
Į DABARTIES I
I BILDESIUOS i DARBININKAS

/■ *■

PREZIDENTAS NORI 
SUTAIKINTI DARBI

NINKŲ VADUS

IVashington, D. C. —A- 
merikos Darbo Federaci
jos ir CIO vadai atnaujino 
taikos derybas. Prez. Roo
sevelt deda visas-pastan
gas, kad tų dviejų darbi
ninkų organizacijų vadai 
susitaikintų.

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

Vyskupas Ketteleria

EINA NUO 1915 mirtų TEL. SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday)ŲAPKRIČIO (November) 9 D., 1937 M., No. 84.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

NEDARBAS TEKSTILĖS 
IR ČEVERYKŲ INDUS

TRIJOSE

LDS Centro Valdybos

SUSIRINKIMAS
įvyks antradienį, lapkri
čio 9 d., Darbininko re
dakcijos kambary, 7 vai. 
vakare.

Kun. J. švagždys, 
LDS Centro Pirmininkas.

Lawrence, Mass. — čia 
labai sumažėjo darbai tek
stilės dirbtuvėse. Pacific 
dirbtuvė visai užsidarė 
nuo lapkričio 5 iki 15 d. 
Dirbo 1,800 darbininkų. 
Tai didžiausia audeklų 
spaustuvė. Užsidaro ir ki
tos audenyčios. Taigi apie 
30,000 darbininkų netenka 
darbo. Sakoma, kad aude- 
nyčių korporacijos nepri
ima užsakymų. Turi būti 
ką nors jaučia taip dary
damos.

Brockton, Mass. — Če- 
verykų dirbtuvėse taip 
pat darbai sumažėjo. 
Daug darbininkų atleido. 
Žmonės nežino nei ką da
ryti. Daugelis kraustosi į 
kitus miestus. Bet darbi
ninkai, kurie turi savo na
melius, nenori palikti įsi
gyto turtelio; laukia ge
resnių laikų.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
LABDARIŲ SEIMAS
Chicago, III. — Sekma

dienį, lapkričio 7 d., Šv. 
Mykolo lietuvių parapijoj 
įvyko Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos 
Dalyvavo daug 
Referatus skaitė 
Briška ir p. Ona
nienė. Seimas pradėtas šv. 
mišiomis Šv. Mykolo par. 
bažnyčioje 10:30 vai. ryte. 
Sesijos prasidėjo 2 vai. po 
pietų.

seimas, 
atstovų, 
kun. A. 
Pivariū-

PREZIDENTO SŪNUS
KALBĖJO KATALIKŲ 
STUDENTŲ SUSIRIN

KIME

Chicago, III. — Penkta
dienį, lapkričio 5 d. prez. 
Roosevelt sūnus, p. James 
Roosevelt dalyvavo gau
singame katalikų studen
tų susirinkime Loyolos U- 
niversitete, kurie minėjo 
savo organizacijos CYO 7 
metų gyvavimo sukaktį.

P-nas James Roosevelt 
pasakė studentams katali
kams nuoširdžią kalbą. 
Jis labai įvertino katalikų 
studentų veikimą ir bran
gino religinį auklėjimą.

Po to, vyskupas B. J. 
Sheil lydimas, James Roo
sevelt buvo priimtas J. E 
Kardinolo Mundelein au- 
diencijon.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TEL.flWTtjrf2(iw.
T

C^ąiAUN

NAUJAS LIETUVIS 
KUNIGAS

Kun. P. Virmauskis, Šv. 
Petro lietuvių par. klebo
nas, telephonu praneša, 
kad gruodžio 17 d. š. m.. 
Šv. Jono Seminarijoje 
(Brightone) bus įšventin
tas kunigu deakonas An
tanas Baltrušiūnas, So. 
Bostonietis. Dea k o n a s: 
Baltrušiūnas yra daug pa-

v •

v •

TEL. SOUth Boston 2680

Vilniaus pagrobimo minėjimas spalių 9 dieną Karo Muziejuje, Kaune.

Japonija Pasiuntė Kariuomenę į 
Sovietų Parubežį !i Lenkiia Ded.?si iBendra

I
I

sidarbavęs Šv. Petro lietu- Praneša, kad Japonija per MOTINĄ IR DŲ VAIKU 
vių parapijoje. Jis yra di- pastarąsias dvi savaites į į 
dis lietuvybės ir muzikos Manchoukuo, į sovietų!
mylėtojas. Taigi susilauk- Rusijos parubežį pasiuntė čio 8 d. — Vakar greita- 
sime jauno, energingo lie- pusę milijono 
tuvio kunigo Bostono die
cezijoje.

Deakono Baltrušiūno tė-j 
vėliai gyvena So. Bostone 
ir turi valgomųjų produk
tų krautuvę.

Tientsin, lapkričio 7 d- TRAUKINYS UŽMUŠĖ I

------------------4-

Penacook, N. H., lapkri- I

ISPANIJOS SUKILĖLIAI 
STUMIASI PIRMYN

Hendaye, Prancūzijos- 
Ispanijos rubežhis — Pra
neša, kad Ispanijos nacio
nalistai smarkiai žygiuo
ja pirmyn Aragano fronto 
punktuose.

Ispanijos radikalų tarpe 
kilo visiškas skilimas. Bu
vęs radikalų premieras 
Largo Caballero areštuo
tas ir pasodintas į kalėji
mą. Laukia “teismo”. A- 
narkistai baisiai nepaten
kinti komunistų režimu. 
Galimas daiktas, kad ra
dikalus suskaldė nepasise
kimai civiliame kare.

X •

uždaryti filosofuos Frontą Prieš Komunizmą
FAKULTETĄ I
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' Berlynas, Vokietija — 
Šiomis dienomis Vokietija 
atnaujino draugingumo 
sutartį su Lenkija. Vokie
tija pasižadėjo duoti len
kams, gyvenantiems Vo
kietijoje kultūrines, religi
nes ir nuosavybės teises, o 
Lenkija pasižadėjo tokias 
pat teises duoti vokie
čiams, gyvenantiems Len
kijoje. Vokietija tai pada
riusi, kad įtrauktų Lenki
ją į bendrą Italijos, Vokie
tijos ir Japonijos sutartį 
prieš komunizmą.

Chicago, III. — ALRK 
Federacijos centro valdy
ba išsiuntė Lietuvos prez. 
Ant.. Smetonai kablegra- 
mą, kurioj reiškiama pro
testas dėl pasikėsinimo 
uždaryti Filosofijos fakul
tetą Lietuvos Vytauto Di- 

43 m. amžiaus ir džiojo Universitete, 
legramos tekstas 
toks:

“J. E. Prezidentui 
tonai.

Kaunas, Lietuva.
Pasikėsinimu uždaryti 

Filosofijos fakultetą už
gaunama katalikų teisės, 

i dėlto 
tflimiJVO , DAVAAIAII? piktinasi ir protestuoja. 
rAhR’NiO dAKANAUJ“ Ekscelencijos prašoma ne

leisti skriausti katalikiš
kąją Lietuvą”.

' Po šia kablegrama pasi
rašė Federacijos valdyba: 
pirmininkas dr. Antanas 
Rakauskas, iždini n k a s 
kun. Ig. Albavičius ir se
kretorius L. Šimutis.

kareivių, sis pasažierinis traukinys 
Laukia įsakymo pradėti Ambassador, kuris važia- 
mūšius. , vo iš Bostono į Montreal,

netoli šio miestelio stoties 
ant tilto, kuris nutiestas 

i per Merrimack upę, už
mušė moterį, Harley G. 
Sargent, — —-- 
jos dukterį, Marie, 8 m. 
amž. ir sūnų Henry, 7 m. 
am. Moteris su vaikais ėjo 
per geležinkelio tiltą, kur 
nėra perėjimo tako, bet ji. 
tai darė norėdama su
trumpinti sau kėlią.

GEN. FRANCO ATSISA
KO PALEISTI ANGLI

JOS LAIVUS JT.

VISŲ AKYS ATKREIP 
TOS Į VOKIETIJOS 

RYTUS

London, Anglija — Ispa
nijos nacionalistų vadas 
gen. Franco atsisako pa- 

i leisti sugautus 5 Anglijos 
laivus, nežiūrint to, kad 
dabar tarp Anglijos ir 
gen. Franco eina derybos ,

Kab-
yra

Sme-

KARIUOMENĖS SUKI
LIMAS PARAGVAJUJE

-i- 1 U>X1W viliu. vix>x y MV-J į

eudąryd prekybos sutartį. | PAGERBTAS - YOIJ9S i “kti
PRANCŪZIJA PASIUN- ~ -----

TĖ PROTESTĄ GEN. 
FRANCO KAS

Paryžius, Prancūzija — 
Prancūzijos valdžia pa
siuntė protestą gen. Fran
co valdžiai už tai, kad ji 
neleidžia jos konsului vei
kti Canary salose.
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i 1932 m. spalių 13 dieną 
lenkai Vilniuje sušaudė 
visai nekaltą lietuvį Juo
zą Bakanauską. Jis buvo 
susipratęs lietuvis, mėgo 
lietuvišką knygą ir laik
raščius, skaitė juos pats Lietuvos Pasiuntinybė 
ir platino tarp lietuvių, iš IVashington praneša, 
Už tai lenkams jis nepa- ’ “‘s ’’
tiko jie stengėsi įvairiais 
būdais juo atsikratyti.

Hendaye, Prancūzijos- Kol jis gyveno savo gim- 
. Ispanijos rubežius — Is- tame Molių kaime, lenkai •• -T • 1 1 1 * __ — IX* X* _1 • _*Į •

ISPANIJOS NACIONA
LISTAI SUMUŠĖ RADI

KALUS MADRIDO 
FRONTE

Asuncion, Paragvajus—
Šiomis dienomis prieš vy
riausybę sukilo kaikurios 
kariuomenės dalys. Suki- panijos radikalų kariuo- negalėjo surasti didesnių 
lėliai reikalauja militarės menė puolė nacionalistus priekabių, kad galėtų pa- 
diktatūros šalyje. Kilo 
ginkluotas susirėmimas.
Vyriausybei ištikima ka
riuomenė puolė maištinin
kus. Kovoje žuvo apie 100 
kareivių ir daug sužeista. 
Kaikurie sukilėliai pabėgo 
į Braziliją.

bet smerkti mirtimi, tik kai 
paėmė kariuomenėn, tai iš 
ten ir neišleido.

Papirkę agentus nusiun
tė iš to paties kaimo kilu
siai povainikei K. Lužytei 
saldainių, kurių popieriu-

RUSIJOJE YRA 45
TIKINČIŲJŲ

MIL.

Neseniai Sovietuose bu
vo pravestas gyventojų 
surašinėjimas. Nemažo 
nustebimo sukėlė jo davi
niai — pasirodo — apie 
45 milijonai žmonių pa
reiškė, kad jie tikintieji. 
Ypač daug tikinčiųjų Bal
tojoj Rusijoj, Ukrainoj, nį, — kaip rašo “Kipa”,— 
Volgos srityje. Mažesnis 
tikinčiųjų skaičius dides
niuose miestuose.

Madrido karo fronte, 
buvo smarkiai sumušti ir 
priversti trauktis atgal. 
Daug radikalų kareiviu 
žuvo ir daug ginklų ir a- 
municijos teko nacionalis
tams.

Ispanijos nacionalistu • kuose buvo surašytos ka- 
lakūnai metė bombas iš 
orlaivių į radikalų amuni
cijos sandėlius prie Bar- 
bastro. Radikalų valdžia 
praneša, kad jos lakūnai 
metė bombas į amunicijos 
sandėlius arti Zaragoza.

kad Lietuvos seimas priė
mė naują Universiteto 
statutą, bet nepasako ką 
Seimas padarė su Filoso
fijos fakultetu, kurį val
džia buvo užsimojus užda
ryti. Žinioje paduoda, kad 
buvusius 
kultūros 
panaikino.
siuntinybe turėtų painfor
muoti mūsų spaudą apie 
Filosofijos fakulteto liki
mą.

atskirus kūno 
kursus Seimas 

Lietuvos Pa-

iš ka- HITLERIS TURĮS JAPO
NIJOS SĄLYGAS UŽ

BAIGTI KARĄ

KOMUNISTŲ ĮSIVER
ŽIMAI LENINGRADE

Pirmą spaliu sekmadie-

GPU įsiveržė į visas dar 
neuždarytas Leningrado 
bažnyčias. Suareštuota a- 
pie 50 žmonių. Yra davi
nių manyti, kad norėta 
susekti ar daug komunis
tų partijos nariu dalyvau
ja pamaldose. Užsieniečiai 
tarnautojai dėl bažnyčios 

d. prez. Roosevelt kalbės lankymo atleidžiami iš pa- 
ner radio apie valdžios pa- reigų. Kaip tą suderinti su 
žiūras žemės ūkio klausi- konstitucijos skelbta kul- 
mais. to laisve?

PREZ. ROOSEVELT 
KALBĖS PER RADIO

Washington, D. C. —
Trečiadienį, lapkričio 17

mais.

Prague, Čekoslovakija— 
Ligšiol labai neaiškioje 
pozicijoje buvo Dancigo 
koridoriaus, Austrijos. 
Saharos, Klaipėdos klausi
mas. Europos politikai 
manė, kad Vokietija pir
miausia griebsis priemo
nių atsiimti minimas ko
lonijas. Bet pastaraisiais 
laikais susidarė taip, kad 
didžiausias taikai pavojus 
yra Čekoslovakija. Vokie
tijos spauda veda griežtą 
propagandą prieš Čekoslo
vakiją dėl vokiečių teisių 
toje šalyje. Čekoslovakija 
susirūpinus. Pradėjo 
smarkiai ginkluotis, kad 
galėtų išsaugoti nepri
klausomybę. Vokietija į- 
taria Čekoslovakiją kaipo l x .
sovietų Rusijos taikiniu- 1
ke. Čekoslovakijos vyriau
sybė nepasitiki, kad savo 
jėgomis galėtų atsigint ■ 
užpuoliką, bet ji turi tal
kininkais Prancūziją ir 
Rusiją. Taigi jei Vokieti
ja pultų Čekoslovakiją, tai 
kiltų pasaulinis karas Eu
ropoje.

PRIEŠ KOMUNIZMĄ SU
TARTIES PASIRAŠY

TOJAI SVEČIAIS RUSI
JOS AMBASADOJE
Roma, Italija — Sekma

dienį, lapkričio 7 d. so
vietų Rusijos ambasado
rius, minint sovietų Rusi
jos revoliucijos 20 metų 
sukaktį, suruošė šaunų 
bankietą, kuriame daly- 

; vavo beveik viso pasaulio 
valstvbiu atstovai ir di-%• c
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valstybių, kaip tai: Itali- 
i jos, Vokietijos ir Japoni- 

į , jos, kurios pasirašė sutar
tį nrieš komunizmą, atsto
vai ir diplomatai. Sovietų 
Rusijos ambasadoje visi 
buvo vaišinami ir geria
mas šampanas už diktato
rių sveikatą, kaip kad nie
ko vienų prieš kitus nebū
tų įvykę. Čia susitiko Ja
ponijos ir Kinijos atstovai 
ir labai draugingai kalbė
josi. Italijos atstovų buvo 

Shanghai, Kinija — Ja- apie tuzinas. Japonijos 
ponijos kariuomenė perėjo pats ambasadorius daly- 
Whangpoo upę, arti Sung- vavo. Rusijos ambasado- 
kiant 22 mylios į pietva- 

i karius nuo Shanghai. To- 
I kiu būdu japonai nori izo- 

•: liuoti kiniečius Shanghai

JAPONAI ŽYGIUOJA 
PIRMYN Į ŠIAURĘ

žin kokios žinios 
riuomenės. Žandarai dary
dami kratą “rado” saldai
nius, o Lužytė melagin
gai paliudijo, kad juos at
siuntęs J. Bakanauskas.

Teismas J. Bakanauską ferencija, kuri buvo per- • neša, 
nuteisė mirti. *“ 
kų karo įstatymai nelei- pabaigoje, tebelaukia Ja- nukirsti visą kiniečių susi- suvargusi liaudis, komu- 

eilinį kareivį teisti mirtį,'siųstą notą. Bet Japonija ponai'pristatė daugiau ka- 
todėl Juozą Bakanauską, nesiskubina, nes ji nesiti- riuomenės Shanghai karo 
prieš suimdami paaukšti- j ki, kad konferencija ką iauke.
no, davė jam seržanto nors galės padaryti. Japo- ________
laipsnį, ir kaip seržantą nija savo pasiūlymus už- 
jau jį galėjo nuteisti ir su
šaudyti.

Laikinoji Lietuvos sos
tinė, pagerbdama Juozo 
Bakanausko atmintĮ, plen
tą, einantį nuo !” 
Tilto į aviaciją,* pavadino - Kinija pasirinks tarpinin- karaliaus sosto apsivedė 
Seržanto Juozo Bakanaus- ką ne iš devynių valstybių su divorsuota amerikiete, 
ko vardu. Jo vardas įrąšy- konferencijos, bet pradės atsisakė vykti į Jung. Vai
tas ir Lietuviškojon En- taikos derybas nuošaliai stybes 
ciklopedijon. Tsb. konferencijos.

Brussels, lapkričio 8 d
— Devynių valstybių kon- aplinkumoje. Japonai pra-

• v •

I

rius ir jo žmona visus 
sveikino ir dėkojo už atsi
lankymą į suruoštą ban- 
kietą.

Visa pasaulio spauda tik 
kad jie pasiruošę juokiasi ir stato klausi-

I

Tačiau len- traukta pereitos savaitės pulti Sunkiang miestą ir mą: “Ką pasakys Rusijos
--c « ---------------- . x------------------- ------------------------------- — . numipvi ouui-cuvaiguoA ai a, ui vix o, livrui ui

džia taikos metu paprastą ponijos atsakymo į jai pa- siekimą su Shanghai. Ja- ’nistai, sužinoję, kad ban-

baigti karą su Kinija įtei
kė Vokietijos diktatoriui 
Hitleriui. Kinija taip pat 
nesitiki nieko gero iš kon
ferencijos. Taigi galimas

KUNIGAIKŠTIS ATSI
SAKĖ VYKTI Į JUNG. 

VALSTYBES

kietas buvo vienas iš šau
niausių?” Stalai buvo ap
krauti šampanu ir kito
kiais gėrimais.

Bet nėra ko stebėtis, kad 
sovietų ambasadoriaus 
suruoštame bankiete daly

davo Italijos, Japonijos ir 
Vokietijos atstovai, nes 
tos valstybės pasirašė su
tartį kovoti prieš komu
nizmą, t. y. prieš trečiąjį 
internacionalą, kuris, kaip 
sako diplomatai, neturi 
vietos Kremliuje, kruvino
je diktatoriaus sostinėje.

Paryžius, Prancūzija —
(---------Anglijos kunigą i k š t i s

Žaliojo)daiktas, kad Japonija ir Windsor, kuris atsisakęs
i______n______ ______ ____________

t dėl darbininkų 
i protestų.
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Sekmadienį, lapkričio 7 
d., šv. Petro par. (So. Bos
tone) svetainėje įvyko 
LRKSA Apskričio suva
žiavimas. Tai pirmas su
važiavimas po įregistravi
mo čarterio Massachu- 
setts valstybėje. Suvažia
vusieji atstovai ir priete- 
liai Susivienymo laimėji
mą labai entuziastingai 
priėmė ir sveikino tuos, 
kurie iškovojo katalikų 
organizacijai teises lega
liai egzistuoti. Dalyvavo 
apie 50 atstovų. Sesijas 
vedė p. Kastas Vencius, 
Centro Valdybos narys ir 
uoliausias darbininkas 
čarterio įregistravimo by
loje.

tinis kleb. kun. Virmaus
kis. Toastmasteriu 
p. Ona Jankienė.

