui, P. Spudai, C. Wynos-

I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Mūsų liūdesio valandoj, 
mirus mylimai Seselei M. 
Scholastikai, atjautėm Jū- kiui, G. Venskui ir Miner- 
sų brangūs prieteliai, di-^svilles graboriui J. Pau- 
delę užuojautą ir gailės- lauskui. Chicagos grabo- 
tingą širdį, kuri pasireiš- riui A. Petkui už tvarkin- 
kė Jūsų gyvu žodžiu, gą patarnavimą ir kapų 
spauda, telegramais, pa- užvaizdai p. J. Krušai už 
tarnavimais. ”
liai įvertiname, ir nuošir-j 
džiai dėkojame.

Ypačiai dėkingos esame L. Šimučiui ir bendradar- 
gerb. kunigams Chicago. biams už apibudinimą ve- 
111., ir Minersville, Pa., už lionės darbuotę-gyvenimą. 
atlaikymą Šv. Mišių ir da- Žurnalistui S. Piežai už 
lyvavimą laidotuvėse. Chi- aprašymą anglų spaudoje, 
cagos kunigams: kapelio
nui B. Urbai, J. Jakaičiui, j Pa., žmonėms už taip gau-į 
Tėvij Mari jonų Provinci- šiai lankiusiems karstą, už 
jolui, A. Skripkai, I. AI- Šv. Mišių aukas, maldas, 
bavičiui, H. Vaičiūnui, A. dalyvavusiems laidotuvių 
Baltučiui, J. Paškauskui, pamaldose ir palydėju- 
A. Linkui, M. Švarliui, V.įsiems į kapus velionę, rei-į 
Černauskui, P. Katauskui, škiame giliausią padėką 
P. Lukošiui, J. Juškai, S. maldomis.

i

Chicago, III. — šeštadie
nio vakare, saliu 2 d., pri
sirinko pilna West Side 
svetainė gražaus jaunimo, 
paminėti vienu metu ‘Jau
nimo’ laikraščio sukaktį.

Apart trumpaus nrog- 
ramo, kurį sudarė lietu
vaitės • šokikės, Lillian 
Cinskaitė ir Julia Katkus- 
kaitė, ir trofijų išdalini
mų, nuoširdžius linkėji
mus suteikė Lietuvos 

j Konsulas, p. Daužvardis, 
ir teisėjas J. T. Zuris.

Tarpe publikos buvo 
matyt konsulo žmona, p. 
Daužvardienė, kun. J. Ur
bonavičius, Ieva Lukošiū
tė, Roosevelt Furn. Co. 
savininkas, J. Bertulis, 
red. J. Poška, adv. Savic-! 
kas, adv. Lapinskas ir į 
daug kitų svečių.

Rep.

motma Uršė, pp. Simu- 
kauskai, pp. švedai. Išlei
stuvės buvo linksmios ir 
įspūdingos. Visi nuošir
džiai pasikalbėjo ir vieni 
kitiems linkėjo geriausių 
sėkmių. Sudainuota kele
tą gražių lietuviškų dai
nų. Lietuviškos dainos šių 
įspūdžių rašytoją labai 
sujaudino. Dėkoju pp. 
Vincui Klimui už vaišes 
ir sukvietimą tokių gar
bingų svečių ir viešnių.

Gaučui, M. Carolt, ir kun. 
Vaitkevičiui už Įspūdingą 
pamokslą.

Kunigams dalyvavu
siems Minersvillej, Pa. — 
klebonui kun. K. Klevins- 
kui, ir jo asistentui kun. 
V. Ažukui; Shenandoah, 
Pa. klebonui, kun. J. Ka
raliui; St. Clair. Pa. kle
bonui. kun. V. Matulai-I

Šiuomi reiškiame gilios 
padėkos žodžius visiems 
prisidėjusiems prie laido
jimo mano žmonos, mūsų 
motinėlės ir tetos a. a. 
Kazimieros Bložienės. Dė
kojame už dvasinius bu
kietus (šv. mišias), gėles 
ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Dėkojame kleb. kun. J. A- 
leksiūnui už pamaldas 
bažnyčioje ir dvasinę pa- 
gelbą; ačiū graboriui J. 
Garšvai už malonų patar- 
navima. Dar kartą dėko
jame visiems.

ryti busą- ir iškilmingai ' Nuliūdę
Mykolas Bložis, sūnus 

dukteris Bložiai 
Terebeizai.

Į “Darbininko” Metinį 
Baliu Organizuoja Bus’ą

Teko nugirsti, kad Law- 
renciečiai yra labai susi
domėję metiniu “Darbi- 

•” parengimu — ba-čiuiu Tamaųua, Pa. klebo- n^nko
nui, kun. J. Sukevičiui: 1jumZ?’Jril».vyks .!apįri’ 
New Philadelphia, Pa. a- ’
ssistentui kun. J. Gaudin-, Cambridge, 
skui, ir kun. W. Drobrow- girdėti, jie tariasi 
skiui. J

Altoriaus tarnautojams atvykti i metinį Darbinin- 
už gražų patarnavimą ir k2 ’ s°kius._ Gražus 
gerb. vargonininkams: užsimojimas! Butų gera. 
B. Janušauskui ir A. Rai-?kad.ir kltos kolonijos or-, 
lai už prisidėjimą prie lai- ganizuotų bus us. Rap. 
dotuvių pamaldų. ' į

Ačiū už malonų pašiau-į 
kavimą grabnešiams: L. 
Šimučiui., “Draugo” re
daktoriui, komp. A. Po
ciui, A. Alešauskui, P. ir

KLIMO (SPŪDŽIAI IŠ 
LIETUVOS

fl
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EDW. V. WARAB0W
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GFABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NORWOOD. MASS 
TEL Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brockton 2005

IR

j Hudsoniečiai sužinoję, 
kad “Darbininko” metinis 
balius ir šokiai įvyks lap
kričio 20 dieną jau prade
da bruzdėti ir prie jo ruo
štis. Kiek teko patirti, pa
nelė Julė Stonytė kelioms 
draugijoms įteikė nakvie- 

j timo laiškus ir užkvietė 
jas dalyvauti. Ypač, jau- 

i nimas yra parengimu in
teresuotas. P-lės Stonytės 
manymu, Hudsonie č i a i 
gali sudaryti pilna bus’a.

