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Visi Geri Komunistams
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DARBININKAS
Šioje šalyje važinėja iš 

Ispanijos atvykęs suspen
duotas airis kunigas M. 
O’Flanagan. Jis visur kvie
čiamas komunistų sakyti 
prakalbas apie Ispanijos 
radikalų veiklą Ispanijoje. 
Amerikos komunistai tuo 
eks-kunigu labai didžiuo ja
si ir jo kalbas atspausdinę 
platina. Komunistai turi ir 
daugiau “kunigų”, kurie 
dirba komunizmo darbą.

Komunistai kunigų ne
apkenčia, bet jeigu “kuni
gai” tarnauja kruvinajam 
komunizmui, tai tokius 
žmones jie ant rankų ne
šioja, ir jų vardu bando su
klaidinti tikinčiuosius. Ko
munistai nesako ir nerašo, 
kad jų “kunigas” yra su
spenduotas arba protes
tantų ministeris. Komunis
tams visi geri, 
skelbia Markso, Lenino ir Į 
Stalino mokslą. Komunis
tai prakeikia kunigą, kuris 
skelbia Kristaus mokslą.

v •
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Grįžta Kun. K. Vasys

Katalikas, kurs neremia 
kataiikiikos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tautinės Olimpijados aviacijos sporto dienos vaizdai. (Vaizdas Iš Lietuvos)
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Ispanijos Nacionalistai 
Smarkiai Atakuoja Radika

lus Ebro Fronte
Hendaye, Prancūzijos-Is

panijos rubežius, rūgs. 12, 
— Ispanijos nacionalistai 
veda smarkią ofensyvą arti 
Corbera Ebro fronte. Na
cionalistai žygiuoja pir
myn į rytus. Artilerija ir iš 
oro smarkiai bombarduoja 
radikalų pozicijas. Daug 
sužeistų ir užmuštų.

Nacionalistai užėmė kal
nelius No. 356 ir 462. Radi
kalų valdžia praneša, kad 
nacionalistai puolė ir kal
nelį No. 253, bet tapę at
mušti. Nacionalistai užė
mė strateginius punktus 
Pandos ir Caballos kalnus 
Ebro fronte.

Japonams Pradeda 
Nesisekti

Iš Worcesterio gavome 
žinių, kad kun. K. Vasys, 
Aušros Vartų parapijos 
klebonas, kuris savo Sida
brinį Kunigavimo Jubilie
jų praleido tėvynėje Lietu
voje, pirmadienį, rugsėjo 
12 d. jau New Yorke. Gerb. 
Jubiliejato sutikti išvykoj 
muzikai - artistai pp. Či- 
žauskai.

Kun. K. Vasys porą dienų 
bus New Yorke.

Sekmadienį, rugsėjo 25 
d.. Aušros Vartų par. para
pijiečiai, vadovau jant kle
bono pareigas einančiam 
kun. J. Bakanui, rengia iš
kilmingas sutiktuves ir Ju
biliejinį, kun. K. Vasį pa
gerbti, šaunų bankietą.

Sveikiname grįžusį iš 
Lietuvos kun. K. Vasį, jo 
Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga.

Hankow, Kinija, rūgs. 12, 
— Smarkūs mūšiai įvyko 
tarp japonų ir kiniečių 
Kwangtii, kur žuvę 1000 
japonų. Bet japonai laimė
jo Hwangchuan srityje.

Nacionalistai Užėmė Miestą 
Cabeza dėl Buey

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius — Ispani
jos nacionalistai atsiėmė 
iš radikalų miestą Cabezą 
dėl Buey, pietvakariniame 
fronte.

——————— - —

6000 Savanorių Suvažiavi
mas Kaune

Anglija Pasiruošus Ginti 
Čekoslovakiją.

20,000 Lietuvių Vaikų Vil
niaus Krašte Neturi Lietu

viškų Mokyklų
Viinius/TS^sejo 12 dieną. 

—Prasidedant mokslo mė

Palaidojo Iškilmingai Katalikų
_  Bažnyčios Vadų

Čekoslovakija Ištiesė Drau
gingumo Ranką Vokietijai
Prague, Čekoslovakija,— 

Rūgs. 12 — Prez. Eduard 
Benes ištiesė draugingumo 
ranką Vokietijai ir savo 
kalbo je per radio atsišaukė 
palaikyti taiką. Prez. Be
nes pareiškė, kad Sudetų 
Vokiečių - Čekoslovakų 
ginčas gali sukelti Euro
pos karą. Jis atsišaukė į 
savo piliečius, kad laikytų
si šaltai ir pažadėjo, kad 
valdžia dirbs teisingai dėl 
visų tautų.

Kaunas, rugsėjo 7 dieną 
įvyko 6000 Lietuvos nepri
klausomybės karų savano
rių suvažiavimas. Vakare 
ties nežinomojo kareivio 
kapu pašventinti pirmojo 
už Lietuvos laisvę žuvusio 
karininko Juozapavičiaus 
ir kareivio Lukšio pamink
lai.

Po einančio krašto ap
saugos ministro pareigas 
generolo Raštikio kalbos 
perskaitytas sacanorių tes
tamentinis pareiškimas 
būsimoms lietuvių kar
toms šventai išsaugoti jų 
iškovotą nepriklausomybę 
ir tautos vienybę.

Pašventino Lietuvių Naują 
Bažnyčią I

Waukegan, Iii. — Sekma
dienį, rugsėjo 11 d., J. E. 
vyskupas William D. O’- 
Brien pašventino lietuvių 
naują bažnyčią. Šios kolo
nijos lietuviai turėjo Šv. 
Baltramiejaus par. medi-, 
nę bažnyčią, bet keletą me
tų atgal sudegė. Pamaldos 
buvo laikomos mokyklos 
salėje.

Šv. Baltramiejaus par. 
parapijiečiai, vadovaujant 
uoliam kleb. kun. J. Čužau-1 
skui. sumanė pasistatyti 
naują bažnyčią ir pasista
tė.

Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kun. B. Urba, Šv. 
Kazimiero akademijos ka
pelionas. Pamokslą pasakė 
prel. M. L. Krušas. Gražiai 
giedojo choras.

Po pietų, lietuvių audito
rijoj įvyko šaunus bankie
tas.

Ukrainoj Rasta Naftos
Maskva

vo rasta naftos kelių kva
dratinių kilometrų plote. 
Nafta randama 70 metrų 
gylyje. Šioje srityje dabar 
ąręžiama naujų šaltinių.

Ukrainoje bu-

Nacių Karių Demonstracijoje
! viškų mokyklų.
I
I
I

150,
Jung. Valstybių Karo Laivai 

Išplaukė Į Europą
Didžioji Britanija (An-, vakijoje) pasikartoja ne- 

glija) pakartotinai pasisa- tvarka. Vokiečiai reikalau- 
kė stosianti ginti Čekolo- ja plebiscito, 
vakiją. Prancūzija, būda- “ . “
ma Čekoslovakijos sąjun- remti Čekoslovakiją, bet 
gininkė, jau turi sutrauku- Rusijai mažai kas pasitiki, 
si savo šariuomenę į Vokie- Sovietų diktatorius Stali- 
tiios parubežį. Europos di- nas bijosi, kad karui kilus, 
džiųjų valstybių vyriausy- Rusijoj nekiltų naminė re- 
bės po kelis kartus į dieną voliucija. 
turi pasitarimus.

Amerikiečiai, gyvenanti 
Londone, labai susirūpinę 
savo padėtimi. Jie kreipėsi 
pas Jung. Valstybių amba
sadorių Joseph P. Kenne- 
dy, kuris amerikiečiams 
užtikrino, kad kilus karui 
jie bus išvežti kariniais lai
vais. Jau du Jung. Valsty
bių kariniai laivai išplaukė 
į Anglijos vandenyną.

Sudetų šalyje (Čekoslo-

Sovietų Rusija pasižada

Baisi Padėtis Vokiečių Kon
centracijų Stovyklose?

Berlynas — “Tasso” ži
niomis, paskutiniu metu 
vokiečių koncentracijos 
stovykloje Buchwalde bu
vę iki mirties nukankinti 
700 suimtųjų. Kalinių tar
pe dėl per didelio darbo ir 
menko maisto prasidėju
sios epidemijos, su kurio
mis visai nekovojamą.

New York, penktadienį, dulo maršą Jung. Valsty- 
rugsėjo 9 d. iškilmingai pa- ' bių 16-jo pulko benas. Da- 
laidojo a. a. J. E. Kardino- ’ "
lą Patrick’ą Hayes. Laido
tuvėse dalyvavo trys Kar- 

j dinolai, 14 Arkivyskupų, 
53 Vyskupai, tūkstančiai 
kunigų, ir tūkstančiai pa-, 
saulionių. Laidotuvių apei
gos prasidėjo iškilminga 
gedulo procesija iš Arki
vyskupo rezidencijos į Ka
tedrą. Procesijoj grojo ge-

Unija Gina Savo Karius

v • Australija Meldžiasi Už 
Taiką

General Motors Grąžina 
24,000 Darbininkų Darban

lyvavo aukštieji Bažnyčios 
Vadai, valstybės vyriausy
bės aukštieji viršininkai, 
kariuomenės ir laivyno ka- 

1 pelionai, kuriu velionis bu
vo ordinaru, kariai, jūrei
viai, įvairių ordinų ir kon
gregacijų vienuoliai kuni
gai ir broliai.

Katedroje iškilmingas 
gedulo šv. mišias atnašavo 
J. E. Kardinolas Munde- 
lein. Pamokslą pasakė Ar
kivyskupas J. F. Rummel. 
Buvo ir J. E. Arkivyskupas 
A. G. Cicognani, Šv. Tėvo 

Valsty-

Sydney, Australija, rūgs.
. _ ' w 1UULU10 nuiuuiaciiuo VIX OI-

ninkai praneša, kad 24,000 
.....darbininkų grąžina į dirb

tuves: Buick, Chevrolet, 
Fisher Body ir A. C. Spark 
Plug.

Taipgi pradeda darbai ir 
General Motors liejyklose.

bažnyčiose įvyko pamaldos 
už taiką.

Tautų Sąjungos Posėdis Be 
Svarbiųjų Atstovų

St. Louis, rūgs. 12 — U- 
nited Electrical, Radio and atstovas Jung. 
Machine Workers unijos bėms. 
seimas, pereitą ketvirta
dienį, rugsėjo 8 d., pasky-jtilpo į Katedrą. Jie stovėjo 

__ ' t laike pamaldų,
jisto, kurie bus teisiami klausėsi pamokslo ir gies- 
ryšium su buvusiu Maytag mių per garsiakalbius. 
Washing Machine įstaigos' Po pietų velionio J. E. 
streiku, Newton, Iowa vai- Kardinolo Hayes kūnas pa- 
stybėje. laidotas Katedros kriptoje.

Apie 100,000 žmonių ne-
--------------- . merų, rugbejo o u., p<ibn.y- įlipo į r

Flint, Mich. — General'rė $25,000 gynimui 31 uni- gatvėje
Motors korporacijos virsi- - • ’• ......................... ™ -

Prancūzija Pasiruošus Karui
Sustiprino Karo Jėgas Vokietijos 

Parubežyj
Paryžius, Prancūzija, — 

Rūgs. 12 — Prancūzija yra 
visiškai pasiruošus karui. 
Pasiuntė daugiau kariuo
menės ir karo reikmenų į 
Vokietijos parubežį. Gele
žinkelių darbininkams iš
davė kaukes (masks) ir į- 
sakė būti pasiruošusiems 
karui. Skubiai daro pasi
ruošimus iškraustyti gy
ventojus iš Vokietijos pa- 
rubežiaus specialiais trau
kiniais į Pietinę ir Vakari
nę Prancūziją.

Nakties metu nuėmė vi
sus pontuninius tiltus per 
Rhine upę. Keliauninkai

dabar plaukia per Rhine u- 
pę laiveliais.

Du milijonai kareivių jau 
yra pasiruošę karui. Karo 
manevrai arti Rouen, ku
rie turėjo prasidėti rugsė
jo 20 d., tapo atidėti.

Valdžia paskelbė dekretą, 
kad karui kilus, komitetas 
iš 50 asmenų paimtų indu
strijos kontrolę.

Karo ministerija suregi
stravo 1000 gydytojų, dan
tistų ir slaugių į reservą.

Visa Prancūzija pasiruo
šus karui. Kariuomenė gali 
stoti į mūšius bile momen
tu.

Gen e va, rūgs. 12 — Pe
reitą penktadienį, rūgs. 9
d. čia prasidėjo Tautų Są
jungos tarybos 102 posė
dis. Posėdyj nedalyvauja Mexico City, rūgs. 12
Anglijos ir Prancūzijos už- Meksikos radikalų prieš to, kad vienas čekų polici-

Lewis Gąsdina Meksikos 
Raudonuosius Fašizmu

SUDETŲ VOKIEČIAI REIKA
LAUJA PLEBISCITO

Prague, Čekoslovakija,— 
Rūgs. 12, — Sudetų vokie
čiai, nutraukę derybas dėl

sienių reikalų ministeriai, karą ir fašizmą seime kai- ninkas botagu sukirto vie- 
nes jie užimti svarbias-bėjo CIO vadas John L. nam vokiečiui narliampntn 
niais klausimais ir reika-,Lewis. Jis savo kalboje pa
lais. Nedalyvaujęs ir Len-1 reiškė, kad Jung. Vaisty
ki jos užsienių reikalų mi-'bėms gręsia fašizmas. To-:

• , • m A« O " * J “1 ^*1 Lzvvta 1nisteris. Tautų Sąjunga vi
siškai subliūško.

nam vokiečiui, parliamento 
atstovui, dabar garsiai 
šaukia: “Mes norime ple
biscito (balsavimo)”.

Toks, matyt, yra Vokie
tijos nacių diktatoriaus

SSSR Biudžetas
Maskva -— Maskvoje pa

skelbtas Sovietų Sąjungos 
aukščiausios tarybos pri
imtas įstatymas dėl 1938 
metų valstybės biudžeto. 
JstatymennnmatomA 32.- 
657.99&0Q0 i rubli tyjbajttmų 
ir 31.137.600.000 rublių iš- 

1 laidų.

dėl esą reikia pradėti kovą! 
prieš fašizmą Jung. Vals
tybėse. Kada Lewis kalbė- Hitlerio įsakymas Sudetų 
jo, tai buvo iškabinta ko- vokiečiams, nes kada Su-' 
munizmo raudona vėliava, dėtų nacių vadas buvo nu- 
Jis sveikino seimą CIO var- vykęs pas Hitlerį, tai jis 

jam pasakęs, kad reikalau-i

tose naciai demonstruoda
mi dainavo nacių dainas.

Dabar dar negalima pa
sakyti kas gali įvykti dėl 
tokio vokiečių įkarščio. 
Pirmadienio vakare Vokie
tijos diktatorius Hitleris 
sako kalbą, kuri būsianti 
pasisakymu: karas ar tai
ka? Kadangi “Darbinin
kas“ pirmadienį apie 5 vai. 
po pietų jau atspausdintas, 
tai tos lemiančios Hitlerio 
kalbos negalime paduoti.

— ----------------- '--------

du.
Keista, kad Lewis mato tų daugiau, negu autono-j 

fašizmo pavojų, bet nema- mijos iš Čekoslovakijos, 
to komunizmo pavojaus, 
kuris yra daug didesnis ir plebiscito. Vadinasi, vokie- 
baisesnis už fašizmą. Jeigu čiai nori Sudetų kraštą at- 
Lewis parsidavė Stalinui, .................._*
tai darbininkai turi išsi- ir prijungti prie Vokietijos, 
rinkti kitą sau CIO vadą. Vokiečių apgyventose vie-

iš Čekoslovakijos. 
Taigi dabar ir reikalauja

kirsti nuo Čekoslovakijos

Ministras Lozoraitis Į 
Ženevą

Kaunas, rugsėjo 7 dieną 
užsienių reikalų ministras 
Lozoraitis išvyko į Ženevą 
dalyvauti Tautų Sąjungos 
sesijoje.

■
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LietuyiųRaHy ĮVAIRENYBES'VA™2ISITEjo 15, Vyčių kambaryj, pa
rapijos svetainėje, * 7-tos 
g-vės, 7:30 vai. vak. punk
tualiai. Prašome visų na
rių atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą. Sekr.

VIETINĖS ŽINIOSI 
------ 1

gai, bažnyčioje aiškino 
žmonėms religiškų ir lietu
viškų pamokų svarbą ir 
kvietė visus vaikus pasi
skirstyti dienomis ir vieto
mis ir lankyti pamokas,_________
pradedant ateinančiu šeš- Keliey’s" Landing. 
tadieniu ir sekmadieniu. Rostnn. Mass.

. Šou thbos tonietis
Dominikonu VYČIŲ “FJSHJNG ĘAIL”

Rūgs. 15 d., Studentas 
Jurgelaitis, southbostonie- 
tįs, priims pirmus Domini
konų vienuolių įžadus. Po 
to jis bus perkeltas į Chi
cago, UI., mokytis Domini
konų kunigų mokslus. Tė
veliai Jurgelaičiai meldžia
si už savo sūnų Antaną ir ___ _____
trokšta jam' Dievo palai- d. įvyks paskutinis šių me- 
mos. Jie užsakė sūnaus tų piknikas, Romuvos par- 
vienuolio intencijai šv: mi- '

DAR VIENAS GERAS 
DARBAS

So. Bostono Vyčiai ren
gia išvažiavimą, ant jūrių 
sekmadienį, rugsėjo 18 d.,j 

South 
Boston, Mass. Visi kurie 
ketina važiuoti yra prašo
mi pirkti tikietus iš anks
to, nes tik 150 žmonių telpa 
Francis laive. Taipgi, bus

v •

Sekmadienį, rugsėjo 25 “refręshments”, šokiai, a
part žuvavimo. Laivas iš- 

. važiuos 10:00 valandą ryte..... __ -.... kl Montello. Mass., kurio i Tikietus galima gaut pas 
šias, kurias kun. K. Urbo- pelną skiria Jėzaus Nukry-i komisiją ~ M. Matuzaitę, 

minėtą iškilmių žiuotojo Seserų vienuoly-9 -Petrusytę F. Zowę, p. 
dieną atlaikys, Thompson, nui ir našlaitynui. Pikniką Zardecką, ir F. Grendelyto. 

.......... ‘..... * ■.......rengia JėzausjNukryžiuo-„ Visiems yra užtikrintas 
tojo Vienuolyno Seserų; S°°d time . A. E. L.

navičius

Conn. Meldžiasi Antano 
naudai daugelis southbos- 
toniečių. Dieve, padėk, An- Rėmėjai: Cambridgiečiai,: 
tanui, keliauti geru keliu ir Brocktoniečiai, So. Bosto-
vesti juomi kitus.

Vaikams Pamokos
Kad plačiau pasiekus So. 

Bostono vaikus čia jie yra 
mokomi Katekizmo sek
madieniais (baž:nyčioje) 
1:30 vai. po pietų ir šešta
dieniais (492 E. 7th St.) 9 
vai. ryte, šeštadieniais jie 
yra mokomi ir lietuviškos 
kalbos. Rūgs. 11 d., kuniDAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

į pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRMUTINIS NUSIPIR
KO “DARBININKO” BA 
LIAUS PORĄ TIKIETŲ

Sekųiadienį, rugsėjo 18 
d., 2 vai. po pietų, So. Bos
ton High School auditori
joj, įvyks So. Bostono lie
tuvių politinis susirinki
mas, kad paremtų gub. 
Charles F. Hurley, kuris 
kandidatuoja vėl išrinki
mui į gubernatorius.

Kalbės pats gub. Char- 
;les F. Huriey ir kiti. Lietu- 
I viai, gub. rėmėjai, taip pat 
kalbės. Taipgi bus dainų ir 
muzikos programa, kurią 
išpildys geriausi šios vals
tybės lietuvių talentai.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šiame politiniame 
susirinkime.

Lietuvių Komitetas dėl 
Charles F. Hurley Į 

gubernatorius.

30,000 Metrų 1 Aukštybes!

b. Char-

Payeikslai Iš Lietuvos

Tuo tarpu, kai garsusis 
stratosferos tyrinėtojas 
prof. Piccardas ruošiasi ją 
palikti ir nusileisti į vsn.de- 
nynų gelmes, jo yįetą jau 
užima kiti. Strąiosfej?on 
jau kilo rusai (19ip.), 
kilo amerikiečiai (22 $00 
m.), o dabar ruošiasi kilti 
lenkai. Ir tam ji,e rinitai 
ruošiasi.