I • __________z \

MIKE
Lapkr. 4 d,, mirė, širdies 

liga, Antanas
56 metų, gyy. 742 jį. gth 
St. Paėjo Pasvąįip pąrą.- 
pijos. Amerikoje prągyye-- 
no 28 metus. Pąliįo mote
rį Kątariną (Čirvinskąp- 
tę), dų sūnų, du į?Fpįių, ir 
motinėlę. Tapo pąĮąįdptą§ 
lapkr. 7 d., Naujos Kalva
rijos kapuose. Mišios jo 
vėlei atgiedotos šv- Petro 
bažnyčioje, lapkr. 8 fL, 8 
vai. ryte.

buvo

VAJUS KALĖDŲ 
PINTINĖMS

Šv. Vincento Pauliečio 
Labdaringa draugija su 
savo rėmėjais daro vajų

pasibaigus pa
vietiniai Susi- 
nariai suruošė 

Nuoširdžias

Nutarta uoliai darbuotis 
paskelbtame organizacijos 
vajuje.

Vakare, 
sėdžiams, 
vienymo
užkandžius, 
kalbas pasakė p .p. K. Ven
cius, J. Varaitis, Lekec 
kas, kun. P. Juras ir vie-

DAKTARAI
Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Uit ifir -ano 
1:30 Iki 6 ir nuo 6į30 Iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 ik* 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inmau arti Centrai Sq .

Cambridge, Mass.

p 4 m .in -j 

1$ ŲIG9NJN63
Priiia p. Fęldįienė, p. 

Antąno Feldžįąus, “Darbi
ninko” administratoriaus 
žmona, šeštadienį, lapkri
čio 6 d. sugrįžo į namus iš 
ligoninės. Kartų pąrsįyežė 
ir sūnelį, kurio pp. Pei
liai §ų§|Įaųkė spalių 27, 
p.-ąįą Feįdžįeąė ir sūnelis 
yra geroje syęįfeątoje.

-lff i iu i i
DARBININKAS
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nęs). Tai buvo kontestįnis 
žaidimas Bostono parkų 
depąrtmento lygos. Dėl 5 
jardų numestos bolės ne
pripažinimo kilo riaušės. 
Sužeistą šimtai žmojiių. 
Policija riaušininkus nąal- 
šino draskančiomis bom
bomis įr buožėmis. Tai 
peiktinas sportininkų el
gesys. ~

KLAIDINGAI SUPRATOKVM. B- JENKUS
<ONTELŲOJ

Sekmądįenį, lapkričio 7
<|, tai#, ę JęftfcjSbuvo ifc | Laikraštis “Bo s t o n 

w ten tos post„ labai driai 
lietuviais pasa-idojo J. E. Kardinote O’Co- 
^Pl® 11 mieli sakinį, pasakytą Ka-Minjecips, Tęae talikų Alumn^ Organizą-

t? ' -j icijos susirinkime, išrinksim. J^yMjgįys a4v. Ą. tojo Bostono r0
Šalną 1F ądv. gupka. M„lricR Tohin naudai

tinėms “Christmąs Bąs- 
kets”. Išrinko komisiją su
kelti tam fondą. Tos drau
gijos komisija rengia pa
nelei M. Rakauskaitei 
koncertą, gruodžio 9 d., 8 
vai. vak., Municipal salėje 
ir eina per savo prietelius 
prašydami aukų pinigais 

' ir drabužiais.
Į tą “X-mąs Bąsket 

: Fund Commįttee” įeina 
kolkas, šie žmonės:

K. Šidlauskas, pirminin
kas; M. Venys, vice-pirmi- 
ninkas; F. Grigaliūnas ir 
J. Kasparas sekretoriais, 
V. Kališiųs ir V. Valatka 

i kasieriais.
: Į komisiją kooptuojami 
kiti, kaip tai: R. Juška, 
A. Kneižys, A. Peldžius, 
J. Kumpą, S, Griganavir 
čius, p. Valatkevičius ir V • J •Kiti.

Aukotojų vardus skelb- 
i sime kaipo fondo kėlimo 
rėmėjų.

I

I

i
I
i

»
Maurice Tobin naudai.

Balsavimų dienoje virš 
antraštės Boston Post pa
talpino sekantį pareiški
mą:

r

, “VOTERS OF BOSTON:

■» •*-

MARIANAPOLIO KO 
LEGIJOS NAUDAI VA

KARAS
Ateinantį sekmadienį

lapkr. 14 d., 3 vai. po pie- Cardinal O’Connell, in 
tų, Šv. Petro par. svetai- speaking to the Catholic 
nėję įvyks Marijonų Ko- Alumni Association, said, 
legijos Rėmėjų vakaras “The ’.velle ere reieed e 
Marianapolio
naudai. Programą išpildys life”. You can break dowr. 
Providenciečiai, vadovau- those walls by voting for 
jant muzikui Ą. Giedrai- an honest, clean, compe- 
čiuį. Programa bus labai tent young man MAURI- 
įvairi ir įdomi, nes joje CE TOBIN, today. He will 
dalyvaus virš 35 asmenų, redeem the city and take

Bus daug juoku ir' mar
gumynų. Šoks “juodukų” 
grupė, “dzimdziai” juokus 
krės įr t.t. Taigi kas nori-

The vvalls are raised a-
Kolegijos gainst honest men in civic

• j_____ t m ____ ________i____________ -i _ _ .

it out of the hands of 
those who have been res- 
ponsible for graft and 
corrup t i o n. MAURICE 
TOBIN can win with the 
heip of those who have

2
Rašo P. Razvadauskas.

Važiuojam Į Lietuvą
fififflURIAI ~

. J. .

GRĮŽO IŠ LIETUVOS
Lapkričio 2 d. sugrįžo iš 

Lietuvos p. Monika Šeikie- 
nė, p. Mato Šeikio žmona. 
Sugrįžus apsigyveno pas 
giminaičius pp. Matukus, 
Readville.

PIRMAS MJLITAĘINIS

BALIUS
----- RENGIA------

American Legion Stepono Dariaus Postas 317 
s Lapkričio-Nov. 11 4,1937 

ARMISTICE DAY, LIETUVIŲ SALĖJE 
| E ir Silver St. So. Boston, Mass.

Abejose salėse gros militarįnės orkestros 
Įžanga moterims 25c., vyrams — 35c.

| Bus skanūs valgiai ir gėrimai. Ateikite patys ir 
| kitus pasikvieskite.
| KVIEČIA RENGĖJAI.

Vasaros atostogas pra
leidau Lietuvoje.

Per smarkias Atlanto 
bangas plaukiau laivu 
“Queen Mary”. Milžinas, 
moderniškas laivas, ne
paisydamas smarkių At
lanto bangų, rodos, ir jis 
skuba kartu su mumis į 
tėvynę Lietuvą. Laivu ke
lionė linksma. Sueini įvai-i 
rių tautų žmonių, surandi 
draugų tuoj prasideda į- 
vairiomis temomis kalbos.

“Queen Mary” laive ra 
visokių užsiėmimų: teat
ras, orkestras, šokiai, 
“arklių” lenktynės, mau
dynės — (sviming pool) 
ir t.t., taip, kad nėra kada 
nuobodžiauti. Kadangi lai
vas naujas, tad ir kamba
riai patogūs, erdvūs, šva
rūs, patarnavimas manda-

lis.
Prancūzija kultūringa 

šalis; žmonės mandagūs ir 
kiekviename mom e n t e 
stengiasi pagelbėti. Pran
cūzai labai gražiai rėdosi 
neveltui įvairios mados a-; 
teina iš Paryžiaus. Yra la
bai daug gražių bažnyčių,! 
muziejų, parkų ir visokių 
įvairianybių. Nuvažiavus į Į i 
West side, į Malmaison, į ; 
Versalį, tai ištikrųjų įdo-N 
mu pažiūrėti. Čia mes va- i 
ži nėjom su ekskursija. 
Ekskursijos vadas buvo 
anglas; mums viską aiški
no anglų kalba.

Pasaulinė paroda irgi 
Jabai įdomi. Parodą lanko 
šimtai tūkstančių žmonių 
Daugiausia suįdominti ru
sų ir vokiečių paviljonais. 
Čia rusai save labai rėk
lia muojasi. Tik įžengus į 
paviljoną pamatai didžiu
lę Stalino figūrą, daugybę 
komunistų vadų fotografi
jų ir įvairios propagan
dos. Ant pat viršaus, vyro 
ir moters skulptūra: vy-i 
ras laiko kūjį, moteris' 
pjautuvą.

Vokiečių pavil jonas
i priešais rusų. Ant pat vir
šaus vokiečių paviljono ’ 

i Aras ištiesęs kaklą, rodos, 
taikosi pulti rusų paviljo-l 
ną.

Tarp įvairių tautų, ma-i 
tosi ir trispalvė Lietuvos ; 
vėliava. Koks jausmas lie
tuviui, parodą lankytojui,! 
pamačius tarp įvairių

. T I

S. BARASEVIČIUS IR
SUNUS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBE8 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

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

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

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
494 East Broadway 

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

Patarnavimas Dieną ir Naktį

te gražiai praleisti laikai 
ir paremti vienatinę lietu
vių kolegiją Amerikoje, had enogh of these selfish 
prašome atsilankyti. Rap. oldtimers. Too long they 

-------------- have been supported by
DRAUGIJOS BALIUS the tax payers. They have 
Šeštadienį, lapkričio 13 had more than enough.”

Kaikurie žmonės supra
st. įvyks Lietuvių R. K. to, kad visi tie viršuje iš- 
Saldžiąųsips Š. V- J. drau- spausdinti anglų kalboje 
gijps JaaĮius, 6 vai. vakare, žodžiai buvo pasakyti J. 
Bus skanių valgių ir gėri- E. Kardinolo O’Connell. 
mų. Bus priimami nauji Tą faktą, kad daug žmo- 
nariai į draugiją nuo 16 nių taip suprato, nema- 
iki 30 metų amžįaus už ba- nau, kad kas norėtų arba 
liaus tikietą; nuo 30 iki 45 galėtų užginčyti. Kaikurie 
m. ąmž. ųž pusę įstojimo, žmonės taip tvirtino ir te- 
Įžanga vyrams 35c.; mo- betvirtina, kad J. E. Kar- 

..ir...r. O’Connell savo
kalboje paminėjęs kandi
dato Maurice Tobin vardą, 

RIAUŠES FOOTBALL’D nes taip esą parašyta Bos- 
ŽAIDIME į ton Post laikraštyj-

Sekmadienį, lapkričio 7;
d., Charįesbank parke, 
West End (Bostone) įvy
ko baseball žaidimas. Žai
dė Trojans ratelis su Sa- 
cred Heart rateliu (Pasta
rasis rątelįs neturi jokio 
ryšio sų Katalikų pąrapi-
• J* •

d,, Lietuvių svetainėje, E

terims -25c. Kviečia visus dinolas 
Valdybą.

gus, valgis geras. Cunard 
White Star linija duoda ■ 
gerą patarnavimą ir kiek
viename mieste Europoje. 
Jų agentai sutinka stotyse 
ir maloniai patarnauja. Į 
Susikalbi su jais anglu 
kalba.

Berlyne Cunard White 
Star atstovas lietuvis 
Klapatauskas. Labai ma
lonus žmogus ir, lietu
viams maloniai patarnau
ja. Patartina važiuoti Cu
nard White Star linija į 
Lietuvą.
PARYŽIUJ

Paryžius vadinamas Eu
ropos centru ir, pasaulio 
akyse išgarbintas. As irgi SpajVų; Lietuvos spalvas. , 
išsivaizduodavau Paryžių gja jausmaįs kalbi į tau-j 
kaipo didžiausiu miestu Įas j^urįos tykosi pagrobti 
pasauly, vienok mačius A- T .
merikos didmiesčius, _______
ryžius yra mažas mieste-J pasaulio"akysė,

TT TT ? štai plevėsuoja mūsų tris-
palvė, jūs negalite atimti 
mums laisvės!... Toki jau
smai kyla tikram lietu
viui.

Lietuvių paviljonas gan 
įdomus ir turi pasisekimą 
lankytojų tarpe.

(Bus daugiau)

I

I

Tel. South Boston 0815
D. A. ZALETSKAS

GRABORIUS — 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas dieną ir 
naktį 

Funeral Home ir Res. 
564 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Sullivans Liguors Store |
295 W. BROADWAY, TEL. SOŲ 9772

Paminėsiu tik vieną į- 
vykį po rinkimų dienos 
Strand valgykloje. Prie 
vieno stalo pietavo 
lietuviai. Kalbėjosi 
rinkimų rezultatus, 
kalbant, metodistų pryče- 
ris p. Kubilius tvirtina, 

ją, o tik tąip pasivadi-’ kad ir Kardinolas O’Con-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
mielių, ątėję į tavernas ar restoranus pra
šykite BROCKERTS. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

keli 
apie 

Besi-

1

__ — Mes iškovojo- 
merikos didmiesčius, Pa- me laisvę, mes turime pil-

nell kalbėjęs už Maurice' 
Tobin ir dalis tos kalbos, i 
kurioj paminėtas kandida
to į mayorus Maurice To
bin vardas tilpo laikrašty i 
Boston Post. Kada kiti 
užginčyjo ir pareiškė, kad 
Kardinolas savo kalboje 
neminėjęs nei vieno kan
didato vardo, tai p. B. Ku
bilius iššaukė p. V. Skud
ri eiti j lažybas. Sudėjo po 
vieną dolerį. Bet p. Kubi
lius pralaimėjo, nes p. V. 
Skudris jam įrodė tuo pa
čiu laikraščiu, kurį buvo 
atsinešęs p. Kubilius, kad 
J. E. Kardinolo kalbos til
po tik vienas sakinys, bū
tent, “The vvalls are 
raised against honest men 
in civic life”. Tik tiek ir 
ne daugiau. Kiti visi žo
džiai yra paties Boston 
Post laikraščio, kuris vie
šai išėjo už Maurice To
bin. Tokiu būdu p. Skudris 
laimėjo lažybas, bet jis i 
buvo džentelmonas ir tą j 
dolerį p. Kubiliui grąžino J 
pareikšdamas, kad jis jį i 
atiduotų suvargusiai lie-! 
tuvių šeimynai.

Į

įVAIROS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
Parduodu įvairiausios rū
šies auksinius ir sidabrinius 
daiktus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

LAIKRODININKAS

1

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms suiikiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

ĮVAIRŪS skelbimai
REIKALINGAS VARGONI

NINKAS, kad būtu doras vyras, 
kad ir nebūtu tikras profesijona- 
ias. Pradžioje alga $50.00 ir ex- 
tra už patarnavimą —mišias, lai- 

'dotuves, šliūbus ir t.t. Be to, jei 
I bus vargonininkas sumanus, ga
ilės užsidirbti per šalį. Atsišaukite 
i tuojau: Rev. K. Skrypko, 102 Į 
Glenwood Avė., Binghjunpton, 
N. Y.

Telefonas
SOUth Boston 

9800
Šiais Metais Geriausiai

Pirkti
DODGE ir PLYMOUTH
Ateik pamatyti arba pašauk 

mus pademonstruoti 

ANDREW SQUARE 
MOTORS INC., 

554 DORCHESTER AVĖ., 
SO. BOSTON. MASS.

Prieš Andrew Sq., 
Subway ‘

Parduodame ir vartotus 
garantuotus karus

.99c. 
$1.25

GARRISON
90 proof degtinės PHONE 

So. Boston 
2271

BOSTON BRANCH
1410 Cąlumbia Rd., 

South Boston

UŽDYKA Pristatome į Namus
PROSPERITY WINNER 100 Proof 1 m, Senumo 

I KVORTA — $1,25
Ruginė Strąight degt. 90 proof 1 m. senumo $1.25 
California Grape Brandy didelis butelis už $1.25 
GIN kvorta ...............„J.....
RUM už pt. — 69c. — kvorta

ALUS
BA Y STATĖ 3 keliai

r-.ū. t «•

Telefonas
Worcester, 5-4335

PAIEŠK AU: Jurgio Pgrmeno. 
paeinančio iš Urvikuj kaimo, Ma
žeikių valsčiaus, Mažeikių apskr. 
Atvykęs į Amerika 1904-5 metai*. 
Jis pats ar kas apie jį žinantis 
meldžiu man pranešti, už ką bū- 

___  siu dėkingas. J. K. Chapas, 
Šį įvykį pažymėjau, kad 8 st > Rochester, N. Y

ir kiti laikraščių skaity- _________________ ~
tojai atskirtų vienų nuo j----------------
kitų žodžius. Kada laik- kambariai karštu vandeniu apšil- 
raštyje telpa sakiniai su domi. Kas norite gauti gerus 
svetimženkliais (“”) apdė- kambarius Prie maž°s šeimynos 
ti, tai reikia suprasti, kad i ^2““; 401 w «h st-. . . . So. Boston, Mass. (5-9)tai yra minimų asmenų <__________________ k 7
pasakyti žodžiai. Išvadas 
galima daryti, bet tai jau 
nebus tų ar kitų asmenų 
žodžiai, bet pačių išvadų 
darytojų. Teisingas, kuris 
gi teisingas? Turi būti nė
ra žmogaus, kuris viešai 
pasisakytų, kad jis netei
singas. Taigi Kardinolo 
žodžius galėjo prisitaikin
ti bile kuris kandidata? 
arba jo rėmėjai.

Pilietis.

v •

I

(9-12-16)

IŠSIRĖKDAVO  J A du gražūs

L STREET LIŪUOR STORE
195 L STREET SOUTH BOSTON.

I
1

$149

JAMES B. COTTER
GRABORIUS

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

OLD QUAKER APPLE BRANDY $1.25 Pt.
20 METŲ SENUMO — BOTTLED IN BONO

SHAWMUT GINCPCriAI CSHIPAHOY RUM 
Kvorta 95c. OiLivlALrtJ Kvorta $1.19

GOLD PENNANT Arielka—90 Proof—kv. $1.09 
Bay Statė Alus — 3 kenal iiž 25c.

DYKAI PRISTATY<MAS Į NACIUS -_____ .
Tek ŠOU 4147 — J. STRIGUNAS.
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Kadangi uždarius, ypač 
Lawrence kasyklos rube- 
žiuojasi su Gilberton Rea- 
ding kompanijos kasyklo
mis, vanduo anas užsėmė, 
ir tokia pat padėtis gresia 
gretimai esančioms ki
toms Shenandoah klonyje 
kasykloms, kuriose dirba 
apie 6500 angliakasių;

Kadangi nustoji mas 
darbo virš minėtam skai
čiui darbininkų skaudžiai 

gy
ventojų Srenandoah mies-

*3

7

SHENANDOAH, PA. —
Shenandoah apylinkėje, 

Madeira Hill kompanija 
paskelbė bankrotą. Užsi
darė net kelios kasyklos. 
Apie 15 šimtų angliakasių 
neteko darbo. Tos skau-i 
džiausią palietė Frankvil-! 
le ir Mahanoy City mies- į 
telius. Uždarytas kasyk- palies 22 tūkstančių 
las pradėjo vanduo apsem
ti. Kadangi siena tarp už- telyje; 
darytų kasyklų ir dirban
čių, kuri pagal įstatymu 
privalo būti 200 pėdų Plo-i ;isas“ gV Yųr'įio parani jos 
cio, neturi ne 50 pėdų, į 
kaip ištyrus pasirodė, tai 
vanduo pradėjo užsemti 
ir dirbamas 1 
kaip Gilberton ir 
tai dar ne visa 
Leidus vandeniui 
Gilberton, yra 
kad ir kitas artimas ka
syklas toki pat nelaimė 
neištiktų. Vadinasi, palie 
tė visą Shenandoah klonį,!
kuriame randasi 8 kasyk- ^tematoriu GeorgeJ H los, ir kur dirba 6500 ang- -ut)ernatorių, ueorge n 
liakasių. Todėl šios apy
linkės darbininkai pradėjo 
kelti balsą, reikalaudami,) 
kad valdžia ateitų į pagel- 
bą tam pavojui prašalinti. 
Būdas yra. Reikia tik už
darytas kasyklas atidary
ti ir iš anų vandenį išsem
ti, ir neleisti, kad vėl už- 
semtų.