X.

I CREMO ALE

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

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Į

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

Lietuvoje man labai ma
lonu svečiuotis pas savuo
sius. Ypatingai graži 
gamta ir gausus lietuvių Į 
suvažiavimas į atlaidus. į 
Visur pilni vieškeliai va
žiuojančių į atlaidus. Tas 
parodo, kad lietuviai Lie
tuvoj tebėra Dievo malo
nėje. Vasaros metu dirba i 
sunkiai, o žiūrėk, užbaigę 
darbą, šventadieniais va
žiuoja padėkoti Dievui už 
visas malones. Lietuvos 
bažnyčiose nėra tokių sė
dynių, kaip mes turime 
Amerikoje, bet jie visi pa
tenkinti. Jeigu būtų baž
nyčiose sėdynės, tai žmo
nės nesutilptų. Lietuvos 
bažnytinės procesijos la
bai įspūdingos. Patariu 
visiems aplankyti Lietu
vą.

Belankydamas lietuvius 
kaimiečius, teko apsilan
kyti pas vieną įdomų ūki
ninką, p. Rauliną Jurkonį, 
Kiškeliškių vienki e m y, 
Jezno valšč. ir par., Aly-į 
taus apskričio. Jis ir joj 
žmona jau apie 70 metų 
amžiaus. Ūkininkas Jur- 
konis aprodė man visą sa
vo ūkį, na ir parodė du 
karstu, nudažytus ir pa
statytus šalę vienas kito. 
Klausiu kas čia? Tai sa
ko: “vienas mano, o kitas 
mano žmonos. Aš pats 
juos padirbau, ir kada 
man reikės, tai aš žinau, 
kad turiu gatavus. Aš sa
vame jau buvau ir atsigu
lęs, o mano žmona tai bi
jo eiti atsigulti”. Taip pa
sakojo man p. Jurkonis. 
Tas parodo, kad Lietuvos 
lietuviai ir mirti yra pa
siruošę.

Rugpiūčio 5 d. man te
ko būti Jezno miestely, 
jomarke, kur pamačiau, 
kad žmoneliai mėgsta iš
sitraukti, o išsitraukę peš
tis už mažmožius. Tai vis 
liekanos senovės Lietuvos, 
kada ją dar valdė rusas.

v •

PIALEKONISI
Šiame kaime pas ūki

ninką Vincą Klimą, rug
piūčio 29 d. įvyko p. Jur
gio Klimo, parvykusio iš 
Amerikos išleistuvės. Da
lyvavo Jezno par. klebo
nas prelatas Vincas Vai
čiulis, pulk. J. Acas su 
žmona, Lietuvos techni
kas p. J. Saikevičius su 
žmona, pp. Klimai ir jų

WHh the Am 
miracle 

C H A M g g n., 
(M-nie“ .nd;n,,

r*volutiohary .nv8n 
:r rnce dynamlc 

Ac°Ultica| 
tlen-s and 

*o«ce and ;n. 
*cnes and 
recePtion 

ly Re-creates

tion r:- 

‘Pealcer. 
chamber 

equalizes 
ins+rument
- a I a n c e s* 

r°cm. Virtuali.throughcut the
the Artijt in Your Home."

Other New EMERSOH 
Features

I. Emerson Micro-Selector brings 
s".“": e™an and

2- IX, ®jyMLOID
’• To.*r r' ^lur* Con,~l -"d 

Tor» Confrol 
reception.

4. Handsome Styling. Hand-rubbed 
cabinets.

5. There are Emerson se+s for
every pumose and e .

EMERSOn Model
**'ube AC "
^oodcasts, Aq p^"Odyne; American

,Ce Amateu,
and a • AI1 Poli'

" Stat;ons.IŠ KLIMU ŠIAUDINĖS 
PASTOGĖS

Krasaukiškių kai m e, 
Stakliškių parapijoj, pp. 
Klimų sodyboje įvyko 
kryžiaus pašventinimas. 
Kryžius buvo pastatytas 
atminti mirusį a. a. Ado
mą Klimą. Bet per tiek 
metų kryžius paseno. Tai
gi grįžęs iš Amerikos Ur
šės Klimienės sūnus Jur
gis kryžių atnaujino — 
nudažė. Kryžiaus šventi
nimas įvyko7 rugsėjo 5 d. 
Šventino Stakliškių kle
bonas prelatas VI. Jezuke- 
vičius. Po pašventinimo 
pp. Klimų namuose įvyko 
bankietas, kuriame daly
vavo Jezno par. kleb. pre
latas Vincas Vaičiulis, bu
vęs tos parapijos kleb. 
kun. Galaunė, Stakliškių 
kleb. prel. VI. Jezukevi- 
čius, vikaras kun. Leonas 
Jakubauskas, deakonas 
Vincas Andriulevičius, pp. 
V. Klimai su žmona, p. A- 
domas Simukauskas su 
žmona, p. Pranas Švedas 
su žmona, p. Jurgis Du- 
kavičius su žmona, p. Jo
nas Labukas su žmona, p. 
Gelbuda su žmona, p. Juo
zas Andriulevičius su 
žmona, p. Juozas Saike- 
vičius su žmona, p. Ado
mas Kurmanavičius su 
žmona, Stakliškių vargo
nininkas p. Vincas Tūla, 
Stakliškių mokytojas J. 
Kaminckas, p.p. Seveikai 
ir šių žinučių rašėjas Jur
gis Klimas ir kiti.

Visi linksmai praleido 
laiką. Pasakyta gražių 
kalbelių. Visi linkėjo ame
rikiečiui Jurgiui Klimui 
geriausių sėkmių. Kalbė
tojai, ypač dvasiškiai pra-! 
se Jurgio Klimo, kad jis; kričio bendrai su Centru prakal- 
grįžęs į jung. Valstybes bą bei debatą reikalais maršru- 
pasveikintų visus lietu- tas, todėl prašomos visos LDS 
vius, kurie brangina savo kuopos savo susirinkimuose prieš 
šventą tikėjimą ir kurie vyksiant į apskričio suvažiavimą 
myli savo tėvynę Lietuvą, nusitarti pageidavimą, kokią die-

Taigl brangūs broliai ir (įprantama sekmadienį) no- 
sesutes, amerikiečiai pra- Į 
šau priimti šiuos sveikini
mus iš tėvynės Lietuvos.