Sukonstruąvo specialų 
balioną 124.QQlO kjūb. metrų 
talpos, kurio audeklas įgis 
nepaprastai lengvas: kva
dratinis metras svers tik 
75—80 gr. vietoj 22p g r. 
kokį vartojo savo audek
lams prof. Piccąrdąs. (ga
minami specialūs, iki šiol 
dar nežinomi, profesįrįaus 
Izall konstrukcijos Dabu
žiai, kurie turės apsaugoti 
nuo šalčio stratosferoj -Vi
so paruošto baliono su gon
dola svoris bus 4,600 kg-

Pagal apskaieiavin^ą ba
lionas turėtų kiltį mažiau- perėję virš 125,000 bilų ir tai be 
šia 30.000 m. Šiai, iki Šiol jokių skandalų. Jis yra atsižy- 
nepasiektai aukštybei tirti i mėjęs kaipo teisingas, darbštus 
baliono gondolą bus aprū-' ir sumanus advokatas, 

pinta naujausių išrą4iip'4, Reikia pažymėti tą faktą, kad 
tyrimų aparatais, vvilliam J. Foley visiems lygiai
mui vieta numatyta CJ|Oj tarnauja neatsižvelgiant į tau- 
cholokskos slėnis, netpli į tas arba religiškus įsitikinimus. 
Krokuvos. Į stratosferą Už jo bešališkumą jis yra visų 
skris greičiausiai šii| metų gerbiamas ir mylimas.

bę ir jų turtą. Jis yra gailestin
gas bet ir teisingas gynėjas. Ku
ris prasikalto — pasmerkia, ne
kaltą išteisina.

Kadangi visuomenė reikalavo, 
kad jis ir vėl užimtų šią vietą, 
tai jis visuomet reikalavimą pa
tenkina — stato savo kandida- 

, turą į District Attorney. Pirmie
ji balsavimai įvyks šio mėnesio 
20 dieną. Taigi, lietuviai, atiduo- 

į kitę savo balsą už VVILLIAM J. 
FOLEY. ’ Polit. Skelb.

sfl

Kįepura pasirašė. Tačiau, 
kai kirpėjas bandė inka
suoti su tuo vekseliu ban
ke pinigus, Kiepura liepė 
jį suimti.

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

TELJ0.BŪ/T0M 2680.
--------------

k PA’A^NAVIhAX |

GRABORIAI
’i

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

Don. William J. Foley
William J. Foley tarnauja vi

suomet kaipo apskrities proku
roras nuo 1927 metų. William J. 
Foley turi gerą rekordą ir yra 
geras lietuvių draugas. Jo tar
navimo laiku per jo rankas yra

niečiai ir Norwoodiečiai.
Minėtose lietuvių koloni

jose Seserys darbuojasi — 
moko vaikus. Be to, Sese-: Juozas W. Casper, laido- 
čius ir užlaiko senelius 
Vienuolyno prieglaudoje, 
Elmhurst, Pa.

Pageidaujama, kad minė
tų lietuvių kolonijų lietu
viai, sudarę komitetą, nuo- ______ ._________
širdžiai pasidarbuotų, kad miršti ir Intertypos fondo, 
rengiamas piknikas pavyk-! 
tų.

rys moko ir auklėja našiai-1 tuviu direktorius atsilan- ---- -- -- 1--I--  --- — - I _ _ _ -------- - - - - -- -kė į “Darbininką” ir ta pro
ga nusipirko “Darbininko” 
metinio baliaus porą tikie- 
tų, taipgi pažadėjo dovano
ti šiam baliui taurę. Juozas 
W. Casper žadėjo neuž-

I Apsivedė

P-nas J. Janukevičius iš 
Hartfordo skelbia, kad tu
rįs gražių Lietuvos Jubilie
jaus paveikslų. Tuos įdo
mius judamus ir garsinius 
paveikslus iš Lietuvos jis 
rodys, pirmą kartą rūgs. 
22 d., 7:30 vai. vak., bažny
tinėje salėje, W. 5th St., 
So. Boston, Mass. Kas ne
gali į Lietuvą nuvažiuoti, o 
nori Lietuvoje būti, teatei
na į J. Januškevičiaus lie
tuviškų paveikslų vakarą.

Į |

VYČIU ORGANIZACIJA -----
—-------  ; Rūgs. 10 d., Povilas Ur-;

Liet. Vyčių 17-tos Algi banavičius iš Waltham,! 
kp. mėnesinis susirinkimas; Mass. apsivedė su Bronis- 
įvyks ketvirtadienį, rugsė- lava Kiaunyte iš Brighto- 
------------------ " ____ ! no, Mass. Liudijo Mečislo- 
I’ J  J B------------- ----__  —   I t rn o TZ i n n ni c i T nn v-> o v»_Edmund F. Nunan SstėKiaums ir Joana Dir

nuo Siuvėjai Laimėjo Streiką
Boston, Mass. — Pereitos 

savaitės pabaigoje, apie 
1000 siuvėjų laimėjo strei
ką. Darbdaviai sutiko duo
ti 35 vai. darbo savaitę ir 
pakelti algas nuo 20 iki 40 
nuošimčių.

I

v •

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC

502 East Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Krikštas
Rūgs. 11 d. tapo pakrikš- 

. tyta. duktė Juozapo - Kat- 
■ rės (Vilutytės) Rudžių
vardais Felicija - Katrė 
Kūmai buvo Ernest Ned- 
bins ir Jonė Vasiliūnaitė.

PARSIDUODA So. Deerfield, 
Mass. lietuviška duonkepykla 
su visais įrengimais. 2 beveik 
nauji trokai. Savininkas serga ir ’ 
užtai parduoda biznį. Atsišauki
te: Joseph B. Daleb, 36 Grinnell 
St., Greenfield, Mass. (____ _

Edmund F. Nunan, Kandida
tas Į Representative Parė

mė Intertypos Fondą

MIKADO OPERETĖ

P-nas Edmund F. Nunan, de-
(30-2) m°kratų 6 Wardo kandidatas į
----------1 Representative gavęs laišką nuo

PAIEšKAU darbo prie namų 'Intertypos Vajaus Komisijos

Šv. Petro lietuvių par. 
choras, vadovybėje muziko 
Rapolo Juškos, kuris per 
daugiau kaip tris mėnesius 
mokosi garsią ir sunkią o- 
peretę “Mikado”, jau bai
gia išmokti gerai suvaidin
ti ir sudainuoti. Tą operetę 
1užima daugiau 

-—j__. Artistai

PETER J. POVVILAITIS
Peter J. Powilaitis yra 7 

Wardo demokratų kandi
datas į Representative. Jis 
yra gimęs ir visą laiką gy
vena So. Bostone. Mokslus 
ėjo sekančiose mokyklose: 
John A. Andrew School, 
High School of Commerce, 
Carney School of Court 
Reporting, Suffolk Univer- 
sity, L.L.B.

Jis yra advokatas ir prak
tikuoja Statė Courts ir U- 
nited StątesDistrict Court. 
Priklauso prie įvairių orga
nizacijų. Kadangi Peter J. 
Powilaitis yra pilnai kvali
fikuotas tam darbui — tai 
vietai, tai atėius šio mėne-

I šio 20 dienai, balsuokite už 
jį. Pol. Skelb.

prižiūrėjimo. Kam tokia moteris Pietinis prisiuntė auką, pa- 1 
būtų reikalinga, prašau kreiptis brėždamas, kad jam lietuviai y-: išpildyti 1 
šiuo adresu: Mrs. Marijona Yo- Pa^ katalikai visuomet esą prie kai dvi valandas.

New širdies ir jis lietuviams esąs pa- bus apsirengę gražiais kos- 
(9-13) sirengęs padėti ir patarnauti. ' ~ *•
--------- P-nas Edm. F. Nunan yra gi- vioje

PARSIDUODA 117 akerių, m?s Jįr augęs $<>• Bostone. Bai- School auditorijoj, Ši ope 
gražiausia Mass. valstijoje far- 
ma su visais įtaisymais ir maši
nomis, puikios triobos, 37 akta- 
rai gražiausio miško. Kas norite 
plačiau apie šią farmą sužinoti, 
kreipkitės pas: Petrą Chapliką, 
157 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (9-13-16).

tauta, 36 Hartford Avė., 
Britain, Conn. tumais. Spalių 26 d., erd- 

So. Boston High

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Pace Street
BALTIMORE, MD.

I 
gęs Bigelow Grammar School, retė bus išpildyta tikrai 
So. Boston Evening High artistiškai, 1 
School. Hadley School of Busi- mokosi SU didžiausiu pasi
nes Administration ir Stanley 
College. Jis yra narys Pere Mar- atvykęs į So. Bostoną ir SU- 
ąuette Council, Knights of Co- žinojęs, 
lumbus ir buvęs St. Vincents pratybas ir vasaros karš- 
Cadetų instruktorius. čiuose, nustebo ir sako: —

P-nas Edm. F. Nunan kilęs iš “Ras mus to negalima pa- 
neturtingos šeimos. ‘Mokslus iš- daryti”, 
ėjo savo pastangomis, darbštų- ’ 
mu ir gabumais. Jisai dabar resuotas, tai dar labiau tu- 
kandidatuoja į Representatives. retų būti UŽinteresuota vi- 
Ištikrųjų, lietuviai turėtų jį pa- sųomenė. 
remti, nes jis nuo jaunų dienų! 
su lietuviais draugavo ir juos 
pažįsta. Jei jis bus išrinktas į 

1 Representative, lietuviai galės 
; kreiptis prie jo ir jis su malonu- 
|mu padės. Taigi, atėjus šio mė
nesio 20 dienai, lietuviai balsuo
kite už EDMUND F. NUNAN, 
kandidatą į Representative 

l Ward 6. Jo platforma — suma- 
į žinti valandas ir padidinti algas. 
Taigi, remkite tokį kandidatą, 
kuris yra darbininkų prietelius.

Polit. Skelb.

nes jaunimas

šventimu. Vienas muzikas,

kad choras turi

Jeigu choras taip užinte

Rengėjai praneša, kad 
svetainėje kiekviena sėdy-. 
nė yra rezervuota. Tai pa-j 
tartina kiekvienam įsigyti 
bilietus iš anksto ir tuo už
sitikrinti gerą vietą. Bilie
tų galima gauti pas choris
tus arba muziką Rapolą 
Jušką.

Visi nuoširdžiai raginami 
dalyvauti ir pamatyti ir 
pasiklausyti mūsų choro 
dainavimo ir vaidinimo 
spalių 26 d. Kvieslys.

J

rugsėjo pabaigoje ar spąįių William J. Foley visuomet 
pradžioje. Kils trys moks-' stengiasi apginti žmonių gyvy- 
lininkai.

Paruošimo darbus varo 
inž. majoras Stanislovas; 
Mazureckas ir inž. Jan Sza-! 
llas. Juos gyvai remia “Sa- 
nok” firma. Šitoje firmoje 
taip pat yra užpatentuoti 
išradimai, kurie bus panau
doti kylant į stratosferą.

Šituo busimuoju mokslo 
žygiu gyvai domisi ne tik 
Lenkijoje, bet ir plačiai už-
sieniuose.

I

I

Zaletskas
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas 
Į

ii

ii F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
TeLSOU Boston 0815 
TėK ŠOU Boston 2609

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Kaip Kirpėjas Apgavo 
Kiepurs

X ____ , ■ _____

Varšuvoje šiomis dieno
mis bus teisiamas vienas 
vietos kirpėjas, kuris ban
dė apgauti žinomąjį solistą 
Janą Kiepurą. Mat, Kiepu- 
ra mėgsta dalinti savo pa
rašus autogramų mėgė
jams. Sakytas kirpėjas sa
vo kirpykloje tarp žiupsnio 
popieriukų pakišo Kiepu- 
rai pasirašyti ir 500 zlotų 
vekselį. Beskubėdamas

v •

CAMBRIDGE. MASS.4. s ■ »

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LIETUVIŲ RALLY
Ketvirtadienį, rugsėjo 15 

d., 8 vai. vakare, Lietuviu 
Piliečių klubo kambariuo
se, 163 Harvard St., įvyks 
lietuvių politinis susirinki
mas. Kalbės įvairūs kandi
datai į skirtingus ofisus ir , 
skirtingų partijų. Kviečia } 
visus dalyvauti. Rengėjai. 1

i -
r
i t

! Į Juozas M. Dilis : 
Laikrodininkas

! ♦ i
! Parduodu įvairiausios rūšies auk-J 
Į sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

t J
Remkite tuos profesio

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

i

i

i

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St Garage 
Ir Gasoline Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.
Peter Pilvinis, Sav.



Antradienis, Rugsėjo 13,1938
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ĮVAIRIOS žiniosĮspūdžiai Iš Sovietų Rusijos •

ir Rusijoj?
P-lė Pranciška nusišypsojo ir 
atsakė:—
— Taip, lankiausi.
— Kokius įspūdžius patyrėte 

Rusijoj? Papasakokite, kaip at
rodė tos vietos, kurias teko ma
tyti? —

nų, advokatų ir šiaip eilinių A- 
merikoš piHėčių. Mums buvo ži
noma ir tas, kad iš vieno laivo 
Amerikiečiai t pirmiaus atvykę 
nebuvo įleidžiami visai.

Iš uosto į Leningrado miestą 
apie 13 mylių (verstų). Tą dalį 
kelio mus vežė automobiliais. 
Automobiliai dideli, vairuotojai 
nekalba. Vairuotojai su pliko
mis galvomis-nuskustomis. Kaip 
važiuoja per miestą, tai nesilai
ko tvarkos, bet lenda ten kur 
papuola, dešinėn ir kairėn. Prie 
kampų nesustoja. Žmonės, kurie 
turi pereiti skersai gatvę, turi 
bėgti ir žiūrėti, kad jų nesuvaži
nėtų. Atrodo, kad automobiliais 
važinėja tik Sovietų aristokrati-1 
ja - valdininkai, nes šiaip žmo
nių darbininkų su automobiliais 
nesimatė.

Atvykome į viešbutį Astoria. 
Čia gavome pietus. Susėdome 
prie stalų, bet negalime užsisa
kyti bei pasirinkti valgio. Nėra Peterhof parką. Ten pat randasi - ..................
jokio menu, sėdime ir laukiame ir vasarinis carų palocius. Tas atrodė labai brangu 
ką šeimininkai duos. Pirmiausia ('parkas prieš karą buvęs tik ca- tvirtino kad Sovietuose 
apdalino porcija — Cavior, tai rų - aristokratų malonumams,] - ...
gana skanus valgis. (Cavior, y-, dabar gi paverstas visiems. Čia njnkams patarnavimai: 
ra tai žuvų ikrai — žalios spal- ‘ galima ir fotografuoti su savo - - - - -
vos). Sekė silkė ir apie trijų rū- camera. Fotografuoti leista ir 
šių žuvies. Po to sekė mėsa, ku- prie viešbučio, kuriame mes bu-

’ * ' todėl mažai kas vome sustoję. Kitur visur drau- 
Rately kilo spėliojimų, džiama. Bendrai, Leningrado 

miestas nešvarus. Prie bendros

kitaip užfiksuotas Lenino ku-1 
nas, kuris kas septyni metai vis' 
peregzaminuojamas. Mūsų turis-! 
tai daktarai buvo su vadovais! 
nuvykę pasižiūrėti naujos ligoni- j 
nes. Sakė, kad gerai išrodo ir] 
tvarkinga, tik musių ir ten pil
na. Gatvėse teko pastebėti daug 
žmonių persirišusių po smakru 
skepetaitėmis ir ant viršugalvio 
surištais mazgais. Paklausėme, 
kas per priežastis, kad tie žmo
nės taip parišę pažandęs!? Pa
aiškinta, kad jiems dantys skau
da.

Italijos Pasiuntinys Įteikė Pr^zid^ntas pasakė kalbą, i/ j • i Didžiuliame kariuomenesKredencialus parade dalyvavo ir 6000 " 
Lietuvos nepriklausomy-

Kaunas, rugsėjo 7 dieną, bes karų savanorių. Minis- 
Italijos pasiuntinys Lietu- tras pirmininkas kun. Mi- 
vai baronas DiGiura įteikė ronas ir vidaus reikalų mi- 
valstybės prezidentui kre- nistras nulk. Leonas daly- 
dencialus (skiriamuosius vavo Klaipėdoje Tautos 
raštus). ;Šventės iškilmėse.—
Lindbe: gas Trenkė Čekistui '

l Ausį
Maskvoje teko išeiti į gatvę ir 

be .vadovo. Su savo drauge nuė- 
; jome pasižiūrėti krautuvių. Lan
guose “display” prastas, ir be 
tvarkos. Amerikos doleris Sovie
tuose vertinamas penki rubliai, 

revoliucijai planus. Tą vietą va- Todėl teko teirautis paprastų 
dina Smolny. Atrodo tas na- naktinių — nightdress kainos, 
mas gerokai apleistas. Taipgi Amerikoj kainuotų apie 95c. 
parodė Leningrado puošmeną — Paaiškinta, kad 25 rubliai.

Į

I

I

I

I

sija Kaunel

i-

puoštas visas pajūrys ir čia pat 
vidury plevėsuoja Amerikos vė-

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

į Visi skelbki tfs “Parbininke”.

— Taip. Mačiau dirbant prie

i 

patikrinome maudynes,. bet pa- tą apie Lietuvą. Jie labai buvo 
mačiusios nutarėme nerizikuoti, patenkinti Lietuvos svetingumu, 
nes vanos buvo purvynos. At- Bet apie kaimo gyvenimą atsi-

“ ■ *

P-le Pranciška Kašėtaitė

JAMES M. CURLEY

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perklos Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS, Sav. 

490 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

Draugijų Valdybų Adresai

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Nugirdęs, kad p-lė Pranciška, turėjo garbės šnekėtis. Toks jau 
Kašėtaitė laike savo penkių sa- buvo patvarkymas. Mūsų turis- 
vaičių vakacijų lankėsi ir Rusi- tų vien tik amerikiečių vyko h- 

joj, nutariau būtinai ją sutikti pie 400 (keturi šimtai). Važia- 
ir patirti jos įgautus įspūdžius vo daug aukštų profesionalų, 
Rusijoj. - 'profesorių, daktarų, advokatų
— Girdėjau, kad p-lė Pranciš- ir šiaip turtingų žmonių. Pavyz- 

ka lankeisi laike savo atostogų džiui, važiavo kaipo turistai iš
— užklausiau jos. Willmington, Dalaware, garsus 

amerikietis F. Dupont su šeima, 
i Pirmas sustojimas iš Ameri
kos išvažiavus buvo Norvegijoj. 
Ten labai puikiai atrodė aukštie
ji kalnai. Jūrų fiordais iškarpy
tos pakrantės. Sustojus mūsų 
laivui prie kaikurių prie kalnų 
prilipusių miestukų atrodė, kad

— Su mielu noru Tamstai pa- mes su laivu kaip mažytis nykš- 
pasakosiu. Nors daug ko Tams- tukas prie milžiniškų tvirtovių, 
ta nesitikėk, nes Rusijoj išbuvau, Paskiau atvykome į Švediją. Čia 
viso tik keturias dienas. Dvi die- teko pastebėti, kaip nuoširdžiai 
nas buvau Leningrade ir dvi die- švedų tauta savo valstybės sos- 
nas Maskvoj. Pirm negu prade- to įpėdinį sutinka. Žmonių mi
šių pasakoti apie Rusiją noriu nios prieplaukoje. Vėliavomis iš- 
Tamstai paaiškinti apie mūsų 
privažiavimą prie jos. Iš Ame-;
rikos, New Yorko išvažiavome; liava. Diplomatinis Švedų korpu- 
Švedų Amerikos linijos laivu' 
“Gripsholm”, kuriuo tai laivu 
važiavo ir Švedijos sosto Prin
cas, kuris lankėsi Amerikoj po 
įvairius miestus. Turėjome lai
mės dalyvauti kartu parengtose 
pasilinksminimo pramogose: šo
kiuose, koncertuose ir tt., kartu 
ir su jo asista. Nors su pačiu] 
Princu nieks iš Amerikiečių ne J

James M. Curlev yra de
mokratų kandidatas į Gu
bernatorius. James M. Cur- 
ley būdamas gubernato
rium daug yra nuveikęs — 
padaręs daug naujų kelių, 
sutvarkęs administraciją 
ir davęs daug darbų. Jam 
būvant Bostono miesto ma
joru buvo įvesta daug pa
gerinimų. Ypač daug darbo 
ir trūso padėta statant L 
St. maudynes. Taigi, atė
jus rinkimams šio mėnesio 
20 dieną, balsuokite už Ja
mes M. Curley, kuris yra 
patyręs gubernatorius ir 
geras administratorius

sas su žibančiais cilindeliais net 
laive sulipęs pasveikino Princą. 
Tas darė nepaprastai jaukų į- 
spūdį į visus turistus. Vėliau 
vykome į Švedų kitus uostus ir 
salas, kurios atrodė lyg sodai. 
Švedija labai graži šalis. Ir joje 
kiekvienam patinka. Tikras kul
tūringas kraštas. Paskiau vyko
me į Daniją. Čia taip pat puiku. 
Sukome į žiemius. Sustojome 
Estijoj. Gražiai atrodo ir Esti
jos sostinė Talinas. Iš Estijos 
pakrypome į Rusiją.