Shenandoah lietuviai 
tuo klausimu irgi tarė sa
vo žodį. Pereitą sekmadie
nį, klebonas sušaukė para
pijos mitingą ir parapijos 
vardu, vardu 5 tūkstančių 
parapijiečių išnešė rezo
liuciją, kuria reikalauja 
Gubernatoriaus, senatorių 
ir sekretoriaus kasyklų ir 
kitų valdininkų, kad dary
tų viską, kas tik yra gali
ma, kad tą pavojų praša
linus.

Rezoliucija yra sekančio 
turinio:

Kadangi Kehley Run, 
Lawrence, Marea ir New 
Boston kasyklos, kuriose 
dirbo suviršum 15 šimtų 
angliakasiu iš priežasties 
Madeira Hill kompanijos į Veiklioje ir stiprioje jau- 
bankrutavimo, visiškai ta- nvstėje yra įrašyta ilga ir 
po uždarytos be vilties laiminga senatvė.

Kadangi tas tiesioginiai 
, ir labai skaudžiai palies

kasyklas, 
■ kitas. Ir 

nelaimė, 
i užsemti 
pavojus,

narius, atsižvelgiant į tai, 
kad Šv. Jurgio parapiią 
sudaro su labai mažu išė
mimu tik darbininkai.

Todėl, mes, Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos nariai, 
susirinkę Šv. Jurgio par. 
svetainėje spalių 24 d., 
skaičiuje 3 šimtų vyrų, at
stovaujančių 5 tūkstan
čius narių, šiuomi krei
piamės į Pennsylvanijos

I

I
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Buenos Aires Jono Rimšos rugpiūčio 23 d. parodos atidarymo iškilmių daly
viai: 1. menininkas Jonas Rimša, 2. Lietuvos ministeris J. Aukštuolis, 3. Latvi
jos ministeris p. Olinš, 4, Lietuvos konsulas Kučinskis, 5. Lietuvos pasiuntiny-
bės sekret. Blavesčiūnas.

rąščio “Darbininko” meti
nis balius, kuriame busi 
labai daug įvairumo. Gros 
Al Stevens’ orkestras ir 
Amerikos Legijono Da
riaus Posto benas. Specia- 
lėmis ceremonijomis bus 
paminėtos Jungtinių Ame
rikos Valst. 150-ties metu . 
konstitucijos priėmi m o 
sukaktuvės; skrajojantis į 
paštas bus tikra įvairybė.

Poęuliariškumo Karalai
tis ir Karalaitė — Kadan
gi bus įvestas skrajojan-, 
tis paštas, tai kuris vyras 
ar vaikinas “Darbininko” 
baliuje gaus daugiausia 
atviručiu, tas bus išrink
tas baliaus karalaičiu, 
o moterys ar mergina — 
karalaite. Išrinktieji bus 
nufotografuoti ir įteikta 
jiems po “Loving cup”.

Už Valcą ir Polką Pri
zai — Už gražiausiai pa
šoktą valcą ir polką dviem 
Dorom bus įteikta taipgi 
po Loving cup . bet turim pasitenkinti tik

su tiek ir aprimti prisime
nant, kad ir jiems tenka 
taip pat sugrįšti prie sa- 

Bet ar žiemą v • «

NIN| VEIKU PRADE
DANT '

Vasaros laiku beveik vi
sų noras yra būti po tyra 
mėlyna padange, išvažiuo
jant į miškus bei ežero 
maudynes; kitų ūpas pa- 
kįla pavažiavus kur toliau, 
aplankius savo draugus 
bei pasigrožėjus gamta. 
Bet artinantis bei atėjus 
rudeniui, gamtai paniurus 
visai vėl aprimsta prie sa
vo kasdieninių darbų ir ei
na vėl pramintu bei pri
prastu taku.

Ilgoms naktims užėjus 
daugiau laiko randasi 

į pirm negu poilsis nutrau- 
Ikia savo gelmėn, ir nors 
ikai kada mintys skrenda 
į pasaulio kampelius prie 

• tų draugų bei draugių su

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS pranešė silkių importinin- 
_ ---- —— i kams, kad jiems neduos

j silkėms 
apmokėti, nes prekybos su 
Olandija balansas yra I 
Lietuvai nepalankus. Ta
da Lietuvos silkių impor- 
tininkai pranešė olandų 
eksportininkams, kad jie 
priims Olandijoje užsaky
tas silkių statines, bet už 
jas apmokės, tik kada 
prekybos balansas bus 
grąžintas, būtent, kada O- 
landija nupirks tiek pat 
prekių iš Lietuvos, kiek 
Lietuva yra nupirkusi iš 
Olandijos. Olandų ekspor- 
tininkai su tuo nesutiko ir 
nutraukė kontraktus. Lai
kraštis nurodo, kad tuo Adolfas Krušas. Adolfas 
pasinaudos 'britų silkių jau gana daug tikietų yra 
gamintojai, nors tuo tar- pardavęs.
pu nežinoma, kiek stati- p.nas Zigmas Usevičius 

iš E. Bridgewater organi
zuoja ūkininkų jaunimą, 
kurio šioje apylinkėje yre 
nemažai.

Montellietė p-lė Marga- 
gauti svarbią silkėms rin- rietą Sinkevičiūtė organi

zuoja vietines merginas, 
kurios noriai tikietus per
ka. Gal p-nia Cūnienė ste
bėsitės, kur aš tiek tikie
tų gavau; pasakysiu, kad 
į organizavimo darbą į- 
stoio LDS 2-ros kp. pir
mininkas p. K. Grigas ir 
kiti veikėjai, kurie su di
deliu nuoširdumu ir pasi
aukojimu dirba.

Ką pareiškė p. A. Gied
raitis — Sekmadienį, lap
kričio 7 d. pas “Darbinin
ko” administratorių lan- 

i kėši iš Providenco, R. I. p. 
muz. A. Giedraitis, kuris 

. “Darbininko” rengia m o 
baliaus reikalu štai ką pa- 

Providenco jauni- 
rengiasi visu 
Manau, kad 

patogiau ir į- 
jei mes va

Pora savaičių atgal su • valiutos olandų 
grįžo iš Lietuvos laikraš- 

Į čio “Darbininko” nuošir
dus bendradarbis n. Jur-

| gis Klimas, gyv. Miners- 
ville, Pa. Jis iš amato siu- 
vėjas. Būdamas Lietuvoje 
rašė savo įspūdžius. Su
grįžęs irgi negali atsi
džiaugti Lietuvos gražu
mu ir žmonių nuoširdumu. 
Jam buvę labai sunku 
skirtis su savaisiais.

p. Jurgis Klimas rašo, 
kad išvažiuodamas iš Lie
tuvos, Kaune užė jęs į Įgu
los bažnyčią. “Besimel
džiant, staiga įėjo būrys 
kareivių ir prie didžiojo 
altoriaus suklaupė pagar
binti Jėzų Švč. Sakramen
te. Tas į mane padarė gi
lu įspūdį, nes Lietuvos ka- nių Lietuva užsakys. Ta- 
riuomenė, kad ir nedidelė, 
bet stipri dvasioje, nes tą 
stiprybę semia iš Alto
riaus. Laimink Jėzau 
Lietuvą ir jos kariuome
nę”. .. ...

Taigi Lietuvos kareiviu ką. 
nusilenkimas Paša u 1 i o 
Valdovui padaręs jam di
džiausį įspūdį.

i
Earle, J. V. Penn. senato
rius, John Guffey ir Ja
mes Davis, Pennsylvanijos 
anglių kasyklų sekretorių j 

i M. Heartneady, į J. V.
šios apylinkės kongresme
ną, James Gilday, Pa., šios 
apylinkės senatorių, Jo
seph Dando ir šios apylin
kės kongresmoną, John 
Downey, į Rekonstrukci
jos Finansų Korporacijos 
administratorių, Jer s i e 
James, kad jie skubiai a- 
teitų į pagalbą šios apy
linkės nedarbu paliestiems 
angliakasiams.

Po rezoliucija pasirašė: 
kun. J. A. Karalius, Juo
zas Spūdis, Reimondas 
Kundrotą (Kendrik), Jur
gis Gutauskas, Juozas 
Diskevičius, Juozas Keini- 
kas, Jonas Popelis, ir Al
bertas Matulevičius. Rezo
liucija tapo pasiusta virš 
minėtiems valdininkams.

Lietuviai buvo pirmuti
niai tą padaryti. Juos pa
sekė ir kitos organizaci
jos. Mainierys

I

SOVIETU RUSIJOJE SU
ŠAUDYTI 808 AUKŠTI 

PAREIGŪNAI

čiau, akip laikraštis tikisi, 
silkių Anglijoj bus užsa
kyta nemaža. ‘Daily Mail’ 
džiaugiasi, kad Didžiajai 
Britanijai vėl pavyko at-'

I

IŠ KOMSOMOLO IŠME
TĖ 5S,000 KOMSOMOLCU

i
Minske dabar vyksta 

Baltrodijos komsomolo 
suvažiavimas, kuris pat
virtino daugelio narių pa- 
šinimą. Suvažiavime pa
aiškėjo, kad per šiuos me
tus iš komsomolo yra iš
mesti 56,342 nariai.

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

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

POVILAS BUSHMANAS
48 Crescent Avenue, 

Telephone Columbia 6702 
29 Savin Hill Avenue. 

DORCHESTER. MASS

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

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

K. ŠIDLAUSKAS

918 E. Broadway
Tel. SOUth Boston 9367

Pristatau Tce Creamą ir užkan 
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

•V. JONO EV. BL. PAAALPINf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmlnlnkan Juozas Svaidys, 
601 6th St.. So. Boston, Mass.

Vlce-Pirm. Albinas Nevieta,
16 IVInfield St., So. Boston, Mass.

Prot. RaSt Jonas GMneckls, 
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa.

Fin. RaSt Aleksandras TvaSka, 
1514 Colnmbia Rd., S. Boston, Mass 

Iždininkes Pranas Tuleikis, 
» 10© Bowen St, So. Boston, Mass.
MarSalka Jonas Zalkla.

7 ninfleld 8t, So. Boston, Mass.
Dranclja laiko snslrlnklmns kas tre 

čią nedMdlenl kiekvieno mėnesio 
I 2 vai. po pietų. Parapijos salfij, 491 
E. 7th St, So. Boston, Mass.

7:80 vai vakare, potetnytlnej sw 
taln6j.

Visais draugijos reikalais kreipkite 
pas protokolą raitininke.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 1VČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Janklenė,

1428 Columbia Rd., S. Boston, Maus. 
Prot RaSt. — Bronė CnnlenS,

29 Gonld St., W. Roxbury, Mass. 
TOl. PAR 1864-W.

Fin. Rait — Marijona MarkoniutS, 
4115 tVashlnaton St., Roslindale, Mass.

Tet Parkvay 0558-W
Odininke — Ona StanlnllntĄ

106 West 6th St, So. Boston. Mass.
Tvarkdart — Ona Mfzjrirdlene,

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

443 E. Ttb St, So. Boston, Mass.
Draugija Savo snslrlnklmns laiko kas

Montello, Mass. — P-iė 
Ona Kašėtaitė “Darbinin
ko” metinio baliaus kvie
timo pirm. B. Cūnienei ra
šo: “Į “Darbininko” balių, 
kuris įvyks šio mėnesio 
20 d. 8 Magazine St., Cam
bridge, Mass. visos kolo
nijos ruošiasi su dideliu 
smarkumu. Juozas Kilmo- 
nis iš Lynn paėmė 10 ti- 
kietų ir Lynne organizuo
ja jaunimą. Jam gelbsti

v •

Prancūzų “Liberte” ra
šo, kad Sovietų Rusijoje 
nuo 136 m. rugpiūčio mė
nesio ligi dabar sušaudyti 
iš viso 808 aukšti pareigū
nai. Iš jų 52 buvo pasmer- 

i kti mirti didžiuosiuose 
trockininkų ir kontrrevo-į 
liucionierių procesuose, 
414 buvo pasmerkti mirti i 
už organizavimą pasikė
sinimų ir šnipinėjimą To-

už sabotažą ir naikinimą rjs nuo 1921 metų visą mums bus 
derliaus, 68 už sabotažą laiką buvo komintemo už- i spūdinčiau 

; žemės ūky, 35 už sabota- sienių skyriaus vedėjas. žiuosi^e 'automobiliais, 
zą karo pramones jmonese Be to, per šešioliką metų Manome sudaryti mažiau- 
ir 28 uz sabotažą civilines jis buvo OMSo (tarpiau-; sia 10 ar 15 automobilių, 
pramones jmonese. ; tini j santykių) slaptojo |Turiu pasakyti,

------------- skyriaus viršininkas ir lnh LIETUVOS NESUSIPRA- slaptojo
m., m. . .. ... skyriaus vedėjas. Jis taipI T!MAS SU OLANDIJA DĖL pat siuntinėjo į užsienius

trečiojo internacionalo 
slaptuosius emisarus ir 

i jiems išdavinėjo pasus bei 
skirtas slaptajam emisa
rų veikimui sumas.

v •

SUIMTAS r--------------
NO UŽSIENIŲ SKY

RIAUS VEDĖJAS

“Posl. Nov.” rašo, kad safcė- “p 
Maskvoje šiomis dienomis mas į baHų 

nmuosiouse Rytuose, 12o suimtas O. Petnickis, ku- smarkumu

i

“Daily Mail” šiomis die
nomis pranešė apie “įžy
mų incidentą tarptautinė
je prekyboje”, kuris nors 
ir pirmoje eilėje liečia tik
tai silkių prekybą, sukelia 
didelį susidomėjimą ir ki-1 
tose britų eksporto pra
monės šakose. Incidentas 
yra tuo įdomus, kad jis 
liečia Liet, silkių importą. 
Kaip “Daily Mail” rašo, 
olandų silkių eksportinin- 
kai su olandų vyriausybės 
subsidijų pagalba buvo 
užkariavę Lietuvos silkių 
rinką, išstumdami iš jos 
britų eksportininkus. Ta
čiau Lietuvos vyriausybė

, kad Pro- 
i videnciečiai labai yra ba- 

mternacionalojiumi interesuoti ir ju 
daug atvyks”.

Worcester, Mass. — 
Muz. J. Čižauskas rašo: 
“Bilietus gavome. Stengsi
mės padaryti kiek galima 
“Darb.” naudai”. Muzikai 
Jonas ir Marijona Čižaus- 
kai yra pasižadėję jau nuo 
seniai su savo jaunimu at
vykti į “Darb.” balių. 
Lauksime.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

— Kaune steigiama Lie
tuvos Blaivinimo Sąjun
ga. Jos įstatai jau įregis
truoti.

penki Amerikos lietu
viai jaunuoliai: Ažukas, 
Bortkevičiūtė, Bučinskai- 
tė, Mačiulaitis ir Styra, 
laimėję Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune sti
pendijas, išvyko Kaunan 
dviem metam studijouti j 
lituanistikos dalykus.

‘DARBININKO’ METINIA 
ME BALIUJE POPULERIŠ 

KŪMO KARALAITIS IR 
KARALAITĖ

Lapkričio 20 d., 7:30 vai. 
vak., 8 Magazine St., Cam
bridge, Mass. įvyks laik-

po “Loving cup”.
Įteikimas I. J. Fox Do

vanos — “Darbininko” ba
liuje taipgi bus įteikta si
dabrinės lapės apykaklė vo pareigų. 
SI00.00 vertės, kurią pa- ar vasarą, mes turim šiek 
dovanojo I. J. Fox kailinių' tiek energijos ir jos visos 
firma per p. Bernardą Ko- po namų stogu nesunau- 
raitį. ' ’ ‘ 1

“Darbininko” Baliaus 
Kontestininkams dovanas 
— “Loving cups” nupirko 
sekantieji biznieriai: Lai
dotuvių direktorius Jo
seph Casper, Diamond 
Cafe — Pr. Razvadauskas 
ir Alb. Neviera, Rep. Mar- 
tin Schofield, Ruggeri’s ir 
Sullivans Liąuors Store.

I

dojam. Šaltesniam orui a- 
tėjus, mūsų mintims neig
si sklaidžius ir energijos 
daugiau randasi, tada ir 
prasideda gyvesnis veiki
mas mūsų organizacijose.

Beveik visos priklauso 
keliose draugystėse bei 
organizacijose, bet nė vie
nos kitos nėra katalikiš- 

jkos moterų organizacijos, 
kuri būtų Centralinė, ku
rios narės nors išsiskirstę 
po Amerikos kampelius, 
bet eina visos po ta pačia 
vėliava, dirba tą patį dar
bą bei tam pačiam tikslui 
kaip Sąjungietės. Tad kai
po Sąjungietės, besidar
buodamos Sąjungai ir ati- 

kričio 14 d., 1937 m.2 vai. duokime nors mažą dalį 
po pietų, šv. Juozapo par. savo energijos jos žy- 
salėje, Rogers St., Lowell,' miems tikslams, kurių yra 
Mass. . (tiek daug ir taip svarbūs.

Kreipiame visų kuopų Dažniau lankykime Są- 
dėmesį, kad atstovai būtų jungos susirinkimus, atsi- 
pasirengę vykti sulig šio veskime naujų narių, nė- 
pranešimo, nes pirmiaus bijokime apsiimti į komi- 
garsintas laikas rado kliu- sijas ir jose pasidarbuoti, 
čių dėl kurių ir buvo susi- lankykime netik pačios,

EXTRA
LDS Naujos Anglijos 

APSK. SUVAŽIAVIMAS

ATKELTAS
įvyks Sekmadienį, lap-

važiavimas perkeltas į 
lapkričio 14 d.

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

bet su savo draugais jų 
parengimus bei pramogas, 
o tada bus vieningo ir ga
lingo veikimo gražios pa
sekmės.

Albina A. Poškienė,
Chicago, III.

CREMO ALEį

i

i Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra- ; 
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge- ! 
riaušių miežių ir tinkamai įsendintas.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.
SS

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

I
Cremo Brewing Co.

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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ŽEMESNIEJI SUTVERI- ( Kad tai atsitiktinai įvy- 
MAI PARODO JO ESYBĘ ko, kad žemės viduriuose

1 4

SUBBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly ........................... I
Foreign yearly ........................... I.
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly $2.50

54-06
$5.00

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ................. 1
Užsieny 1 kart savaitėj metams i 
Viena kart savaitėje metams 
Užsieny metams ......................... ;

$4.00
$2.50
$2.00
$5.00

mes randame anglį, alie
jų ir visokius mineralus, 
reikalingus žmogui?

Yra daug tokių, kurie 
, aiškina šį žemesnių sutvė- 
irimų judėjimą tik atsitik- 

šiuos pavyz- tinai — instinktyviai. Bet 
tegul jie pasako, kas yra A _ _ • _ _ 1 • _ 1 . A _ — O TT • ••

DARBININKAS
S06 Wešt Broadway, * South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Dar Vytauto Didžiojo 
Universiteto Klausimu

Netik dangus reiškia 
Dievui garbę, bet ir visi 
sutvėrimai pripažįsta Joį 
esybę, nęs jie visi ima nuo 
Jo pradžią.