Lietuvoje amerikiečiai 
lietuviai yra gerbiami ir 
įvertinami.

Jurgis Klimas.
Redakcijos prierašas: 

Dėkojame p. Jurgiui Kli
mui už sveikinimus ir lin-
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EMERSOH 
Model 9-157 

AC-DC—plays everywhere. 
American Broadcasts and 
Police calls. Modern Bake- 
l.te cabinet with many new 
features.

Here's an Ideal 
'2nd’* Sėt for 

Your Home
^or living room, bed- 
room, children's room,

— or f°r Your 
office. Come in and 
see how Emerson Radio 
mee+s every wi*h of the 
family.

EMERŠbN * 
Model R-156

5-Tube AC Superhatarodyna 
sėt wrth aH advanca faaturai. 
American BroadcarH, All 
rolice Banda. Amateur and 
Aerop:ana Stationa.

UNION ELECTRICAL SUPPLY Co. Ine. 

92 High street Boston, Mass.
Samual Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas

Telefonas LIBerty 2337

kėjimUS. La.i Dievulis lai- važiavimą, nes bus renkama ko- Į Profesionalai, biznieriai, pramonin- 
-rvUna Tnmc+n ; misiia dėl Analrrimn I kai> kurle skelbiasi “Darbininke” tik

rai verti skaitytojų paramos.mina Tamstą kelionėje į 
antrąją Lietuvą — Jung
tines Valstybes.

LDS NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS

įvyks Sekmadienį, Spalią 31 
d., 2 vai. po pietą, Šv. Juozapo 
Parapijos salėje, Rogers St., Lo- 
well, Mass.

Kadangi šiais metais rudeniop 
ir žiemą yra nutarta turėti Aps-

misija dėl Apskričio parengimą, : 
kurie įvyks sulig nutarimo: vie
nas žiemą, o antras metinis pa
vasari.

LDS. N. A. Apskr. Valdyba: 
Dvasios Vadas Kun. S. Kneižis, 
Pirmininkas Jonas Kumpa, 
Vice-Pirmininkas A. Zavetskas, 
Iždininkas K. Nadzeika, 
Raštininkas Tarnas Versiackas.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Para Street

BALTIMORE, MD.

Sullivans Liąuors Store
295 VV. BROADWAY, TEL. ŠOU 9772

I

rėtumėte, kad Jūsų kolonijoje 
įvyktą panašios kalbos. Būtą ge
ra, kad kuopą, susirinkimuose , 
būtą rezervuota koki du ar trys 
sekmadieniai. Jeigu pasitaikytą, 
kad pageidavimai supultą kelią 
kuopą tą patį sekmadienį, kad 
galima būtą išvengti keblumą ir 
ten pat išspręsti.

Taipgi prašome visą kuopą iš
rinkti po daugiau* atstovą į su-

UŽDYKA Pristatome Į Namus
PROSPERTY WINNER 100 Proof 1 M. Senumo 

KVORTA — $1.25
FAIRWAY 90 Proof 2 Metų Senumo 

KVORTA — $1<39
,99c.

GIN kvorta -• ’^orta ””................   $*-25
RUM už pt. — 69c. — kvorta __

GARRISON
90 proof degtinės !BAY STATĖ 3 Kenai gU-JUB

už 25c.

f
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Grįžkime mintimis į laikotarpį dar .prieš rojaus 
įkūrimą, kuomet buvo vien tik Dievas ir naujai su-1 j 
tverti angelai. Danguje viešpatavo neapsakoma laimė 
ir ramybė, ir Visagalio tvariniai džiaugėsi, kaip tik 
dangaus dvasios gali džiaugtis. Bet Dievas teisūs; su
tverę angelus, Jis norėjo juos savo laisva valia už
sipelnyti tą amžiną garbę ir laimę.

Taigi, paklūshtitnu Jis ištirs jų vertybę; tam tik
slui Diėvks apreiškia jiems vieną priešamzius Savo 
nustatymą, būtent* Sūnaus įsikūnijimą, kad tikėjimu ! 
jie pagafbihtų tą paslaptį.

Tačiau LiuėipieriUs, išmintingiausias ir gražiau
sias DieVo kūrinys, turėjo priešinga nuomonę. Jam 
nusilėhkti mažesnio masto esybei? Juk tai neįmano1- Į 
mas dalykas! Ar gi jis nebuvo visų tvariniu žiedas? 
Todėl jam koktu pasidarė taip nusižeminti. Ir Dievui 
reikalaujant atsakymo, Liueipierius sušuko: “Aš ne- 
tarnaūSiU!”

Tad, iš puikybės kilo nepaklusnumas, ir dangu
je pirmą ir paškūtihį kartą atsirado nuodėmė-. Ji davė 
pradžią karui, kurio pasekmės ir šiandien matomos.

Liucipierifeus išsireiškimas papiktino šv; Mykolą, 
kuris. Aukščiausio garbei ginti, surikiavo ištikimus 
angelus ir vedė juos kovon su šėtono sekėjais; Visi 
žinOm kaip baigėsi tos baisios kautynės; gi su Liuci- 
pierium trečdalis dangaus gyventojų liko įmesti į pra
garą.

Didis buvo šv. Mykolo užmokestis už tokią svar
bią pergalę. Jis tapo dangaus kariuomenių vyriausiu 
vadu ir — vėliau — Bažnyčios gynėju iki pasaulio pa
baigos. Tenka pastebėti, jog Bažnyčia švenčia jo 
šventę rugsėjo 29 d., ir jam skiria aukštą vietą lita
nijose, maldose ir t. t.

Aukščiau minėjom nustatymą, kuriam šėtonas 
pasipriešino, ir tUOmi sukėlė netvarką. Kitą savaitę 
pažiūrėsime kaip jis sugriovė kitą Dievo surėdymą. 
Aišku, piktasis nėra už Dievą galingesnis, vienok ga
li laikinai Sutrukdyti nekuriuos Dievo planus.