Dvi dienos prieš atvykstant į 
Rusiją, iš Estijos įlipo į mūsų 
laivą Sovietų Rusijos valdinin
kai ir tikrino pasus ir kitus do
kumentus. Laivo kapitonas tuo- 
jaus pranešė, kad ne visi bus į- 

i leidžiami į Rusiją, ir tiems rei
kės keturias dienas sėdėti laive, 

i Tokia naujiena mums nelabai 
patiko ir norėjosi kuogreičiau- 
siai patirti, kas bus tie laimin
gieji, ar nelaimingieji.

Rytojaus dieną, laivas jau pri
plaukė Leningrado uostą. Laivo 
kapitonas pranešė, kad jau yra 
sąrašas tų, kurie nebus įleidžia
mi į Rusiją. Kapitonas perskaitė 
apie trisdešimts penkis vardus. 
Mano vardo sąraše nebuvo. To
kiu būdu aš pakliuvau į skaičių, 
kuriems buvo suteikta teisė pa
matyti Sovietų Rusiją.
— Ar nebuvo paaiškinta, kodėl 

neleido anų trisdešimts penkių, 
ar daugiau? Kokios priežastys 
neleidimo? —
— Buvo užklausti Sov. Rusijos 

valdininkai, bet jie atsakė, kad 
negali aiškinti. Mes negalėjome 
suprasti. Nes, pavyzdžiui buvo 
palikta viena žydų šeima: tėvas, 
motina ir trys vaikai, o leista 
netgi Episkopalų pryčeris, kuris 
aiškiai buvo pasporte pažymė- 

o.lmxxuo. j tas, kaipo ministeris. Leista bu- 
Pol. Skelb.l vo daugeliui daktarų ir profeso-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

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

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Pirm. — Ona Venienė,

311 K St, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrų utaminkų mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

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

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

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

ri buvo kieta, 
ragavo, 
kad čia ar nebus tik arkliena.
Todėl turistai įsibauginę dar nejaukios nuotaikos ta diena pa- 
daugiaus sulaikė savo apetitą, sižymėjo dar ir tuo, kad matėme 
Desertui gavome ‘ice cream’. Jų šešias laidotuves vienu sykiu. 
‘Ice Cream’as daug šiurkštesnis, Tie laidotuvių arkliukai menki, 
kaip Amerikos. Žuvies buvo a- karstai sukalti iš paprastų len- 
not mūsų turistų “to much”. tų, žmonės lydi apskurę, o pas- 
Kai kurias merginas, daugiaus kui, tur būt valdžios benas trau- 
paragavusias, net spuogais iš- gia graudžias melodijas.
bėrė. Apetitas į valgį nebuvo — Ar neteko matyti darbinin- 
perdaug geras, nors valgyti ir kų dirbant?— 
norėjosi. Ypatingai įkirėjo mu
sės. Kaip spiečius! Nėra laiko statomo namo. Daugiausiai dir- 
valgio atsipiauti, tik spėk gintis, ba moterys. Moterys nešioja' 
Prie to dar prisidėjo ypatinga plytas, jos maišo cementą ar 
scena, tai sėdintieji prie gretimo molį. Pažymėtina, kad visur prie 
stalo rusai. Jie valgė_ pietus. Jų darbo daugiausiai matėsi mote- 
veidai nesimpatingi. Ūsuoti. Per •
ūsus košia sriubą ir šnarkščia. 
Tas Amerikiečių dėmesį begalo 
atkreipė ir sudarė keistą prie 
valgio nuotaiką. Taip, kad kai-] 
kurie amerikiečiai netgi ir vai-j 
gio nepajudino. Viešbuty buvo 
juntama nešvarumas. Vandens 
jų negėrėme. Turėjome atsivežę 
nuo laivo ir visą laiką vežėmės 
atsargą vandens.

Visą laiką mums esant Sov. 
Rusijoj vadovavo Inturist orga
nizacijos nariai. Kalbėjo angliš
kai.
— Ką gi jums parodė Lenin

grade? — paklausiau.
— Leningrade aplankėme Car- 

skoje Selo, dabar vadina — Puš- 
kin City. Parodė caro palocių. 
Palocius užlaikomas čielybėje, 
nors sensterėjusis sienos žymu, 
kai kur matosi krinta maliava. 
Šiaip baldai, mums aiškino, kad: 
tai esą caro ir įvairūs paveiks
lai, netgi Kalendorius nuplėštas 
esąs caro su data paskutinės tos 
dienos, kada caras buvo dar šei
mininku visos Rusijos ir tų pa
locių. Carienės kambarys ypa
tingai iškabintas religiniais pa
veikslais. Sako ji buvusi labai 
religinga. Lankosi matyt ten ir 
rusų kaimų turistai. Kaip mums, 
taip ir jiems aiškina, kad štai 
kokiuose palociuose gyveno ca
ras. Taipgi parodė ir Ekateri-r 
nos palocių. Šis palocius labai 
puošniai auksu išpuoštas. Atro
do labai didelio turto ten esama. 
Parodė Petro ir Povilo kalėji
mą. Tai kalėjimas, kuriame ca
ro laikais politiniai kaliniai bu
vę kalinami. Dabar tose celėse 
vietoj kalinių parėdytos mumi
jos kaip žmonės, kaikurie pasta
tyti pas langutį, kiti stovi prie 
lovų, ir tt. Vadovai aiškino, kad 
tai turi parodyti, kaip tais lai
kais buvo kalinami kaliniai. Da
bartinių savo kalėjimų nerodė. 
Beje, tos mumijos kalėjimo ce
lėse labai baisiai atrodo. Viena 
iš mūsų turisčių pamačius net 
atvirto. Todėl kiti nesiveržė žiū
rėti. Nuvykome į Šv. Izaoko Ka
tedrą. Tai buvusi katalikų ka- (Rusijoj šventa, kiekvieną šeš- 
tedra. Dabar jau ji paversta į 
muziejų. Viduje įėjus atrodo 
viskas tvarkoje: .statulos, pa
veikslai. Ypatingai gražus Jė
zaus Kristaus paveikslas didžiu
liame altoriuje. Beeinant mums 
iš vienos vietos į kitą parodė iš 
tolo vietą, kur Leninas sudarė

Tai
l I

išėjo Amerikoniškais 5 dol. Tas
i---------- Vadovai;

gera 
'Įgyventi, nes esą lygybė. Darbi- 

: dakta
rų, advokatų ir kitų profesijų I 
specialistų dykai. Paklausus, 
kas apmoka tiems specialistams, 
paaiškino, kad valdžia. Paklau
sus, ar lygiai valdžia apmoka 
daktarams ir kitiems specialis- Čekistas 
tams ir darbininkams, kurie 
dirba prie statybos bei ant gat- 

Įvių, paaiškina, kad ne. Girdi, 
mokslinti žmonės gauna nepaly
ginamai daug aukštesnį atlygi
nimą, kaip paprasti darbininkai.

Maskvoje pirmą vakarą buvo 
surengtas turistams gražus kon
certas. kuriame dalyvavo daug 
žymiausių Maskvos meno pajė
gų: muzikų, šokikų, dainininkų.

Po dviejų dienų buvimo Mas
kvoje grįžome į Leningradą. Čia 
viešbuty Astoria Sovietų turistų 
organizacija surengė išleistuvių 
party. Puota buvo šauni. Gėri
mų įvairiausių. Pradedant nuo 
rusiškos vodkos, ligi šampano. 
Nuotaika ir turistų amerikiečių, 
pažiūrėjus į šampano stiklelio 
dugną, pataisė. Bet neilgai ga
lėjo šumit, nes laivas jau turėjo 
išplaukti.
— Ar neturėjote jokių priete- 

kių laike buvimo Sovietų žemė- 
ej?—
— Buvo keletą. Pora netgi žy

mesnių. Vienas advokatas buvo 
areštuotas, kuris išbuvo apie dvi 
valandas rusų kalėjime už came- 

- ros pasitaisymą (nefotografuo
ti, bet šiaip patogiau pasikabin
ti). O antras, tai laivo vadovybė 

i turėjo nesmagumų už tai, kad 
i vienas pasažieris numetė “fire- 

eraks”, ant prieplaukos lubų, ku
ri užsidegus sprogo ir išgąsdinus 

■ rusus. Buvo ir kitų, kurie, bea- 
bejo, tik privatiškame ratelyj 

, galima papuošti argumentus.
— Kokius bendrus įspūdžius

Šiurpulingas Gandrų Bylos 
Sprendimo Teismo Nuo

sprendis!. “Hufvudstabladet” pra
neša, jcą ateinančiais me
tais, balandžio — gegužės 
m., Lindbergas J 
sovietų lakūnu Gromovu mieste, Vengrijoje, prane- 
skrisiąs is Maskvos į New §a ka(į anĮ vįenos didelės 
Yorką per Aliaską.

Tas pats laikraštis rašo 
apie tokį atsitikimą iš 
Lindbergo viešėjimo Mas
kvoje meto. __ _______

Vengrų savaitraštis “Az
kartu su Ėst”, išeinantis Sentendre

dirbtuvės, kuri priklauso 
pramonininkui p-nui Belą 
Szombati, labai aukšto ka- 

BeeidanTas mino, palei pačią kamino 
gatve jis pajutęs, jog jį se- viršūnę, ant geležinių gro- 
ka čekistas — GPŪ agen- tų (Raylings), jau 4 metai 
tas. Lindbergas priėjęs laiko, kai viena Vengrijos 
prie ji ir paklausęs, ko gi gandrų porutė (mat Ven- 
jis, pagaliau, iš jo norįs.

, žinoma, nieko į 
tai negalėjo atsakyti. Ta
da Lindbergas tvojo jam 

i per ausi ir tas išsitiesė ant 
žemės. Po penketo minučių 
atsigeivėlėjęs jis ir sakąs 
Lindbergui: 

I — Tamsta geras lakūnas, 
bet neblogas ir boksinin
kas.

Bet po to iš paskos jau 
nebesekiojo!

rys. Mes tuom buvome stačiai 
pasipiktinę, kad moterys dirba 
tokius sunkius darbus. Matėsi 
moterys netgi elektrikarų vai
ruotojos. Metėsi į akis paprasti 
moterų drabužiai. Ten šilkinių 
kojinių moterys nežilo. Čevery- 
kai visų vienodi — pilki (pilko 
purvinumo), arba basos vaikš
čioja. Darbininkai matyt labai 
suvargę.

Pirmos dienos vakare išvyko
me traukiniu į Maskvą. Į Mas
kvą nevisi turistai važiavo. Le
ningrado įspūdžiai nustelbė 
daugelio žingeidumą ir velijo 
likti laive, negu važiuoti žiūrėti 
Maskvos. Pavyzdžiui ir Dupont 
nevažiavo į Maskvą. Nuvažiavo 
mūs turistų į Maskvą apie 200 
žmonių. Traukinys patogus. 
Kambariukai po du žmones — 
kupė. Mes pro langus matėme 
traukinius einant su darbinin
kais, kuriuose nebuvo nei langų, 
nei sėdynių. Vagonai kaip gy
vuliams. (Tur būt žinomos karę p-lė Pranciška parsivežiai iš sa- 
laiku vadinamos “Tepluškos”, vo atostogų?— 
kuriomis buvo vežama kariuo- — Labai gerus. Pavyzdžiui Šve- 
menė su arkliais vienuose vago- dijos gražumui negali prilygti, 
nuošė. Koresp.). Išvažiavome iš nei jokia šalis. Paimkit, kad ir 

i Leningrado vakare 8 vai., o ryte Stockholmas. Tai pilnoje pras- 
9 vai. jau buvome Maskvoj j. 1 mėje kultūros žiedas. Daug gra- 
Sustojome Metropolio viešbuty, žiu dalykų ir kitur buvo maty+. 
Viešbutis senoviškas, bet atrodė Grįždama į Ameriką turėjau 
švarus. Tik ir čia musių galybė, progos sutikti grįžtančius iš Lie-j 
Atvykę iš Leningrado jautėmės tuvos Olimpiados Amerikiečius 
surūkusios ir norėjome nusi- sportininkus su kuriais turėjau 
prausti - išsimaudyti. Viešbuty progos pasišnekėti ir patirti šį--

grijos gandrai šiek-tiek 
skiriasi nuo Lietuvos gan
drų), turėjo susikrovusi 
didžiulį savo vaikučiams 
perėti lizdą. Šįmet kai gan
dre patelė sudėjo lizdan 
savo kiaušinėlius perėji
mui, — viena klajūnė ke
liaujanti laukinė antis, kai 
gandrų lizde nebebuvo, at
skridusi gandrų lizdan, 
taipogi padėjo vieną savo 
kiaušinį. Kai gandrai kar
tu su gandrukais išperėjo 
ir ančiuką, — patinėlis 
gandras ančiuką pastebė
jęs, baisiai matomai už tai 
ant patelės supyko. Jis ū- 
mai kaž kur nuo lizdo nu
skrido, ir per tris dienas 
visiškai ten nebepasirodė. 
Ketvirtąją dieną, gandras 
patinėlis netikėtai sugrįžo 
pas lizdą, dar su trimis sa
vo draugais gandrais. Po 
ilgo apie lizdą skraidymo 
ir snapais kalenimo, — vi
si gandrai akymirksniu 
puolėsi lizdan ir savo sna
pais nelaimingą patelę ir 
antukę mirtinai užkapojo. 
Tik laikraštis .nepasako, ar 
ąandrai užmušė ir saudru- 

Iškilmingai Atšvęsta Tautos kus, ar pastaruosius gyvus 
paliko? J. Butkevičius.

Lietuvos Generalinis Konsu
las Toronto Mieste p. Grant- 
Suttie Lankėsi New Yorke
New York, N. Y. rugsėjo 

5 dieną buvo atvykęs ke
liom dienom Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Toron
to mieste, Kanadoje, p. 
Grant - Suttie, kuris vizi
tavo Generalinį Konsulą p. 
Budrį, susipažino su kon- 

(sulato darbu. Ta proga 
svečias matėsi ir išsikalbė
jo kai kuriais reikalais su 
Užsienių Reikalų Ministe
rijos Spaudos Biuro virši
ninku p. Avietėnaite.

Šventė
Kaunas, rugsėjo 8 dieną, 

vyriausybei, kariuomenės 
vadovybei ir diplomati
niam korpusui, arkivysku
pas Skvireckas Kauno ae
rodrome atlaikė iškilmin
gas pamaldas. Valstybės į Vilnių.

Lakūnas Šaltenis Išvyko Į 
Vilnių

Kaunas, rugpiūčio 31 die
na lakūnas Šaltenis išvyko

rodė, kad nuo metų laiko, kaip liepė, kad jie ten nenorėtų gy- 
nevalytos. Maskvoje, vienok venti.
daug švariau nei Leningrade. Dėkingas būdamas p-lei Pran- 
Čia miesto išvaizda daug kuo cį§kaj uį papasakotus, nors su- 
skiriasi, nuo Leningrado. Pa- prantama nevisus, įspūdžius, 
vyzdžiui, parodė mums to gar- p^paudžiau jos dešinę ir pasa

kęs lig pasimatymo išdrožiau į 
namus. Korespondentas.

siojo tunelio “subway”. Atrodo, 
kaip muziejus. Švarus, gražus, 
pilnas visokių arkitektūros pa- ______________
puošalų. Pasiteiravus, kas taip- 
gražiai įrengė. Paaiškino, kad AmerikOS Studentų Ek$hr 
tai darbininkų aukos darbu ir 
centais. Jie čia aukojo savo 
poilsio dienas — šventadienius.

tą dieną) ir dirbo dykai. Netgi 
aukojo centus savo algų... Įspū
dingas ir Lenino mauzolėjus 
ant Red Sq. Įėjus į vidų matosi 
stiklu dengtame karste gulintis 
Leninas, kaip gyvas. Viduj gero
kai šalta, 
tion”. Tt

CREMO ALE

Kaunas, rugsėjo 8 dieną. 
— Šiomis dienomis Lietu
voje lankėsi vienuolikos A- 
merikos studentų ekskur
sija. Amerikos Jaunuome
nės Turizmo Sąjunga siūlo 
kasmet keistis su Lietuva 
atostogaujančia jaunuo
mene.

Padarytas Tam,
Kad Patenkinus Visus!

Atėję j taveriras ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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reikėjo rūpintis. Ir teisiu- 
gai yra sakoma, kad skur
das yra toks pat senas, 
kaip ir pasaulis, kad krizė 
prasidėjo su pirmykščia 
žmogaus nuodėmė. Bet 
tuomet socijalinės proble
mos, kaipo tokios, nebuvo. 
Labdarybė, išmalda, darbi
ninkų, vargšų pavalgydini- 
mas ir aprengimas dar nė
ra socijalinė problema. Tai 
kas sudaro socijalinę pro
blemą?

Socijalinė problema turi 
dvi sritis: ekonominę - me
džiaginę ir moralinę - dva
sinę.

Žmogus gali skursti kū
nu, gali badauti, gali nu
skuręs vaikščioti, bet kol 
jis jau tikrąją žmogaus 
vertę, savo žmogiškąjį kil
numą, kaip jaučiasi vie
nuoliai, tol socijalinė pro
blema nesvarbi, lyg būtų 
nereikalinga. Ir senovėje 
neturtingieji nebuvo pa
niekinti, nors skurdo, bet 
nejautė moralinės skriau- 

J dos, pažeminimo, nustūmi- 
mo. Žinome atsitikimų, 
kad vargšai kartu valgė su 
karaliais, su vyskupais, su 
kunigais ir turtingaisiais. 
Vargšai į namus buvo pri
imami garbingai, kaip sve
čiai. Laikė didele garbe į 
savo namus priimti svečią, 
nesvarbu, ar jis buvo tur
tingas, ar vargšas, jis bu
vo traktuojamas (į jį buvo 
žiūrima) lygiai. Atsimena
me, kad ir Kristus tą anų 
laikų išvidinį nusistatymą 
neturtingųjų atžvilgiu gra
žiai išreiškė Didžiajame 
Ketvirtadienyje, nuplauda
mas kojas dvylikai elgetų. 
Tai gražus žmogaus įver
tinimo pavyzdys visiems 
amžiams.

Kokios gi šiandien pa
žiūros į vargšus?

Mūsų laikais visai pasi
keitė moralinis nusistaty
mas vargšų atžvilgiu. Ar 
neteko Jums stebėti su ko
kiu nepasitenkinimu, su 
kokia veido išraiška šian
dien duodama išmalda. Ar

A. a. Kardinolas Hayes valdė didžiausią pasauly 
dieceziją. Turėjo savo žinioje virš milijono žmonių, 

- 1650 kunigų, 450 bažnyčių, universitetą, 9 kolegijas, 
daug vienuolynų, prieglaudų, ligoninių ir visokių lab
darybės įstaigų. Iš viso, New Yorko arkivyskupija ne 
tik milžiniška savo didumu, bet ir visokiais atžvilgiais 
pavyzdingai sutvarkyta. O bet gi jos valdytojas, Kardi- 

- nolas Hayes buvo labai pasižeminęs žmogus. Gimęs 
neturtingiausioj New Yorko daly, jis, kad ir iškilęs į 
aukščiausią Bažnyčios hierarchijos laipsnį, niekad ne-į 
pamiršo biednuomenės reikalų. Gilus susirūpinimas 
varguolių gyvenimu ir pastūmėjo Kardinolą Hayes prie

■ uolių labdarybės darbų, kuriems jis atsidavė su tokiu:
• sėkmingu pasiryžimu, kad užsipelnė “labdaringojo 

'• Kardinolo” vardą.
Kardinolas Hayes buvo ir mokslo žmogus. Nesve-

• timi jam buvo platūs visuomeniniai ir socialiniai klau
simai. Jis mokėjo tinkamai išlaikyti Bažnyčios Kuni
gaikščio poziciją, griežtai pasmerkdamas ištvirkimą

” literatūroj, scenoj ir parėduose, nurodydamas komu
nizmo pavojų, gindamas moterystės nepaliečiamybę. 
žodžiu, jis drąsiai ir uoliai ėjo savo aukšto pašaukimo 
pareigas, bet rūpestingumas dėl biednuomenės būklės 
pagerinimo buvo mylimiausia jo gyvenimo pramoga. 
Užimtas sudėtingais atministracijos reikalais, Kardi
nolas Hayes, žinoma, negalėjo glaudžiai santykiauti 
su New Yorko skurdžiais ir jų asmeniškai lankyti, bet 
jie žinojo, kad jis yra jų tėvas, globėjas, užtarėjas ir 
gausus šelpėjas. Tad nestebėtina, kad New Yorko bied- 
nuomenė daugiau nei kas kitas apraudojo “labdarin- 

; gojo Kardinolo” mirtį. K.
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Istorijos įvykius suka du veiksniai: priežastys ir 
priekabės. Priežastys tai milžiniški veiksniai, kurie 

■ susidaro amžių eigoje, kaip antai tautų siekimai, vals
tybių interesai ir tt. Gi priekabės tai tik mažmožiai, 
kurie tuos stambiuosius veiksnius — priežastis pastū
mėja veikti. Aiškumo dėlei, priežastis galima palygin- ne tam duodama išmalda, 
ti su parako sandėliais, gi priekabes su kibirkštimi, ku
ri paraką uždega.