Imkime 
džius:**'”

Kas gi duoda suprati- tas instinktas? Jeigu jie 
mą vorui mėgsti tinklus iš atsakys, kad instinktas y- 

j ra tarnautojas gamtai, tai 
gi mes prieisime prie to, 
kad tą gamtą kas nors 
valdo, kad ji turi ko nors 
už save didesnio klausyti, 
kad yra už ją didesnis Į- 
statymų Davėjas — Die
vas. Gamta aklai seka jai

savo kūno?
Kas pasako paukšteliui, 

kad šalta žiema artinasi 
ir kad yra šiltesnis kraš
tas, į kurį jis turi lėkti, ir

Neįsigilinusiam į tikrąją Lietuvos vyriausybės 
politikos krypti ir nesuprantančiam “trynimosi vir
šūnėse” gali būti kiek neaišku, kodėl katalikiškoji 
spauda taip smarkiai reaguoja Į pasikėsinimą uždary
ti filosofijos skyrių Vytauto Didžiojo universitete. 
Bet gi tai pats svarbiausias katalikams klausimas, ir 
štai dėlko: katalikams reikia vadų, gi vyriausybė, už
darydama filosofijos skyrių, atima galimybę tiems 
vadams išsiauklėti. Kitais žodžiais, Lietuvos valdžia 
užsimojo visiškai panaikinti katalikišką akciją.

Šiandieną katalikiškų vadų klausimas yra pats į 
opiausias, ypačiai Lietuvoje. Be tinkamai paruoštos 
vadovybės katalikiškoji akcija neįmanoma. Be vado 
ar vadų armija tai ne armija, tik palaidų kareivių bū
rys. Dareiskime net, kad armijoj ir būtu drausmė, 
puskarininkų palaikoma, bet be išmokslintos vadovy
bės, be planų, be strategijos ir taktikos, ir skaitlin
giausia ir drausmingiausia armija bus nugalėta. Tą 
patį galima pasakyti ir apie dvasinę katalikiškos ak
cijos armiją: neturėdama vadų, ji pasiliks bejėgė. Bet 
— pasakysite — juk vadais yra dvasiškija, o dvasiš
kiai leidžiama mokytis teologijos, tai kam gi čia tie 
filosofijos kursai pasauliečiams? Taigi toks ir daly
kas, kad katalikiškoji akcija, šv. Tėvo parėdymu, tu
ri susidaryti iš bendros darbuotės dvasiškiios su pa
sauliečiais. Pasaulionių bendradarbiavimas yra esmi
nė katalikiškos akcijos sąlyga. Gi Lietuvos vyriausy
bė, nusistačiusi panaikinti katalikiškos filosofijos 
mokslus, atima galimybę moksleiviams įsigyti kata
likišką išmokslinimą ir išsiauklėjimą ir tuomi užker
ta kelią moksleivijai būti katalikų vadais.

Filosofijos skyrių Vytauto Didž. universitete lan
kė skaitlingas studentų būrys. Ten jie susipažindavo 
su katalikiškos ideologijos principais ir ruošėsi į bu
simuosius katalikybės vadus. Rodos, toks jaunimo 
uolumas turėtų džiuginti tautos vadus, kad jaunoji 
karta nori ;
lant ją nuo seno rusiško raugo. Tačiau kažkokiu keis
tu galvosenos iškrypimu kai kurie tautos vadai nusi
gando idealizmo. Jiems, kaip aniems iš Egipto išėju
siems žydams, skanesni laisvamaniški svogūnai ir

tas, į kurį jis turi lėkti, ir į 
kas jam nurodo kelią, ku- 
riuomi jis sugrįžta vasa
rai atgal?

Kas iš moko paukštelius Į paduotais surėdymais, ir 
dirbti; kiekvieną pagal(tuomi parodo, kad ji nėra 
savo papročius, nors jų 
niekas ir nemoko?

Kas moko žuveles kaip 
apsisaugoti.

Kas duoda motinišką 
supratimą vištelei, ir ver
čia ją sėdėti tris savaites 
ant kiaušinių, savo veislės 
padauginimui?

Kas duoda jėgų tam ma
žam grūdui išdygti ir už
augti ir duoti vaisių žmo
nijos naudai?

Kas pagrąžino milžiną 
ąžuolą gylėmis, o gra
žiausią rožę jos žiedais?

Kas davė jėgų žemei, 
kuri turi jėgų auginimui 
maisto?

Sakysite, kad tai neti
kėtai, atsitiktinai tas įvy
ko, kad saulė šildydama 
žemę suteikia jai jėgų tai 
atlikti, kad saulei šviesa 
ir šiluma tam visam gelb
sti, be kurios žinoma, nie- 

! kas pasauly gyventi nega
li?

Kad netikėtai tas įvyko, 
jog saulė, kuri yra 93,000. 
000 mylių atstume, stovi 
tikroje vietoje?

• v

į tuomi parodo, kad ji nėra 
Dievas ir kad ji turi būti 
paklusni Dievui ir Jo su- 
rėdimams. Mėginti užgin
ti Dięvo Apveizdą pasau
lio surėdyme ir jo tvarky
me būtų tai aklo ginčas 
apie spalvas, kurių jis sa
vo gyvenime nematė ir tik 
vieno Dievo pagalba tas 
galima šiek tiek suprasti, 
nes Jis vienas yra vįskaži- 
nantis ir suprantantis.

Žmonės visose šalyse, 
visuose amžiuose, net ne
mokyti, laukiniai, vien sa
vo vidujiniu įsitikinimu, 
pripažįsta Aukščiausią E- 
sybę. Gamtos tyrinėtojai 
visuomet su Juo pradeda 
savo tyrintus. Ir kiekvie
nas Dievo esybės užginčy- 
jimas išeina iš širdies, bet 
ne iš įsitikinimo.

j Atsiranda ir iš lietuvių 
: tokių tamsių nykštuku, 
kurie atsižada pripažinti 
Augščiausią Esybę— Die
vą, nors jie patys ir abe
joja apie tai, bet savo šir-

■ dies užsikirtime, kala ki- 
| tiems tą savo klaidą. Gai- 
1 la jų. A. iš B.

f

I

Tautiečiai, Arčiau Prie 
atstatyti naują idealingą Lietuvą, apva- PC
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(Tilpo ir “Darbininke”) 
Argi “Draugą*’’riši skai
to? Mano manymu, tas jo 
atsišaukimas “Mūsų rei
kalai Šventoje Žemėje” 
turėtų būti patalpintas vi
suose katalikiškuose laik
raščiuose. Redakcijos tu
rėtų karts nuo karto tą 
dalyką vis gvildenti, pri
minti ir raginti tautiečius 
prie aukų tam taip pil
niam tikslui. Tik tokiu 
būdu, jeigu tą reikalą kar
štai, visi suimsime, tai ji 
greit pirmyn ir pastūmėsi
me ir jis greit ir realizuo- 
sis. Ir tur ūmai realizuo
tis, nes nedaugiausiai tam 
dalykui ir reik, desetko- 
kito tūkstančių dolerių. 
Ir ką tai reiškia sudėti 
vien tik Amerikos lietu
viams pora desėtkų tūks
tančių dolerių? Reik tik 
geru norų. Jeigu Dariaus 
ir Girėno paminklui, Vait
kaus skridimui sudėta de- 
sėtkai tūkstančių dol., jei
gu atskiros šeimos stato 
savo mylimiems įniru
siems paminklus po kelis 
ir net po dešimts tūkstan
čių dol., kaip teko matyti 
ir gėrėtis Chicagos lietu
vių Šv. Kazimiero kapuo
se, jeigu aukojame tautos 
paminklui Kaune — Prisi
kėlimo bažnyčiai tai argi 
Kristaus Karstas ne ver
tesnis paminklas?! Taip, 
čia katalikams svarbiau
sias ir reikšmingiausias 
paminklas, taigi prie jo 
pastatymo reik visiems 
katalikams
kad greičiau ten galėtu
me pasiųsti savo atstovus 
— vienuoles ir tokiu būdu 
ir mes priartėtume prie 
Kristaus Karsto. Artėki- 
me, tat. tautiečiai, prie Kri 
staus Karsto, sulyg išga
lės, savo gausiomis auko
mis ir tapkime, anot kun. 
Mikšio, tos lietuviškos re
liginės įstaigos Jeruzalėje 
įkūrėjais, nes toji atsto
vybė ir tautiniu žvilgsniu 
turės didelės reikšmės. 
Tat supraskime, tautie
čiai, kad toji atstovybė 
Jeruzalėje visais atžvil
giais mums reikalinga, ar
gi tat neverta jos paremti 
savo auka? Pradžia jau 
padaryta. Kun. Mikšys 
tam tikslui pirmutinis pa
aukojo $100, kun. Čepu- 
kaitis $100. Aukoja noriai 
ir kiti. Kad Kunigų Vieny
bė tam kilniam dalykui 
taip vieningai pritarė ir jį 
užgyrė, tai rodos visi ku
nigai galėtų irgi ištęsėti 
po $100. Duokime, gerb. 
Tėveliai, visi, duosiu ir aš. 
kad ir neturėdamas, kad 
ir paskutinius centus su
krapštęs, kad tik tąjį kil
nų dalyką greičiau reali
zuoti. Visi gi gerb. klebo
nai turėtu užkviesti kun. 
D. Mikšį į savo parapijas, 
kad jis vietoje galėtų žmo
nėms aiškiau išdėstyti rei
kalo svarbumą, jį tinka
mai nušviesti ir paragintų 
tikinčiuosius prie aukų. 
Aukų hus, nes jau dauge
lis aukojo, o dar daugiau 
yra pasižadėję, tik šį daly
ką pradėję — neatleiski- 
me. Visų aukotojų aukos 
bus skelbiamos laikraš
čiuose. Gi savo aukomis 
priartėję prie Kristaus 
Karato ir įkūrę ten sąvo 
atstovybę, tuom pabrėši
me ir savo katalikybę ir 
tautybę ir daugiau malo
nių nupelnysime per Kris

v •

ir prisidėti,

— Estijos sostinėje Ta- ninkė, esą, pagimdžiusi 
line įvyko Lietuvos, Lat- net 19 vaikų. Tačiau užau- 
vijos ir Estijos statistikos ginusi tik šešis.
atstovų konferencija, kuri| Gausingas ir neturtin- 
nustatė suvienodinti kai gas šeimas reikėtų šelpti, 
kuriuos statistikos darbus' 
ir leisti kasmet leidinį 
“Pabaltijo Kraštai Skait
menimis”.
— Ūkininkų Sąjungos 

bankroto bylos motyvuo
tas sprendimas paskelbtas 
Kauno Apygardos Teisme.

NUKRITO LĖKTUVAS

Užsimušė Karo Lakūnas 
Masiulis

Kaunąs — Spalių 16 d.
Bylos kaltinamasis aktas Plet"s’ vy.Mydan^s
buvo surašytas 252 pusta- 1"?^ Uįį?vuų, uzsimu- 
piuost, o motyvuotas i «aro lakūnas yyr. pus- 
sprendimas turi 693 maši-1 k?r,“nkJg J' Masuihs. Jis 
nžle rašytus puslapius. Įskrldo Iektuvu vienas’
— Susisiekimo ministeri

ja įsteigs kursus žemes
niems geležinkelių tarnau
tojams, paruošti. Tsb.

KAUNĄS

Nauji Teismo Rūmai
Mickevįči aus g-vėje, 

priešais kalėjimą, pradėti 
Teising. M-jos statyti nau
ji rūmai, kuriuos bus A- 
peliaciniai Rūmai, Kauno 
apyg. teismas, tardytojai, 
antstoliai etę. Statyba at
sieis per 1 mil. litų.

Šiuos rūmus numatoma 
sujungti požeminiu tune
liu su Kauno s. d. kalėji
mu, kuriuo bus pristato
mi iš kalėjimo kaliniai. 
Taip daug kur yra užsie
nyje, kur teismo rūmai es
ti šalia kalėjimo arba net 
viename bute.

A -

SUMAŽĖJO EMIGRACI
JA IŠ LIETUVOS

šiemet per pusę sumažė
jo emigracija iš Lietuvos. 
Per 9 mėnesius iš Lietuvos 
išvažiavo tiktai 644 išei
viai, o pernai tuo pačiu 
laiku — 1406 išeiviai; šie
met visai mažai važiuoja
ma į Palestiną.

v •

Tsb.

GAUSINGIAUSIOS ŠEI
MOS LIETUVOJE

» - . f • . I I • • -J t1*

kol kas dėl neišaiškintos 
priežasties lėktuvas nukri
to ties Kanto gatve į Ne
muną. Lėktuvas sudužo. 
Priežastis tiria spec. ko
misija.

NAUJI LIETUVOS PA
SAI SU ATLIETUVINTO 

MIS PAVARDĖMIS

Valstybės taryba baigia 
ruošti vidaus pasų ir pi
lietybės įstatymų projek
tus. Manoma, kad šie įsta
tymai dar šiemet seime 
bus apsvarstyti ir priim
ti. Tokiu būdu po Naujų 
Metų visiems Lietuvos gy
ventojams bus išdavinėja
mi nauji vidaus pasai. 
Nauji pasai išdavinėjami 
dėl dviejų priežaščių. Vie
na, kad dabartiniai pasai 
per 18—20 metų jau labai 
susidėvėjo: antra, į nau
juosius pasus lietuviams 
bus įrašytos atlietuvintos 
pavardės.

KOKIOS KAINOS LIE
TUVOS RINKOSE

vidutį 
;i- 

vidutiniškos kainos 
ūkio produktams: 
8—9 lt. už centne- 
kilogramų), kvie-

Spalių mėnesio 
Lietuvos rinkose buvo š 
tokios 
žemės 
rugiai 
rį (50 
čiai 13—14 litų, miežiai 7 
— 9 lt., avižos 7—9 lt., sė
menų centneris 13—14 lt., 
bulvių centr. 2,50 — 3,00 

j lt., linų klgr. 1 lt. 50 et.
raudonųjų dobilų 70 — 80 
litų.

Buliai už gyvo svorio 
centr. — 20 — 27 litai, 
karvės gyvo svorio cent
neris 18 — 28 lt. Lašini
nės kiaulės gyv. sv. centr. 
50 — 57 lt. Už žąsį gera 
nupenėtą moka po 6 lt., už 
antį po 3 lt., 
sviesto
2,80 lt. 
nuo 80

E.
ku- 

porą 
supranta ir neatjaučia Jo metų Ameriką, nuvyko su 
kančios ir karsto reikš- kun. D. Mikšiu ir Švento- 
mės! Visi katalikai tai į- jon Žemėn viską ištirti ir 
vertina ir supranta, užtat tą dalyką, kaip galint 
ir Kristaus Karstą laiko greičiau, realizuoti, nes 
didelėje pagarboje ir ben- matė didelį lietuvių katali- 
drai visas žymesnes Šven- kų amerikiečių pritarimą 
toje Žemėje vietas mūsų ir net užgyrimą, ką pa- 
Brangiausio Išganytojo brėžė savo rezoliucijoje ir 
krauju pašvęstas. Tat 
krikščionys, kas išsigali, 
noriai ir skaitlingai kas 
met lauko Šventąją Žemę, 
ypač Jeruzalę, kad pa
gerbti Kristaus Karstą ir 
kitas Jo kančios vietas.

Tautos lęnktyniuodamos 
. steigia ten vienuolynus, ar 
maldos namus ir siunčia 
ten savo vienuolius - vie
nuoles, kad turėtų ten darbui atsidavęs, ' 
nuolatinius atstovus prie pirmyn. Savo reikšmingu 
Kristaus Karsto. Mūsų atsišaukimu “Mūsų ręika- 
tauta ligi šiol neturėjo ten lai Šventoje Žemėje” jau 
nuolatinių atstovų, nes kol bando laužyti pirmuosius 
Lietuva buvo po rusų * “
jungu, valdžia tai kliudė. 
Tik atgavus nepriklauso
mybę katalikiškoji Lietu-

Kas iš katalikų neį verti-1 tuom susirūpino J. 
na Dievo Sūnaus Įsikūni-1 Vysk. T. Matulionis,

raudoni sočiai - demokratiški padažai. Jie puola ka- jimo ir atpirkimo, kas ne- ris aplankęs prieš
talikybe visu raudonuoju uolumu, nesusivokdami, 
kad engdami katalikus, pakasa tautos ir valstybės 
pagrindus. Dėlto tai mums ir tenka už juos galvoti ir 
gelbėti Lietuvos nepriklausomybę, ginant piliečių tei
ses ir sąžinės laisvę. Uždarymą vienintelio kataliky
bės židinio Lietuvos universitete skaitome viena iš 
didžiausių skriaudų daromų lietuvių tautai. K.

i
• ys •
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Jiems Dar Permaža Žudynių
Pagal kukliausius apskaitliavimus Ispanijos ra

dikalai yra nužudę virš 350,000 nekariaujančių žmo
nių, panaudodami visokias tortūras bei kankynes, 
kad jų žūdomos aukos kodaugiausiai sopulių prieš 
mirsiant iškentėtų. Tai darydami, radikalai sakosi 
norį atkeršyti už senoviškąją Ispanijos inkviziciją. 
Tačiau, pagal neprietelingiausių katalikybei istorikų 
apskaitliavimą, ispaniškoji inkvizicija per tris šimtus 
metų nugalabyjo 31,000 žmonių. Tuo būdu modemiš
koji bedievių inkvizicija į metus laiko jau šimteriopai 
atsilygino už tą, ką senoji inkvizicija buvo padariusi 
per tris šimtmečius. Modemiškas bedievių kerštas 
šimtą kartų perviršyjo tariamuosius senovės nusikal
timus. Rodos, tų aukų užtektų ir kraugeringiausiam 
apetitui numalšinti.