T
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KOMINTERNAS -- SENIAI PAPASAKOTA PASAKA
Maskvoje Negalima Pasi
sakyti* Kad Esi Komunis

tas.
tJžsienio komunistams 

nusileido saule...

— Kokį vaidmenį Sovie
tų Rusijoje vaidina ko- 
minternas? — paklausė 
Vienos žurnalistas* ‘Neue 
Freie Prese’ bendradarbis 
Bassechesą.
— Jokio, tas atsakė.
— Man atrodo, kad jūs 

truputį perdedate. Juk 
šiai ar taip, bet svetimša
liai komunistai Kremliuje 
vis dėlto įtakingi.
— Tai buvo seniai... To

kiais žodžiais prasideda 
kiekviena pasaka, kuri 
pagaliau turi pabaigą. 
Kominterno pasakė taip 
pat baigta pasakoti. Net 
daugiau — atvažiavusiam 
į Maskvą komunistui pasi
vadinti komunistu pavo
jinga. Pasisakydamas e- 
sąs komunistas, jis rizi
kuoja savo laisvę, o kar
tais ir gyvybę. Buržuazr- 
nių kraštų komersantai,

bankininkai, multimilijo
nieriai Sovietų Rusijoje į 
naudojasi bent ta laisve, 
kuri jiems teikiama iš i 
mandagumo, gi tuo tarpu 
senieji kovotojai už ko
munizmo idealus “pirmo
joje socialistinėje respub-- 
likoje” kiekviename žings-: 
ny rizikuoja būti sutram
dyti. Jei, pav., aš ištisus: 
penkiolika metų išsėdėjau 
Maskvoje, tai tik todėl, 
kad niekad savęs komu
nistu nevadinau, kaip tai 
darė kiti mano kolegos.
Neužmirškite, kad visas' 
gyvenimas Sovietuose yra 
paini mįslė. Net viso pa
saulio galvotojai, kartu 
susijungę, neįstengtų su
prasti visų tų paslapčių, 
kurios vyksta Sovietų Ru
sijoje. Juk atrodo, kad 
SSSR bolševikai turėtų 
branginti kiekvieną užsie
nių komunistą, jo laukti 
su ištiestomis rankomis, 
tačiau iš tikrųjų yra kaip 
tik atvirkščiai: užsienių 
komunistas ten nemėgsta
mas. GPU užsienių komu-

I

I

i I

IN THE
NEW

> ••
•h i

I

I
: S'.-

rA’
»»

AUTOMATIC TUNING

S-

$-Į.OO $1.00

down aveek

ę 1 AT ! O N
yo0R FAasOa flasH!

OVtCK AS

Check these "PLUS 'Features
V 10 favorite station buttons

V Illuminated “Glo-Gold” dial

V All-wave reception; 3 bands; gets Amer- 
ican, foreign, police, amateur and aviation 
broadcasts

V New, super-sensitive circuit

V 12* Synchro-dynamic auditorium speaker

V Automatic volume control

V 3-position tone control

V Bass compensation for realism

★ Modern, streamlined cabinet of beauti- 
fuliy matched germine walnut

TABLE MODELS wfth
TELEDIAL

Automatic Tuning 
tol aa little a« 

$2^-95
---iMĮm-——-.»«»»*««»»■••■»< >■ -------—■——- — ....----- --------------------------------------—-------------

Įsigykite GRUN0W Radio
Grunov Radio yra dabar vieni geriausių. Jie turi puikų toną. Su šiuo radio galima pagauti 

visokie programai net ir iš svetimų salių; Galite pirkti lengvais terminais, kaip tai: įmokėkite 
$1.00 it mokėkite kas savaitę po $1.00 ir nepamatysite kaip turėsite savo namuose puikiausi ra
dio. Galite pirkti nuo $27.95 ir aukščiau.

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LIBerty 2337

t

nistUs įvairiais būdais 
persekioja ir stengiasi jų 
nusikratyti. Štai jums tik
ras atsitikimas. Į Maskvą 
atvyko vienos buržuazinės j 
valstybės profesinių są-i 
jungų delegacija. Kaip ir 
pridera, delegacija padarė

I Vizitą savo valstybės ofi-' 
cialiam atstovui. Du iš 
delegacijos narių atstovai 
pareiškė, kad jie tikrai 
pritaria komunis tams.. 
“Mes komunistai, kai- į 
bėjo tuodu delegatai, — ir 
su jais rasime bendrą kal
bą”. Tačiau atstovas pa
lingavo galva ir tarė: ‘Pa
tarčiau paklausyti mano 
patarimo — Sovietų Rusi
joje būdami slėpkitės savo 
komunizmą, nes galite vi
sai netikėtai būti kuo horsI 

f

Komintemas — tai jau
nystės nuodėmės, kurių 
dabartiniai Sovietų Rusi
jos šeimininkai kiek galė
dami kratosi. Pirmaisiais 
porevoliuciniais metais su 
svetimšaliais komunistais 
jie flirtavo, juos glostė, 
pataikavo komintern u i. 
Dažnai Vengrijos, Vokie
tijos, Austrijos ir kitų 
valstybių komunistai va
žinėdavo į Maskvą tiesiog 
“sustiprėjimo” motyvais: 
ten juos ne tik pavalgy- 
dihdavO, pagirdydavo, bet 
ir Aprengdavo. Daugelis 
užsienių komunistų į Mas
kvą atvažiuodavo beveik 
su maišeliu po pažastimi, 
o išvažiuodavo su didžiu
lėmis Vfclizbmis. Vienas iš 
tokių kartą pasiskundė 

apkaitinti it- patekti j G.P.i į±“i-.ted Pasietė laik: 
U. rankas. iTda Mh bū-l 
tų daug vakgo, tol jtts iš!?1** iukSirtį laikrOdp Ir 
ten iSkrapštySau. Mask- dater tomiirteroųi skirtas 
va ui ne mūsų sostinė, 
kur jūs drąsiai komUhis- 
tines idėjas galite ginti 
hėt iš parlamento tribū
nos. Čia tai pavojinga”.