Hitleris pagamino daug priežaščių Europos karui 
sukelti. Vokiečių užsimojimai ant Austrijos, Lietuvos, 
Čekoslovakijos tai tarsi parako sandėliai išmėtyti Eu
ropos valstybių pasieniuose. Jiems uždegti reikia tik 
kokios mažos kibirkštėlės. Tos kibirkštėlės — prieka
bės Hitleris dabar stropiai ieško Čekoslovakijos sieno
se ir pagaliau ją surado. Deryboms čekų su vokiečiais, 
rodos, einant normaliai, įvyko viens mažmožis, kurs la
bai suerzino vokiečius. Dalykas toks, kad čekų policis
tas, mėgindamas sutvarkyti neramią minią, sudrožė 
botagu vokiečių delegatą Mai. Čekų vyriausybė tuojau 
pasižadėjo ištirti tą incidentą ir nubausti policistą, jei 
jis būtų atrastas kaltas tikslaus vokiečių delegato į- 
žeidimo. Bet vokiečiai nepasitenkina tokiu čekų pa-

• reiškimu. Jie tiosiog teigia, kad negalima vesti jokių 
derybų tokioj šaly, kur neapsaugota delegatų nepalie- 
čiamybė, ir dėlto derybos būsią nutrauktos. Dėl tokio 
arogantiško vokiečių nusistatymo visa Europa vėl

K. V. PAVALKIS

Italijos fašizmas, išėjęs 
į vįešumą su rasizmo ten- 
dencijomiSj susilaukė gana 
stiprios reakcijos iš Vati
kano. Popiežius pasmerkė 
kraštutiniškai suprastą ra
sizmą ne dviprasmiška di
plomatija, bet aiškiais žo
džiais. Italų spauda tyli. 
Tačiau užsienis nepasišyk- 
štėjo duoti plačių komen
tarų ir tolimesnių savo 
spėliojimų. Jei šia proga 
Berlynas pasirodė tesuge
bąs vien tik išjuokti Vati
kano paskelbtąjį veto, tai 
Paryžius — priešingai po
piežiaus žodį priėmė šiltai. 
Čia net kai kurie kairiųjų 
laikraščiai pirmuose savo 
puslapiuose įdėjo popie
žiaus atvaizdą, kaip tikrai 
nusipelniusio kovotojo už 
žmogaus laisvę.

Savaime kyla klausimas, 
ar šis incidentas nebus į 
paruoštą žemę bertu grū
du, iš kurio ilgainiui turės 
išaugti tikras konfliktas 
tarp fašistinės italų vy
riausybės ir Bažnyčios. Ai
šku, tas daug turės pri
klausyti nuo jų buvusiųjų 
ankstybesnių tarpusavio 
santykių.

Iš pirmo atsilankymo į 
Italiją ne vienas gauna į- 
spūdžio, kad čia Kat. Baž
nyčia ne tik nėra pasauli
nės valdžios slopinama, bet

visu jiems priderančiu rim
tumu patys nešė per baž
nyčią ramiuosius gyvulė
lius. Pats Mussolinis, tiesa, 
darbininkams duoda darbo 
ir sekmadieniais, bet jis 
pats vis dėlto daugely at
vejų neapsieina be pamal
dų. O kada mirė žymus ita
lų rašytojas D'Annuncijus, 
pats dučė pasirūpino, kad 
šiam būtų suteiktas pasku
tinis katalikų kunigo pa
tarnavimas, nes kitaip — 
juk nepritiks įžymų žmo
gų laidoti katalikų šalyje 
be katalikiškų apeigų.

Karalius taip pat po kon
kordato sudarymo su
tvarkė savo moterystę.

Karalienė prie tam tikros 
progos, kaip jau žinome, 
gavo iš popiežiaus aukso 
rožę. Panteone prie miru
siųjų karalių karstų kara
liškos šeimos rūpesčiu kas
dieną trys imperatoriaus 
kapelionai laiko šv. mišias. 
Pati italų spauda niekuo
met neužsipuola Kat. Baž
nyčios. Sakoma, kad būta 
ir tokių atsitikimų, kada 
už spaudos išsišokimus 
prieš Bažnyčią valstybė 
taikė savas sankcijas. Ka
talikų spauda čia taip pat 

į lig šiol nemėgino skelbti 
tai, kas galėtų išreikšti jų 

! nepasitenkinimus esama 
tvarka.

dar, priešingai — iš jos su-j Atrodytų, kad viskas by- 
silaukianti vispusiškos pa-Joja už Kat. Bažnyčios po-
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reiškė noro tartis su Vati
kanu. Kai kieno tvirtina
ma, kad tada iš katalikų 
pusės buvo padaryta per- 
dideli nusileidimai. Kon
kordato sudarymo proga 
net kai kurie patys mūsų 
vadai prabilo į tikinčiuo
sius šiltesniu žodžiu, kuris 
daugelį ir suklaidino. 
Jiems nuo to laiko fašiz
mas ir katalikybė — tai li
ko dvi bemaž tos pačios, 
tik atskirais žodžiais iš
reikštos sąvokos. Mes per
daug lengvai pasitikėjome 
žmogumi, tiesiančiu mums 
ranką, kuris juk jau tiek 
kartų buvo leidęs save už
tektinai pažinti. Ir tas ne
išėjo jam į gerą.

Katalikų akcija turėjo 
trauktis iš viešojo gyve
nimo kaskart tolyn į vi

sų užpakalj.
Katalikų laikomos privati
nės mokyklos taip pat čia 
negauna vyriausybės pa
šalpos, bet dar dažnai ir 
pačios yra apdedamos mo
kesčiais. Jų mokiniai yra 
įpareigojami egzaminuotis 
valdiškose mokyklose. Ka
talikiškas auklėjimas mo
kyklose ir kat. akcija nori
ma pavaduoti fašistų auk
lėjimu ir jo tendencijomis, 
kurios, deja, jau seniai yra 
prasilenkusios su kataliky
bės charakteriu ir princi
pais. Etiopijos karas, kaip 
ir kiekvienas nekaltai lie
jamas kraujas, negalėjo 
susilaukti Bažnyčios prita
rimo. Tačiau konkordate 
duotas mūsų pasižadėji
mas — neliesti viešojo ir 
politinio gyvenimo — vi
siškai užčiaupė mums, Ita
lijos katalikams, lūpas ir 
nebeleido viešai pasisaky
ti. Jei seniau daugely at
vejų mes dar galėjome dėl 
savo teisių su vyriausybe 
derėtis leidžiantis į abipu- 
sinius kompromisus, tai 
dabar tepasiliko mūsų vie
natinė teisė — tykoti, kas 
nubyrės nuo pono stalo ir 
už trupinius nuolatos kar
toti tą patį monotonišką 
“ačiū”...
— Mačiau kartą kine vai

zduojamą Tripoly įvykusį 
eucharistinį kongresą, ku
rio metu gatvėmis buvo 
paraduojama ne tiek su 
bažnytinėmis procesijomis 
ir šventa nuotaika, kiek su 
kareiviais ir ginklais. Jei 
jau iš viso Eucharistija ir 
kardas yra du nesiderinan
tieji dalykai, tai juo labiau 
tas turėtų būti jaučiama 
dabar, dar ne taip seniai 
kardu užkariautame .kraš
te? — paklausiau italą.
— Taip atrodo he tik 

jums, bet ir mums visiems 
italams. Tačiau toks buvo 
vietinės vyriausybės no
ras... Vyriausybė neįsten
gusi kovoti su Italijos ka
talikais, dabar eina kartu 
su jais. Tačiau

norėdama va d o v a u t i 
jiems ir bažnyčioje, daž
nai užmiršta, kad kišas į 

svetimas teises.
— Bet perėtą žiemą Ro

moje lankėsi daugybė Ita
lijos kunigų, kurie, kaip 
kviečių augintojai, kartu 
su savo vyskupais darė vi
zitą Mussoliniui. Jų reikš
tos jam ovacijos vis dėlto 
atrodė šiltesnės, negu teat
ralinės. Kaip tą viską gali
ma būtų suderinti su jūsų 
nušviesta bendra ..nuotai
ka?
klausiau.
— Taip. Daugelis Itali

jos katalikų tiki, kad prie 
esančių sąlygų gražumu 
galima daugiau laimėti. 
Kartu su jais daugelis ir 
kunigų stengiasi prisitai-

w •

kyti prie vietos sąlygiu 
ir sukėlė Mussoliniui^v 
cijas. Bet tas neliečia vj

Jie 
»va- 

cijas. Bet tas neliečia Vati
kano. Priešingai, pats du
čė turėjo bėdos, kai pirma 
popiežiaus pas save priėmė 
atsilankiusius kviečių au
gintojus kunigus.
— Vatikanas yra ramios 

politikos šalininkas ir jis 
neprileis nei vienos, nei an
tros pusės prie - didesnių 
ekscesų.

Jis moka kęsti ir laukti 
ilgus metus, bet pribren
dus reikalui jis visuo
met turi drąsos aiškiai 

pasisakyti.
Ligi šiol fašizmo sąvoka 
buvo jau perdaug pas mus 
siejama su katalikybe. Sa
vo tiesiu žodžiu popiežius, 
kaip žinote iš pačių fašistų 
atsiliepimų, pasakė nelabai 
jiems mielus dalykus. At
siliepdamas apie rasizmą, 
jis be jokių abejojimų pa
reiškė: Chi mangia dėl Pa- 
pa — muore. Tai drąsūs 
žodžiai.

Kas pažįsta Italijos padė
tį mano, kad vyriausybė 
nesiryš stot į atvirą kovą, 
nes dabar katalikai yra jė
ga, su kuria ir fašistams 
tenka skaitytis. Svarsty
dami valstybės ir Bažny
čios santykius ateities Ita
lijoj, daugelis prisimena 
sosto įpėdinį, princą Um- 
bertą — katalikų skautų 
globėją. Jo pasaulėžvalga 
duoda vilties laukti, ma
žiausiai, plačios toleranci
jos religiniam gyvenimui 
iš valstybės pusės.
— O kas būtų, jei mirtų 

Mussolinis ?
— Kaip katalikai mes nie

kam mirties nelinkime, 
bet, daugelis mano, kad 
politinių vadų pasikeiti
mas katalikų reikalus ga
lėtų pataisyti. Tiesa, tuo
kart, gal sukiltų visi gaiva
lai, tarp kurių pirmoj ei
lėj — komunizmas, bet ka
talikų yra daugumas ir, jei 
reikėtų, išėję į atvirą fron
tą, tikrai laimėtume.

Kad nebūčiau netiksliai 
suprastas, turiu pabrėžti, 
kad katalikams labai rūpi 
ir vyriausybės reikalai ir, 
galvodami apie katalikų 
reikalus, mes, būdami lo
jalūs, galvojame ir apie 
valstybę.

Atleiskite, kad ta proga 
papasakosiu vieną ne tiek 
reikšmingą, kiek būdingą 
smulkmeną: Paduvoje uni
versiteto studentai sužino
jo, kad Mussolinio tėvas 
ir sesuo abu mirė teturė
dami tik po 56 metus. Pats 
Mussolinis dabar turi jau 
55 metus ir dažnai skun
džiasi širdies nusilpimais. 
Dėl to minėti studentai ir 
priduoda kitiems metams 
didelės reikšmės; vieną ry
tą Paduvoje visas tvoras 
jie išrašinėjo šiomis reikš
mingomis skaitlinėmis: — 
“56”... Italijos katalikai ne- 
priduodame reikšmės ne
pagrįstiems ir nerimtiems 
spėliojimams. Bet mes vis- 
tik tikime kada nors su
laukti laikus, nešančius 
organizuotą demokratinę 
santvarką, kurios yra pa
siilgusi visa mūsų tauta.
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ramos. Taip, tam tikru at-:zicijas. Taip ir priderėtų 
žvilgiu — visai teisingai! būti katalikiškoj šaly. Juk 
Juk didesnėse šventėse be- čia ir įstatymu yra garan- 
eidamas į šv. Petro bazili- tuojama, jog karališkoji 
ką Romoje būtinai susi- šeima bus katalikiška. O 
dursi su italų policininkais, ši — juk turi visiems ki- 
saugojančiais duris. Jie tiems duoti toną.
dažnai turi pamėgimo net Taip atrodo kiekvienam 
į tvarkos palaikymą baž- Į iš šalies stebinčiam Itali- 
nyčioje įsikišti. Kai perei-įjos katalikų gyvenimą, ar 
tais metais Šv. Agnietės! žiūrinčiam į jį per pačios 
bažnyčioje buvo- avinėlių į vietinės vyriausybės ko- 
šventinimo apeigos, dau- mentarus Trakinius. Ta- 
gelis gėrėjosi italų polici-ičiau atverskime_ antrąją 
jos tarnautojais, kurie su lapo pusę ir pažiūrėkime į 
--------------------------------- i tikrąją tylinčiųjų Italijos 
bartinės sočijalinės proble-! katalikų padėtį. Geriausia 
mos branduolį. Šiandien — šiuo reikalu leiskime pa- 
socijalinė problema jau y- sisakyti jiems patiems.
ra ir dvasine - moraline Rugpiūčio 12 diena Gre- 

keletą centų, kad tik dau-. problema. Šiandien eina 
sunki ir žiauri kova, soci
jalinė 

kova ne vien už materi- 
jalinį (ekonominį) pra
gyvenimą, bet ir už žmo
giškąjį savo kilnumą, už

čia ir įstatymu yra garan-

šeima bus katalikiška. O

tiems duoti toną.
Taip atrodo kiekvienam

kad tik greičiau nusikraty
ti prašančiųjų, kad tik jis 
į kambarį neįeitų. Skubiai 
įspraudžia prie durų ar ko
ridoriuje vargšui į delną

giau jo nematytų ir piktas, 
net nepažvelgęs į akis, ne
taręs nė vieno žodžio, 
sprunka atgal į savo salio- 

: nūs. O kokia vargšo savi
jauta? Jis jaučia nepasi
tenkinimą, pyktį, panieki
nimą su kiekvienu duonos 
kąsniu, su kiekviena gauta 
išmalda. Teisingai Dr. Ma
ceina sako: “Duonos kąs
nis, paduotas atbula ranka, 
gali pasotinti kūną. Bet jis 

( uždega dvasią ir ją pripil- 
pradėjo nerymastauti, nes karo šmėkla, rodos, jau nu-:do keršto jausmu. Už gry- 
slinkusi, iš naujo pasireiškia. Atrodo, kad vokiečių pa- nai ekonominę išmaldą nė- 
sipūtimui nėra galo. Įvykusiame Nuremberge nacių ra dėkojama: už ją žudo- 
partijos susivažiavime vienas valdininkas savo kalboje ma. Atbuloje rankoje glū- 
pareiškė, kad viskas ką Hitleris daro yra gera ir tei-ldi mūsų dienų revoliucijos 
singa, dėlto jam viskas taip sekasi. Iš to būk plaukianti, žiaurumų paslaptis”, 
išvada, kad Dievas teikia jam palaimos. šiandien darbininkai,

Vokiečių tauta iš esmės yra rimta, darbšti ir kui- kaip ir negrai, atskirti nuo 
turinga. Jai tenka pati svarbiausia rolė — vadovauti plačiosios visuomenės. Jie 
Europos kultūroje. Deja, ji duodasi suvadžiojama a- gyvena atskiruose kvarta- 
vanturistams. Pirmiau Wilhelmas įstūmė ją į nelaimę,: luose, turi savo krautuves, 
dabar tą patį daro Hitleris. Avantūra, į kurią jis užsi- kavinės, restoranus, atski- 
spyrė įsivelti, pražudys jį patį ir pastūmės Vokietiją į rus klubus, skaityklas ir 
naują katastrofą. K-net mokyklas, vaikų dar-
~ ~ " i želius. Su turtingaisiais

ANTANAS SKIRIUS darbininkas susitinka tik 
kaip su darbdaviais, su bo
sais, net žiauriais prižiūrė
tojais. Darbininkija atskir
ta nuo aukštesnių sluoks- 

Socijalinis klausimas ar-' dimu ir vis didesniu pritai- nių, todėl vieni į kitus žiūri 
Jja gocjjalinė problema pa- kymų gamyboje. sų*. nepasitikėjimu, su nea-

gidarė labai svarbi tik pas-, Ir senovėje buvo skurdo, pykanta.
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Socijalinė Problema
Ir senovėje buvo skurdė, pykanta.

. kuriniais šimtmečiais. Ga- visais amžiais buvo lab- šių dienų darbininkija, 
Įima sakyti, šis klausimas dąrįngų jįftrįLU^ Tas rodo, jų žmogiškosios vertės pa
kartu kyla su mašinų40stį| S^W^(|^^^M kuriais1 žeminimas ir sudaro da-
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noblyje. Pats vidudienis. 
Valgau pietus pas Šv. An
driejaus parapijos kleboną. 
Pro adarus kambario lan
gus besiveržiąs vasaros 
karštis ir čia neduoda tin
kamo poilsio. Subilda du-

žmogiškosios vertės pri- rys ir pro jas Įeina vienas 
pažinimą, už galėjimą 
naudotis lygia pagarba 
ir lygia meile.
Šiandien darbininkui ne

užtenka vien duonos ir rū
bų. Jis turi ir kultūrinių ir 
dvasinių reikalavimų ir vi
sai teisingų reikalavimų. 
Jam reikia ir malonumų— 
kinų, teatrų, sporto; jam 
reikia kultūrinių dalykų— 
knygų, laikraščių, mokslo, 
bendro išsilavinimo; jam 
reikia dvasinių verčių, jis 
tikįs, reikia nueiti Bažny
čion, reikia laiko pasimels
ti, reikia motinai laiko vai
kus padoriai auklėti, mo
kyti; jam reikia lygios 
žmogiškos vertės, meilės ir 
pagarbos. Šie dalykai ir su
daro šių dienų taip vadina
mos socijalinės problemos 
esmę. i

Teks mums kitą kartą 
pažiūrėti, kaip ta Socijali- 
nė problema sprendžiama 
kaip žiūrima, į iškeltus 
klausimus. Riek prie šios 
problemos išsprendimo pri
sideda dabartinę visuome
nė, valstybė ir Katalikų 
Bažnyčia?

prakaite paskendęs viduti
niojo amžiaus, nepažįsta-’ 
mos išvaizdos katalikas i- 
talas. Jis jau devinti metai 
aktyviai dirbąs kat. akci
joj, taigi turėjo geros pro
gos pažinti’ katalikų reika
lus Italijoj. Dabar, vasarą, 
atvykęs į Prancūziją kiek 
pailsėti, o kartu — kiek 
daugiau susipažinti su vie
tos skautų bei žosistų vei
kla ir jos programa.

— Mes italijos katalikai, 
— pasakojo jis, — prieš 
konkordato sudarymą tam 
tikra prasme turėjome di
desnės laisvės, negu dabar. 
Tiesa! Tuokart buvo taip 
pat sunkūs laikai. Bet Vis 
dėlto mes dirbome. Tai bu
vo laikai, kada dar mes ka
talikai galėjime bent kovo
ti už savo laisvę it teises. 
Dabar — čia.