Bet ne. Mūsų lietuviški bolševikėliai tomis auko
mis nepasitenkina. Jie pageidauja, kad Ispanijos ra
dikalai dar daugiau žiaurumo parodytų. Girdi, Bąr- 
celonoj, Valencijoj ir kituose bolševizmo lizduose su
sekta fašistinio sąmokslo kuopos. Taigi esą reikia su 
jomis apsidirbti ir visus įtartinus asmenis likviduoti. 
Žinome, ką bolševikų žodyne reiškia “apsidirbti” ir 
“likviduoti”. Tuos nekaltus žodžius jie vartoja mir
ties bausmei apibūdinti. Mirties bausmė, žinoma, pri
valo būti įvykdinta su visais prisiruošimais, vadina
si, su tardymu ir kankynėmis. Tačiau bereikalo bol
ševikėliai meta sąmokslo kaltę išimtinai ant fašistų. 
Radikalų eilėse yra ir daug kitų sąmokslininkų, kaip 
antai, trockininkų, anarchistų, socialdemokratų ir so- 
cialrevoliucionierių. Kadangi Ispanijos radikalų val
džią remia Stalinas ir jam nekaip ten sekasi, tai visi 
jo seni priešai pakėlė galvas ir iš gramozdiškai sulo-

Kunigų Vienybė ir šieme
tinis ALRK Federacijos 
Kongresas Lawrence, Ma- 
ssachusetts. Taigi tasai 
kilnus ir seniai lauktas 
darbas ačiū Dievui, jau 
pradėtas. Federacijos įpa
reigotos ir įprašytas kūn. 
D. Mikšys tęsti finansų 
kėlimo darbą. Kun. D. Mi
kšys, su kūnu ir siela tam 

varo jį

ledus. Ir sekasi. Bet jis 
vienas to neįstengs atlikti, 
reik jam, kaip kad jis pra- 

------------- ____ — Išo, padėti, reik tą taip 
va pajuto tą spragą, tuom svarbų dalyką spaudoje 
—_ ±_ katalikų Vą. daugiau popųleriz u o t i, 

, reikalą kel- kad pajudinti katalikiškos
susirūpino ir 1
dai pradėjo tą reikalą kel
ti viešumon, kad pamatyti į visuomenės jausmus ir ki- 
visuomenės katalikiškąjį senius. Pav. toks svarbus 
pulsą ar tam dalykui pri- kun. Mikšio atsišaukimas 
tars ir ar jį parems. Ypač tik “Drauge” patalpintas.

ntp susidarę ,
. Jos tai kelia visą ermyderį

Bene gausingiausia šei
ma Lietuvoje yra St. Kun
droto šeima Klaipėdos 
krašte. Ją sudaro penkio-’ 
lika asmenų: tėvai ir try
lika vaikų, šeimos tėvas, 
uosto darbininkas Stasys 
Kundrotas, 46 m., motina 
36 m., abu kilę iš Didžio
sios Lietuvos, Kartenos 
valse., Kretingos apkrs. 
Pažymėtina, kad pats 
Kundrotas kilęs iš labai 
gausios šeimos. Jis turė
jęs net šešiolika brolių ir 
seserų. Septyni broliai žu
vo per Didįjį karą. St. 
Kundrotas susituokė prieš 
dešimt metų. Vaikų iš vi
so ligi šiol turėjo 14, ta
čiau vienas, pats jauniau
sias, mirė pernai per Ka
lėdas. Vyriausias sūnus 
turi 16 m., jauniausia duk
tė — 2 m.; berniukai — 
septyni, mergaitės — še
šios.

Petrašiūnuose, elektros 
fabrike, dirba darbinin
kas Beitneris. Jo žmona 
iki šio laiko pagimdžiusi 
13 vaikų, iš kurių 9 gyvi 
ir auga, o 4 maži mirė.

Šančiuose viena darbi-

naminio 
kilogramas 2,50— 
Už 10 kiaušinių 

centų iki 1 lito.
Tsb.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
20 METŲ SUKAKTUVIV 
MINĖJIMO REIKALAS

pyto “bendro liaudies frontų” susidarę visą eilė viena 
kitai priešginingų grupių. Jos tai kelia visą erinyderį 
lūžtančiam radikalų fronte ir už jų intrygas ir maiš
tus tenka i^ukenįęti neva tai fašistams, bet iš teisybės 
tai katalikams. Raudonieji veda sąvo sąskaitas, o ka
talikams "tenka krauju užmokėti. K.

Bingo bus kas trečiadie
nio vakarą. Taigi visi pa- 
rapijonys prašome daly
vauti.

Providenco Diedukas.

taus kančią. Visi tat, 
gerb. tautiečiai, eikime 
skubiai savo aukomis į Je
ruzalę.

Tautiečiai, arčiau prie 
Kristaus Karsto!

Kun. M. J. Brundza, 
Kazimieriečių kapelionas. 
Vilią Joseph Maria 
Nęxytown, Pa.
1937 - X -12.

Lietuvoje Nepriklauso
mybės 20 metų sukaktu
vių minėjimą norima su
ruošti labai plačia ir iš
kilminga programa. Di
džiajai Nepriklausomybės 
šventei suruošti sudaro
mas vyriausias komitetas 
į kurį įeis visų visuome
nių organizacijų, valdžios 
įstaigų ir spaudos atsto
vai. Tuo reikalu jau įvykt 
atstovų pasitarimai, ku
riuose buvo keliami ir ap 
tariami būsimų sukaktu 
vių minėjimo programai 
įvairūs sumanymai. Nu 
matoma apskričiuose ii 
valsčiuose sudaryti komi 
■tetus, kurie savo vietosi 
ruoš Nepriklausomybė' 
sukaktuvių minėjimo įš 
kilmes. Tsb
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(Tęsinys) 
PROGRESO ŠĮJ^LIĄ!

Japonija progresavo ir modernizaypsi ne žings
nis po žipgsnio, bet tiesiog šuoįįąis.

Štai keletas tų šuolių:
1868 mętais atidaryti vieškeliai susisiekimui, ku

rį trukdė vietiniai didikai; Tokio paskelbtas viso kra
što sostinė.

1869 metais paskelbta lygybė luomų — samurajų, 
ūkininkų, amatninkų ir pirklių; atidaryta keliai pre
kybai; pravesta pirma telegrafo linija; leista statyti 
moderniškus laivus; įsteigtas pirmas laikraštis; atsi
lankė Anglijos sosto įpėdinis.

1870 metais įsteigta reguleris laivais susisieki
mas tarp Tokįjos ir Osakos; prasidėjo sostinėj mo
derniškos pradinės mokyklos; įvesta vakarų karinė 
muzika armijoj; sosto įpėdinis išvyksta mokytis į A- 
meriką;

1871 metais, Osakoj įsteigta pinigų dirbykla, feo
dalizmas formaliai panaikintas; didžiuosiuose mies
tuose įsteigtas paštas; sostinėj pastatytas pirmas ply
tų namas; daroma pirmi bandymai rasti žibalo vers
mes: leista vyrams kirpti plaukus; įsteigta švietimo 
ministerija; atšaukta draudimas vedybų tarp skirtin
gų luomų.

1872 metais leista sveikintis statiems vietoj žemo 
pasikloniojimo; įvesta banknotai (popieriniai pini
gai); krikščioniška bažnyčia pastatyta Jokohomoj; 
Tokijoj įsteigta 16 mokyklų su 1,000 mokinių moky
mui vakarinių mokslų; įsteigtas pirmas alaus bravo
ras; paskelbtas priverstino švietimo dekretas; pasta
tytą pirmas geležinkelis tarp Toki jos ir Jokohamos 
už 500,000 angliškų svarų, pasiskolintu iš Anglijos už 
9 nuoš.; sekmadienis paskelbtas valstybine švente; 
pirmas geso fabrikas Jokohamoj; įkurta pirma mo
kytoju akademija; pasirinkimas amatų ir profesijų 
paskelbta laisvu; išleistas bankinis aktas; imperato
riškas dvaras priima europeiškas madas.

1873 metais įvestas gregorianiškas kalendorius; 
panaikinta lentos su užrašais, skelbiančiais draudimą 
išpažinti krikščionišką tikėjimą: atidaryta svetimų 
kalbų mokykla; atsidarė pirmas bankas; įsteigta pir
mas stiklo fabrikas; pradėta geologiniai krašto tyri
nėjimai; įvest ąs priverstinas kareiviavimas.

1874 metais peticija įvesti parlamentą; įsteigta 
pirma politinė partija; prasidėję viešos prakalbos; 
įsteigta moterų mokytojų akademija; įsteigta angliš
kos kalbos mokykla; Įsteigta pirmas fabrikas cigarų 
ir eiga retų.

1875 metais Įvesta apšvietimas gesu Tokijoj; į- 
st.eigtas Augščiausvsis Teismas ir Senatas; pirmas 
gubernatorių suvažiavimas; Tokijoj įkurta meteoro
logijos observatorija; už Sachaliną nuo Rusijos gau
na Kurilines salas.

1876 metais uždrausta nešiojimas kardų; padau
ginta mokyklos mokvmui vakarinių mokslu; Impera
torius lanko provincijas: įkurta žemės ūkio, mokykla 
su profesoriais iš Amerikos; įkurta pirmas Kinder- 
garten.

1977 metais Įkurta Labdaringoji Sąjungą, kuri 
vėliau virto į Raudonąjį Kryžių; Japonija įeina į pa
saulinę pašto sąjungą; atidaryta pirmoji pasaulinė 
paroda: įkurtas pirmas telefonas.

KQ NEPADARf: JAPONIJA
Japonija progresavo tiesiog zovada. Reformos 

ėjo visose gyvenimo srityse. Bet įsibėgėję japonai' 
vieno dalyko nepadarė.

Japonai reformuodami valdiškąjį aparatą, pali
ko imperatorių savo vietoje. Ne taip atsitiko Kinijo), 
kur reformų pradžioje imperatoriaus sostas tapo nu
griautas.

Čia vėl Japonija panaši pasirodė Anglį jai. Angli
joj karaliaus valia pradėta varžyti žmorųų atstovybe. 
Anglai tą pradėjo daryti ankščiau, negu kitos Euro
pos tautos. Bet kai karalių Europoj jau nedaug beli
ko. tai Anglijoj karalius tebesėdi sau aut sosto. An
glų pavyzdžiu' padarė ir japonai.

KAIP JAPONAI MINTA
• 4 4 * « .

Japonija be Korėjos ir Mandžūrijo.s tėrą |pkio 
didumo, kaip Kalifornija, o gyventojų |ųyi 60 nąiįi- 
jonų. Tai dar nę viskas. Tik šešta jąooniips Upinės 
dalis tetinka žemės ūkiui. Tai aišku, Kad išsimaitini
mo klausimas Japonijoj yra nemenkas. Kas būtų, kad 
Amerikos žmonės būtų sugrūsti i panašias sąlygas? 
Kaip amerikonai susitvarkytų, kad galėtu išmisti? 
Dabar išsibarstę po didžius plotus ir .tai milijonai bę- 
darbiauja. O kas būtų, jei reikėtų taip susispausti, 
kaip japonams?

Kinija yra mažažemių kraštas. Tokia pat yra Ja
ponija. Paprastas ūkis Japonijoj yra vienas akeris. 
O ūkis iš 12 akerių, tai jau tiesiog dvaras T°fciU 4Y3- 
rų Japonijoj nedaug. Apie vartoiima ūkiškų mašinų 
Japonijoj ir kalbos būti negali. Nedaug ten tereikia 
olūgų ir ir kitokių ūkiškų padargų. Užtenka ten ir 
lopetos.

Japonijos ūkvje pirmą vieta užima rvžiai. Toliau 
eina kviečiai, miežiai ir bulvės. Gyvuliu Japonijoj ne
daug. Todėl ir mėsos, pieno, sviesto visai ųečįąug te
vartojama.
v Kadangi žemė japonų negali išmaitinti, tai jūra

DARBININKAS

Lietuvos žurnalistai ir užsienio spaudos atstovai Kauno gelež. stotyje sutin 
i ka išbadėjusį ir ilgai Lenkijos kalėjimuose alkintą pasienio policininką Vladą
i

i 

Stankevičių (su gėlėmis ir šautuvu).
Koki yra lenkų kultūra, galima įsivaizduoti iš to, kad polic. Stankevičius 

per vieną mėnesį nustojo 11 kilogramų svorio ir paliegęs buvo paleistas.
(Žiūr. straipsnį “Liūdna Lietuvos žemės sargo istorija”).

■» •

___ ________________ S 
aiškėjo... Bet mane vii 
dėlto nubaudė vieną mė 
nesį kalėjimo. Tą menes 
atsėdėjau Suvalkų kalėji
me.
— Kokį įspūdį paliko Su 

valkų kalėjimas, paklaus* 
vienas spaudos atstovas.
— Matote, — puikų! — 

atsakė polic. Stankevičius
— Per vieną mėnesį nete
kau 11 kilogramų svorio 
Per dieną duodavo 40( 
gramų juodos su pelais 
duonos (mat, amžinas ba 
das Vilniaus krašte) ii 
pusantro literio “arbatos’
— šilto vąnęįęns. Prię ge
rų norų galima gyventi...

Visą laiką manę laik* 
uždarę vienutėje. Bet mar 
pradėjus nuobodumu skų
stis, kartą 3 dienoms bu
vo perkėlę į didesnę celę 
kurįoie buvo dar 17 kali
nių. Iš jų 10 lietuvių, nu
baustų už mokesčių nesu- 
mokėjimą. Čia teko išgirs
ti daug skundų ir aimanų 
Bet čia man jau buvc 
daug geriau. Vilniečiai lie
tuviai mane mylėjo ir daž
nai pavaišindavo namiš
kių atsiųstais valgiais 
Bet po 3 dienų atėjo ir iš
vedė mane vėl į vienutę 
“Užteks, — sako lenkas,— 
tas Žalnierius (kareivis) 
visus jus. į Lietuvą nusi
ves”... Tokiu būdu šventė 
pasibaigė. Gaila buvo nau
jų pažįstamų, su kuriai? 
taip greit lietuviškai susi
draugavom ir lietuviškai 
kalbėjom.
Nesuprantami manievrai 
ir intervievv sn Suvalkų 

Storasta
Kalėjime besėdint bandė 

man iškelti kitą bylą už 
kopčių išgriovimą. Bet ne
turėdami įrodymų tą byla 
nutraukė. Bet kai baigėsi 
sėdėjimo laikas, kelionė 
dar nesibaigė.

Vieną dieną mane išvedė 
pas Suvalkų Storastą, ža
dėdami paleisti namo 
Raštinėje ant stalo gulėjc 
lenkiškas laikraštis, ku- 

i riame didėlėmis raidėmis 
1 buvo užrašyta, kad saloje 
buvę 6 lietuviai ir 4 len
kai. Bet drąsiems lenkams 
pavykę vieną lietuvį su
gauti, o kiti 5 pabėgę. Tą 
žinią parodžiau tam pačirr 
seržantui, kuris, maty'c 
buvo iššauktas specialiai. 
“Ach, supaisysi, — laik
raščiai daug neteisybės 
rašo”, — numojo seržan
tas ranka. Tai charakte- 
rine’a. kad patys lenkai 
netiki, ką jie rašo.

Čia buvo pranešta, kad 
greit gausiu dokumentus 
ir galėsiu grįžti namo pro 
“Gardiną, Vilnių ir Kau
ną”. Kitą diena vėl stum- 
dymai, varinėjimai, tary
tum, nebūtų kur manęs 
padėti. Suvalkuose teko 
pamatyti net Storastą. 
“Kodėl tavo kepurėje ir 
antpečiuose nėra ženklų?”
— klausė Storasta. “Aš 
juos nuėmiau, kad lenkai 
iš jų nesityčiotų! — atsa
kiau. “O kocįęl jūs (lietu
viai) pykstate ant lenkų, 
įp jūs nesitaikote, gyven
tume. kaip broliai!” sako 
Storasta. “Todėl, kad len- 
kąį trečdalį Lietuvos te- 
ritųrijos pagrobė”... — at
šakiau drąsiai jam, nęs 
jaučiau, kad vistięk greit 
turės paleisti. Tąs, pasiro
do, baisiai jpykdė Storas
tą. Mąne tuo ją ų vėl užda
re į kąįęjįmąį įr pusantros 
paros nędavę nei valgyti,., 
nei gęrti.

Po to sustiprino sargy
bą įr vežė mane j Gandiną 
(seniausias a. lietuvių

(Tąsa 8 pusi.)

.. b,.i, .ą. , ...............-r

— Palauk, Įitwin, pasa
kysi viską, kai tavo pilvas 
susiplos... ir nuvarė i da
boklę, žadėdami “gerą vie
tą”. Ir taip tris dienas ka
mantinėjo, tardė, bet nie-

| ko jiems neatsakiau, sa
kydamas, kad nieko nesu
prantu.

Trečią dieną jie patys iš 
kažkur sužinojo mano pa
vardę. Nors esu tarnavęs 
kariuomenėje ir buvęs hu
sarų puskarininkis, ta
čiau jiems tas taip ir ne
pavyko sužinoti. Būtų 

i vę daugiau bėdos.
Po to, du kareiviai 

1 varė mane į Punską.
ir čia nieko daugiau nesu
žinojo, nes sakiausi, kad 
neseniai esu paskirtas į 
policiją.

Po dviejų dienų, susipa
žinęs su Punsko dabokle 

i ir lenkų “svetingumu”, 
buvau įsodintas i vežimą 
ir. trijų palydovų saugoja
mas, išvežtas į pietų pusę. 
Tik “paskyrmo vetoje” su
žinojau, kur mane atvežė. 
Kelionė į Suvalkus su už

rištom akim
Iš Punsko, pasirodė, ma

ne vežė į Suvalkus, kaip 
“katę maiše”... Skarele už- 

i rišo akis, kad aš nematy
čiau... Bet ko, — aš neži
nau : gal apdriskusių ir 
susmukusių sodybų, gai 
kelio grįžti atgal?... Ir da
bar to negaliu suprasti.

Suvalkuose mano įkišo 
i drėgną ir visai tamsu, 
karcerį. Po kelių valandų 
atnešė taburetę. Laimė, 
galėjau šiek tiek pailsėti 
Dar po keliu valandų at
vyko policininkai, vėl už
rišo akis, ir įsodinę i ve
žimą. per bruką vežė į tei
smą. Teisme sužinojau, 
kad buvo 2 vai. nakties.

Pradžioje tardė tardyto
jas per vertėją. Nors tas 
vertėjas taip nat blogai 
mokėjo lietuviškai, bet 
jau šiaip taip galima buvo 
susikalbėti. Vertėjas vi
saip stengėsi mane prikal
binti. sakyti, kad mane su
gavo lenkų pusėje, kalbi
no prisipažinti, kad aš 
kapčius išardęs, žadėjo 
tarnybą, prašė žinių apie 
kariuomenę, policiją ir ki
ta. Bet aš nieko į jo klau
simus negalėjau atsakyti.

Nors tardytojo vertėjas 
ir mokėjo lietuviškai, bet 
vienoje vietoje nęsusikal- 
bėjome. Tarp kitų klausi
mų, jis manęs klausia: “Ar 
buvai kurorte?” — “Taip, 
vieną mėnesį buvau”, — 
atsakau jam. Viską užra
šė. Kam tas klausimas 
negalėjau suprasti, žo
džiu, tardytojas pakaltino 
mane už “sienos peržengi
mą”.

Lenku “teismas” ir Su
valkų kalėjimas

Pagal tardytojo kaltina
mąjį aktą buvau ir teisia
mas. Teisėjas, civilis žmo- 

* gus, prieš mano bylą pa
šalino iš salės visus žmo
nes. Teisme paliko mane, 
seržantą ir vertėją... Tei
sėjas per vertėją prikalbi
nėjo mane prisipažinti, 
kad aš, eidamas sargybi
nio pareigas, paklydau ir 
nuėjau į lenkų pusę. Aš pp 
tokio protokolo atsisakiau 
pasirašyti, nes tai buvo, 
netiesa. Seržantas liudijo 
priešingai.

Teisėjas pakartojo tar
dytojo klausimus: “Ar 
buvai “kurotas” (baus
tas) ? — “Niekuomet!” — 
atsakiau. “Meluoji, tardy
toju sakei, kad buvai vie
ną mėnesį “korotas”! — 
“Tardytojui pasakiau, kad 
buvau vieną mėnesį ku
rorte”, — atsakiau... Ęa-

v • bu-

nu- 
Bet

i

i
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gaires į Lietuvos pusę a- 
pie 100, o vietomis 150 m., 
aš su sargybos vrišininku 
Lauciumi buvome nuvykę 
apžiūrėti tos vietos. Aš 
turėjau šautuvą ir šovini
nę ir ėjau sargybinio pa
reigas, o Laucius buvo be 
ginklo. Tuo metu pamatė
me atplaukiant laiveliu 
per ežerą į salą (per tos 
salos vidurį eina adminis
tracijos linija) du lenkų 
kareivius. Kai lenkai išli
po iš laivelio, vienas iš jų 
seržantas iš tolo užkalbi
no rusiškai mūsų sargy
bos viršininką Lauciu. 
Lenkų seržantas, besikal
bėdamas su mūsų sargy
bos virš. Lauciumi ir ma
tydamas, kad jis begink
lis, staiga puolė mane gin
klu ir šaukė, kad mesčiau 
žemėn šautuvą. Aš tuo 

raną kuklių vaišių ir ten pačiu metu užtaisiau šau
tuvą ir rengiausi gintis, 

ir liūdna, bet, žiūriu, —iš visų pusių

Lietuvos policininkas per kp i stotį nemažas būrys 
vieną mėnesį lenkų kalė ji- žurnalistų, policijos ir vi

suomenės atstovų patikti 
sugrižtančiojo.