ten iŠkrapštyčiau. Mask- dabar kominternui Skirtas

psisekimu nebetiki. Tai 
taip pat baigta pasaka... 
Leninas svajojo Europą 
revoliucijos gaisru padeg
ti iš visų keturių kampų. 
Tačiau Stalinas nuo šios 
iliuzijos jau senokai atsi
sakė, nes jis nutarė laiky
tis tautinės patriotinės li
nijos. Į užsienių komunis
tus, norinčius prislinkti 
prie Sovietų ragaišio, Sta
linas žiūri, kaip į parazi
tus. Dar turiu pabrėžti, 
kad Sovietų Rusijoje ypač 
nekenčiami tų šalių komu
nistai, kuriose komunistų 
partija yra nelegali. Ko
dėl taip yra, tai sunku pa
sakyti. Greičiausiai tai 
dar vienas paradoksas 
Pav., Vengrijoje komunis
tų partija nelegali, ir ven
grai komunistai persekio
jami Sovietų Rusijoje la
biau, negu Belgijos, Pran
cūzijos ir Anglijos komu
nistai. Tiesa, dar po 1934 
metų sukilimo Austrijoje 
pastarosios komunistai e- 
migrantai buvo Rusijoje 
sutikti su išskėstomis ran
komis, tačiau dabar apie 
juos niekas ir žinoti nieke 
nenori. Nemažai jų sėdi 
kalėjimuose, o kiti sten
giasi kaip nors ištrūkti is 
Sovietų Rojaus.

1922 metais komisaria
tuose galėjai pamatyti 
daug užsienio komunistę 
aukštų valdininkų. Pav. 
užsienių reikalų komisa
riate tarnavo vengras ko
munistas Liudvikas Mad- 
jaras ir buvo užsienių Ta- 
sso skyriaus viršininkas 
Taip pat atsakingose vie
tose sėdėjo anglas komu 
nistas Rotšteinas, ispanas 
Pedro Fernandes. Ypač 
aukštai buvo tais laikais 
vertinami Vengrijos ko
munistai su Bella Kum 
priešaky.
— Bet daugelis užsienit 

komunistų priėmė SSSF 
pilietybę ir pasidarė sa 
vieji...
— Savo nelaimei. Natū 

ralizacija ten nieko nepa
deda. Ankščiau juos gale 
jo užtarti tų valstybių at 
stovai, kurių jie buvo pi 
liečiai, o dabar neteko ii 
šios privilegijos. 1926 me 
tais iš Ispanijos atvykt 
labai daug komunistų ii 

i natūralizavusi. Dabar jii 
beveik visi sėdi kalėji 
muose. Žinomas komunis 
tas lenkas Dombalas, ku 
ris buvo tarptautinio ag 
rarinio Maskvos institute 
direktorius, lenkas poetai 
Jesinskis, majoras Jevor 
skis, kapitonas Siekas ii 
daugelis kitų yra neteki 
Kremliaus malonės. Jiemi 
nieko nepadėjo nė Soviett 
pilietybė. Jie pūva kalėji 
muose, Sibire arba Solov- 
kų salose.

Dabar vykti į Sovieti 
Rusiją gali išdrįsti tikta 
nepataisomi avantiūristai 
arba žmonės, kuriems nu 
sibodo gyventi. Legend; 
apie Sovietų rojų jau se 
niai mirė ir daugiau hebe 
prisikels. Maskva jau ne 
bebus įsitikinusiųjų užsie 
nių komunistų Mekka 
kur jautė kiekvienas pa 
reigą nuvykti. XX
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temo atstovai. Kominter
no suvažiavimas būdavo 
didelis valstybinis SSSR 
įvykis. O dabar... Dabar 
jo kaip ir nėra: atrodo, 
kad jis kažkaip išpuolė iš 
Sovietų orbitos. Pamėgin
kite dabar paklausti net 
inteligento maskvi e č i o 
kas sudaro 
prezidiumą,

Paveiksle figūruoja visas 
tuometinis m internacio
nalo štabas. Garbingiau
sioje vietoje kominterno 
pirmininkas Zinovjevas su 
Leninu, Trockiu, Kamene- 
vu, Rykovu, Bucharinu, 
Radeku, tarp kurių gar
bingieji užsienių svečiai: 
Klara Cetkina, Telman- 
nas, Marcelis. Cachinas, _ 
Bėlla Kūnas, Romain Rol- pasakys. Žinomas tik jo 
landas, Andrė Barbusse. pirmininkas bulgaras Di- 
Kelbta — pats Stalinas mitrovas.
užkištas kažkur į kampu-! _ 0 kaip su BeUa 
M- Juk tai taip pat buvo
— Nuostabu, kad tą pa- stambi kominterno figū- 

veikslą ligi šiol laiko. Juk 
daugelis iš ten atvaizduo
tų asmenų jau kapuose,; 
kiti kalėjimuose... — ste
bisi žurnalistas.
— Jei būtumėte nors ku

rį laiką gyvenęs Sovietų 
Rusijoje, nesistebėtumėte 
nieku, Tfeh viskas para
doksiška, net absurdiška. 
Imkite nors ir tą patį ko- 
mintėrną. Juk nebūdavo 
ankščiau jokios šventes, 
kurioje garbingiausio s e

dailininko Brodskio pieš
tas didžiulis paveiksiąs, 
vaizduojantis UI-interna
cionalo II suvažiavimą, vietose nesėdėtų komin-

kominterno 
jis jums ne-

ra?
— Jo seniai nėra. Kur jis 

dingo, nežinia. Sako, kad 
kalėjime. Dar būdamas 
Sovietų Rusijoje girdėjau, 
kad jis apkaltintas šnipi
nėjimu. Esą, dirbęs Ven
grijos regento admirolo 
Horty naudai...
— Kodėl kominterhas 

neteko savo reikšmės? O 
todėl, kad ten atslūgo no
tas įžiebti tarptautinę rė- 
voHtieiją. Sovietų vadai 
tarptautinės revoliucijos
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Lietuvių Kariuomenės 
Dalys Rusijoje