Bažnyčia kenčia pasauli
nės valdžios perdidelį 
šeimininkavimą jos rei

kaluose.
Mussolinis visų pirma pa
sistengė išmėginti savo jė- 

! gas kovoje pfrieš mus ir tik 
I įsitikinęs jų nelygumu pa-

ZulfcSuAkii k

neiškentęs jį vėl pa-

Vienas hamburgietis lai* 
vo kapitonas Raudonojoje 
jūroje pagavo retą žuvį, 
kurią perdavė savo miesto 
muziejui. Toji žuvis pasi
žymi nuostabiu grožiu, bes 
yra spalvota, o, kas svar
biausia, turi tam tikrus a- 
kinius, kurie apsaugo jos 
akis nuo saulės spindulių.
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Gaudė "Bėglį"
Esama vyrų, kurie labai neduosiu. Jeigu tu pats sau 

daug nusipelnė mūsų Te-’įstatymas, tai laužk duris. 
Vynei. Tačiau jų darbai ne Į Pristovas pradėjo su kir- 
Vien tinkamai neįvertina-1 viu laužti duris. Čia prisi- 
mi, bet ir nepastebimi. 
Prie tokių garbingų visuo
menės veikėjų priklauso ir 
kun. Kazimieras Kazlaus
kas, dabartinis Lapių kle
bonas. Jo visuomeniškoji 
veikla įvairi ir turtinga, 
dažnai susiformavusi ka
talikiškomis ir tautiškai 
lietuviškomis idėjomis.

Jau būdamas klieriku 
kun. K. Kazlauskas gyvai 
domėjosi lietuviškuoju 
klausimu. Jis davė pradžią! 
lietuviškajam sąjūdžiui 
Vilniaus kunigų seminari
joje, kurioje ėjo mokslus 
nuo 1886 m; ligi 1890 m. 
Kun. Aleksandras Burba,į 
sužinojęs apie susipratusį 
lietuvį klieriką, atėjo į se-i 
minariją su juo susipažinti. 
Atnešė jam kelis numerius 
“Varpo” ir savo poemą 
“Senkaus Jurgis”.

Sėdėdamas Kretingos t

1 kabino klebonas K. Olšaus
kas:
— Tie kambariai yra ma

no žinioje ir Tamsta neturi 
teisės kirsti durų.

Klebonas pašaukė savo 
liudytojus. Pristovas duris 
išlaužė ir tris valandas da
rė kratą. Kratos metu kle- 

i bono sesuo Domicėlė buvu
sio ministerio Dirmaųto 
žmona, išviliojo iš uradni- 
ko Kazlausko papkę su 
rankraščiais, paruoštą sių
sti kun. J. Tumui, tuometi
niam “Tėvynės Sargo” re
daktoriui ir vėl sugrįžo į 
kratos kambarį. Pristovas, 
pastebėjęs, kad panelė 
vaikščioja iš kambario, į- 
sakė uriadnikui ją išvesti 
ir daugiau jos neįleisti į 
kambarį. Kai uriadnikas 
prisiartino prie klebono se- 

~ sers, Olšauskas pripuolė
vienioF^e^su kun.lSi- P™ Pristovo’ _ prikišo prie 
jonu Lialiu kun. Kazlaus- veįdo sugniaužtą kumštį ir 
kas pradėjo įkurti “Tėvy-susuko: ... . .
nes Sargą”. Su didžiais pa-Į ~ Tu turl telse neišleisti 
vojais jisatliko misiją sla. nieko ;š kambario kratos 
ptai vykdamas į Mažąją nietu, bet neturi teisės ma- 
Lietuvą. Pirmos “Tėvynės 
Sargo”

v •

no sesers išvesti iš mano 
__ o_ gyvenimo dienos namU- Įsakyk uriadnįkui 
labai įdomios, kurias teks ka^ nieliestų sesers, nes 

................ 1 tuoj palucis v mordu (tuoj 
Atlikęs bausmę vienuoly- gausi į snukį).

ne kun. Kazlauskas buvo „ Pasibaigus kratai 01- 
paskirtas Rumšiškės vika- sauskas tarė vikarui loty- 
ru 1895 m. rugpiūčio 16. niškai: ............
Čia vikaraudamas pusant
rų metų turėjo slaptų lietu
viškų knygų punktą.

1897 m. sausio 31 kun. 
Kazlauskas buvo paskirtas 
Rozalimo vikaru. Naujas! 
vikaras Rozalime suorga
nizavo tretininkes, kurios 
slaptai po kaimus mokė 
vaikus lietuviško rašto ir 
platino lietuviškas knyge
les, atnešamas knygnešio 
Karabino. Pas kun. Kaz
lauską į Rozalimą atsiųs
davo Žąslių klebonas kun. 
K. Kybelis savo zakristijo
ną parvežti lietuviškų kny- 
gu-
PRO IŠLAUŽTAS DURIS!
Policija nujautė, kad iš 

Rozalimo yra skleidžiamos 
draudžiamos lietuviškos 
knygos. Vieną vasaros po
pietį, Kazlauskui nesant 
namie, pristovas Koziello 
su liudytojais apstojo vi
kariatą ir kleboniją. Du
rims esant užrakintoms 
pareikalavo surasti kun. Į 
Kazlauską. Pafėjęs Kaz
lauskas pareikalavo iš pri- 
stovo rašto, kieno įsakymu 
jis norįs daryti kratą jo 
kambariuose. Pristovas at-; 
sakė:

— Ja sarti siebe žakon (aš 
pats sau įstatymas).

Tada Kazlauskas ištrau
kė iš kišenės raktą ir rody
damas pristovui tarė:
— Štai raktas, bet aš jo

aprašyti atskirai.

ne kun. Kazlauskas buvo w Pasibaigus

x • • v

Vilniečių sportininkų, dalyvavusių Pirmojoje Lietuvos Tautinėje Olimpiadoje entuziaztingas išlydėjimas Kauno stotyje. Dešinėje— 
vilniečių sportininkai, dalyvavę Pirmojoje Lietuvos Tautinėje Olimpijadoje. (Vaizdai iš Lietuvos)

zą, bet neradę nė vieno 
daiktelio:

— Čort vazmi, — nervino
si.

Atvykęs į Karklėnus Kaz
lauskas taip pat turėjo san
dėlį lietuviškų knygų. Pra-

— Non porriges illi suam 
manum.

Kai pristovas išeidamas 
atkišo Kazlauskui savo 
ranką, tai šis jam atkirto: 
— Nuo šios dienos ne

drįsk man kišti savo ran
kos.

Rytojaus dieną Kazlaus
kas nuvyko pas guberna- 

į torių ir jam parodė pristo- 
vo raštą, kuriuo jis reika
lavo, kad Kazlauskas jam 
nupirktų arklį atlikusį po 
Smilgių klebono Toločkos 
mirties. Pristovas šiame 
rašte žadėjo apie Kazlaus
ką duoti gerą atestaciją 
gubernatoriui, kai jis bus 
skiriamas klebonu.

Pristovas tuojau buvo at
statytas iš tarnybos.

KARDU PERSKELTAS 
ŽANDIKAULIS

Kun. K. Kazlauskui vi
karaujant Rozalime, liau
dies švietimas ėjo plačia 
vaga.

1900 m. gruodžio 29 kun. 
Kazlauskas buvo paskirtas 
f ilialistu į Karklėnus. Prieš 
išvykdamas į savo naują 
parapiją jis įteikė pilną va
lizą draudžiamų lietuviškų 
knygų Antanui Levinskui 
nuvežti į Karklėnus. Ryto
jaus dieną kun. Kazlaus
kas pats nuvažiavo apžiū
rėti naujos vietos. Grįžtan
tį su tuščia valiza jį sulai
kė žandarai, iškratė jo vali-

i
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ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuviską Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pietiniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

t DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.
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DEIMANTŲ LAUKAI BAISESNI UŽ KALĖJIMĄkurių pajamas skyrė mo- (Ar Tamsta Kazlauskas?), 
kyklai išlaikyti.

Rusų mokytojai apskun-! tai Kazlauskas, pareiškė 
dė kun. Kazlauską, kad jis1 kad jis areštuojamas. Pu- 
iš valdžios mokyklos viso-blika važiavusi traukiniu, 
jkiais būdais verbuoja mer-( labai susidomėjo ir sukilo. ,sia surandama tų brangių to, kasyklų administracija 

.... , gaites 1 savo mokyklą ir be Kun. Kazlauskas pareika-^ akmenėllų. Tačiau neap-laiko šimtus slaptų seklių,
dzioje laike gaunamas kny- to dar nelaiko pamaldų uz lavo policijos atsakyti, uz dirbtą> nešlifuotą deiman. kurie nuolat sekjoja kiek. 
gas rūkykloje tarp kumpių, carą. Ypatingai svarbioms ką jie areštuoja jį, nes pu-' u Afrikoje beveik neima- i vieną darbininko ir tarnau- 
o paskum perkėlė jas į baz- j—
nyčios aukštą.

Per šv. Onos atlaidus at- .
vykę stražnikai palaikyti ministerijoje. Vyskupas monastyria.
tvarkos, ėmė prikaišioti Cirtautas 
Mališausko aludėje, kad Kazlauskui, 
vietos klebonas platinąs šia pavojus 
žmonėse lietuviškas kny- džios. Bet Kazlauskas nu- pakvietimą į teismą ir teis- 
gas ir už tylėjimą pareika- vyko pas savo pažįstamą mo pirmininko telegramą, 
lavo iš parapijiečių alaus, žandarmerijos pulkininką Publikai ėmus smarkiai 
Kilo ginčas. Stražnikai iš- Petrą Fursą ir byla buvo protestuoti už kunigo areš- 
sitraukę plikus kardus su- nutraukta. Vidaus reikalų tavimą, policija susirūpino, 
žeidė tris žmones taip sun- ministeris senatorius Ma-! sustabdė traukinį ir tele- 
kiai, kad jie kokį pusvalan- karonas pranešė Kauno grama atsiklausė ispravni- 
dį gulėjo be sąmonės, o Ra- gubernatoriui, kad iškeltą ko, kas daryti. Policinin- 
davičiui žandikaulis buvo bylą 
pusiau perlaužtas. Kun. 
Kazlauskas pasiuntė gu
bernatoriui apie įvykį tele
gramą. Stražnikai per tar
dymą pririnko miestelyje 
baslių ir tvirtino: tai esą bernatorius pranešė kun. 
daiktiniai įrodymai, kad Kazlauskui raštu 1912 m.
žmonės juos su basliais kovo 15 d. Nr. 600.

ŽANDARAI SULAIKO
TRAUKINI

Policija sužinojusi, kad
Pietų Afrika garsi savo mi visiems metams. Per tą 

taip vadinamais deimantų laiką jie negali niekur iš- 
laukais, kuriuose dugiau- vykti iš kasyklų Srities. Be 

• i šia surandama tų brangių to, kasyklų administracija

I

byloms tardytojas išbuvo blika labai domisi. Polici- 
dvi savaites Svėdasuose, ninkai atsakė:
Byla atsidūrė Petrapilyje — Za to, čto Vy udrali iz!

“ ’ . Vyskupas monastyria. (Už tai, kad 
pranešė kun. Tamsta pabėgai iš vienuo- 

kad jam gre- lyno).
iš rusų vai- Tada Kazlauskas parodė

administratyvine kai, gavę atsakymą: Koz- 
tvarka prieš kun. Kazlaus- lovskaho vadvorit v mo
ką esą galima nutraukti nastyr‘(Kazlauską grąžin- 
dėl stokos įrodymų. Apie ti į vienuolyną), liepė jam 
šį vidaus reikalų ministe- parodyti savo daiktus ir 
rio sprendimą Kauno gu-
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mušė. Tada kun. Kazlaus-' 
kas pasiskundė geram sa
vo pažįstamam gyvenan
čiam Petrapilyje žandarų Kun. Kazlauskas, besedė- 
pulkininkui Petrui Fursui, damas vienuolyne, gavo 
caro tidochraniteliui, kurio pakvietimą vykti į Zarasų 
namuose stražnikai sumu- teismą byloje pakrikštyto 
šė žmones. Jis tuojau atvy-! kūdikio iš šeimos prievarta 
ko su dviem savo žanda- įtrauktos į pravoslaviją. 
rais iš Petrapilio ir prave- Bet apskrities policija paš- 
dė tardymą. Po tardymo a- tatė vienuolyne sargybą ir: 
bu stražnikai dar prieš tei- 
mą pateko į kalėjimą.
VIKARAS STEIGIA MO
KYKLĄ IR NELAIKO PA

MALDŲ Už CARĄ
Karklėnų mokykloje bu-

lipti iš vagono. Tada minė
toji ponia tą knygų paką 
pastūmėjo koja po suolu ir 
tarė: To moja ( tai mano). 
Tuo būdu knygos nukelia
vo į Varšuvą ir dingo be 
žinios.
NEDAVĖ BAČKOS KVIE
ČIŲ, TAI UŽRAŠĖ PRA

VOSLAVU
Teismas susižinojo su ad

ministracine valdžia ir 
kun. Kazlausko byla buvo 
sprendžiama dviem savai
tėm vėliau.

Tą dieną buvo sprendžia- 
j • •» • "1—1 1
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noma parduoti. Mat, visoje 
Afrikoje veikia deimantų 
sindikatas, kuris tik vienas 
turi teisę juos pirkt ir par
duot. Deimantų kasyklų 
b-vės griežčiausiomis prie
monėmis kovoja su dei-_ ________.______
mantų vagimis ir kontra- ■ ruožtu vėl sekiojami kitų 
bandininkais. Seniau dei- slapukų. Taip, kad net ne- 
mantų kasyklų darbinin- galima žinoti, kas ką seka, 
kai ir tarnautojai išnešda
vo iš kasyklų deimantus- 
juos prariję. Dabar tai ne-i 
begalima. Po darbo valan
dų išeinant iš kasyklų 
kiekvienas darbininkas pa
tenka į kontrolės patalpą,! 
kurioje jie peršviečiami! 
rentgeno spinduliais. Jei 
kuris turi prarijęs nors 
mažutį deimančiuką, tam 
tuojau duodama išgerti vi
durius palaidinančių vais- 
t; (ricinos ir kitų), kurių 
pagalba atimami pagrobti: 
deimantai. Į deimantų ka
syklas darbininkai samdo-

Tą pačią dieną tas pats

tojo žingsnį. Todėl bendro
vės vadovybė visada žino 
visų darbininkų gyvenimą, 
jų pajamas, išlaidas, gyve
nimą šeimoje ir visa kita. 
Sekliai, kontrolieriai, sar
gai ir kasyklų agentai savo

Kai kurie darbininkai 
deimantus vogti naudoja 
išmokytus karvelius. Kar
veliai nustatytu laiku ats
krenda į kasyklų rajoną, 
čia jų savininkai pariša 
karveliui po kaklu pavog- 

! tą deimantą ir paleidžia 
j skristi į namus. Tačiau da- 
bar karveliais sunku pasi- 

. naudoti, nes įsakyta šau
dyti visus karvelius, kurie 
tik pasirodo kasyklų rajo
ne. Ilgą laiką deimantų vo
gimui buvo naudojami šu- 
nės, kuriems vagys įduoda
vo praryti deimantus kar
tu su skaniu maistu. Dabar 
ir šunės neįleidžiami į ka
syklų sritį. Sugauti dei- 

! mantus vagiant, tuojau at- 
leidž^tmi iš darbo. Be to, ir 
teismas skaudžiai baudžia 
už deimantų vagystę. Visi 
plotai, kuriuose kasami 

j deimantai, ir tie, kurie dar 
nenaudojami, bet numato
ma, kad juose gali būti dei
mantų, stropiai saugomu 
Jie aptverti spygliuotomis 
vielomis, kuriomis leidžia- 
ma stipri elektros srovė. 
Prisilietęs prie tokių vielų 
žmogus tuojau mirtinai 
nutrenkiamas. Laukuose į- 
taisyti prožektoriai, kurie 
apšviečia laukus nakties 
metu, ir įvairūs triukšmą 
keliantieji aparatai. Ben
drai, darbininkų būklė dei
mantų kasyklose yra nepa
prastai sunki. Visus me
tus jie laikomi suvaržyti, 
kaip kaliniai. Tačiau duo
nos kąsnio reikalas verčia 
žmones parduoti save į dei
manto verguvę. Namakvos 
srityje, kuri laikoma tur
tingiausia deimantais, dir
ba per 7.000 darbininkų.

M. L.
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L -- - ..prokuroras turėjo ir kitą

uždraudė vykti į teismą.
Kun. Kazlauskas telegra- mos dvi kunigų b-ylos; ku_ 
ma pranese, kąd policija nįgO Kelpšos, Salako klebo- 
trukdo jam atvykti. Teis-(no įr kunįgO Kazlausko su 
mo pirmininkas telegrama kūmaįs dėl suklastojiiAo 

................. davė šitokį atsakymą: Po- krikšto metrikų.
vo rusas mokytojas, kuris licUa doĮžna Prepiats- Kunigas Kelpša buvo vi- 
kun. Kazlauską įskundė tyov,at , javitsia na sud. sį§kai nekaltas, nes vargo- 
rusų valdžiai už dalinimą Predsiedatel Brun (polici- nįnįnkas be jokio blogo! 
žmonėms Vilniaus Seimo Ja netun trukdyti atvykti ^kslo perrašinėdamas met- 
atsisaukimų. Tada visoje * teismą, Pirmininkas rįkas į knygas padarė klai- 
Lietuvoje buvo pastatyti Bru^)- Gavęs tokį atsaky- ^ Prokuroras kaltinda- 
baudžiamieji kariuomenės ^4 kun. Kazlauskas su di- 
būriai. Kazlauskas, sužino- deku Paku lietuviškų kny- 
jęs, kad jį norima suimti, tarp kūnų buvo ir keli 
vienai savaitei pasisalino j i egzemplioriai rusiškai pa- 
Kauną. Paskum jis kreipė- ras^V. Lelyv.os .Polsko “ 
si į savo pažįstamą Petrą- russklJa otnosemja (savo 
pilyje žandarų pulkininką laiku sukėlė daug sensaci- 
Fursą prašydamas jo ūžta- M *es toje knygoje buY° 
rimo. Rusas mokytojas puikiai isdestyti katali- 
buvo tuojau pašalintas, o j k^ dvasiskijos persekioji- 
į jo vietą atvyko mokyto- ma^ Rusijos . imperijoje), 
jas lietuvis katalikas Brun- slaptai išvyko į Priekulės 
dza, kuris ir po šiai dienai geležinkelio stotį. Trauki- 
mokytojauna Karklėnuose, nyje Y^enva važiuojanti po-

Pasi d arba vę« lietuvių n*a į Varšuvą užklausė:—
tautinei kultūrai Karklė-! * C° ksiądz dobrodziej w 
nuošė, kun. Kazlauskas tytn ciezkim poku wiezie? 
1907 m. gruodžio 28 d. nu-j (Ką gerbiamas kunigas ve- 
vyko klebonauti į Švedą- ža šiame sunkiame pake?), 
sus. Čia jis įkūrė “Saulės” 
draugijos mergaičių < mo
kyklą, kurioje darbavosi 
dvi mokytojos ir mokėsi a- 
pie 100 mergaičių., Kun. 
Kazlauskas šią mokyklą 
globojo per 8 metus. Klebo
nijoje išlaikė mokytojas ir 
nuolat rengė . vakarėlius,

Kunigas Kelpša buvo vi

Pasidarbavęs

— Vežu paką uždraustų 
knygų.

Vidurnaktyje Papilės sto
tyje įsiveržė į traukinį po
licininkai ir eidami per va
gonus rado kun. Kazlaus
ką bėsnaudžiantį r4r klau
sia: * " '-fr.v
— A Vy to Kozlovskį j?

nepasisekimą. Kunigas 
Kazlauskas pareiškė teisu
mui, kad jis taip užrašė 
metrikas, kaip kūmai jam; 
pasakė. Kūmai, atvežę vai
ką iš maišytos šeimynos, 
padiktavę katalikų tėvų 
pavardes, vadinasi užrašė 
svetima pavarde. Prokuro
ras kaltindamas kun. Kaz
lauską taria:
— Kunigas dar jaunas, 

jau treti metai kaip toj pa
čioj parapijoj, turi gerai; 
pažinti savo parapijiečius.
— Taip, aš pažįstu visus! 

savo parapijiečius, bet ne-! 
galiu pažinti, kieno yra 
naujagimis.

Vėl teismo pirmininkas 
pažvelgęs į prokurorą nu
sišypsojo, ir antras kuni
gas tą dieną buvo išteisin
tas.