Stotyje laimingai atvy
kusį lenkų kalinį pasvei
kino policijos inspektorius 
Vitkus, žurnalistu vardu 
“Eltos” V. I. S. referen
tas Graičiūnas, Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos vardu 
red. Babickas ir žydų var
du žurn. Serebravičius.

Laikraštininkai su ne
kantrumu laukė žinių, nes 
viskas, kas dėjosi suėmus 
pol. Stankevičių “anapus 

'gairių”, Lietuvos visuc- 
( menei -buvo nežinoma, o 

gandų visokių buvo girdė- 
, ta.

Tam tikslui laikraštinin- 
(prie Be- J kai pakvietė, grįžusį “ne

laisvi” į Metropolio resto- 
j
I

muose neteko per 11 kilo
gramu svorio

I Kada, pagaliau, Lenkija 
atsisakys nuo smurto ir 
švenčiausių žmogaus ui 

siu niekinimo?
tei-

pla-Prieš du mėnesius pla
čiai po Lietuvą ir visą pa
saulį vėl buvo nuskambė
jusi liūdna žinia, kad len
kai prieš lietuvius vėl pa
vartojo smurtą prie admi
nistracijas linijos, kuri 
skiria laisvąją Liętųvą 
nuo okupuotosios.

Rugpiūčio 25, d. lenkų 
pasienio apsaugos karei
viai Seinų - Marijampplės 
bare, ant Galadusio ežero 
esančios salos 
virsiu kaimo), nukėlė gai
res į lietuvių pusę nuo ad
ministracijos linijos apie 

į 100 metrų, pavogė lietuvių! 
ūkininkų šieną ir laive
liais nusivežė į savo pusę. 

I Ši žinia Lietuvos visuome
nėje sukėlė nemaža neri- 

! mo, nes buvo manyta, kad | 
lenkai nori išprovokuoti 
susirėmimą.

Po oenkių dienų (VIII 
30 d.) lenku pasienio ap
saugos Borisavos kardono 
seržantas ir šeši kareiviai, 
perėję administracijos li
niją, Beviršių saloje suė
mė Lietuvos Dolicininką 
Vladą Stankevičių ir, nu
sivarę į laivelį, perplaukė 
į savo sargybų būstinę.

Suimtąjį Lietuvos polic. 
Stankevičių lenkai kalino 
iki š. m. spalių 11 d.

Spalių 12 d. buvo gauta 
iš Latvijos Daugpilio 
(Dvinsko) Lietuvos'kon
sulo žinia, kad polic. Stan
kevičius grįžtą namo. To-

I

ita proga išgirdo šią isto
riją, kuri yra

, kad ji kartojasi, ir links- esu suremtas durtuvais 
ma, kad mums parodo ši 
bei tą charakteringo apie mų keturių 
lenkų tariamą kultūrą ir 
jų krašto gerovę.

— P. Stankevičiau, tams
ta suteikei interview Su
valkų Storastai, tai gal ir 
mums jo neatsakysi?
— Papasakosiu viską, — 

atsakė policininkas Stan
kevičius, — tik, atleiskite, 
aš tokios geros vakarienės 
negaliu valgyti... Nupra- 
tau... Pratinsiuos nuo pie
nelio ir baltos duonos... 
Gydytojas neleido... Sakė, 
kad esu perdaug išbadė
jęs...

Visų laikraštininkų vei
dai surimtėjo. “Tiesą kal
ba Lietuvos žemės sarg
as”, — visi pagalvojo. Te
ko užsakyti kiaušinienė 
“ligoniams”...

— Kai lenkai perkėlė

i’)

I

dėl tą dieną vakare atvy-»

prie to turi prisidėti. Japonai yra geriausi žvejai pa
saulyje. O Japonijos salas apsupančios jūros yra la
bai žuvingos. Taigi svarbiausias japonų maistas yra 
ryžiai ir žuvis.

Yra aprnkuojama, kad visame pasaulyje per me
tus žųvų pagaunama 10 milijonų tonų. Iš to skaičiaus 
Japonijai pripuola 3 milijonai tonų, tai yra veik treč
dalis. Žvejų japonų yra 1,500,000.

Iš jūros japonai gauna ne tik žuvies, bet ir val
gomų augalų. Tie augalai esą turtingi vitaminais ir 
iodinų-

Kįekvįępąjp japonui žuvies per metus atseina po 
50 svarų, o Amerikoj po 21 svarą. Mėsos japonams 
tcatsieina po 2V2 svarų per metus, o Amerikoj po 280 
§varų. Kaip mątome skirtumas nemažas, tiesiog neį
tikėtinas.

Vidutiniškai imant japono smegenys yra dides
nės, negu bet kurios kitos tautos žmogaus. Yra spė
jamą, kad taip yra dėlto., kad japonaidaug žuvies 
valgo. Goiteris yra Japonijoj retenybė. Taip yra dėl 
to, kad jie valgo jūrų augalus. Toliau yra įrodinėja
ma, kad japonų veislumas pareina nuo daug žuvies 

, Valgymo.
! . . z . (Bus daugiau)

čia pat iššokusių iš krū- 
lenku karei

vių. Savaime suprantama, 
— gintis nebegalėjau. Sar
gybos viršininkas, pasi- 

; naudojęs tuo momentu 
paspruko, nes manęs ginti 
taip pat negalėjo.

Sukandęs dantis, turė
jau atiduoti plėšiamą iš 
mano ranku pareigos 
draugą šautuvą ir juosia
mą diržą su šovinine.

Nesijaučiau kaltas, bet 
buvo pikta, kai mane be
ginklį penki kareiviai, at
statę durtuvus, varėsi prie 
savo laivelio ir skubom y- 
rėsi per ežerą į lenku pa
sienio sargybos būstinę.

Kadangi mane pasodino 
laivelio gale, tai lengvai 
galėjau išėmęs iš kišenės 
dokumentus sudraskyti ii 
paleisti į vandenį. Aš juos 
sunaikinau tyčiom, kad 
nežinotų mano asmenybė.

Pakrantėje pamatęs len
ką medžio viršūnėje sv 
žiūronais žiūrintį, ar ne
atvyksta lietuvių pagalba, 
supratau, kad čia

būta lenku išbandytos' 
klastos.

Vadinasi, užpuolimas bu
vo jų iš anksto gerai su
planuotas ir nutaikytas 
ramiausias laikas, pats 
vidurdienis.

Kordone lenkai teiravosi į 
mano pavardės, Kiįįmc 
vietos, ar tarnavęs karino- Į 
menėje ir pan. Bet aš dė- j 
jausi ne žodžio nesupran
tąs, ir jie nieko nepešė, 
nors visaip grasino, bau
gino ir tyčiojosi. Vieųąs 
lenkų Kapitonas bąkštelę- 
jo kumščiu į pilvą ir sako 
lenkiškai:

• : t
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Antradienis, Lapkričio 9, 1937

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VYČIAI VVORCESTER’Y
. i

Lapkričio 4 d., L. Vyčių ■ 
17 Algirdo kp. vyrij ir 
merginų bowling koman
dos nuvažiavo į Worces-; 
ter žaisti prieš 26 kp. vi- 
čius. I. So. Bostono nuva
žiavo astuoniais automo- I 
biliais. Todėl southbosto- ! 
piečiai vyrai pasirod' 
smarkesni už Worcesteno 
bowlerius.

Rezultatas:
50. Bostono Vyčiai:
51. Mickevičius 90. 
Ajit. ė a pu tis 
3 I.<'š<’iiiskas 
V Tamulis 
J. Tamulis

, suteikta dėl Raudonojo 
Kryžiaus.

Ona M. Kašėtaite.
Lietuvių Distrikto 

Prižiūrėtoja.

GERTE
Lapkr.

Viso

76. 82—243
85, 95—278
99. 101 — 318
86. 82 269

1408

Generolai ir visi karinin
kai esą rusai. Vienas iš 
tokių būrio pribėgęs sako: 
“Aš mačiau laikraštyj, 
kad Lietuva nutarė prisi
dėti prie Rusijos”^ Kiti vi
si sušuko: “Tai puiku, 
taip ir turi būti, nes vis- 
vien rusai valdo ir fašistai 
turi klausyti. Kada Lietu
vą paims rusai, tai bus ki
taip. Tada bus darbininkų 
valdžia. Bet žinoma, rusai 
turės daug darbo, kol vi
sus fašistus išvalys ir tt.” 
Reikia tik stebėtis kain 
lietuviai gali taip žeminti 
Lietuvą, būdami patys lie- 

, tuviais.
Čia renkami vardai ir a- 

dresai lietuvių Lietuvos 
Enciklopedijai. Kaikurie 
lietuviai puola ir šmeižia 
rinkėjus, kad buk tai 
“dirba fašistų naudai”. 
Bet tai nesąmonė taiD sa
kyti. Tai Stalino vergų 
prasimanymas.

J. K. Mikas.

L

>54

6

Worcester Vyčiai: —
(•’. Lakanskas
C. Tajrnianas
V. Ki-veišis
Ii. Baldys
,) Baklvs

77. 112
82.
93.

97.
84.

89 278
81-
86-

101.113
85. 111

78.
85.

Viso

GLASGOW, ŠKOTIJA

SĄJUNGIEČIĮI SUVAŽ1A 
VIMAS

',3S

The Radis RfliiiMfrow
Can BeYoursTūdav

DARBINI N K a s

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

Sold on E AŠY TERMS.

EMERSON 
Medei Q-I57 

AC-DC—plays •v«rywhere. 
American Broadcasts and 
Police caBs. Modern Šalte
lite cabinet with many new 
featurea.

O.

Moterų Sąjungos Mass., 
Maine ir N. H. Apskričio 
poseiminis suvažiavimas 
įvyko sekmadienį, lapkri
čio 7 d., š. m., Nashua, N. 
H., 2 vai. po pietų.

Suvažiavimą atidarė pir
mininkė M. Urmoniėnė.

Sesijų vedėja išrinkta T. 
B. Mažeikienė, Worcester; 
jos pagelbininkė
Siaurienė, So. Boston; raš- 

! tininkė — L. Venčienė, 
Lawrence. Delegačių pri
buvo iš sekančių kuopų: 
Worcester, Cambridge, 
Norwood, Nashua, N. H., 
Athol, Lawrence, So. Bos
ton ir So. Worcester.

Iš viso delegačių skai
čius siekė apie 50.

Padaryta daug naudin
gų ir gražių nutarimų or
ganizacijos gerovei.

Vienas iš svarbiausių, 
tai rengtis prie Moterų 
Sąjungos būsiančio va- 

; jaus, kuris prasidės —ko
vo 1, 1938. Tuo reikalu 
buvo daug kalbėta ir ku- 

; rios kuopos prirašys dau
giausia naujų narių gaus 
dovaną: 1) $5.00 cash; ar- 
*ra dovana — $3.00; tre
čia dovana $2.00. Kalbėto
jos aiškins M. S. naudin- 

i gumą per radio. Apskričio 
valdyba kvies kalbėtojas. 
Pageidaujama, kad artis
tė p. M. Čižauskienė, kuri, 
tiek daug M. Sąjungos or
ganizacijai pasidarbavusi, 
kad pagelbėtų vajaus me
tu savo kalbomis ir taip
gi dainomis per radio, ka
da bus paskirta kalbėtoja 
nėr radio kalbėti.

Kaslink rankų išdirbinių 
parodos, kurią Tėvelis 
Virmauskis taip gražiai 
išaiškino pereitame suva
žiavime, tai nutarta reng- 

i ti. Valdybai palikta susi- 
! žinoti su Kolegijos Rekto
rium.

'O.
-tisas delegates į Moterų 
Sąjungos 13 kuopos So. 
Bostone Kostiumų balių, 
kuris įvyks lapkričio 27, 
So. Bostone.

V. Liutkienė, delegatė iš 
Worcester, Mass., išdavė 
raportą iš buvusio Moteni 
Sąjungos Seimo. Raportas 
priimtas.

Baigiant sesijas, p. V. 
Liutkienės dukrelė p-lė 
Liutkiūtė skaitė paskaitą: 
“Kada šaukti gydytoją”. 
Priimtas su pagyrimu.

Sesijose dalyvavo ir 
kun. Dr. A. Bružas ir pa
sakė kalbą. Sąjungietės 
jam labai dėkingos už to
kią gražią kalbą.

Suvažiavimas užbaigtas 
6 vai. vakare.

Nauja valdyba 1937— 
1938 metams — T. B. Ma
žeikienė, "VVorcester, Mass. 
pirm.; J. Utkiūtė, Nashua. 
N. H.
Venčienė, Lawrence, Mas
sachusetts — rašt.; T. Mi- 
tchelienė, Nashua, N. H.— 
iždininkė.

Po suvažiavimo visos 
delegatės buvo pakviestos 
vietinės kuopos pirminin
kės dalyvauti jų 15 metų 
gyvavimo sukaktuvių va
karienėje. Žmonių dalyva
vo apie 250. Vakarienė 
buvo šauni. Programa į- 
vairi.

MIRACLE TONE 
C H AM B E R"

(Mechan.cal and Desifln Patants Pendinę)

Chicago, III. —
14 d., Lietuvių Auditorijo
je per dain. Genovaitės 
Giedraitienės konce r t o 
programą, žymus Sasnau- 

jsko vyrų choras, vedamas 
komp. A. S. Pociaus, vi- 

isoj publikoj teiks gilaus
Įspūdžio.

Choras pildys aukštes
nių kompozitorių kūri-

i nius, ir visas dainas pildys! 
atmintinai.

Pastarais dviem metais 
choras yra padaręs žymią 

n pažangą. Ypatingai kaip 
pasirodė Chicago Civic o- 
peroj, “Draugo” suruošta
me koncerte, kurio prog
ramą išpildė Metropolitan 
operos artistė Ona Kat- i silankiusio atostogas pra- 
kauskaitė (Anna Kaskas)! teisti išleistuvėms, ir Šk. 
ir Sasnausko choras. I lietuvių klebono kun. J.

Šis choras skaitomas i Gutausko, iš atostogų par- 
vienatinis vienų vyrų lie- vykusio sutiktuvėms pa- 
tuviu choras Chicagoje. I 
pasižymi turiningais bal
sais, tiek tenorais tiek bo
sais.

Kviečiame visu, daly
vauti ir pasigerėti turinin
ga programa.

Ieva Lukošiūtė.

241
264
• >

280

1374

So. Bostono vytės gal 
būt pavargo kelionėje ir 
pralošė rezultatu: — 
So. Bostono vytės:
8. Mickevičiūtč 89. 88. 80—257
X. Marksai! ė 78. 84. 86—248
C, Zovytė 103. 90. 74— 267
P. Jakštaitė 84. 82. 89-255
M. Malūzaitė 85. 83. 88- 256

Viso ....... 1283

’Vorcester Vytės: •

O. 1,'įkaitė 75. 85. 97 —257
.Tntnošiūnaitė 98. 104. 90 292
A ukšl ikalnytė 88. 78. 88—254
A. B'skytė 83. 78. 88—250
A. Stanytė 91. 77. 89—257

Viso ____  1310

L. Vyčių N. A. Apskri-
tys turi bowling lygą ir 
kuopos prieš kuopas bovv- 
iina. Jaunimas linksmai 
praleidžia laiką. Tai gra
žus bendradarbiavimas! 
Norintieji dalyvauti prisi
rašykite prie Vyčių. Pr.

LOS ANGELES, GAL.

MONTELLO. MASS.
Metinis Raudono Kry

žiaus Vajus šioje koloni
joje prasidės lapkričio 11 
dieną.

Raudonojo Kryžiaus tik
slas ir jo geri darbai vi
siems yra žinomi. Jis yra 
vertas parėmimo. Jis visa
dos buvo yra žmogaus pir
mutinis prietelius nelai
mėje. Jis prašys Vajaus 
metu žmonių pagalbos. 
Prašys ir Tamstos taDti 
nariu užsimokant $1.00 į 
metus — jeigu gali, jeigu 
negali — duok pagal 
išgalės.

Širdingai tariu 
Tamstoms už tą kas

savo

ačiū 
bus

v

g

Gražus sutiktuvių ir išlei
stuvių vakarėlis

Penktadienį, 15 d. spa
lių, svečio kun. L. Tula- 
bos, iš Romos Škotijon ap-

minėti, Glasgovv’o lietuvių 
Blaivybės Dr-ja savo ini
ciatyva, savoje svetainėje, 
po No. 210 Ballater St., 
Glasgow, C. 5., suruošė 
puikų šeimyninį vakarą, 
su arbata, užkandžiais ir 
linksma, tam tikslui pri
taikinta programa.

Apie 9 valandą vakaro 
visai daugumai svečių su
sirinkus, — Blaivybės dr- 
jos pirmininko ir kitų val
dybos nariu, visi susirin
kusieji svečiai paprašyta 
eiti didžiojon 
prie snecijaliai papuoštų 
stalu bei vietos, kas nieku 
— būtų reikėję antra tiek 
ir duosnių vakaro šeimi
ninkių įvairiais skanėsiais 

; pripildytų stalų į savo vie- 
tautų.jtas. Vakarienė ir šį kartą

•9

šio miesto viduryje yra 
gražiai Įrengtas Pershing 
Sųuare parkas, kuris uži
ma vieno ketvirtainio 
skvero didumo. Viduryje 
yra irengrtas fontanas, kur 
paukščiai geria ir maudo
si. Parke yra įtaisyti suo
lai. Parką puošia įvairūs 
medžiai. Taigi i tą parką 
susirenka Įvairių 
luomų ir amžiaus žmonių, kaip ir visuomet, gerb. 
Suėję kalbasi, ginčyjasi į-i svečiui vadovaujant, buvę 
vairiais klausimais. Čia į-i 
vairūs spiritualistai. bib-! 
lietai ir kitoki “istai”j 
skelbia savo ‘mokslą’. Ne-| 
trūksta ir bolševiku.

Bet yra ir tokių žmonių, 
kurie į tą parką ateina ir 
lesina paukščius. Tai la
bai panašūs vaizdai, kaip 
Boston Common.

Lietuviai taipgi čia susi
renka. Bet dauguma jų v- 
ra užsikrėtę Stalino krau
geriškumu. Jie šmeižia 
Lietuvą, ir sako, kad da
bar Lietuvą valdo rusai ir 
lenkai, nes Smetona esąs 

i rusas, o Smetonienė lenkė.

svetainėn

i

pradėta bendra, trumpa 
malda. Kalabnt aoie susi
rinkusius svečius žmonės, 
— reikia tiesą pasakyti, 
kad ši kartą įvyko didelis 
netikėtinumas! — Žmonių 
svetainėn į vakarėlį toks 
didelis skaitlius susirinko, 
kad apie visų prie stalų 
kartu susodinimą, nebebu
vo nė kalbos! Norint visus 
kartu prie stalų susodinti, 
būdu nebebuvo galima pa
daryti. Tatai vėliau atvy
kusius, kelis paeiliui kar
tus, mažesnėje svetainėje 
prisiėjo susirinkusius vai- 
sinti.

Most revolutionary inven- 
tion si net the dynamic 

speaker. Acoustical 
chamber blends and 
eęualizes voice and in- 
instrument tenes and 
‘balances" reception

throughout the rocm. Virtually Re-creates 
the Artist in Your Home.