8

Nėra tikrų žinių, kiek savo tėvynės išsilaisvini- 
Lietuvos sūnų tarnavo ir mą. Latviai turėjo tikslą 
kariavo rusų kariuome-' suorganizuoti savo ka- 
nės eilėse. Spėjama, kad riuomenės dalis, kad lat- 
karui besibaigiant, lietu
vių rusų kariuomenėje 
dar buvo apie 30.000 vyrų. 
Iš viso paimta į kariuo
menę, žinoma, buvo žy
miai daugiau. Čia galima 
pastebėti, kad Lietuvos 
okupacija daugelį mūsų 
jaunimo apsaugojo nuo 
dalyvavimo baisiose karo 
žudynėse. Vokiečiai oku
puotoje Lietuvoje į ka
riuomenę žmones nešaukė, 
tačiau jie jaunus vyrus 
šaukė ir stačiai gaudė į 
darbo batalionus, kuriuo
se gyvenimas ir darbo są
lygos buvo nepakenčia
mos. Todėl daug lietuvių 
žuvo darbo batalionuose. 
Vis tiktai, jeigu ne vokie
čių okupacija, rusai būtų 
Lietuvoje paėmę į kariuo
menę bent dvigubai dau
giau žmonių, negu kad pa
ėmė.

Vokiečiai Lietuvą oku
pavo 1915 metais. Taigi 
rusai paėmė į karą 1914 ir 
1915 metų naujokus ir 
mobilizavo keliolikos me
tų atsarginius kareivius; 
vėlesnės rusų mobilizaci
jos jau lietė tiktai Rusi
joje gyvenančius arba iš 
Lietuvos pabėgusius lietu
vius. Tokiu būdu vokie
čių okupacija, taip sa
kant, “sutaupė” keliasde- 
šimts tūkstančių Lietuvos 
jaunimo, ir čia bus bene i 
vienintelė okupacijos ge
roji pusė...

Rusai lietuvius kariuo
menėje tarnauti siųsdavo 
į tolimuosius kraštus — 
Turkestaną, Kaukazą, To
limuosius Rytus. Lietuvo
je tarnauti atsiųsdavo iš 
kitų kraštu. Jie taip dary
davo, kad toli tarnauda
mi, kareiviai mažiau tu
rėtų ryšiu su saviškiais ir 
būtų mažiau pavojingi ki
lus kurioms nors riaušėms 
Karo metu rusai stengėsi 
kitataučius labiau išblaš- 
kyti po įvairius pulkus, sunlu 
kad vienos tautybės ,zmo- : lietuviams ginkluo-

tiems pavyks grįžti į Lie
tuvą, o niekas neturėjo 
noro kariauti rusų pilieti
niam kare. Tačiau lietu
viams demoralizuotoje ru
sų kariuomenėje buvimas 
buvo tiek nepakenčiamas, 

—„ „ —r _--------- ..— o noras susiburti ir padėti
laiku gal taip sumaišyta Lietuvai Laisvę atsikovoti 
rusų kariuomenė buvo ir toks dide]is, kad lietuviai 
gera. Bet, kilus revoliucį-! kariai, nežiūrėdami jokių 
jai ir pilietiniam karui, i kliūčių ir sunkumų, būrė- j 
tokia kariuomenė nebuvo gį į atskirus batalionus, 
atspariu suirutei. Gal_ todėl, pasiryžimas ir drąsa dau- 

~ kliūčių nugalėjo, ir
pavyko suorganizuoti lie
tuvių batalionus Smolens
ke, Vitebske, Rovne, Val
ke ir Sibire - Novonikola- 
jevske. Nei vienam šių 
batalionų nepavyko orga-

I •   _ • -   • Vi • • • ' 
Tačiau karininkai ir ka
reiviai tuose batalionuose 
įgavo organizacinio paty
rimo, susipažino tarpusa
vy, sustiprino savo dvasią 
ir ryžtumą. Batalionus 
likviduojant, lietuviai ka
riai pavieniui ir būreliais 
traukė į Lietuvą i čia bu
vo pirmieji savanoriai ir 
kariuomenės kūrėjai. Čia 
tai ir yra Rusijoje kurtų 
lietuviškų dalių ir jų or
ganizatorių didžiausia 
nuopeln a s Nepriklauso
mai Lietuvį tP lietuvių 

‘ ‘ . ♦ -r .v *
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viai galėtų drauge tarnau
ti, susigyventi, o progai 
pasitaikius padėti ir lais
vę Latvijai išsikovoti. Ta
čiau kai latvių batalionus 
rusai pastatė į fronto ug
nį, juos kovos laukuose 
ilgai palaikė, tokiu būdu 
daug išžudė, tai latvių ū- 
pas nupuolė, ir jie nedaug 
savo kariuomenės suor
ganizavo. Vėliau latvių Į 
batalionai užsikrėtė bolše- 
vizmu ir smarkiai pagel
bėjo Rusijoje komunisti
nei santvarkai įsigalėti. 
Latvių pavyzdys caro lai- i 
kais neskatino kitas tau
tybes kurti savo kariuo
menės dalis. Tautinių da
lių kūrimu buvo labai su
sirūpinta tiktai tada, kai 
kilo vilčių kai kurioms 
tautoms išsivaduoti ir ne
priklausomybę atgauti. 
Tuo labiausiai ir uoliau
siai susirūpino lenkai ir 
lietuviai. Lenkai suorga
nizavo kelius pulkus ir 

i jiems pavyko organizuo
tiems ir ginkluotiems su
grįžti į Lenkiją. Mat, kai
po didesnę jėgą bolševikai 
nesugebėjo suardyti. Lie
tuviai suorganizavo kelis 
batalionus, bet jie buvo 
toli vienas nuo kito, ir 
kai nepanorėjo eiti bolše
vikams į talką, buvo pri
versti likviduotis. Lietu
viams sunkiau buvo orga
nizuoti savo kariuomenės 
dalis Rusuose dėl kelių 
priežaščių: lietuviai buvo 
išblaškyti įvairiuose pul
kuose, į vieną vietą- dides
nį skaičių sunku buvo su
rinkti : nebuvo patyrusių 
organizatorių, nes rusai 
lietuviams karininkams 
neleido tarnauti savo šta
buose ; bendrai lietuvių 
karių buvo keleriopai ma
žiau negu lenkų; paga
liau, Rusijoje lietuvių tar
pe nebuvo vienodos nuo
monės dėl lietuviškų ka
riuomenės dalių reikalin
gumo. Daugelis netikėjo,

I
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Dėlto, Kad Darbas ir
Naterijolas Daugiau

Kainuoja

i

nės niekur nesudarytų di-i 
dėsnių grupių. Šitokiomis 
priemonėmis rusai siekė 
savo kariuomenės vienin
gumo. Sunku pasakyti, j 
kiek tiksli buvo šitokia_ I rusų kariška politika. Tai- ' 
kos ir tarptautinio karo

X •

taip lengvai ją ardė įvai
rūs revoliucionierių šū
kiai.