O kūmai ir tėvas užklaus
ti tarė savo paskutinį žodį: 
— Devynis vaikus turėjau 

ir visus krikštijau svetimo
mis pavardėmis, nes aš ne
su pravoslavas. Iš manęs 

i popas pareikalavo bačkos 
; kviečių gąsdindamas užra
šysiąs pravoslavu. Kviečių 
aš neturėjau ir nedaviau. 
Už tai jis mane padarė pra
voslavu. O mano tikras tol 
paties kaimo brolis davė! 

i kviečių bačką ir po šiai die
nai tebėra kataliku. Ponai 
teisėjai, duokite man tris 

1 aršinas žemės, kur aš ga
lėčiau ramiai ilsėtis. Pra
voslavu aš nebuvau ir ne- 

XX Amž.
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dą. Prokuroras kaltinda
mas kleboną pareiškė:
— Metrika taip yra svar-į 

bus dokumentas, kad kuni
go parašui ir bažnytiniam į 
antspaudui tiki visos Rusi
jos įstaigos ir netgi pats! 
senatas. Todėl čia klaida y-j 

i ra neleistina.
Kun. Kelpša užklausia 

prokuroro:
— Ponas prokurore, ar 

kaltinamasis aktas yra j 
svarbus dokumentas ar ne ?

Prokuroras truputį nu
stebęs atsakė:

—- Taip svarbus...
— Ar klaida jame leistina 

ar ne?
— Ne, neleistina.
— Mano vardas Teofil, o Į 

kaltinamajame akte para
šyta Teodor. Vadinasi, 
klaida gali pasitaikyti ir 
svariname dokumente, 

Teismo pirmininkas nusi
šypsojo, visi teisėjai viens 
į kitą pasižiūrėjo, ir kuni
gas Kelpša liko išteisintas, i būsiu.

I
Kas mėgsta groti lietu* 

viškus šokius, tai įsigyki
te parašytą žymaus komp. 
V. Niekaus Lietuviškų Šo
kių Albumą. Jis tinkamas 
yra piano solo, 1-mai ir 2- 
rai smuikai, 1-mam ir 2- 
ram klarnetui ar trumpe- 
tui. Jo kaina $1.00. Užsa
kymus siųskite “Darbi- 
ninkui”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS tais savo narėms ruošia 
kur nors netoli, metinę Ek-

Pereitą savaitę mūsų klebonas, skursiją arba Pikniką. Šį- 
kun. P. M. Juras išvažiavęs at-!met tas išvažiavimas su
likti metines rekolekcijas į Šv. ruošta į Mugdock Bank, a- 
Jono seminariją, Brighton, napus Milngawie miestelio, 
Mass. Grįžo rugsėjo 10 dieną.

PICKtfICK
su John Driscoll. i

ALEapie 10 mylių nuo Glasgovv. 
šeštadienį rugsėjo 3 dieną, 9 ? aP\e 10 vai. 15 min., •

vai. ryte, šv. mišių aukoje, mo- 4 didžiuliai Alexander kom- ; 
terystės ryšiu mūsų klebonas su- panijos autobusai, pilnutė- 
jungė panelę Oną Marcinonytę liai linksmų, entuziastin

gų ekskursantų, nes šiame; 
išvažiavime dalyvavo ne-

Rugsėjo 4 d. klebonas, kun. P. vien tik moterys, — dr-jos1 
M. Juras, pradėjo seriją pamok-;narės> bet taipogi ir vyrai,! 
slų apie šv. mišias. Pradžia pa-'o ypatingai jaunimas, nuo 

netoli lietu-1 
vių svetainės, leidosi va
žiuoti. Dalyvavo šiame iš
važiavime ir pašaliniai; 
žmonės. Vienu žodžiu, —j 
Ekskursija buvo labai 
skaitlinga! Pradžioje vie
nas autobusas kiek “užsi- 
naravina”; priseina jį 
stumti. Tačiau greitai jo 
“piktumas” praeina.
KELIONĖ AUTOBUSAIS

Autobusai pasileidžia 
pustuštėmis Glasgovv mie
sto gatvėmis. Mat daugu
ma žmonių dar namuose. 
Jaunuoliai pro autobusų 
langus pradeda leisti lau
kan įvairiaspalvius, dau
giausia trispalvius, tauti
nius Lietuvos kaspinėlius. 
Autobusuose iš linksmų 
ekskursantų, entuziastin
gai nusiteikusių krūtinių, 
pradeda veržtis: “Išėjo tė
velis į mišką”, “Sėjau rū
tą, — sėjau mėtą”, “Pasi
sėjau linelius, geltonus 
grūdelius” ir kitos įvairios 
lietuviškos dainos. Neilgai 
trukus, autobusai atbėga į 
Milngawie miestelį. Čia į- 
vyksta mažas nesusiprati
mas: Vieton važiuoti tie
siai į Mugdock Bank, — jie 
pasuka keliu po kairei lin
kui Draymen. Nuvažiavę 
apie porą mylių, priversti 
sustoti ir grįžti atgal. Čia į- 
vyksta maža bet gana juo
kinga tragikomedija: — 
Mūsų autobusas (trečiasis 
iš eilės), kuriame ir aš pats 
važiavau, kaip ir pirmieji 
du, sustojo važiavęs aukš
tokame kalnely, netoli vir
šaus, kad netoli esančioje, 
kryžkelėje galėtų apsisuk
ti. Kai jam reikėjo kalnelio 
viršun užvažiuoti, kad ga
lėtų kryžkelėje apsisukti, 
— mūsų autobusas nieku 
būdu negalėjo iš vietos pa-

rodė, kad visi turės gerą progą Ballater StrJ 
įsigilinti ir suprasti Šv. Mišių į 
paslaptis. Aušrelė.1

NASHUA, N. H.
Reiškiame savo dėkingumo žo

dį savo mylimiems draugams ir 
giminėms už surengimą dėl mū
sų “surprise party” mūsų 25 
metų vedybinio gyvenimo su-! 
kaktuvių proga ir pareikštus, 
sveikinimus ir linkėjimus. Dėko- ‘ 
jame Dvasios Vadam, Kun. Dr. 
A. Bružui, kun. J. Bucevičiui. l 
giminėms ir draugams už bran
gias dovanas; taipgi ačiū už pri
siųstas telegramais ir laiškais, 
kurių gavome labai daug, svei
kinimus ir linkėjimus; ačiū p. A. 
Kneižiui už pareikštus linkėji
mus “Darbininko” radio progra
moje.

Bet labiausiai dėkojame pp. A. 
Gaidienei ir jos šeimai, ir p. Ju
lei Česnulevičiūtei, kurios dau
giausiai rūpinosi šiuo reikalu, ir 
šeimininkėms, pp. T. Mitchell’ie- 
nei, J. Andrikienei, A. Tamulio- 
nienei, A. Staniulienei, A. Skir-Į 
kevičienei, gaspadoriui J. Sta- 
niuliui ir Jonui Tamulioniui už 
orkestrą.

Liekame dėkingi,
Kazimieras ir Ona Nadzeikai.

i

GLASGOW, ŠKOTIJA
Metinė Šk. L. K. Moterų 
Dr-jos Glasgovv Skyriaus 
Ekskursija arba piknikas
Šk. Lietuvių Katalikų 

Moterų Dr-jos skyrius 
Glasgow’e, kiekvienais me-

v •

Geras Ale Reikalauja
• aukštesnės kokybės mišinio
• ekstra kiekybės mišinio
• neapsakomai didėlio švarumo

eksperto - patyrusio darytojo 
tai čia patiekta

PICKWICK formola!
*

Iš KranoPARODYK KRANĄ
Buteliuose

(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

J

Breved by HAFFENREFFER & CO., INC., Boston. Mass., BREWERS S*NCE 1870.
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Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St.,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Minnows. Tai bematant, ktyniuoja viena kitą. Ta- 
žmogui natūraliai ateina čiau Moterų dr-ją neįsten- 
mintis:
— “Kas tokiai nesuskai

tomai daugybei tokių ma
žų sutvėrimėlių 
maistą ir išlaiko 
vybę?”
Evangelijos 
pjauna, — 
krauna. Tačiau Dangiška- žiavimas pusmetinis, 
sis mūsų visų Tėvas, jas vykti vyčių 103 kp. vadovybėje, 
visas išmaitina! Apie vai- šv- Kazimiero lietuvių parapijoj, 
cus, visur žydi susodintos Providence, R. I., bet dėl svar- 
rožės ir kitokios įvairios bių Pažasčių suvažiavimas per- 
gėlės. Jų aromatas, žydėji-'™ 
mo bei žiedų kvapas, jau-; 
čiasi toks stiprus, kad jo 
prisikvėpavus, net ir galva 
palengvėli pradeda svaigti.' 
Viešpatie! Koks Tu esi be
galiniai geras ir kaip dide
liai mus visus myli, kad 
tokias brangias gamtos 
grožio dovanas, mums ne
vertiems nusidėjėliams i 
duodi?! O kaip mes never
tieji nusidėjėliai žmonės, 
Tau už visa tai atsilygina
me? Tik Tu pats vienas, 
tai geriausiai žinai

DALINOMĖS ĮSPŪ
DŽIAIS

Pagaliau tuo nuostabiu 
Dievo gamtos mums duotu 
reginiu pasidžiaugęs, pali
kęs žuvytes, gėles ir visa 
kitą, pakraščiu rezervoaro, 
per tylų, ir pasakiškai gra
žų mišką, vėl ateinu par- 
kan. Čia vieni ant ilgos žo
lės išsitiesę ilsisi, kiti bū
reliais susėdę tarp savęs 
kalbasi, — įvairius šposus 
krečia, treti, ypatingai jau-' „„„_ __  , „ „
nimas, įvairiai žaidžia, dar • Broadway, So. Bos-

l ton, Mass.

gia aplenkti!
J. Budkevičius.

parūpina 
jųjų gy-t ""—“-v b J

’ Juk jos, anot Šv.
ne

nė

Vyčių Suvažiavimas
sčja nė

j kluonus Naujos Anglijos Apskričio suva- 
turėjo į-

Kaip žinote, Lietuvos Vyčių

v •

jo 25 d., 1:30 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, 50 W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

Kuopos malonėkite prisiųsti 
atstovus ir įteikti naudingų su
manymų, organizacijos bei mū
sų Apskr. naudai.

Apart Vyčių širdingai kvie
čiu didž. gerb. kun. klebonus ir 
jų asistentus. Vyčiai laukia Jū
sų gražių ir naudingų patarimų, 
ikiu, kad rasite valandėlę laiko 
ir malonėsite dalyvauti.

Bus skaitytas referatas. Te
mą ir prelegentą paskelbsime 
vėliau. Pr. Razvadauskas,

Apskr. Pirm.

MEDUS

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, -įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm.,

NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ..... .....

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
tė kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ....................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ...........

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas Židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapiui Kaina tik .......  $1.00.
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass,

25c.

25 c-

25c.
krantų siauru taku einu ir 
aš. Visu rezervuaro pa-

drame ore ir taip gražioje 
gamtoje esant, 
aišku, ir apetitas geras vai- krasčiu, neskaitant į ten ir 
giui atsiranda! Ponios J.
Dirvaitienė ir E. Žylienė, žmonių, — tankiame miš- 
pasikviečia ir mane savo ke viešpatauja grabinė ty- 
būrelin pietums. Po pietų, la!... Visur zirzia muselės • • • > • — • ® — w • — — •

si judinti ir nevažiuoti auk
štyn, nes buvo jame per
daug žmonių. Prisiėjo vi
siems, išskyrus vaikus, 
laukan išlipti. Dar to nega
na: — Vyrams ir moterims, 
prisiėjo autobusą ant kal
nelio viršūnės užstumti! p-nia J. Dirvaitienė, ir kai- ir skrajoja mažyčiai įvai- 
Čia tai buvo tikri juokų! kurie kiti, kameras turin-riaspalviai raibi drugeliai; 
juokai! Kaikurie ekskur
santai juokdamiesi kalbė
jo: xx aujimai vv t x vixv,, auoūutuū xxx<»xx-

— “Ne kompanijai turėsi-grafuoti. Nusifotografavę,'tais kaikuomet pro šalį 
me mokėti, ką mus čia at- ’ 
vežė, bet kompanija ture5'eina siauručiais takeliais kinis kralikas 
mums užmokėti, ką mes per tankų mišką apie van-baltąsias savo 
jos paliegusį autobusą, 
prieš kalnelį užstūmėme!” 

Pagaliau, mūsų autobu
sas kaip ir kiti visi, laimin
gai apsisuka ir sustoja. 
Mes vėl susėdame ir prade
dame važiuoti. Po kokių 5 Abu rezervoarai talpina jam savo meilės, dėkingu- 
minučių laiko, sutviska; savy apie 280,000,000 galio- mo ir pagarbos kalbą...

! milžiniški vandens rezer
voarai (Dam!), — ir mes 
jau Mugdock Banke!

PIETŪS PARKE
Išlipę iš autobusų, 

eina į nedidelį, bet gražų 
ir jaukų Mugdock Bank 
miestelio parkutį, stačioje 
pakalnėje esantį, įvairiais 
žaliuojančiais medžiais bei 
krūmais apaugusį. Čia visi 
įvairiose kalnelio aukštu
mose, ant kvepiančios di
delės žolės, būreliais susė
da ir valgo su savimi atsi
vežtuosius pietus.fMat gie-

savaime

atgal bevaikščiojančių
20c.

v •

tai lietuvių eks-

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

---------- , ----------- ------ -----r - ----- -----o , 
tieji, pradeda ekskursan-; vandeny, kartais nežymiai 
tus įvairiomis pauzomis supliaukščia žuvelės — 
būreliais ir atskirai foto- (Trout); aukštais kran- 

I----  ------------- r- - ---i
vieni liekasi parke, o kiti prastriuoksi ir didelis lau- 

........................ .........................................i (Rabbit), 
i “kelneles” 

dens rezervoarus pasivaik-: praeiviams berodydamas, 
ščioti. Šie milžiniški van-! o medžių ir krūmų lapeliai, 
dens rezervoarai (Dam!) į lengvo vėjelio pajudinti, — 
pradėta dirbti 1885 m., o, vienas į antrą suduodami 
pagaigti 1906 m., t. y. dirb- šlama ir bešlamėdami, kal
ti maždaug 11 metų laiko, ba paslaptingąją Amžiną-

vaiz- 
pasi- 
savo 
oro

v • I

visi

l

nų vandens. Vanduo į juos 
ateina iš garsaus Lock Ca- 
therine ežero, apie 40 my
lių nuo Mugdock Bank ir 
Milngawie miestelio esan
čio. Šie rezervoarai aprū
pina Springburn, Denis- 
toun, Hillfoot, Maryhill, 
West End ir Dunbarton 
Glasgow miesto dalis savo 
vandeniu. Juos padirbo 
Glasgow City Corporation 
savo lėšomis.

PARKO ĮDOMYBĖS
Per tankų, žaliuojantį 

mišką, pačių rezervuaro

kiti aplinkui parką vaikš
čioja ir tt. Vienu žodžiu, 
kiekvienas ekskursijos da
lyvis, per visą ištisą diene
lę, laisvai, niekeno nekon
troliuojamas ir nevaržo
mas, elgiasi sulig savo sko
nio ir noro, t. y. taip, kaip 
geriausiai jam patinka da
ryti. Visų ekskursantų 
kaip moterų taip ir vyrų, 
bendra nuotaika visą dieną 
esti kuogeriausia! Daugu
mas, moterų, o ypatingai 
jaunimo, dainuodami nu • 
važiavo, ir dainuodami 
parvažiavo.

Kadangi oras tą dieną 
pasitaikė labai gražus ir 
giedras
kursantai, per visą ištisą 
dienelę, visais atžvilgiais, 
puikiausiai pasilinksmino, 
pasivaikščiojo, — pasiilsė
jo, gražiais gamtos 
dais pasidžiaugė, — 
grožėjo, ir kupinus 
plaučius tyriausio
kiekvienas prisikvėpavęs, 
namon parsivežė. Pusiau 9 
vai. vakaro, ekskursija 
jau sėdo autobusuosnar o 9 
valandą, laimingai, be ma
žiausio prietikio, parvyko 
namon. Šia ekskursija visi

** y w i vvęvbu aa v&a wa ▼ aaa ia

likosi pilniausiai patenkin- kaip skaniai ekonomižkai pa_ 
ti ir Moterų dr-jai ir darbs- gaminti valgius. Taipgi šioje 
čia jai jos valdybai giliai dė- knygoje nurodo Vaip galima pa- 
kingi. Irigaminti iš įvairią vaisią vyną.

GIasgow’o lietuvių kata- Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
likų dr-jos savo darbe, len- 223 puslapius.

VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgią 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptą — nurodymą

Pradedu kažką svajoti. Ir 
nejučiomis prisimenu poe
to a. a. Maironio žodžius:— 
“Miškas ošia, gaudžia, ver
kia...” Prieinu prie antro 
rezervoaro valcų, ir atsi
stoju ant siauro tiltelio.) 
Čia nuožulniame krašte a- 
pačioje, karštų saulutės 
spindulių įkaitintame van
deny, didžiausiais debesi
mis, vos kokių 5 ar 6 colių 
vandens gilumo vietoje, 
plaukioja nesuskaitomi mi
lijonai ir milijardai mažy-j 
tėlių žuvyčių, vadinamų!
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BALSUOKITE UŽ

Michael H. Jordan
Demokratų kandidatę Į Rep.

Wardų3 ir 4 4th Essex District,
LAVVRENCE, MASS. Pol. Skelb.

z 
;✓
’z
/ 
■Z

Z
> 
Z 
Z 
✓ 
’z 
Z 
Z 
Z 
z 
’z 
z 
z

z 
zs



1 •>

Antradienis, Rugsėjo 13,1938

VINCAS SILPNUTIS.
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Dangus nušvyto. Tai ženklas, kad saulutė - skais
taveidė tuoj patekės. Ji linksmutė šaipydamosi ritosi 
augštyn ir pasistiepusi ant kalno viršūnės žvelgė į lan
gus, kame žmoneliai gardžiai, po dienos trukšmo, mie
gojo ir saldžiai sapnavo. Ji matydama ramiai miegan
čius ir nieko nejaučiančius, siuntė auksinį spindulėlį, 
spaudė į miegančiųjų blakstienas, juos žadino keltis.

Gatvės tuščios. Ramu. Visi miega... Tik valsčiaus 
valdyba nemiega. Ji jau senai darbuojasi skirstydama 
šaukimo, lapelius... Klijuoja ant stulpų ofišas... Pa
šauktas ankstį seniūnas ir palieptas ^išnešiot šaukimo 
lapelius, jis slenka ramiomis gatvėmis į saldžiai sap
nuojančių, jokios nelaimės nejaučiančių butus. Baisu 
jam belsti į duris ir skelbti tokią liūdną, baisią naujie
ną. Jis vaizdavosi šeimas su daugeliu vaikučių, kurie 
liks be tėvelio, tik motulės globojami. Vaizdavosi grau
džias ašaras, širdžių skausmą...

Tai begalvodamas skubiais žingsniais įėjo į būtą, 
kur įteikė vieną iš tų lapelių. Tą lapelį priėmė vyras — 
tėvas, savo šeimoje septintas.

Jis gavęs nesuprato ką tai reiškia. “Gal pakvieti
mas laiškui atsiimti?... Bet kodėl taip anksti ir kodėl 
nešioja seniūnas?..” — galvoja sau vienas. Skaito... 
Perskaitęs irgi dar negali suprasti kas tai yra.

— Taip staigiai... Niekas nei kalbėjo apie karą, o čia 
jau šaukimas... Ar dar neužteko, kad jaunas sveikatą 
padėjau betąrnąudomas... Kitą syk irgi turėjau apleis
ti savo namiškius dėlei tos tarnystės... Dabar apleisti 
žmoną, vaikučius mažus ir dangintis... bet kur ir kas 
laukia?... — pats savy kalbėjo.

— Kas tai per lapelis ir kodėl tu taip pabalai ? — pa
klausė jo žmona.

— Tai šaukimo lapelis... šaukia mane kariuomenėn, 
kaipo atsarginį...

— O!... kas per nelaimė... Kodėl mobilizuoja ir senes
nius?!... Gal karas prasidėjo?... — dejavo žmona.

— Žiūrėsime... Tuojau reikia eiti pranešti, pasirody
ti, — ir apsirengęs išėjo.

Aikštėje žmonės buriuojasi, skaito ofišas.

X Prasidėjo Karas
— Ką tai randate beskaitydami, — priėjęs prie būre

lio vyrų paklausė tėvas.
— Tai skelbimas, kad šiandieną prasidėjo karas, — 

buvo atsakymas.
— Dabar suprantu kodėl ir mane kviečia ir kas mūsų 

visų laukia,—dr nuėjo. — Baisu... Karas... Kraujas!... 
Mirtis!... Tokios baisios šmėklos laukia manęs. O, kaip 
gyvens žmona, vaikai!... Mieste iš kapeikos gyventi te
gali tik su vyru. Kaip gyvens — Dievas težino, — taip 
galvojo eidama ir iš skausmo per skruostus riedėjo a- 
šaros.