Ofher New EMERSON 
Features

1. Emerson Micro-Selec+or brings 
in Mere American and Foreign 
Stations.

2. Large GEMLOID 
tuning easy.

3. Automatic Volume 
Tone Control < 
reception.

4. Handsome Styling. Hand-rubbed 
cabinets.

5. There are Emerson sets for 
every purpese and every purse.

EMERSON Model R-167
5-Tube AC Superheterodyne. American 
Broadcasts. Ali Police Bands. Amateur 
and Aeroplane Stations.

$90.95

Dials make

' Con+rol and 
gi v e better

Sėt for
Home
room, bed-

Here’s an Ideal 
"211d"

Your
For living 
room, children’s room, 
kitehen — or for your 
office. Come in and 
see how Emerson Radio 
mee+s every wi$h of the 
family.

EMERSON 
Model R-156

5-Tube AC Superheterodyne 
sėt with ai! advance features. 
American Broadcasts, Ali 
Police Bands. Amateur and 
Aeroplane Staticns.

Siaurienė pakvietė

Modern Electric Company
142 Broad Street Pawtukcet, R I

Tel. Perry 2200

BALSUOTOJAI 6-TO WARDO
NOMINUOKITE IR IŠRINKITE

Walter J. Burke
(DEMOKRATĄ)

Narys Common Council 1 metus
Narys Board of Alderman per 2 metus 

Jis šiame warde gyvena per ilgą laiką ir jis žino 
visus žmonių reikalus.

WALTER J. BURKE X
Brocktono balsavimai

ANTRADIENI, NOVEMBER 16, 1987
Thomas W. Kennedy, 410 Winter St
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Po vakarienės, kuri pra
ėjo visiems geriausioje 
nuotaikoje esant, prasidė
jo pati linksmoji ir jau
kioji vakaro programos 
dalis, — dainos ir kalbos. 
Pirmiausia Blaivybės Dr- 
jos choras, p-lės J. Sara- 
finaitės diriguo j a m a s, 
puikiai ir harmoningai su
dainavo kelias lietuviškas 
dainas. Paskiau prasidėjo 
kalbos. Kalbėjo keli paei
liui kalbėtojai. Pirmutinis 
į susirinkusius trumpai 
prabilo pats Blaivybės Dr- 
jos pirmininkas, p. J. Dai
lidė; paskiau kalbėjo Pa
rapijinės Lietuvių šv. Ka
zimiero Dr-jos Centro pir
mininkas, p. J. Žyla, Para
pijinės Lietuvių Šv. Kazi
miero Dr-jos Glasgow 
skyriaus pirmininkas, p. 
S. Grakauskas, Šk. L. K. 
Moterų Dr-jos Glasgow 
skyriaus pirmininkė p-nia 
E. Žylienė, Šk. L. Jaunimo 
S-gos Glasgow Skyriaus 
pirmininkė p-lė J. Činaus- 
kaitė, patsai svečias kun. 
L. Tulaba, Avijacijos Te
chnikos studentas, p. A.

Vasiliauskas, iš Manches- 
ter su Škotijos lietuviais 
atsisveikinti atvykęs Pre
kybos Atstovas daktaras 
J. Kaškelis ir galop Inži
nerijos studentas, p. J. 
Petrulis. Kalbėtojai įvai
riais bruožais ir šviesiom 
gražiom spalvom, apibrė
žė svečio, kun. L. Tulabos, 
Škotijon apsilankymo 
svarbą ir visus per tą 
trumpą laiką nuveiktus 
darbus, ypatingai jaunimo 
srity. Visi linkėjo jam ge
riausios sveikatos ir vi
siškos V. Dievo palaimos 
ateities gyvenime bei dar- 
guose.

Po visų kalbų, Blaivybės 
Dr-jos pirmininkas, p. J.

Dailidė, nuo Blaivybės ir 
visų kitų Glasgow’o lietu
vių katalikų Dr-jų, svečiui 
kun. L. Tulabai, įteikė 
bendrą dovaną.

Glasgow’o Blaivybės Dr- 
jos valdyba, gerb. vakaro 
šeimininkėms už didelį jų 
darbą, gerb. kalbėtojams 
už gražias kalbas, ir ki
tiems visiems prie vakaro 
suruošimo prisidėjusiems, 
įvairiai patarnavusiems ir 
taip skaitlingai apsilan
kiusiems, — visiems nuo
širdžiai dėkoja!

J. Butkevičius

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

vice-pirm.; L.

BROCKTON SAVINGS BANK
Corner Main and Conrt Streets

Deposits Received from $1 to $4,000 
Joint Accounts from $1 to $8,000 

“THE BANK ON THE HILL”

I

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.
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Šeštadienį, Lapkričio-November 20,1937
ė <

Eikš Ballroom, 8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

GROS AL STEVENS’ ORKESTRAS. Skanus Valgiai ir Gėrimai, Ceremonijos, Paštas, 
Rinkimas Baliaus Karalaitės ir Karalaičio. Įteikimas I, J. Fox Sidabrinės Lapės Apykaklės, 
Kuri Buvo Dovanota per B. Koraitį Visus Nuoširdžiai Kviečia Rengimo KOMISIJA

j Dangaus Karalyste I
GINTARAS

KRISTAUS PERGALĖ
Šėtonas linksmai buvo nusiteikęs. Du kartu buvo 

sugriovęs Dievo planus — sykį danguje, o dabar ro
juje. Todėl dabar džiaugte džiaugėsi, manydamas ga
lįs suardyti bile kokius Visagalio surėdymus. Vienok 
šėtonas truputį buvo ir susirūpinęs, nes jam dar dan
guje tebesant, Dievas pranešė, kad pasaulyje kilsiąs 
nauja žmonių padermė, ir kad Jo Sūnus priimsiąs 
silpną žmogaus prigimtį.

Todėl pasauly pirktasis ir slankioja, tykodamas 
Dievo Sūnų suieškoti ir paniekinti, arba bent Jį ap
gauti. Ar gi nebūtų puikus pliusas, jei galėtų Dievo 
Sūnų patraukti savo pusėn, ir tuomi užduoti Visaga
liui dar vieną smūgį?

Laiko pilnybei įvykus, Betliejaus stainelėj užgi
mė pasaulio Žadėtasis, bet nė patsai šėtonas nežinojo 
kada pasaulin atėjo Dievo Sūnus. Tik Kristaus viešo
jo gyvenimo pradžioje jis suprato, jog čia yra ne bet 
kokis žmogus. Šėtonas pastebėjo Kristų pasninkau
jant, ir manė, kad jau atėjo patogus laikas gundyti 
nusilpusį žmogų. Todėl jis tarė V. Jėzui: “Jei tu Die
vo Sūnus, sakyk, kad iš šitų akmenų pasidarytų duo- 

. nos”.
Mat, tai darydamas, Išganytojas būtų nusilenkęs 

ne Dievo, bet šėtono valiai, ir tokiu būdu Liucipierius 
būtų sugriovęs trečiąjį Dievo planą. Tačiau Kristus 
liko paklusnus dangišką jam Tėvui, nedarydamas tuo 
metu jokio stebuklo. Šėtonas Jį gundė tris kartus, ir 
tris kartus jam nesisekė. Paskui pasišalino, ir veikė 
per Rašto žinovus, pariziejus ir Pilotą, stengdamasis 
nugalėti Kristų.

Įsteigti pasauly dvasišką karalystę ir išganyti 
žmoniją — štai buvo V. Jėzaus tikslas. Tai buvo tre
čias Dievo planas. Kuomet Kristus patraukė į Save 
dvyliką apaštalų, to tikslo pagrindas buvo užtikrin- 
tąs, ypač kai šv. Petras ištarė tuos reikšmingus žo
džius: “Tu Kristus, gyvojo Dievo Sūnus!

Išganytojas vis dėlto meldėsi už juos, ypač už Pe
trą, kad jie nenustotų tikėjimo, nes jei Petro tikėji
mas pasiliktų tvirtas, kiti apaštalai, sekdami jo pa
vyzdžiu, pašalintų pagundas, šėtonas dėjo visas pa
stangas išplėšti jų tikėjimą, tačiau vien tik Judas pa
kliuvo į jo spąstus.

Kristaus karalystė ant žemės vis dar plečiasi, ir 
pasiliks ligi pasaulio pabagos. šėtonas jau nustojo 
vilties tą karalystę suardyti, bet vis dėlto išsijuosęs 
dirba sutrukdyti jos plėtojimąsi. Visokiais būdais 
gundydamas žmones, jis nevienam pastoja kelią į dan
gų. Patsai gerai supranta negalįs sunaikinti, Dievo 
plano, nes Kristus sako: — “Aš pastatysiu Savo Baž
nyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės”.

Toji karalystė yra ne kas kita, kaip tik Katali
kų Bažnyčią — Kristaus Bažnyčia, kurios neregimoji 
Galva yra patsai Kristus; gi regimoji galva esti 
Popiežius.

Vįsi mes esame dalyviais tame milžiniškame Die
vo surėdyme; — visi mes esame tos karalystės nariai 
arbą priešai. Jei priklausome tai karalystei, turime

Jung. Valstybių Nedarbo Cenzas
Lapkričio 16—20,1937 m.

Antradienį, lapkričio 16-tą dieną, Jung. Valst. 
Paštas kiekvienam namui šioje šalyje įteiks kortelę, 
kurią kiekvienas bedarbis ir dalinai dirbantis kvie
čiamas išpildyti. Toji kortelė turės 14 klausimų, ir 
Jung. Valst. Prezidento pranešimą:

THE WHITĖ HOUSE 
WASHINGTON

Kiekvienam Darbininkui: .
Jeigu esi bedarbis arba tik dalinai dirbantis įr 

pajėgi dirbti ir ieškai darbo, malonėk Išpildyti šitą 
raporto kortelę kuogreičiausia ir pasiųsk prieš lapkri
čio 20-tą d., (1937 m.) vidurnaktį.

Kongresas man paliepė padaryti šitą cenzą. Svar
bu bedarbiąms ir kiekvienam šioje šalyje, kad cenzas 
būtų pilnas ir teisingas. Jeigu paduosiu man faktus, 
aš stengsiuos juos vartoti naudai visų, kurie reikalau
ja ir pageidauja darbo ir dabar jo neturi.

Franklin D. Eoosevelt.
ŠTAI KLAUSIMŲ KORTELĖ NEDARBO 

REIKALU:— ,
14 klausimų kortelė bus anglų kalboje. Jeigu šio 

laikraščio skaitytojas gana gerai nęsųpranta anglų 
kalbos, lai išsikerpa ir pasideda šį vertimą, įr kada 
paštorius įteiks jam kortelę lapkričio 16 d., jis galės 
ją tinkamai išpildyti.

Atspausdink pilną vardą ........................  (Pirmą—
antrą — pavardę). Ar gyveni ūkyje? ..........  Jei
gu gyveni ūkyje, tai įrašyk “yes”; jeigu ne, tai 
įrašyk “no”.
Atspausdink pilną adresą..................  (Gatvę
ir numerį, arba R. F. D.) (Miestą, miestelį arba 
kaimą. Apskritį ir valstybę).

Ar
(a)
(b)
(c)

i

1.

2.
bedarbis ir nori darbo? ................................
dalinai dirbantis ir nori daugiau darbo?......
dirbi prie WPA, NYA, CCC, arba prie kito 

taip vadinamo “emergency” darbo? ..................
3. Ar pajėgi dirbti?.............. Taip............... Ne............

(paženklink tik vieną)
4. Amžius
5.

6. moteriška

ŽMOGUS VERDANČIO

į žiniškas. Amerikos biznie
riai tuojau pasiūlė fakirui 

! Bramai Bhanai vykti į A- 
meriką ir rodyti tą pokštą 
cirkuose. Už kiekvieną to
kį bandymą siūlo jam po 
5.000 dolerių. Fakiras kol 

' jai patikrino, ar vanduo kas dar nesutiko su ame- 
; tikrai verda, taip pat pati- ' - • - ’ • - ,w • !

Į 
i 
i
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VANDENS KATILE ^uUavo vanduo. Gydyto- 
tai na tikrino. ar vanduo

rikiečių pasiūlymais. Jis 
savo pokštus rodo Indijoje 
ir su savim vežiojasi tą 
katilą, kurį visiems leidžia 
apžiūrėti, bet neleidžia 
katilo tyrinėti ar bandy
ti. Matyti, visa paslaptis 
ir yra tame katile. Tačiau 

■ mokslininkai, kurie matė 
Fakiras pasinėrė į ver- fakiro bandymus, negali 

dantį vandenį ir išbuvo išaiškinti, kaip visa tai 
jame apie 3 minutes. Kai daroma, nes kai jie pamė- 
fakiras buvo atgal ištrau-igino įkišti pirštus į ver
ktas, jo kūnas buvo visiš- dantį vandenį, tuojau nu- 
kai sveikas, nenuplikytas, pliko ir pajuto skausmą, 
be mažiausios pūslelės.

fakiras, prieš įlin- 
leidimo tokiam dimą į vandenį, buvo keis- 

1 apsisvaiginęs, tarsi 
nustojęs sąmonės, ir visiš
kai atsigavo tik po kelio
likos minučių. Šio bandy-

Indijoj yra gana daug krino ar fakiras nėra išsi- 
pokštininkų ir savotiškų tepęs kokia apsaugojama 
“burtininkų”, vadinamų medžiaga. Viskas buvo 
fąkirais, kurie padaro tik- tvarkoje. Fakiro padėjėjai 
rai keistų dalykų: leidžia pasodino fakirą ant sto- 
save užkasti į žemę, baso- ros drobulės ir nuleido jį 

imis kojomis vaikščioja;į verdančio vandens kati- 
ant stiklų, guli ant aštrių: lą. 
vinių ir pan. Tačiau šio
mis dienomis vienas Kal
kutos fakiras pralenkė vi
sus savo amato konkuren
tus. Jis paskelbė, kad gali 
išbūti verdančio vandens 
katile 2 — 3 minutes. Ta- 
liau ilgą laiką policija jam Tiesa, 
nedavė 
bandymui daryti. Paga- tai 
iiau leidimas buvo duotas. 
Atvirame lauke susirinko ■ 
apie 5,000 smalsuolių, po-l t __ ___ v
licijos atstovai ir gydyto-1 mo pasisekimas buvo mil-

v •

VAGIŲ LAIKRAŠTIS

yykdyti dangiškojo Karalįąus vąlią. Kiekvieną kartą 
ųųsicįėdąpąi, mes tuomi laužom Jo įsakymą, įr perei- 
nąm šėtono pusėn, pievas nori mus visus užimti bu
veines, kurios danguje laukia kiekvieno tikinčiojo 
Kristaus sekėjo.

Anapus karsto, kieno karalystėj pateksime? 
Kristaus ar šėtono? Kuris bus mums karalįųm? Kris
tus ar Ųducipierius? Tuos klausimus išris mūsų dar
bai ir gyvenimas. Todėl paąistengkime būti ištikimais 
Kristas sekėjais, kad V. Jėzus galėtų mums sakyti

Žinome, kad Paryžiuje 
yra leidžiamas elgetų laik
raštis, Maskvoje čigonų 
laikraštis, o šiomis dieno
mis Varšuvoje policija su
sekė vagių laikraštį, pa
vadinta “Mūsų gyveni
mas”. Šis vagių laikraštis 
buvo spausdinamas slap
tai ir jį prenumeruodavo 
tiktai vagys. Iš viso buvo 
spausdinama apie 2000 
egzempliorių, kuriu dau
gumas būdavo išplatina
ma Varšuvoje, o likusieji 
kituose miestuose. Aišku, 
kad laikraščio Leidimas 
buvo organizuotas gerai. 
Vyriausiuoju redaktoriu
mi buvo Fraina Lotter 
Sųchovolskienė. Tai buvu
si Kijevo universiteto stu
dentė, vėliau ištekėjusi už 
žymaus vagio Suchovols- 
kio ir tapusi vagių laik
raščio redaktore. Vienąs 
žymiausių laikraščio ben
dradarbių tai buvęs Var
šuvos magistro tarnauto
jas Povilas Zanšerskis.

Laikraštis turėjo įcelis 
skyrius. Svarbiausi jų — 
tai teisių patarimai, vedy
biniai skelbimai (matri- 
monialis skyrius) ir sky
rius, pavadintas “Į)fū&ų 
tarne”. šį skyrių redaga
vo buvęs Petrapilio dien- 

| rąščio “Novoje Vrejnia” 
1 bendradarbis Sergijus Pc- 
lpovas.

Policija suėmė visas 
rastųą vagių laikraščio 
egzempliorius ir beveik 
visus bendradarbius prie- 

: su vyriausiąja re- 
:ore.

jas darbininkas) po numeriu 9-tu ir 10-tu, jeigu 
niekad neturėjai nuolatinio darbo, ir nori dirbti. 
Nerašyk vardo kompanijos arba darbdavio atsa
kydamas 10-tą klausimą.

10. Kokiame biznyje ar industrijoje dirbai, arba dir
bi tą darbą? ......................................................
(Pav. pažymėk mašinų šapoje, restorane, prie 
gelžkelio, vatos ūkyj, ir pan.).

11. Kiek kitų darbininkų yra tavo šeimynoje, kurie
gyvena tame pačiame name?................................
(Paduok visus asmenis, kurie tik dirba už algą 
ar pelną, ar nori dirbti, apart savęs).

12. Kiek tokių darbininkų —
(a) visai nedirba ir nori darbo?......  darbininkų;
(b) dalinai dirba ir nori daugiau darbo? .........

darbininkų;
(c) dirba prie WPA, NYA, CCC ar prie kito

“emergency” darbo .....................  darbininkų.
PASTABA: Kiekvienas bedarbis ar dalinai dir
bantis tavo šeimynoje turi išpildyti ir sugrąžinti 
atskirą raporto kortelę.

Į13. Kiek asmenų užlaikai?i14’

I

V

metų. 
Spalva ir rasė ......  balta...... juoda .......kitokia,

(pažeųklink tik vieną)
Lytis..............  vyriška ....

(paženklink)
7. Kiek valandų dirbai pereitą savaitę? ........ valandų. 

( Jeigu visai nedirbai tai parašyk “none”) 
Užrašyk pilną skaičių valandų, prie visų darbų 
(apart WPA, NYA, CCC ar kito ‘emergency’ dar
bo), per savaitę nuo sekmadienio lapkričio 7-tos 
d-, iki šeštadienio lapkričio 13-tos d.

Kiek savaičių dirbai per pereitus 12 mėnesių ......
savaičių. (Jeigu visai nedirbai tai parašyk ‘none’) 
Užrašyk pilną skaičių savaičių prie visų darbų a- 
part WPA, NYA, CCC ar kito ‘emergency’ dar
bo), bėgyje 12 mėnesių nuo lapkričio 1 d., 1936 
m. per spalių mėnesį 1937 m.

9. Koks tavo užsiėmimas, ar kokia darbo rūšis? ......
(Pav., įrankių gamintojas, prie stalo tarnautoja, 
sargas, ūkės darbininkas, ir. t.t.)
Užsiėmimas, kurį čia pažymi atsakydamas šitą 
klausimą (No. 9) parodo kokios rūšies darbą dir
bi. Sekančio* klausimo (No. 10) atsakymas pažy
mi kokiame biznyje arba kokioj industrįjoj |as 
darbas atliktas. Bet įrašyk “new worker” (nau-

8.