Jau karo metu, dar ca
ro kariuomenės vadai tau
tinių kariuomenės dalių 
kūrimo bandymus buvo 
pradėję; tai buvo latvių' nizuotai sugrįžti į Tėvynę, 
batalionai ir čekų pulkai. 
Latviams dar karo pra
džioj buvo leista organi
zuoti latviškus batalionus, 
ir jie keletą jų buvo suor
ganizavę. Tie batalionai 
labai pasižymėjo kovose 
su vokiečiais, ypač ginda
mi Rygą. Čekų pulkai bu
vo organizuojami iš aus
trų kariuomenės čekų, 
patekusių rusų nelaisvėn. 
Čekai organizavosi rusų 
pusėje kovoti prieš Aus
trų - vengrų imperiją, ku
rios žlugime čekai matė

a
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Bet Jus Daugiau Nemokat!

j

Iš Krano

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
- 7 » -

(12 oncų ir pilnomis Kvortomis)

Brevsed by HAFFENRECFER & CO., sC

tautai. Šitą nuopelną sa
vo kalbose pažymėjo ir 
Respublikos Prezidentas, 
ir Krašto Apsaugos Mi
nisteris gen. Dirmontas, 
ir Kariuomenės Vadas ge
neralinio štabo pulk. Raš
tikis.

Dvidešimčiai metų pras
linkus, toms sukaktuvėms 
paminėti, Kaune buvo su
važiavę kariuomenės da
lių Rusijoje oganizatoriai 
ir dalyviai, viso per 1000 
vyrų. Suvažiavimas praė
jo sklandžiai pakilusia 
nuotaika. Suvažiav i m o 
priimtoje rezoliucijoje sa
koma, kad jų senieji troš
kimai įvyko, Lietuva tapo 
Nepriklausoma. Suvažia
vimo dalyviai, ypač pabrė
žia, kad jie yra paskuti
nioji karta, mačiusi ver
gijos pančius. Nusikra
čius tų pančių, jie krei
piasi į dabartinę ir būsi
mas kartas, ragindami 
vieningai ir ryžtingai sto
vėti Lietuvos Laisvės sar
gyboje. Vilniaus atvada
vimą ir visų Lietuvos že
mių vienon nepriklauso- 
mon valstybėn sujungi
mą suvažiavimas skelbia 
tolimesniuoju didžiuoju 
mūsų tautos uždaviniu. 
Suvažiavimas išrinko 25 
asmenų komisiją, *kuri 
pirmiausiai rūpinsis pa
statyti paminklą lietu
viams kariams, žuvusiems 
svetimose kariuomenėse. 
Kadangi lietuviams teko 
tarnauti Rusijos, Vokieti
jos ir Amerikos kariuo
menėse, tai lietuvių karių 
yra žuvę įvairiuose fron
tuose ir vietose. Jie buvo 
verčiami ginklu, savo 
krauju ir gyvybėmis sprę
sti Europos galiūnų gin
čius, kai tuo tarpu jų tė
vynė Lietuva viltojo* žiau
riausios vokiečių okupaci
jos pančiuose.
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rašymo technikos, ieško 
gražaus c ritmo, mėgsta 
tikslius terminus, paiso 
taisyklingos sint a k.s ė s 
Taigi sulig komunistų 
dogmos kiekvienas rašy
tojas turįs išsivaduoti iš 
to elegantiško rašymo bū- giką”. Šitaip bent atsaky- 
do, sakytum, netekti lite- tų komunistuojantis pran- 
ratūrinio skonio. Jis turi cūzų rašytojas, kaiD tei- 
rašyti minioms, varg- gia J. Benda, nors iš tik- 
šams, kurie gražaus sti- rųjų visiems tėra tik vie- 
liaus visai nejaučia. Jiems na logika.
reikia parodyti brutalus; ( , * • • 4. -
gyvenimas ir jo politiškai Apskritai imant, išeitu, 
ekonomiškos kovos bruta-1 įad y\a komunistinis bū- 
lioj nepagražintoj šviesoj.! das sudaryti ^raz§; sam_ 
nes literatūrinis žodžio Protauti.^ parašyti knygą, 
menas tai galįs užtušuoti. ^*e to, as, manau, kad yra 
Sintaksė ir stilius turi bū- komunistinis būdas SDręs- 
ti grubiai natūralūs, ne- « algebros lygtį, tapyti 
parinkti, neišdailinti. Bet rozę, padėti bėgj, nuplėšti

aziniąi” rašytojai. Jei ko- 
mtmistui romanistui nu
rodysite, kad jo išvados 
neišplaukia iš pasirinktų 
premisų, jis jums atsa
kys: “Štai dar žmogus, 
kuris tiki į buržuazinę lo-

aišku, kad paneigdami sti- spuogą...” sako ironiškai 
liaus estetinį spalvingu-, Eenda, tas žmogus, ku
rną ir asmeniškumą ko-j rĮs ?erai pažįsta komu- 
munistai tik save ir kitus! nistus, nes su jais sėdi uz 
apgaudinėja. Juk yra va-j y.1 "l __ ~ ” -
dinamųjų buržuazinių ra
šytojų, kurie geriausiai 
patenkina komunistų dog
mą — jie visai neturi as
meninio stiliaus ir jo kul
tūros. Tiesa, taip atsitiko 
dėl jų kūrybinio nepajė
gumo, bet tai tik rodo, 
kad pasisakymas prieš li
teratūrinį, gerą asmeninį 
stilių yra savotiškas pasi
sakymas prieš literatūros 
meniškumą, estetiškuma.
Kitaip sakant kovą prieš 
asmeninį stilių yra litera
tūrinės mizerijos palaiky
mas.

Pagaliau komunistai no
ri, kad rašytojas ir pro
tautų kitaip negu “buržu-

v •

vieno stalo ‘‘Kultūrai gin
ti kongresuose”.

Jei nėra kitos logikos, 
kaip žmogiškoji, jei nėra 
komunistinio stiliaus ir 
frazės, jei siužetus su 
žmogaus grumtynėmis dėl 
pragyvenimo gali vaiz
duoti ir ne komunistai, iš
eina, kad dailiosios komu
nistinės literatūros tikrą
ja prasme negali būti. Ji 
gali būti komunistinė, kai 
ji skelbia ir propaguoja 
komunistų partijos idėjas 
ir reikalus. Bet ar šitame 
atsitikime ji bebus dailio
ji? Tai greičiau tebus 
pseudo dailioji, propagan
dinė, tendencinė literatū
ra. XX.

I
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Ar Galima Komunistine 
Literatūra?
4 _________

Visi žino,' kad komunis
tai net literatūroj stengia
si būti kitokie, būtent, su
kurti tokius kūrinius, ku
rie skirtųsi nuo vadin. 
buržuazini^

Lietuvoj, nors ir po tam 
tikra priedanga ir nedrą
siai, taip pat ta linkme 
daroma pastangų. Todėl 
įdomu, kaip komunistai 
supranta literatūrą ir ar 
galima komunistinė dai
lioji literatūra.

Tą klausimą kelia “Les 
Nauvelles Littera iręs” 
prancūzų kritikas J. Ban
da. Jo straipsnio mintimis 
čia ir sinaudosime.

Pirmiausia komunistai 
literatūroj nori kitų siu-, 
žetų. Jiems rodosi, kad| 
ligšiolinė literatūra vaiz
davo žmogų, jei taip gali
ma pasakyti, prabangoj, 
dykinėjantį; bet ne kovoj 
su gamta, ne dėl duonos 
kąsnio, < ne ekonominėj 
plotmėj. Iš dalies jie turi 
tiesos. Didieji Vak arų-li
teratūros šedevrai nuo se
niausių lig mūsų laikų, 
vaizduodami karalius, val
stybės vyrus, poetus, pie
menis, paprastus piliečius, 
parodydavo juos gyvenan
čius politiniais, religiniais, 
moraliniais, meilės jaus
mais ir daug rečiau besi
grumiančius dėl būvio. 
Tiesa, šių laikų literatū
roj ekonominis momentas 
daugiau pasireiškia, bet 
komunistai nori, kad ko
va su išviršiniu pasauliu 
dėl pragyvenimo, dėl eko
nominių reikalų, būtų vie
nintelė tema su vari jau
tais. Jie sako, kad tie ra
šytojai, kurie neprisidhda 
senai buržuazinei visuo
menei ^griauti ir įš visų
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jėgų nestato naujos, esą 
cinikai, neverti meninin
ko vardo, nes jie palaiko 
kapitalizmą. Nors ir ne
aišku, kuo eilėraštis ap
dainuojąs jūrą palaiko 
ginklų pramoninkus, bet 
neieškokime logikos. Ko
munistams svarbus eko
nominis žmogus. Vienin
telė pateisinama tema — 
ekonominė. Bet ar žmo
gus tik duonai gyvena? O 
kur kitos gyvenimo sri
tys, esmingesnės žmogui 
negu duonos reikalai? Di
dieji literatūros veikalai 
ir iškelia, kas žmoguje 
vaizduojama ir ne mark
sisto žmogiškiausia. Ir 
siužetai su kova dėl pra-l 
gyvenimo gali būti vaiz-j 
duojami ir ne marksisto į

Antra, komunistinė lite
ratūra geidžia savotiško 
siužetų traktavimo, ne to
kio kaip lig šiol. Mat lig 
paskutinių laikų rašyto
jai prisilaiko tam tikros

t?
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VYTAS. ŠARKA IR 
ŽVIRBLIUKAS

Bet kartais ir kiškis esti 
narsus ir atkaklus! Štai 
kas šiemet atsitiko. Vieną 
gražų birželio rytą sėdėjo 
kiškienė netoli savo vai
kučių, kurie bėgiojo avi
žų lauke, grauždami jau
nus javų lapelius. Čiulbė
ję vyturėliai. Kažkur pa
laukėj girdėjosi ankstyvo 

I piemens dainelė. Visas pa
saulis, rodos, buvo džiaug
smu ir laime apsuptas. 
Bet ne. Viršum avižų lau
ko, ieškodamas skanaus 

• Jonas Najulis kąsnelio pus ryčiams, 
skrajojo plėšrus vanagas. 
Staiga jis pamatė links
muosius kiškiukus ir kaip 
kulka krito žemyn ir įlei
do nagus į mažo kiškiuko 
nugarą. Kiškienė nieko 
nelaukdama puolė vanagą 
ir iš visų jėgų užpakalinė
mis kojomis mušė ir dau
žė jį. Vanagas gynėsi, nes 

j nenorėjo taip lengvai pa
leisti savo grobio iš nagų. 
O kiškienė baisųjį grobi
ką mušė ir mušė. Gal va
nagas savo kietu snapu 
būtų užmušęs ir kiškienę 
ir kiškiuką, jei ne darbi
ninkai, kurie eidami i dar
bą, pamatė tą kovą ir iš
gelbėjo nelaiminguosius 

į žvėrelius. Nustebinti dar- 
• bininkai dar ilgai su gai- 
i lesiu akyse žiūrėjo į kiš
kius, kurie išgelbėti palen
gvėle nudūmė į mišką.
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Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įraŠvta ilga ir 
laiminga senatvė.

Čir, čir, čir žvirbliukas, 
Čar, čar, čar šarkelė 
Šoka suktinuką
Po kiemelį žalią. 
Pastebėjo Vytas, 
Šokt ir jis pradėjo: 
Ant vienos kojytės 
Sukasi lyg vėjas. 
Bet nelaimė Vytui... 
Ėmė ir sugriuvo — 
Šarkai ir žvirbliukui 
Daugel juoko buvo.

NARSI RIŠKIENE

Tikras Atsitikimas
Visi sako, kad kiškis 

sąs bailus žvėrelis ir vi
suomet nuo visų bėgąs.
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