Žmonės kalbėjosi, dejavo iš taip netikėto įvykio.
Saulė užlipus viršun miesto stogų ir lyg katė slėp

damosi už kamino žiūrėjo į sumišusius žmonės... Sun
ku jai suprasti kas dėjosi. Norėdama suprasti kas nu
tiko, ėmė ristis mėlinuoju dangumi aukštyn, kad pa
žvelgus plačiajan pasaulin.

Motina likusi viena, ašarodama budino savo vai
kučius.

— Sūnau, kelkis, — krutindama šaukė mane, — kel
kis, reikia rengti — tėvelis išvažiuoja.

Pravėręs akis ir pamatęs ašarotus motinos skruo
stus nustebau, nes nesupratau ką reiškia. Kada suži
nojau kas nutiko mūsų tėvelį ir kas mūsų laukia, apė
mė bailė.

Kuomet sugrįžęs tėvelis pranešė, kad ir karas pra
sidėjo, tuomet, aš manau, motinos širdis aštrius skaus
mus jautė, nes aš būdamas dvyliktų metų ir mažai tu
rėdamas supratimo apie patį karą irgi vąizdavausi bai
sų reginį, mat man teko prieš tai matyti manevruojant 
kariškius suvargusius, žemėm apaugusius.

Susitikus su tėveliu kalbos nebuvo, nes ašaros 
trukdė. ‘

Galop laikas išvažiavimui (tą pačią dieną). Tėvas 
apstotas penkių mažų vaikų ir motinos, ašarodamas 
bučiavosi ir tarė paskutinį “Su Diev!”

Motinos lūpos šnibždėjo:
1 — Su Diev!... Tesaugo tau Viešpats... Laimingai...

— Tėte, ilgai nebūk... tuojau grįžk, — šaukė verk
dami vaikučiai...

Tokių balsų lydimas sėdo vežiman ir ilgoje eilėje 
vežėjų dingo.

Saulė dabar suprato kas atsitiko, nes pamatė 
verksmą motinų ir vaikų, ašaras kietaširdžių vyrų. Pa
gailo ir jai žmonelių. Ji paraudo ir kad daugiau nema
tytų, nusirito už kalnų ir dingo.

Mes grįžę į kambarį sunkiai dar supratom kas nu
tiko... Tik žinojom, kad tėvelio, šeimos galvos, jau 
tarp mūsų nebėr, o kas jo ir mūsų laų^įa — Dievas 
žino. •

Po ištiestų tamsių nakties sparnų šeima nuėjo at
silsėti, kad miego skraiste apsisiautus skausmus už
miršti...

V •
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Kartą bobutė prikėlė mane vidurnakty ir liepF« 

prie sergančios motinos, o pati pradėjo ieškoti žvakės. 
Aš vos iš miego išbudęs negalėjau suprasti kam toji 
žvakė būtų reikalinga. “Gal motina miršta?... Gal ją 
negailestingoji mirtis nori iš mųsų atimtį, mus nori yj- 
sai be globos palikti?... Ne!.. Ne!.. tai negalimą!..” pats 
vienas mąsčiau.

Vos įėjau kambarin, kur ji sirgo paklausė visai 
silpnu balsu:

— Ar tai tu, sūnau?... Eikš čia...

! >.»

Jeigu žmogus turi būtį 
tvarkingas ir tinkamai lai
kytis būdamas ir pats vie
nas, tai juo labiau jis turi 
stengtis būti tvarkingą^ 
viešai susitikdamas su 
žmonėmis. Juk netvarkin-
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tės neina į gatvę giliai de- 
kukuxrtoimr,-labai-trtHMpo- 
mis rankovėmis ir iki kul
nelių ilgio suknelėmis. 
Taip pat netinka viešaigai elgdamasis viešumoje,

žmogus ne tik pats saulrod^tis su suplyšusiais, iš-
kenkia, bet ir kitus gadina. 

Pirmiausia žinokime, kad 
išeinant į gatvę ar kitą vie
šą vietą reikią tvarkingai, 
švariai apsirengti. Mergai-

trūkinėjusiomis sagomis, 
atsilapojusiais drabužiais. ~

Einant gatve nesidairo
mą, negrįžčįojamą į užpa
kalį pasižįūrėti “įdomių 
žmonių” ąr madingų suk
nelių. Nedera gatvėje val
gyti, pergarsiai kalbėti ir 
juoktis, nes tuo parodome 
tik savo nesivaldymą.

Gatvė yra skirta pato
giam žmonių judėjimui, 
susisiekimui, todėl čia rei
kia saugotis viso to, kas 
kliudo kitiems laisvai ju- . 
dėti. Taigi, negalima sus
tojus būriais stovėti šali
gatvyje, eiti išsirikiavus po 
keturius ar daugiau ir tt.

Susikabinus, vaikščio
jant, vis labiau išeina iš 
mados. Jauna mergaitė, 
paprastai paima “po ran
ka” tuos, kuriems ji nori ir 
turi pagelbėti, pvz., savo 
motiną, senesnę giminaitę, 
kaimynę ar kitą kokią pa
galbos reikalingą moterį, 
taip pat savo tėvą. Bet 
vaikščioti mergaitei susi
kabinusiai su jaunu vyriš
kiu nėra nei gražu, nei rei
kalinga.

Jeigu ką nors nešamės, 
žiūrime, kad kuo mažiau
siai savo nešuliais kliudy
tume praeiviams. Todėl, 
pavz., netinką nešti skėtis 
po pažasčia, nes užpakali
niu jo galu galime užka
binti praeivius; jeigu lyja, 
išskleistą skėtį, susitikę su 
kitais žmonėmis, pakelia
me aukštyn ar pakreipia
me į šoną, kad nekliudytu- ’ 
me kitų galvų.

Prasilenkiama visuomet 
pasitraukiant į dešinę pu
sę. Pačios ką nors turėda
mos pralenkti lenkiame iš 
kairės. Gražu yra, ką nors 
pralenkus, atsiprašyti.

Einant su vyresniu as
meniu, visuomet jam lei
džiama eiti iš savo dešinės 
pusės. Bet jeigu kur yra 
nepatogu (purvas, nelygus 
kelias), tai kitam, ypač 
vyresniam asmeniui, pa
siūloma patogesnė pusė. 
Lipant laiptais, kitam pą- 
liekama saugesnė pusė prie 
turėklų. Susitikus ką nors 
atlipant priešais, reikia su
stoti ir praleisti. Taip pat 
sustojama ir praleidžiama ' 
susitikus ką nors tarpdu
ryje, kryžkelėje ir kitose 
susidūrimo vietose.

Gatvėje ir kitose viešose 
vietose reikia pasveikinti 
sutikus pažįstamas vyres
niąsias moteris, savo mo
kytojus, dvąsin inkus, 
drauges. Bet mergaitė nie
kad pirmoji nesveikina su
tiktų vyriškių; ji tik atsa
ko į jų sveikinimus galvos 
palenkimu.

Sveikinantis kambary, 
salėj ir kitose vietose, kur 
stovima, paduoda vieni ki
tiems rankas. Turint rei
kalo sų vyresniaisiais as
menimis, visuomet įaukią- 
mą, koi jie pirmieji paduos 
ranką. Bet savo draugėms, 
pažįstamiems vyriškiams 
mergaitė pati ištiesia ran
ką. Jeigu sėdime, sveikin- 
damosios visuomet atsisto
jame.

Apskritai, susitinkant sų 
žmonėmis, nereikia per
daug varžytis, kad neatro- 

Koks džiaugsmas'.. Po tiek vargo, .po .tiek skausmo, ą; dvjjj, jųgbi jąmgįfrp^ jų4ė? 
šarų vėl jaučiasi laimingi, vėl linksmi. Visi sutiko sVei- ti, bet taip pat nereikia 
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Prasidėjo žvalgų susirėmimai... Ant rytojaus mo-
— Ką pasakysi mama? — prisiartinęs paklausiau, tina nutarė eiti ir pasižiūrėti ar dar yra nors sienos na- 

Sūnau, aš jau mirsiu... ir tau... kaipo vyresniajam, nielių, ar sudeginti, sugriauti.
noriu pasakyti... kad štai ką padarytum, —- kalbėjo Aplink netolimuose miškeliuose tankiai tarška 
pailsdama, silpnai, — atsilygink su tais žmonėmis, ku- šautuvai... Ima mane kaipo vyresnį ir kitą kaipo grei- 
riems jau nesuspėjau atiduoti... Neskriausk jaunesnių- tesnį atsisveikinusi su liekančiais mažiukais, gal ir ant 
jų... ir gražiai gyvenk...

Čia pailso ir nutylo. _ ____ _ ____
Gerai, mama, — atsakiau beveik nesuprasdamas laukus ir gražiai išmargintas pievas. Jis pamažu nusi- ką kalbėjo. Aš apie mirtį ir negalvojau. Man rodėsi, kreipia j ’Sj, pro ktį reikia praeiti. Tame miške- 

kad ant kokio pusdienio rengiasi išvažiuoti, o mane jy virte verda kova... Šautuvų tarškėjimas, miškelio ūž
esys ir atsikartojimas balso kalneliuose kėlė didžiau-

visados, išeinam.
Siauras kelelis vingiuoja per žydinčius vasarojaus

kad ant kokio pusdienio rengiasi išvažiuoti, 
šeimininku palieka. ____ ______  __ ___ _ ___ ___

Ęaip nustebau, kada pamačiau naktį atvedant sią baimę. Kuo arčiau artinomės, tuo darėsi baisiau, 
kunigą. Galop auštant ir gydytoją atvedė. Tada, it iš kūnas -stingo, širdis smarkiau plakė, iš baimės trūko 
miego išbudau ir tik tada supratau, kur mūs geroji alsavimo... Gyvo daikto nematyti... Viskas užmirę iš 
mama rengiasi... Suspaudė jauną širdį gailesys gero- baimės...
sios mamos ir pradėjo ašaros vilgyti skruostus...^Taip -- ' “ <_ "_____* ~ 2*
ta diena ašarose ir praėjo. Mama jautėsi geriau ir to- įr vesdamosi su savimi sūnų, kurs buvo jos paspirtis, 
dėl matydama mane verkiantį ramino. 0 kitą jaunutį... sunku suprasti. Suprantama tik, kad

Nuolatinis gatvės bildesys, žmonių vaikščiojimas, maldavo Augščiausiojo apsaugos.
dėl matydama mane verkiantį ramino.

Ką jautė motina eidama į verdančią iš keršto kovą

blogas, drėgnas kambarys ilgai nedavė pasitaisyti. Dar Galop pasiekę vieškelį leidomės eiti tą miškelį pa- 
pailgino sirgimą, kuomet aš imdamas ką tai nuo lenti- likdami užpakaly. Pradėjom jausti save ir lengviau 
nėlės sudaužiau vaistus. Daugiau pirkti nėra iš ko... Pi- fouvo alsuoti...
nigų reikia duonai... Dievui padedant išgijo.

Pagijus stojo nuolatinėn gyvenimo vėžon ir vėl Ii
vargo...

III.

Dega Namai Ir Tiltai
Už kiek laiko prasidėjo artintis vokiečiai, o rusai 

trauktis... Eina pėstininkai, rodos, iš žemių ištraukti; 
joja raiteliai...

Prasidėjus smarkiam spaudimui, nežmoniškai lė
kė su armotomis per grįstas gatves, kad net langai, sie
nos drebėjo... Žmonės iš išgąsčio ką pasistvėrę irgi sku
bėjo trauktis drauge. Mes nustebę žiūrėjom ir nežino
jom kas daryti. Gal ir bėgti?... Bet su kuo? Gal kates 
pasikinkius?.. Jų irgi nėra, nes pabūgę išbėgiojo.

Sprogdina tiltus... Didžiausis trenksmas, sprogi
mai sukėlė bailę ir todėl visi mažesnieji subėgę aplink 
mamą po kiekvieno minų sprogimo šaukė, gana., gana..

Pakylus tokiam triukšmui ir dėl to perstojus vaik
ščiojimui daugybei žmonių galėjo pradėti svarstyti 
kur nešintis, kur slėptis... Bet kur išbėgs su penketą 
mažučių. Jeigu tik už miesto... O, ten ar vieta apsigini- 
mui... Beliko likti namie ir įšibailinusius vaikučius 
glausti prie krūtinės ir raminti juos laukiant mūšio...

Bet štai netikėtai atvažiuoja giminietis, kurs gy
vena apie devynis kilometrus nuo miestelio; tas so
džius visai nuošaliai, mūšiams praleisti patogus. Jis 
liepia apleisti namus ir kuogreičiausiai važiuoti su 
juomi. Taip ir padaryta... Vienas, kitas daiktelis įsidė
ta ir susisodinus vaikučius, ir puodelius išsikraustė.

Saulė jau buvo užsislėpusi... Važiuojant per kal
ną, motina atsigrįžusi atgal štai ką mato: gaisrai... til
tai susprogdinti dega... Tamsėjančioje erdvėje plevena 
ugnies liežuviai lyg viską norėdami praryti, išnaikinti...

Keliai prie pat miesto tirščiausi žmonių, kurie ro
dos, kad išbėgo iš miesto, tai lyg tvirtovėj ant gryno 
lauko... Visi dejuoja, aimanuoja savo sunkia ir baisia 
padėtimi. Gal daug kas tuo laiku kalbėjo: “Už ką Vieš
patie... Už ką...”

Kada užstojo girelė tą reginį, tada išbalęs motinos 
veidas nukrypo nuo jo į vaikučius, kurie nustebę sėdė
jo ir dienos trukšmo išvarginti norėjo užmigti, bet ra
tui kur į akmenį stukterėjus atmerkę akis bailiai dai
rėsi...

Aplinkui buvo ramu... Tik lakštutė - čiulbuonėlė 
nepaliaujančia daina sveikino nusiminusius, suvargu
sius keleivius...

Galop pasiekta tas sodžius, kame laukta pareinant 
mūšio.

Bet štai netikėtai vieškeliu pasirodo raitelis, kurs 
smarkiai riščia jodamas išgąsdino mus. Taipgi balno 
šlamėjimas. Atrodė lyg tai vežtų vežimą žirnių... Jis 
jojo žvalgydamasis, matomai koks žvalgas ar pasiunti
nys.

Suprantama, kad pirmą kartą arti sutikus vokietį 
apmirėm. Aš jau ir broliukas kepurę už keleto sieks
nių nusiėmėm ir su motina atjojančiam lenkėmės. Šis 
prajodamas sušuko savo “Moin”. Tas netikėtas ir ne
suprantamas jo sveikinimas dar labiau pergąsdino, 
bet kuomet nekreipdamas domės nujojo tolyn, tada 
supratom, kad nesibarė, o sveikino.

Kalneliuose matėme sėdinčius sargybinius ir bai
liai, iš žirnių ar kito vasarojaus, kaišiojančius galvas.

Galop priėjom miestelį, kur radusi, besikalbantį 
su sargybiniu, pažystamą žmogų, užklausė motina ar 
nesudegė mūsų namai. Šis tikrai neatsakė.

— Žinau, kad viduris miestelio išdegė, o tamstų ei
lės namai rodos dar nesudegę, — buvo atsakas.

Dabar ėjom gatvėmis drebėdami ir nežinodami ką 
rasime: ar kaminą stypsantį, o gal tik pelenų, plytų, 
molio krūvą.

Baisus vaizdas prasidėjo rodytis. Išsyk buvo sun
ku suprasti ar tai miestelis ar tai stotis, kur privary
ta daugybė garvežių... Visi sudegę mūriniai namai su 
stypsenčiais augštais kaminais atrodė tikri garvežiai. 
Liūdnas tai vaizdas!... Kas į tokį reginį žvelgė, tas gal 
su ramia širdimi nepraėjo, o kilo gailesys tų, kurie li
ko be pastogės. Ir ištikrųjų daug liko be pastogių — di
delė miestelio dalis išdegė. Mūsų likta sveikų. Priešais 
išdegta, matosi laukas, o mūsų eilė su kitais kaimynais 
likusi. Koks džiaugsmas!...

Nors sugadinta viena krosnis, nors keletas daik
tų sugadinta, išnešta... Tas niekas, bet tik sveika pa
stogė...

Ji Mirė Savo Tėtės Nesulaukusi
Daug vargo, daug keblumų su tais “prūsais” buvo, 

bet šiaip - taip gyvenome... Parvežta ir tie vaikučiai, 
kuriuos tada paliko.

Bet štai motinai smūgis, kurs dar pasunkina mig
lotas audrų dienas. Visa jos paguoda — dukrelė tapo 
atimta... Būdama vos kelių metų, buvo išmintinga 
mergaitė. Pamačiusi nuliūdusią motiną tuojau klausė 
ką jai skauda ir ko nuliūdus... Labai mylėjo ir tėvelį, 
nes kas vakarą, prieš gulsiant liepė motinai kalbėti po
terius, kad tėtė sugrįžtų. Pati žegnojosi ir savotiškai 
šnibždėjo. Mirtis tą jauną, nekaltą motinos paguodą 
negailestingai išplėšė... Ji mirė... Savo tėtės, kurio taip 
laukė sugrįžtant, už kurį meldėsi nesulaukė.

V.
Pamažu rimo karo audros, sklaidės debesys - prie

šai, aušo saulė - viltis sulaukti vyrą grįžtantį iš karo. 
Vienas - kitas jo draugų buvo grįžusių, bet daugiau 
dar negrįžo ir jokios žinios apie juos nebuvo. Tų tarpe 
buvo ir jos laukiamasis vyras.

Pirmiau jis dirbo tvirtovę, taisė ją, kasė mūšio 
laukuose apkasus, kame gyvybė kibo jo tik ant plonu
čio siūlelio. Apstojus priešui tą tvirtovę, sumanę persi
rengti ir likti, kad sugrįžus namo, prie išsiilgusios šei
mos. Bet bijodamas, kad priešai nesužinotų ir žiauriai 
nekankintų, pasitraukė. Tai padaryti bandė ir kitame 
mieste, bet neįvygdė. Traukiasi į Rusiją, kame paliuo- 
suoja iš kariuomęnės. Negalint grįžti namo, bastosi 
tenai iki sulaukia progą grįžimui.

Grįžta. Vokiečiai užlaiko garantine, bet už kelių 
savaičių atsiranda išsiilgusios šeimos tarpe... Žiūri į 
vaikučius, kurie aplink jį stovi... negalį pažinti jų...

iIV.
Daug Vargo Su “Prūsais”

Slinko diena už dienos, ganą nuobodžiai, liūdnai... 
Nelinksmino gražios pievos, meilūs paukšteliai ir jų 
dainelės. Dejavo motina ir galvojo apie savo šeimos 
galvą, maitintoji. Gal jis kenčia kur vargą apkasuose... 
Gal jis mirties angoje stovi... Gal šaukia pagalbos, o 
niekas jam jos nesuteikia... Gal negailestingieji prie
šai sudegino, išvertė viską namuose... Tokios nuolati
nės mintys, tokie aimanavimai slėgė jos širdį.

Pasigirdo netolimi armotų šūviai ir sprogimai. 
Pasimatė juodas stulpas dūmų, kurs ėjo storyn; tai 
ženklas, kad gaisras plečiasi.

Motina nubėgusi ant kalnelio žiūrėjo į tą kilantį 
dūmų stulpą, kurs augštai iškilęs raitėsi, blaškėsi ir 
nyko, ir ašarodama meldė Augščiausįo, kad pasigailė
tų, paliktų sveikus namus, nes aiškiai suprato, kad tai' 
gaisras tame miestely, kame gyvėsiam. Galop pama- 

x—i— į ndusi motina
kelių kapMtM 

ga ant skėdrino ir ten slepia. 1
Bet jie bijodami rusų, atsigėrė ^ieno ir'^ert vėl 

išjojo.
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| Po to, kai išvažiavo šeimininkas, prasidėjo sunkės^ tėm atjojant vokiečių, žvalgus... Persigandusi motjna,
neš, vargingesnės dienos. Dievui padedant gyveno. Vie- bijodama, kad neatimtų paskutini^ ' 
nai moteriškei aprūpinti šeimą užteko vargo... r

Taip kartą gerokai suvargusią, sušilusią užpūtė 
vėjas ir po to prispaudė negailestingoji liga. Be pasi-

ga ant skėdrino ir ten slepia. ki, tik tos, kuri taip rūpinosi tėvelio grįžimu, nebuvo 
jų tarpe... Ji linksminosi Angelų tarpe ir dėkojo Die
vui, kad jos maldos išklausė — leido tėveliui sugrįžti.

i
i

„______ _______ _.... .
kįtus ir jų dėmesį tuo į sa- ; 
ve atkreipti.

stengtis ir prasiĮcišti pro

“L.”