I

i

: .' :. r?3-' TSc c
paskutinėj dienoje: “Ateikite, mano Tėvo pąlaimin- 
tįejį, ir pąyeįdekite jums nuo pasaulio įkūrimo pri-garbinj 
rengtą karalystę”. riūbf&T

(savęs neskaityk).
Kiek viso pajamų, pinigų ar kitko, gavai pereitą 
savaitę? ............................................... $.......
(Čia nepaduok pajamų pašalpomis, WPA, NYA, 
CCC, ar už kitą “emergency” darbą).

Čia pasirašyk savo vardą.............. .......
Piliečiai ir ateiviai surašomi, ir informacijos pa

duotos, išpildant klausimus ant korteles, bus varto
jamos tik Nedarbo Cenzo tikslui. Prašydamas visų 
bedarbių ir dalinai dirbančių asmenų išpildyti korte
lę, John D. Biggers, Prezidento Roosevelto paskirtas 
žmogus vedimui Nedarbo Cenzo, neseniai pareiškė: 
“Nėra ko bijotis. Įteiktos informacijos ant šitų kor
telių bus vartojamos vien tik nedarbo cenzo tikslams. 
Nebus vartojamos tyrinėjimams, taksavimui, suseki
mui pilietybės, arba kokiam kitam tikslui. Pasirašy
tojų vardai nebus skelbiami. Šį žalią n9P tau pątąr- 
ihauti kiek tik ji gali, ir virš visko, dėl tavo ir valsty
binio labo, ši šalis privalo tau teikti pagalbą, surasti *

’ gą ir nuolatinį užsiėmimą tups.e darbuose, ku- j šakyje 
riubš,e>;ešf*tėri'adšla iššilavlnęs. * į

t
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Liūdna Lietuvos Žemės 
Sargo Istorija

Pradžia 5-tame pusi, 
pastatytas miestas ir pi
lis), iš Gardino gabeno į 
Vilnių ir užkėlė į trečią 
kalėjimo salę. Per naktį 
vos nesustipau: šalta, 
drėgna, visą naktį turėjau 
lakstyti, kad nesušalčiau. 
Kai rytas aušo buvo gali
ma pro langą matyti visas 
Vilnius. Stogai seni, sulo
pyti, vieno naujo namo 
nematyti, “Tai ne Kau
nas”, pamaniau sau.

Vilniaus Storasta, išduo
damas “ištrėmimo” doku
mentus taip pat tą pačia 
giesmelę pagiedojo “Kodėl 
lietuviai pyksta, juk vie
nas tikėjimas, buvom bro- vyksta, bet smurto patei- 
liai”... Čia jau nebeturė- sjnamas kultūros skraiste, 
jau jėgų jam paaiškinti... i

Norėjau apkabinti tą se-'
. • V « • 11 • 1

Pasaulio teisybė su 
užrištom akim

Vilniaus kraštas iš senų 
senovės lietuvių žemė, Vil
nius lietuvių kultūros lop
šys ir židinys. Gardinas — 
seniausias lietuvių ranko
mis statytas miestas. Tai 
buvusi vidurio Lietuva. 
Bet šiandien tame krašte 
slopinama viskas, kas lie
tuviška, kolonizuojama iš 
tolimų Lenkijos kraštų 
atkeltais lenkais, neraš
tingume ir tamsoje laiko
mas. kad greičiau pasi
duotų uzurpatoriams. Ne 
laisva kultūrų kova, kaip 
Amerikoje, ar kitose tik
rai kultūringose šalyse

Parodyk Į

PICKWIEK
• v

Kultūros vardu italai 
nelį Vilniaus stotyje? ku-■ Abisinijoje smaugia nu
ris mosavo man ranka, bet s^au_ sąmoninga etiona. 
trys durtuvai neleido savo i kultūros vardu japonai ki- 
valios reikšti. Iš Vilniaus nūs dujom nuodija, kultū- 
traukinys nuvežė pietų -ros vardu ir lenkai Vilm- 

ringesnius lietuvius tyčio- 
jimuisi, spiaudymu, kalė
jimais ir kanu niekinimu 
paskutinę viltį atima.

Ar gali lenkų tauta va
dintis kultūringa, kuri pa
ti, iškentėjusi priespaudą 
ir baisiausius rusu carų 
niekinimus, trėm i m u s, 
kartuves ir vergija, tik 
tiek tepasimokė, kad tuos 
pačius smurto metodus 
pritaikė silpnesniesiems? 
Ne tik pritaikė, bet dar 
daugiau išvystė ir pageri
no.

Tuo metu, kai Lietuvo
je lenkai, kurių tėra vos 
2%, turi lygias teises, ke
liolika mokyklų, gimnazi
jas, daugybę draugijų, 
knygynų ir 4 laikraščius, 
Vilniaus lietuviai, kurie 
sudaro daugumą, — nieko 

■nebeturi. Paliko jiems ar< 
griuvę ir sulūžę sodybos, 
kalėjimai, laisvės prisimi
nimas ir vargo ašara žiū
rint per administracijos 
liniją į laisvąją Lietuvą.

Vilniečių laisvės verkia 
prie pakrypusio kryžiaus, 
o teisybė vaikšto po pa
saulį su užrištomis akimis 
ir negirdi nei ginklų žvan
gėjimo, nei dujų atakų, 
nei pavergtųjų dejavimų. 

Tsb.

traukinys nuvežė pietų varau ir lomai vu>u- 
pusėn, vėl grįžo ir atsidū-Į joje už save ^dauer kultū- 
rėm, kaip paskui žinojau, ' ........
Dūkšto miestelyje. Iš čia 
pėsčią varė 15 kilometrų 
iki Latvijos sienos ir per
davė latvių policijai. Ant 
širdies geriau pasidarė, 
kai latvis, paėmė iš lenko 
mano šautuvą, čia pat su
grąžino man. Dabar aš vėl 
pasijutau žmogumi, o ne 
lenkų “broliu”.

Latviai maloniai priėmė, 
pavaišino, davė gerą nak
vynę ir kitą dieną mašina 
nuvežė pas Lietuvos kon
sulą į Daugpilį. Čia pasi
baigė mano “kelionė į ne
žinią”, buvau priglaustas, 
viskuo aprūpintas ir paly
dėtas į Lietuvą.

Tiesa, ypač dėkingas 
Lietuvos konsului už bal
tinius. Gaila, kad negalė
jau savo senųjų, kuriuos 
taip “stropiai” išnešiojau 
visas 6 savaites nuo kūno 
nenuėmęs lenkų kalėji
muose, dovanoti Suvalkų 
Storastai ar tam kapito
nui, kuriam nepatiko ma
no sotus veidas, — baigė 
savo kelionės įspūdžius 
polic. Stankevičius.

“Metropolio” orkestras 
Lietuvos žemės sargui pa
gerbti sugrojo “Ei, pasau
li, mes be Vilniaus nenu
rimsim!”

i
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TIKRAS LIETUVIS 5

JOSEPH D. GAYSON |
L1CENSED OPT1C1AN

> Geriausio stiliaus akiniai a
i 721 Main St. Room 23

Hartford, Conn. Pilone 2-6X48 5
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EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GF ABORTUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

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

10 Intervale St 
TfcL Br«wkToT> 2<Mi5

i5 r

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO. £

i
l

We Recommend 
and 

Guarantee

* * *

Kokybes!
Iš Krano ir Buteliuose

Brewedby HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

Rytinių Valstybių Žinios

r

ir švelniai giedojo. Vis tai 
nuopelnas p. Brundzos 
darbštumo. Laike sumos 
gražiai skambėjo “Ecce 
Panis” naujas, saldžiai 
muzikalingas. Mišparai ti
krai armoningai skambė
jo. Mažai dar girdėti jie 
kitur kur giedant — visiš
kai nauji; teikė rimtą nuo
taiką pamaldumui. Tik 
vieno dalyko gaila, kodėl 
šiais metais nesigirdėjo 
gerb, p. Brundzienės solo? 
Papratę buvome laike 40 
valš kasmet ją girdėti be
veik per 10 metų solo gie
dant atmainai - paįvairini
mui, bet šiais metais ko- 

. dėl tai visiškai nesigirdė- 
' jo. Gaila, jos gražus, stip
raus skambėjimo balsas 
daug įdomumo ir malonu
mo suteikdavo. Tikime0 
kad ji ateityje mus neap- 

į vils.
Baigdamas noriu pasvei

kinti choro vedėją ir cho
ristus su begaline pažan
ga. Tikiu, jog šv. Kalė
doms ką nors mums įdo
maus choras patieks. Ži
noma, tik tada seksis gra
žių daiktų prirengti, jei 

j choro nariai atsidavusiai 
lankys praktikas. Valio, 
Šv. Jurgio parapijos cho
ras! Parapijonas, Jr

NEW HAVEN, CONN.
1 PARAPIJOS JUBILIEJI

NIS KONCERTAS IR 
ŠOKIAI

C. BROOKLYN, N. Y.

šaitienė; pagelbininkė — 
‘E. Kočiūnienė; raš. — M.
Jokubaitė; iždininkė —V.

I Ambotienė..
! Rimtai reikalus apsvars
čius, suvažiavimas baig
tas malda.

57 kuopos pirmš M. Kor- 
puškienė pakvietė atsto
ves ir visus svečius į šau
nią vakarienę, kurią su
ruošė gabios šeimininke 
manchesterietės, tik s 1 u 
pagerbti atstoves, o ypa
tingai dvi veikėji — p-lę 
M. Jokubaitę, kuri per 10 
metų apskr. raštininkauja 
ir nenuilstančiai darbuo
jasi mūsų brangios orga
nizacijos naudai ir p-nią 
V. Ambotienę, kuri per 10 ir puikiai visada atsižy-

Spalių 31 d., š. m., Lie
tuvių svetainėje, So. Man- 
chester, Conn. įvyko A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos, 
Conn. Apskr. suvažiavi
mas.

Dalyvavo iš 5-kių kuopv 
(17, 28, 33, 38, 57) 12 ats
toviu ir keletas viešnių. 
Pirm, p-nia O. Tamošai
tienė atidarė sesiją ir pa
kvietė vietinį kleboną ku
nigą I. J. Timmins atkal
bėti maldą. Čia lietuvių 
parapijos nėra, todėl ir 
klebonas svetimtautis, bet 
labai palankus Moterų Są
jungai. Jis gražiai pasvei
kino ir pagyrė darbščias 
sąiungietes.

Sesijų vedėja išrinkta 
O. Tamošaitienė; pagelbi- 
ninkė E. Kočiūnienė: rašt. vanėlę.
— M. Jokūbai te; iždinin-! 57 kuopos vardu p-nia
kė — V. Ambotienė. Man- Astrauskienė sveikino 
datų komisija — S. Sirvie- gerb. veikėjas ir įteikė po 
nė, J. Jonušonytė. Rapor. dovanėlę, ši vakarienė bu-
— V. Elijošienė. ivo jom tikras surprizas.

M. Jokubaitė išdavė ra-Į Todėl panelė M. Jokubaitė

metu sėkmingai eina iždi
ninkė pareigas.

Apskr. įvertindamas jų
jų darbuotę pareiškė šir
dingą padėką. Pirm. O. 
Tamošaitienė gražiai jas 
pasveikino ir

atlaidus ne 
vieno

Praeitą savaitę gražiai 
prasidėjo ir iškilmingai 
užsibaigė 40 vai. atlaidai. 
Apie pačius 
kalbėsiu, jie visur
di; kalbėsiu apie chorą, 
nes jis visur kitoks.

Senai tą parapiją pažys
tu ir dažnai besilankyda
mas visuomet sekiau cho
rą. Buvo laikų kuomet 
choras buvo geras, mačiau 
kaip jis likosi “gerųjų pa
tarėju” suardytas ir vėl 
matau kaip šis choras 
pradeda atsigauti. Tą sun
kią naštą teko dabarti
niam vargonininkui Jonui 
Brundzai perkęsti. De
šimtį metų atgal atsime
nu jo choras buvo gražus

mėdavo gražiu giedojimu, 
daugybe vaidinimų. Visą 
laiką ranką rankon veikė 
jo žmona p. Bronė Vence- 
vičiūtė - Brundzienė, kai
po solistė, choro narė ir

si dalyvauti šiame koncer
te, nes visi su nekantrumu 
laukia išgirsti muz. Joną 
Čižauską ir dainininkę 
Marijoną Čižauskienę.

Kviečiu visus atsilanky
ti, svetainė erdvi, sėdynių 
daug. Pasiklausysite link
smų dainelių, pasišoksite, 
pasimatysit su savo pažįs
tamais ir kaimynais.

" Kvieslė.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

The Committee, Water- 
bury, Conn. — Anonymiš- 
kų pranešimų bei žinių ne
talpiname. Siųsdami pra
nešimus ar žinias pasira
šykite savo vardą ir pa- 

1 vardę redakcijos žiniai. 
Pranešimai ar žinios ga.1 i 
tilpti su pasirinktu var
du, bet redakcija turi ži
noti tikrą vardą, pavardę 
ir adresą rašytojo.

•v •

‘VYRAI BROLIAI’
Tatai yra visai nauju būdu pa

rašyta maldaknygė. Sakau nauju 
būdu parašyta, nes čia —

Nauja, kad joje gražiai bei su
prantamai aprašyti bažnytiniai 
metai ir svarbiausios bažnytinės 
apeigos;

Nauja, kad prieinamu būdu iš
aiškinti visi sakramentai, jų a- 
peigos ir nurodyta, kaip su tin
kama pagarba ir rimtumu bei 
mandagumu sakramentus imti.

Nauja, kad labai suprantamai 
ir jdomiai nusakomi svarbiausi 
žmogaus gyvenimo klausimai, 
kiek jie liečia vyro pašaukimą ir 
pareigas; tai tam tikri apmąsty
mai, pusiau maldos, kurios labai 
vaizdžiai mums primins svarbiau
sius mūs sielos reikalus ir gyve
nimo atsakingumą;

Nauja, kad vra skyrius, pa
skirtas Vyru Apaštalavimui, kur 
kiekvienas ras reikalingų paaiš
kinimų ir bendras maldas prieš 
Komuniją ir po Komunijos.

Nauja, kad knyga išleista ant 
gražaus šilkinio popierio ir pa-

; puošta gražiomis iliustracijomis.
Pačios maldos parinktos su y- 

j patingu rūpestingumu; jos apima 
I visus kataliko vyro gyvenimo ti-

Artinasi Šv. Kazimiero 
parapijos jubiliejinis kon
certas ir šokiai, kurie į- 
vyks lapkričio 14 d. Ren
gimo komisija visu smar
kumu dirba, platina įžan
gos bilietus ir deda pa
stangas, kad šis koncertas 
pavyktų.

Šiame koncerte dainuos i 
pagarsėję dainininkai:! 
muzikas Jonas Čižauskas 
ir dainininkė artistė Ma
rijona Čižauskienė iš Wor- 
cester, Mass.

Kalbės kleb. kun. Jonas kybinius reikalus; visos paimtos 
Ambotas iŠ Hartford, Ct.. iš pačiij šaltinių, aprūpintos at- 

; kuris pereitą mėnesį mi- laidais ir parašytos lengva, tai- 
* - ' • 1 ’’-----‘ —~;*i mūs kalba;

, pridėti lotyniški teks
tai, bažnyčioje giedami.

1 Viską suėmus, VYRAI BRO
LIAI — naujausia ir geriausia 
maldaknygė; tai ne tik gražių 
rūpestingai parinktų maldų šalti
nis, bet ir tikras kataliko vyro 
religinis valdovas. Ši knyga nu
sipelno, kad kiekvienas katalikas 
vyras, prieš pirkdamas malda
knygę, pareikalautų ją parodyti. 
Nėra abejojimo, kad, ją pamatęs 
kitos jau neims i rankas. Tad 
visose knygų pardavyklose vyrai 
būtinai reikalaukite “VYRAI 
BROLIAI” maldaknygę.

Šią didžiai vertingą maldakny
gę galite užsisakyti “Darbinin
ke” Jos kaina $1.30.

• v
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įteikė po do-! vaidinime artima bendra- 
I darbe vyrui.

i

nėjo 25 metų klebonavimo syklinga ir gražia 
sukaktuves Šv. Trejybės kn.r^‘'vk,a;.r.J * 
parapijoj. "

Taipgi dainuos Šv. Kazi
miero parapijos choras, 
vadovystėje gabios varge- 
ninkės p. A. Kripienės, 
kuri deda pastangas, kad 
išlavinus chorą kuoge- 
riausiai.

Prisižadėjo atvykti skai
tlingai žymių svečių ir 
viešnių iš apylinkių kolo
nijų. Teko girdėti, kad 
Bridgeport’o ir Waterbu- 
ry lietuviai ruošiasi visus 
pralenkti, o Branford’o 
lietuviai sako: “ir mes ne
pasiduosime. Atsiųskite 
daugiau bilietų”. Profesionalai, biznieriai, pramonin-

Vienu žodžiu visi Conn. kai> knrie ske,bi!1sI “Darbininke” tik- 

valstybes lietuviai ruošia- visi skelbkite “Darbininke”.
Atėjo laikas, pasikeitė 

vargonininkai, choras pra
dėjo lyg alaus įmaišalas 
pūstis. Tokia padėtis tęsė
si apie porą metų. Grįžus 
vėl p. J. Brundzai, choras 
visiškai buvo susidemora- 
lizavęs, teko visą iš naujo 
pradėti ir vėl chorą augin
ti. Sugriauti naujiems mei 
steriams buvo lengva, bet 
atstatyti • chorą ir įvesti į 
normalį darbą — sunku.

Sunkiai atsėjo paskuti
nius metus p. Brundzai 
dirbti kolei šiek tiek cho
ras susilaukė rimtesnių 
pajėgų. Metas po meto 
choras žengia šuoliais. Te
ko ir šiais metais girdėti 
laike 40 vai. jį giedant. 
Turiu pasakyti, kad senai 
choras Šv. Jurgio parapi
joje taip šauniau darnia

Kalėdinė
Ekskursija

Į LIETUVĄ
LAIVAI IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:

EUROPA .................. Lapkričio 27
NEW YORK  Gruodžio 2 
HAMBURG.................. Gruodžio 9
EUROPA...................Gruodžio 16

Greiti traukiniai prie pat laivo EUROPA 
Bren.erhavene užtikrina patogią kelionę į 
Kauną. Patogus geležinkeliu susisiekimas iš 

Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBUBG-AMEBICAN LIBE
NOBTH GEBMAN ĮLOTO

252 B0Y1ST0K ST, BOSTOM, MASS.

portą iš Moterų Sąjungos 
18 seimo. Pirmininkė aps
kričio vardu dėkojo p-lei 
M. Jokubaitei ir džiaugėsi 
turėdamos tokią gabią 
veikėją, kuri taip sėkmin
gai vadovavo 18-tajam 
seimui.

B. Mičiūnienė daro pra
nešimą iš pereitos geguži
nės. Gražiai pasidarbuota. 
Apskr. liko pelno $80.50. 
Nutarta ir ateinančią va
sarą taip pat prisidėti prie 
trilypės gegužinės.

Sekantiems metams val
dyba išrinkta ta pati, bū
tent: pirm. — O. Tamo-

kalbėjo labai susijaudi
nus. Ji pareiškė, kad bū
dama vienuolikos metu, 
paraginta kun. J. švagž- 
džio, pradėjo viešą darbą; 
rašinėjo į laikraščius apie 
lietuvišką veikimą, ir da
bar maloniausias jai užsi
ėmimas, tai darbuotis 
mūsų išeivijoj, ypatingai 
Moterų Sąjungoje.

P-nia V. Ambotienė dė
koja už dovanas ir pasi
žadėjo ateityje daugiau 
darbuotis.

Po vakarienės gražiai 
pasilinksmino. '

Raportere.
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