■M i
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Antradienis, Rugsėjo 13,1938 •* I DAR BĮNINKA S M A
Pennsylvanijos Žinios

Seimas
Kaip gamtos augalams yra bū-, kuris yra reikalingas dėl doro 

tinai reikalinga šviesa, šiluma' gyvenimo ir tuo pačiu laiku ap- 
ir drėgnumas, taip žmonijos to- turėti amžiną laimę; MOKSLAS, 
bulybei yra būtinas reikalas:—1 kuris yra svarbiausias kelias pa- 
idealas, Uolumas ir Pasiaukavi- gerinimui būvio ir pagaminimui 
mas. Be tų trijų dorybių žmoni- reikalingų tobulybei įrankių; 
ja glūdės ant vietos. O gludėji- Palaikymui Savo Tautybės, čia 
mas ant Vietos, reiškia sugedi- katalikiška mokykla yra židi- 
mą. , nys, iš kur žiburiai meilės tau

tos ir tėvynės skrenda į ameri- 
konizmo žūstančias bangas ir ži
bina nevienam žūstančiam ir už
dega meile savo Tėvynės Lietu
vos.

IDEALAS: Kiekvieno didelio 
bei mažo darbo pradžia yra tik
tai žmogaus mintyje, kuri gims
ta prote ir reikalauja uolumo, 
kad pradėti ideališką darbą. Bet 
užbaigti tą proto užmanymą rei
kia tikro pasiaukavimo (darbo).

Kadangi žmonijos pažanga ir 
visokios tobulybės pradžia ir pa
baiga yra mokyklos, taigi ne
nuostabu, kad randasi tiek daug 
žmonių aukšto idealo ir prakil
nios dvasios, kurie aukščiausio^ 
je vietoje stato katalikiškas mo
kyklas, vienuolynus su jų pra
kilniomis įstaigomis.

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjai rengiasi prie septinto 
SEIMO, kuris įvyks 25 dieną šio 
mėnesio, Pittsburghe, Vienuoly
no auditorijoje su nepaprastu 
uolumu. Jie tą uolumą pareiškia
savo nenuilstančiais darbais.' 
Rėmėjų aukštas idealas yra pa
reiškiamas tame, kad remti sa-1 
vo Lietuvišką ir Katalikišką į-J 
staigą, iš kurios plaukia į visas 
pasaulio pusias,

Todėl, Šv. Pranciškaus Rėmė
jai, užsibrėžia tą aukštą idealą 
— Platinti Šv. Tikėjimą; skleis
ti teisingą ir katalikišką moks
lą; gaivinti meilę tautos ir tė
vynės — užsimoja vykdinti ide
alą, suprasdami gerai, kad idea
las be pasiaukavimo ir uolumo 
neatneš vaisių. Tadgi šiame sep
tintame Seime bus visi tie planai 

, vykdomi.
l Todėl Didžiai Gerb. Dvasišką
ja, klebonai ir asistentai, rėmė
jai ir visos kitos draugijos, klu
bai ir pavieniai yra nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti į tą svar
bų ir skaitlingą Seimą.

Kun. J. V. Skripkus.
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Iš tinklinio ir krepšinio rungtynių. Kairėje - vyrų tinklinio pusfinalis CJSO — Vilniečiai (visi balti); dešinėje — krepšinio rungty
nės tarp Grandies ir Šiaulių Sakalo. (Vaizdai iš Lietuvos)
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Padėka
Rugp. 28 dieną įvyko

TIKĖJIMAS, skaitlingas išvažiavimas
labai 
Sesu-

v-’:

*

vimą surengė Pittsburgho Šeš
tas Rėmėjų skyrius. Ponų Sikor- j 
skių buvo gražus užmanymas ir, 
gana sėkmingai pravestas. Po
nas J. Tamkevičius, kaipo šešto 
Rėmėjų skyriaus Pirmininkas,1 
aktyviai darbavosi. Taipgi ir vi-1 
si Pittsburgho ir apylinkės Rė
mėjai gausiai pasidarbavo.

Lai Gerasis Dievas gausiai už- biraitė. Esą jos dvi orga- 
moka už tokį uolų ir gražų pasi- nizavusioš viešą Kauno ra- 
darbavimą, nes tame laike, kada dijaus klausymą, skolin- 
naują mokyklą pradeda statyti, davusios savo lietuviškas

Nukentėjo Už Kauno Radiją Į . AtėJus terminui, iš
* * ** i Trini Ii tti n ■> 4~v-

Kada Lietuvoje Atsirado Vargonai
1408 m. balandžio 11 d. vargonų pobūdį galima ra- 

tikro vokiečių ordeno magistras sti tik pačiais vėliausiais 
laikais.

Pačiais didžiausiais var
gonais Lietuvoje gana ilgą 

I laiko buvo laikomi Kretin- 
I gos bažnyčios vargonai.
■ Jie pastatyti 1619 m. grafo
■ Jono Karolio Chodkevi- 
• čiaus lėšomis. Kaštavo 16. 
000 florinų. Per ilgą laiką

visi trys lietuviai tremti- Ulrichas von Jungingen_____________ v įoi ei y o iituuviai ui^iiiui ,

:d«tuXtei= '^£ko iš VaranavM=jokuX^t^°Ž 
- įietuvai^s- BroP.e _________ įnai klavikordą ir kilnoja-

| Svagzdyte ir Veronika Ci- . vargonėlius Manoma
biraitė. Esą ios dvi orga- TvereCIUS

ŠVENČIONIŲ APSKR.
•

tai toki didelė parama yra gau- knygas valstiečiams pasis-| 
šiai įvertinama. kaityti, skleidžiusios gan-

Didžiai Dėkingos Seserys. dus> jog netrukus Vilniaus,

Padėka Philadelphijos 
Lietuviams

kad tai buvo patys pirmieji 
vargonai, atsiradę Lietu
voje, nes ankstyvesnių ži
nių apie juos senuose raš-Įvairios Naujienos

Rūgiapiūtė jau praėjo, tuose nėra. Visai nėra žinių jie gerokai susidėvėjo ir 
Pilnu garu pradėta šieną- apie vargonus mūsų krašte 
piūtė. Rugiai buvo neblo- ir vėlesniais laikais, maž- 
gi, bet šieno bus šiemet žy- daug ligi XVII amžiaus pa
iniai mažiau. Tverečėnų baigos. Nuo šio laiko žinių 
daržinė — Padysnio pienos pavyksta jau surasti. Pa- 
šiais metais visai nesužė- sirodo, kad vargonai buvo 
lusios. Taip pat menka yra labai mėgstami ir brangi- 
žolė ir kitose pievose. Už
tat jau dabar šienas yra la
bai brangus. Ypač gudai 
atvažiavę “užiminėja” pie
vas aukšta daina. Pvz., už-______________...
ima gabalą dobilų už 160 išvažiavo Kazys Duksa ir 
auks., o nušienavę sudaro tuo tarpu iis ir jo žmona 
8 vežimus šieno.
— Sąryšyje su darbyme- 

te, buvo labai ieškomi žem
dirbiai - samdiniai. Rugių 
piovėjai ir šienapioviui mo
kama už dieną 3 auks. ar
ba lVs pūdo rugių. Galima 
sakyti, darbininkų mūsų a- 
pylinkėje buvo maža, nes 
reikėjo parsigabenti iš gu
dų piovėjos. Darbininkų 
trūkumą sudarė emigraci
ja (sezoninė) į Latviją ir 

| Estiją. Kaip žinia, iš Tve- 
( rėčiaus valsčiaus daug kas 
yra išvykę uždarbiauti.
— Nesenai čia daug lijo.

Sąryšyje :
Birvėtos ir Padysnio upės, 
užliedamos daug nešienau- 

» šis lietus 
žymiai sutaisė vasarojų, o 
ypač vėlyvius linus.

dūrė jo būti kelis kartus re
montuoti. Paskutinį kartą 
juos teko remontuoti 1925 

į m. Mediniai jų vamzdžiai 
šio paskutinio remonto me
tu buvo pakeisti metali
niais, o taip pat sumažin
tas jų balsų skaičius. Da
bar šie vargonai turi tik 31 
balsą.

Dabar patys didžiausi 
vargonai yra Kauno Archi- 
katedroje bazilikoje. Juos 
pastatė 1882 m. vargonų 
meistras J. Rudavičius. Iš 
pradžių jie turėjo tik 50 
balsų, bet po trejų metų 
vysk. Paliulionio įsakymu 
buvo pridėta dar 13 balsų. 
Patys moderniausi vargo
nai yra Tėvų Jėzuitų baž
nyčioje, taip pat Kaune. Jie 
turi 33 balsus, 3 manualus 
ir visus moderniausius į- 
rengimus. Jie laikomi vie
ninteliais Kaune vargo
nais, tinkamais koncertuo
ti.

Balstogės ir Naugarduko 
vaivadijos atiteksiančios 

; Lietuvos Respublikai ir 
i tuo būdu siekusios atplėš
ti nuo Lenkijos jos “kre- 
sus”. Pirmoji nubausta 
pusantrų metų kalėti. Čibi
raitei visų šių “baisių” nu
sikaltimų nepavyko įrody
ti, todėl bylą teko atidėti, 
kol policija surinks (skai
tyk: kol sugalvos) papildo
mų žinių.—

Pereitą sekmadienį, 4 d. rug
sėjo, visi keliai vedė Philadelphi
jos ir apylinkės lietuvius į gra
žų Juozapo Marijos Vilos sodą. 
Greitu laiku prisipildė daržas 
geraširdžių prietelių pasilinks
mint ir paremti šį antrą pikniką 
Vilos Akademijos naudai. Kait
ri saulutė užtikrino gražų orą ir 
daug džiaugsmo atsilankusiems.j

Reiškiame gilią padėką Phila- .. . - w
delphijos klebonams kunigui J J NdlIlŲ H TVOTŲ DdZyiTIdS 
čepukaičiui, kun. Ig. Valančiu-1 
nui, ir kun. Ig. Zimbliui už pui-Į 
kiai surengtą pikniką. Esame nisteriui pirmininkui gene- 
dėkingos Jums už palankumą, 
didelį pasidarbavimą, ir atsilan
kymą. Nuoširdžiai dėkui kun. 
dr. V. Martusevičiui ir kun. J. 
Bagdonui už atsilankymą ir pa
sišventimą žaidimų prižiūrėji
me. Džiaugiamės gerb. kunigų 
parama. ,

Taipgi nuoširdžiai dėkojame J. I 
M. prelatui J. Miliauskui ir ki
tiems apylinkės klebonams, ku
rie iš priežasties ilgos kelionės 
ar parapijos reikalų patys nega
lėjo dalyvaut piknike, vienok,) 
pagarsino ir paragino savo para
pijiečius praleisti dieną Vilos 
sode. Buvo malonu juos sutikti 
ir susipažinti.

Daug, daug pasidarbavo Phi-1 
ladelphijos draugijų darbinin
kai. Ištisą dieną geroj nuotai
koj nenuilstančiai darbavosi ir 
savo malonumais užtikrino atsi- niams, kad jie iki liepos 25 
laukusiems geriausį laiką. Jų di-( dienos išvažiuotų iŠ Vara-' 
dis uolumas ir geraširdingumas navo valsčiaus, 
paliks neišdildomą dėkingumą i -
mūsų širdyse, širdingiausiai dė- Flatbush Avė. Brooklyn, N. Y. nešė, kad iŠ Dieveniškių 
kui, mūsų brangūs prieteliai! 3-čią $5. Mr. F. Bagdonas, 1641

Buvo labai malonu skaityt Ashburton St., Baltimore, Md.; 
Juozo Pavėsio įvairius aprašy- 4-tą $5. Sesuo M. Cyrilė; 5-tą 
mus šio pikniko reikalu. Dėko- $5. Mrs. Zigmund, Lošt Creek, 
jame Jam už gražias mintis, Pa.; 
daug žmonių sukvietimą ir tik- Windsor House, 
rą nuoširdumą. I 7-tą $5. Mr. J. Cooper, 1214 Pa-

Laikraščiai “Draugas”, “Dar- narna St., Philadelphia, Pa.; 
bininkas”, “Garsas”, ir “Ameri- 8-tą $5. Mr. V. Bielskis, 214 Mo
ka” daug prisidėjo prie pikniko rris St., Philadelphia, Pa. 9-tą Barcys, Kazys Duksa, Vac- 
pasisekimo. Dėkui už dažnus pa- $5. Miss J. Zigmont, 7 Mott St., lovas Biekša ir Stasys Gri- 
garsinimus. Worcester, Mass.; 10-tą $5. Mr. gonis. Dar liko neišvažia-

Brangūs atsilankusieji, Jums W. žemaitis, 1116 Mt. Vernon vusios Monika Kildišytė- 
esame labai dėkingos už atsilan- St., Philadelphia, Pa. |
kymą, palankumą ir aukas. širdingiausiai dėkui visiems, 
Nors toli ir sunku Jums Vilon kurie palankumu, darbais, auko- 
atvažiuot, vienok, nesigailėjot mis bei atsilankymu prisidėjo 
savęs ir nepaisėt nepatogumų, prie šio pikniko Vilos Akademi- 
Didis Jūsų pasišventimas! jos naudai. Karštai melsimės 

Šįmet buvo leidžiama išlaimė- prašydamos Jums palengvinimo 
jimui $100 dovanėlių. Sekantie- kasdieniniuose kryželiuose ir 
ji laimėjo dovanas:

1-mą $50. Sesuo M. Ignata; 2- luose.
V. Mučinskas. rą $10. Mrs. C. Seibert, 1812. Šv. Kazimiero Seserys (Viloje) finis ir jam nereikėjo nie-

nami. Tačiau kokie tie var
gonai buvo, sunku pasaky
ti. Smulkesnių žinių apie

kur išvažiuoti. Taip pat ne-

Švedų Amerikos Linijos Naujas 
Motorlaivis “Stockholm”

“Kungs-(pirtys, gimnastika, ir t. t.
Du maudymosi baseinai kelei- 

lenktyniuo-viams ir vienas įgulai, šeši ke- 
Baltojo švedų leiviniai keltai. Keturi įrengimai

Moderniškasis laivas “Stock- darys maximum jėgą 37,000 
holm” yra 28,000 reg. tonų. Nau- IHP. Yra nuo jūrų supimo pri- 
ja Švedų Amerikos Linijos paži-į laikančios (anti-rolling) tankos. 
ba, nuleista į jūrą geg. 29 d., š. Reguleriam trans-Atlantiniam 
m., Cantieri Riuniti laivų staty-. keliavimui turės vietų dėl 1,300 
bos bendrovės uoste Monfalco-i keleivių; Cabin, Turistų ir Tre- 
ne, netoli nuo Trieste, Italijoj, j čiąja klase. Kruzams sutalpins 

Laivą krikštino Švedijos prin- 620 keleivių. Laivo įgula 600. 
cesė-Ingeborg, dalyvaujant prin- Laive yra 10 denių. Įvairios sa- 
cui Carl, Švedijos ir Italijos di- lės, viešieji kambariai apšviečia- 
denybėms ir Švedų Amerikos Li- mi netiesiogine šviesa. De luxe 
nijos aukštiems valdininkams, kajutės turės privačias veran-į 
bei kitiems įžymiems asmenims das ir beveik visi kiti kambariai 
laivininkystės pasauly, įskaitant yra išoriniai su viena ir dviem 
Axel Johnson, Š. A. L. preziden- lovom. Elegantiški baldai, rūky
tas, G. Hilmer Lundbeck, J. A. mo salionai, bibliotekos, rašy- 
Valstybės linijos vyr. direkto-1 mui kambariai, veranda cafes, 
rius ir G. Hilmer Lundbeck, Jr., kortelių barai ir t.t. Kirpyklos, 
J. A. Valstybėse vyr. vice direk- grožio palociai, krautuvės, kel- 
torius. jtuvai, vietiniam naudojimui ir

Laivas “Stockholmas” bus di- radio telefonai, maudymosi ba- 
desnis ir greitesnis už dabartinį seinai, turkiškos ir elektrikinės 
linijos pažibą, laivą
holm”, pradės plaukioti 1939 m., 
Balandžio mėnesį, 
jant su kitais 
laivyno” laivais, tarp New Yor-, kalbantiems paveikslams rodyti, 
ko ir Gothenburgo. Yra atatin- 400 ind. telefonų vietiniam suši
kamai prirengtas kruzams (pa- kalbėjimui bile kurioj laivo da- 
sivažinėjimams) ir bus tankiai ly. Keleiviai taipgi galės radio 
naudojamas kruzams iš New telefonu susikalbėti bile kurioj 
Yorko į Vakarų Indiją, Pietų A- daly, Amerikoj ar Europoj. Ap- 
meriką, North Cape, Skandina- sauga nuo gaisro, sulyg vėliau- 
viją ir Pabaltos valstybes. | sios mados ir išradimų, ne tik

Laivas “Stockholm” pastaty- sulyg Švedijos ir tarptautinių 
tas iki aukščiausios klasės reikalavimų, bet sulyg naujų A- 
Lloyd’s Register ir British Cor- merikos įstatymų, 
poration Register; jis yra 628 švedų Amerikos Linija palai- 
pėdų ilgio, pločio 82 pėdų ir ko nuolatinį susisiekimą tam 
“gross tonage” 28,000, vandeny New Yorko ir Klaipėdos, per 
bus 28 pėdos. Išorinė išvaizda Gothenburgą. Kelionė praside- 
labai atkreipianti atydą ir di- da ir baigiasi linijos laivais. Nuo 
dingą, nuolaidžios (streamli- Kalmaro ar Stockholmo kelei- 
ned) konstrukcijos, su dviem viai į Klaipėdą vyksta modemiŠ- 
žemais kaminais. Trys atskirai kuoju S. S. “Marieholm”. Tą 
veikianti Diesel motorai, Sult- proga ^'lietuviams teks naudo- 
zerio rūšies, 22,000 IHP, trijų tis šiiio naujuoju švedų Ameri- 
propelerių ir galės nuplaukti a- kos Linijos laivu “Stockholm”— 
pitikriai 19 jūrų mylių į valan- pritaikintu šių moderniškų laikų 
dą. Su pagelbiniais motorais su- keliavimui.

Vilnius — Lenkijos mi-

rolui Skladkowskiui įsa
kius, šiemet ypač daug da
žoma namų ir tvorų.

Vilniuje iki šiol atremon
tuota ir nudažyta apie 200 
namų ir nudažyta 
tvorų.

v •

1.500

Varanavas
LYDOS APSKR.

Išvažiavo Lietuviai Trem
tiniai.

Praplėtus pasienio juos- 
tą, į pasienį buvo priskir
tas ir mūsų valsčius.

Ryšium su tuo, liepos 12 
dieną vietos policija prane
šė Valerijonui Bučeliui ir 
Marijai ir Petrui Vai tūlio-1

tremtinė Elena Lutkevi- 
čiūtė - Duksienė gyvena 
Dieveniškėse, nes ir jų pra
šymas dar neišspręstas, 
kuris nuėjo per Ašmenos 
storastiją pas Viln. - Trakų 
Storastą. Be to, reikia pa
žymėti, kad iš Varanavo iš
važiavo Valerijonas Buče- 
lis.

Visi išvažiavusieji apsi
gyveno Lydoje. Jie jau bu
vo nuėję pas Lydos apskri
ties Storastą pasiteirauti, 
ar galima bus gyventi. Sto
rasta pasakė, kad pasiro
dytų ‘w urzędzie sledczym’. 

jiems pasakė, kad jie 
užsiimtų kuriuo nors dar
bu.

• v

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

6-tą $5. Mr. J. Stengvila, 
Athol, Mass.;

Dieveniškis
AŠMENOS APSKR.

Kas Tremtinių Išvyko 
“Aidas” Nr. 27 įdėjo žinią 

iš Dieveniškių, kurioje pra

valsčiaus ir Vilniaus vaiva
dijos ribų išvažiavo šie 
tremtiniai, buvę lietuviškų 
mokyklų mokytojai ir 
skaityklų vedėjai: Vytau
tas Borisevičius, Kietas Pe- 
siulevičius, Salomėja Bara- 
nauskaitė-Ulazienė, Pranas

Juršienė ir Rozalija Kau- 
kelytė - Žydelienė, nes dar 
nesą išspręsti jų prašymai, 

* kuriuos per Ašmenos aps
krities Storastą yra nu- 
siuntusios Viln. - Trakų 
apskr. Storastai. Šios žinios 

Viflagalio palRimoe—Jūaų-reika- proga reikia pasakyti, kad 
Jums dėkingos, (Pranas Barcys nėra trem-

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Man.

Telefonas 
Woroester, 5-4386

■ ■■ ■ ■
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston




