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Sovietų Rusija, kuri tu
rėjo sutartį su Čekoslova
kija ginti vieną kitą nuo 
užpuolikų, liko izuliuota. 
Didžiosios valstybės visiš
kai nesiskaitė su Rusija. 
Kodėl taip? Dėlto, kad 
šiandien Rusija yra bejėgė. 
Susiskaldymas viduje, ne
leidžia komisarams sustip
rėti. Jie giriasi pasauliui 
savo militare galybe, bet 
kaip reikia tą galybę paro
dyti tai jie sulenda į “krū
mus” kaip tie žvirbliai pa
matę vanagą, rėkia, šau
kia, bet jų balsas nepasie
kia ten kur reikia.
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Osanna Mūšy Eucharisti
niam Karaliui!

Paleido Akmenis Į Nacių 
Vadą

Union City, N. J., spalių 
3 — Vakar čia buvo susi
rinkę naciai, Amerikos Vo
kiečių Volksbundo nariai. 
Jų vadas Kuhn pradėjo 
kalbėti ir girti Hitlerio žy
gius. Bet iš susirinkusios 
minios pasigirdo šūkiai: — 
“Down with Hitler” ir “De- 
port Kuhn”. Tuo dar nesi
baigė. Kada Kuhn nesusto
jo kalbė^s, tai iš minios 
paleido akmenis. Kuhn bu
vo priverstas nutraukti sa
vo kalbą.

Tokiu antgalviu visiems 
Amerikos kunigams Arki
vyskupas J. F. Rummel, S. 
T. D. ir Amerikos Katalikų 
Tautinių Kongresų komisi-1 
ja atsiuntė kvietimą į A- 
merikos Tautinį Eucharis
tinį Kongresą, kurs įvyks
ta mieste New Orleans, 
La., spalių 17—20 d.d., 
1938. Šiuo kvietimu J. E. 
Arkivyskupas duoda leidi
mus kitų diecezijų kuni
gams per Eucharistinį 
Kongresą laikyti šv. mi
šias ir klausyti išpažinčių.

Šv. mišios bus laikomos 
nuo 5 vai. ryte iki 8 vai. r., 
visose New Orleans bažny
čiose, koplyčiose ir miesto 
auditoriujume nuo spalių 
15 d. iki spalių 23 d. i

Į šį kongresą važiuoja 
žmonės iš visos Amerikos.

Čekai Grąžino Karo 
Medalius

ANTRADIENIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.

(Tuesday) SPALIŲ (October) 4 D., 1938 M., Nr. 75. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

i Vokietijos Naciai Čekoslovakijoj 
Anglija, Prancūzija Ir Italija Pritarė 

Vokietijos, Lenkijos Ir Vengrijos 
Siekiams
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Pereitą ketvirtadienį, rėš patikrinti sudarytoji 
rugsėjo 29 d., Muniche, Vo- komisija. Jeigu tik pasiro- 
kietijoje buvo suvažiavę dys aiškiai vokiški, tai ir 
keturių didžių jų valstybių, ■ tuos leis vokiečiu kariuo- 
būtent, Anglijos, Prancū- menei užimti, 
zijos, Italijos ir Vokietijos 
vadai tartis kaip be karo 
išspręsti Vokietijos - Čeko- 

, Slovakijos klausimą. An
gliją atstovavo premieras 
Chamberlain, Prancūziją 

: — premieras Ed. Daladier;
Italiją — pats “duče” Mu
ssolini, ir Vokietiją — dik
tatorius Hitleris. Čekoslo
vakijos, kurios klausimas 
buvo sprendžiamas, neįsi
leido.i
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Dar ne galas. Pagal pasi
rašytos keturių valstybių 
atstovų sutartis, prie ku
rios nebuvo prileista Čeko
slovakija, bendra komisija 
padarys tyrinėjimą, ir plo
tuose, kur gyventojų nusi
statymas neaiškus, kur jie 
nori priklausyti, padarys 
plebiscitą (balsavimą). Tų 
plotų gyventojai turės pa
sisakyti kur jie nori pri
klausyti: prie Vokietijos

Keturios didžiosios vals- ar Čekoslovakijos? Balsa- 
tybės: Anglija, Prancūzija, vimų metu tuos plotus už- 
Italija ir Vokietija susita- ims tarptautinė kariuome- 
rė ir Vokietijos diktato- nė. Balsavimų tvarką nus- 
riaus reikalavimus paten- tatys sudarytoji komisija.

Kai Kurių Vyriausybės 
Narių Pasikeitimai

C

Kaunas, spalių 3 dieną— 
Teisingumo Ministras Ma
siulis paskirtas Valstybės 
Tarybos Pirmininku, Tei
singumo Ministro pareigas 
nerėmė Stašinskas. Kun. 
Mironas be Ministro Pir
mininko pareigų perėmė ir 
Žemėš Ūkio Ministeriją 
vieton Tūbelio, kuris pa
skirtas Lietuvos 
Valdytoju.

Banko

Prague, Čekoslovakija,— 
Spalių 3 — Rudolf Medak, 
Čekoslovakijos legionierių 
prezidentas, kuris su kitais 
kariavo Prancūzijos armi
joje Pasauliniame kare, 
grąžino Anglijos karaliui 
VI Britų tarnybos kryžių, 
kurį jis buvo gavęs už pa
sižymėjimus. Jis pareiškė: 
“Mes jo nebenešiosime 
daugiau”. Taipgi grąžino į- 
vairius medalius ir ženklus 
Prancūzijos ambasadai. 
Visus tuos medalius ir žen
klus čekai legionieriai su
nešė ir sudėjo ant Prancū
zijos ambasados laiptų.

Visoje Čekoslovakijoje 
kilo griežtas pasipriešini
mas Anglijai ir Prancūzi
jai, nes jie žino, kad be tų 
dvieju valstybių pritarimo 
ir sutikimo Hitleris nebūtų 
galėjęs užgrobti Sudetų 
kraštą.

v •

Sudegė 6 Šeimynos Nariai

Kiek laiko atgal į Kauną buvo atvykęs Šv. Tėvo atstovas monsinjoras Arata kino. Pasirašė sekančią su- Kada balsavimai įvyks dar 
susipažinti su katalikų reikalais. Iš kairės į dešinę sėdi: J. E. Monsinjoras Arata, tartį: 
prez. Antanas Smetona ir J. E. Arkivyskupas Juozapas Skvireckas.

Sir Nevile Henderson, 
Anglijos ambasadorius Vo
kietijoj, kuris dabar yra 
keturių didžiųjų valstybių 
komisijos nariu, spręsti 
Čekoslovakijos padalini
mą.

Deep River, Conn., spalių 
3 — Vakar Willis Beck- 
with, 38 m. amžiaus, tėvas 
8 vaikų, atsikėlęs ryte no
rėjo užkurti pečių ir paga
minti vaikams pusryčių. 
Bekuriant pečius eksplio- 
davo ir uždegė Beckwitho 
drabužius. Liepsnos greit 
plėtėsi. Užsidegė ir namas. 
Penki vaikai, kurie buvo 
pirmame aukšte, mirtinai 
sudegė, o trys išsigelbėjo. 
Tėvas mirtinai apdegė. Mo
tina buvo išvykusi pas sa
vo sergančią motiną.

Socialistas Paveldėjo Du 
Milijonu Dolerio

CHAMBERLAIN ŠIAN
DIEN DARO PRANEŠI

MĄ PARLIAMENTUI

Katalikai Stoja į Kovą 
Prieš Komunizmą

Hartford, Conn., spalių 3, 
— Vakar čia prasidėjo Ka
talikiškojo Mokslo kongre
sas. Pradėtas iškilmingo
mis šv. mišiomis Šv. Juoza
po katedroje, kurias cele- 
bravo pats J. E. vyskupas’ 
Maurice J. McAuliffe, ku
rio vadovybėje vyksta kon
gresas. Perduotas specia
lus Šv. Tėvo palaiminimas 
kongresui laike šv. mišių.

Kongrese dalyvauja iš į- 
vairių Jungt. Valstybių 
kraštų katalikų vadai: vys
kupai, kunigai ir pasaulio- 
nys.

Kongreso pradžioje Mgr. 
Joseph M. Corrigan, Kata
likų Universiteto rektorius 
savo kalboje ypatingą dė
mesį kreipė į bedievybės 
plėtimąsi Jung. Valstybė
se. Jis pareiškė, kad komu
nizmas yra didžiausias de
mokratijos, civilizacijos ir 
žmoniškumo priešas. Kata
likai turi priešintis tiems, 
kurie dangstosi demokra
tija ir patriotizmu, o nepri
pažįsta Dievo.

Mgr. Corrigan pareiškė, 
kad katalikų reikalavimas 
yra, kad Dievas būtų indi
vidualiame gvvenime, na
muose, biznyje, valdžioje. 
“Mes atsišaukiame į visus 
vyrus ir moteris, nekatali- 
kus, kain ir katalikus stoti 
į tą žygį”, sako Mgr. Corri
gan.
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Hitleris Su "Garbe" įžengė 
Į Sudėty Kraštą

Vokietijos ir Lenkijos ar
mijos, kaip išbadėję vilkai, 
įsiveržė į Čekoslovakijos 
kraštą, kurį taip lengvai 
leido užimti Anglija ir jai 
pritarė Prancūtfja ir Itali- 

j ja. Džiaugiasi, kad uži- 
| mant nepaleistas nė vienas 
I šūvis. Tik reikia stebėtis, 
I kad naciai nepaleido šūvio, 
kad išprovokuotų riaušes. 
Jeigu riaušės, kur nors bū
tų kilusios, tai naciai būtų 
pasiskubinę apkaltinti če
kus.

Pirmadienio rytą pats 
Vokietijos diktatorius Hit
leris įžengė į Sudetų kraš
tą, sako su “garbe”. Nepa
vydėtina “garbė”, ginklu 
smaugti daug mažesnį už 
save.
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Čekoslovakija bito Viena 
Ginti Savo Žemę

X | | | •• ki ■ ■“ ueti liaunus is viČekoslovakija Nusilenke ruožo nuo spalių i d.
Lenkijai

Kada 
pjaustyti 
tai ir Lenkija įteikė uūi- 
matumą, reikalaudama a- 
tiduoti Tescheno kraštą, a- 
pie 300-ketvirtainių mylių 
plotą, kur gyveną apie 80, 
000 lenkų. Teschen miestą 
nuo Lenkijos skyrė Olsa 
upė per 20 metų. Čekoslo
vakija, nerasdama kitos 
išeities, patenkino ir Len
ki ios groboniškus reikala
vimus. Lenkai, kaip ir vo
kiečiai, veik tuo pačiu lai
ku įžygiavo į Čekoslovaki
jos žemę ir pasiskelbė val
dovais.

Vengrija dar neįsibriovė 
į Čekoslovakiją. Naciai ne
rimsta ir kelia protestus;

I

Hitleris pradėjo 
Čekoslovakiją,

nenustatytas laikas, bet ne
1. Čekoslovakija turi ura- vė!iau. kai lapkričio pabai- 

dėti trauktis iš vokiško goį? slų “etų. Gyventojai galės pasirinkti: persi
kelti į Vokietijai atiduotus 
plotus arba išsikraustyti 
iš jų, ir ta teise galės nau
dotis per 6 mėnesius nuo 
sutarties pasirašymo.

J Naujus rubežius galuti- 
Ao-iVinii na,i nustatys sudarytoji 

a ..|tarptautinė komisija. Jos 
še, nei negali išvežti. Jeigu’ 
gyventojai ar kariuomenė ■ J . . >- .
k, nors išvežt,, tai čeko- “ 
"rngVanaUSybe bUt^asižadaPginti nuo užpui

3. Sudaroma komisija iš j Čekoslovakiją užpuolė ir 
Anglijos, Prancūzijos, Ita- kiti kaimynai priešai, bū- 
lijos, Vokietijos ir Čekoslo- tent, Lenkija ir Vengrija, 
vakijos, kuri nustato sąly- Keturių didžiųjų valstybių 
gas čekams išsikraustyti ir atstovai paskatino Lenki- 
vokiečiams įsikraustyti į ja ir Vengriją pulti Čeko- 
Sudetų kraštą. i Slovakiją, įrašydami su-

Vokietija nuo spaliu 1 d. tartyje, kad Čekoslovaki- 
pradeda laipsniškai užimti jos vyriausybė turi laike 
Sudetų kraštą. Vokietijos trijų mėnesių susitaikinti

2. Pasitraukimas iš vo
kiško ruožo (Sudetų kraš
to) turi būti užbaigtas iki 
spalių 10 d. Čekoslovakija 
ištraukdama savo kariuo
menę, žandarmeriją ir gy
ventojus negali 
jokių įrengimu tose srity-! ?£
se. nei negali išvežti. Jeigu ? ^8A L?

prieš Vengrijos vyriausy- kariuomenė jau užėmė plo- su Lenkija ir Vengrija ir 
bę. kad ji kol kas nešinau- tą 1 ir 2. kurie yra prie bu-i išspręsti geruoju tų dviejų 
doja proga. * " " 1

Suprantama, dėl Čeko
slovakijos padalinimo dau
giausia kalta Anglija, kuri 
saugodama savo interesus, 
privertė ir kitas valstybes 
atiduoti Čekoslovakiją 
“chirurgui” arba kaip kas 
sako “bučeriui”. Rezulta
tas: turtingiausia Čekoslo
vakijos dalis priešų ranko
se.

Čekai Iškėlė Gedulo 
Ženklus

vusios Austrijos rubežiaus, valstybių reikalavimus, 
ir taipgi laipsniškai užima Jeigu to nepadarys, tai ke- 
nlotą 3 ir ketvirta, taip,j tūrių valstybių viršininkai 
kad prieš spaliu 10 d. jau i vėl suvažiuos į konferenci- 
turės visą “vokišką” Sude-lja ir padarys savo sprendi- 
tų kraštą. Kitus plotus tu-Imą.

Philadelphia, Pa., spalių 
3 — Alfred G. Baker Le
vais iš Cambridge, kuris 
kelis kartus buvo socialis
tu partijos kandidatu į 
Massachusėtts valstybės 
gubernatorius, paveldėjo 
savo senutės . du mili jonu 
dolerių, kuriuos ji mirda
ma paliko. Kitus du milijo
nu doleriu gauna jo brolis 
John Frederick Lewis, Jr.

Vadinasi, socialistas, ku
ris ir taip nebuvo skur
džius darbininkas, bet da
bai te>o tikru kapitalistu- 
miWKieriu. Įdomu, ar jis 
tuesMnilijonus paskirs so
cializmo idėjai? Rodos,

Sugrįžęs į Londoną, pre
mieras Chamberlain tuo
jau pasiuntė laišką Pran
cūzijos premierui Daladier, 
užtikrindamas Anglijos 
“draugingus santykius”. 
Spėjama, kad jis tai pada-

Čekai Skaitosi Su Vengrijos 
Reikalavimais

Gen. Franco Atsišaukia Į 
Radikalo Valdžią

Prague, Čekoslovakija,— 
Spalių 3 — Čekoslovakijos 
vyriausybė pranešė Ven- 

H____ J| grijos ministeriui, kad ji
rė, kad Prancūzija jo neį- sutinkanti sudaryti miš- 
tartu už pasirašymą atski- rią čekų-madžiarų komisi- 
ros sutarties su Vokietija. I.ią išspręsti Vengrijos ma- 
Jau nuo seniai pripažįsta- žumos ginčus “taip greit, 
ma, kad Anglija yra gud- 1"': K ”
riausia politikoje. Toii po
litika pasirodė ir šiomis 
dienomis.

Seimas Priėmė Lituanistikos 
insitiuTo Marutą

kam galima1’.
Čekoslovakijoje esą 719, 

000 madžiarų, kurie, Ven
grijos valdžia sako, reika
laują unijos su Vengrija.

Vengrijos užsienių minis
teris sako, kad jis manąs,

Hendaye, Prancūzijos-Is
panijos rubežius, spalių 3, 
— Vakar gen. Franco išlei
do proklamaciją į visus Is
panijos gyventojus, kurioj 
atsišaukia į visus, o ypač į 
Isnanijos radikalų valdžią, 
kad ji pasiduotų ir daugiau 
nebežudytų žmonių. Jis sa
vo proklamacijoje užtikri
na visiems, kurie nėra pa
darę jokio kriminalinio nu
sikaltimo,, laisvę ir nelie
čiamybę. Gen. Franco pra
mato greitą karo užbaigi-

Ne tik Čekoslovakijoje, 
bet ir visame pasaulyj če
kai apsidengė gedulo ženk
lais. Jung. Valstybių did
miesčiuose susirinkę čekai 
su skausmu širdyse svars
tė ir svarsto savo tėvynės 
likimą. Kartu su jais daly
vauja ir kitų draugingų ir 
demokratiniu valstybių at
stovai.

Sekmadienį, spalių 2 d 
Bostone. Faneuil svetainė
je susirinko čekai į savo: 
masinį susirinkimą. Bet jų „ , x.- _■.... ..
sostinės Praguos miesto sauzudyste. į1
tarybos narys. Emmanuel įave : valstybių:
Schlechta dėl širdies skau-' ^ancuzijos, Ita-
smo tame susirinkime ne
galėjo dalyvauti. Tas susi
rinkimas buvo panašus į 
laidotuves. Kalbėtojai vie
nas po kitam pabriežė Bo
hemijos nepriklausomybės 
atgavimą po 300 metų ko
vos.

ČEKOSLOVAKIJA BUVO PRI
VERSTA ATIDUOTI SUDETŲ 

KRAŠTĄ
 «-

Čekoslovakijos valdžia 
šios krizės metu neturėjo 
nė vienos didesnės valsty
bės, kuri ją užtartų ir pa
dėtų apsiginti nuo užpuoli- 

I kų. Vienai išeiti prieš 4 di- 
■ dėlės valstybes, tai būtų

iii jos ir Vokietijos pasira
šytą sutartį, pasižadėda
ma išpildytų jų reikalavi
mus.

taip turėtų padaryti pagal 
socializmo mokslą.

Kaunas, rugsėjo 27 die
na — Seimas priėmė Litu
anistikos Instituto statutą.

kad keturių valstybių vir- mą. Jeigu radikalų valdžia 
šininkai Muniche’e, Vokie- geruoju nepasiduos, tai 
tįjoje, mažumų klausimą ginklu ji būsianti priversta 
jau išsprendė, ir todėl ne- pasiduota^ oi tik) daugiau 
bėra reikalo tartis. žmonių žus kovoje. -žmonių žus kovoje. ->

239 Nauji Atsargos 
Karininkai

Grįžta Lakūnas Šaltenis Ir 
Atvyksta Filmininkai 

Motuzai
Kaunas, Spalių 3 dieną— 

Lakūnas Šaltenis spalių 10 
dieną, o filmininkai Motū-Kaunas, rugsėjo 28 die

ną— Valstybės Preziden- zai su lietuviškomis filmo- 
tas Karo Mokykloje išfcil-mis spalių 5 dieną išva- 
mingai pakėlė 239 kariu- žiuoja iš Lietuvos į Ameri- 
nus atsargos karininkais. Iką.

r
I

Marilyn Meseke iš Ma- 
rion, Ohio laimėjo “Miss 
America” titulą. C

»
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Serga M. Norkūnas
Mykolas Norkūnas iš 

Lawrence’o rašo savo 
draugams į So. Bostoną:— 
“Spalių 1 d., pasiduodu li
goninėn. Prašau pasimels
ti už mane prie mūsų dan
giško Tėvo”.

Prašykime Aukščiausio
jo, kad p. Norkūnas iš- 
sveiktų.

I

Spalių 1 d., apsivedė Vįk-j 
toras J. Dragūnas su Pau-' 
liną Čiteikaite, gyv. 127 C 
St. Liudijo Jonas Januške 
vičius ir Valerija Čiteikai
te.

ŠLIŪBAS

KRIKŠTAS

Spalių 2 d., tapo pakrikš
tytas sūnus Vincento ir 
Marijonos (Urbelionytės) 
Grimes vardais Vilimas 
Jonas. Kūmai buvo Juoza
pas Jogminas ir Alena Jog- 
minaitė.

KUN. JONAS BALKONAS,

Eftturfastingas 
Susirinkimas*

Lapkričio - Nov. § A ..
Registracijos ceutralinis

Hali Annex, Čotirt Sguąre, 
Bostone, kuris yra atdąrąs 
nuo Rugs.-Sept. F 
spalių - October 19.

Valandos j * 
pradedant spalių 5 d. iki1 
spalių 19 d., yra sekančios:; 
nuo 9 vai. ryto iki lOvąl. 
vakare.

Yra įsteigtos ir kitps re
gistracijos stotys, atdaros 
spalių 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 
kurių valandos yra nuo 6 
vai. vakare iki 10 vai. nak
ties. Šios stotys .randasi 
kiekvienam warde, arti 
jūsų gyvenamos vietos. Pa
vyzdžiui, So. Bostone,

ofisas randasi 111 ČįtyMr

turi maždaug tą patį idea
lą. Sveikinimo kalbą pasa
kė kleb. kun. P. Virmaus
kis, p. M. A. Norkūnas, ir 
stud. Julius Kiškis.

Vakare įvyko puikus ban
kietas.

Daug kredito ir padėkos 
priklauso p. Nevierienei, 
kuri rūpinosi ir gamino 
valgius ir viską taip pui
kiai suruošė. Jai pagelbėjo 
Vytės: Ono Razvadauskai-i 
tė, J. Norinkevičiūtė, F. 
Grendelytė, ir prie stalų 
patarnavo Pr. Šidlauskai
tė. Gaila, kad dėl potvynių 
ir audros negalėjo į suva- 

, žiavimą atvykt Athol ats
tovai, nes norėjome ir mes 
Bostoniečiai parodyti, kad 
turime gerą šeimininkę, 

i kuri iškepa skanius val- 
igius. Po bankieto, links- 
1 mai grojo orchestra, ir de
legatai nenorėjo skirstytis 
į namus. Visi buvo labai 
patenkinti South Bostono 
L. Vyčių 17-tos Alg. kuo
pos vaišėmis. A. E. L.
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iąre,
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šiame ofise,

Ward 6 registracijos ofi
sas yra Parkman School 
name, W. Broadway, tarpe 
B įr C gatvių. Antra šio 
paties wardo stotis yra 
Lincoln School name, E. 
Broadway ,arti K gatvės.

Ward 7 stotys yra So. 
Boston High School name, 
Thomas Park ir Russell 
School name, j

N. A. VYČIŲ APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

kuris įvyko pereitą sekma
dienį, South Bostone pa
vyko. Buvo susirinkę virš 
80 delegatų ir svečių. Pra
nas Razvadauskas, Apskri
čio pirmininkas ir South 
Bostono Vyčių kuopos pir
mininkas, daug rūpinosi, 
kad suvažiavimas pavyktų. 
Labai interesingą paskaitą 
skaitė stud. Skirius. (Tel
pa šiame “Darb.” numeryj'

Thomas Park ir Russell * . J ~ ‘
School name Columbia Kunigų Vienybės Pirmininkas ir Maspetho lietuvių 
Rd., arti Dorchester avė. parapijos klebonas, spalių 9 d. atvyksta pas kleb. kun. 

Kitų wardų balsuotojai, P. Virmauskį ir vakare, So. Boston High School audi- 
norintieji sužinoti savo re- tori joj pasakys kalbą. Kun. J. Balkūnas tik pereitą mė- 
gistracijos stotį, nueikite' 
prie bile kurios mokyklos 
durių, ar kįtų svetainių, 
kuriose buvo laikomi bal
savimai, ir ten rasite iška
bintus stočių sąrašus, pa
rodančius jūsų wardo sto
tį ir valandas registravi- 
muisi-

Visos registracijos stotys 
užsidaro 19 d. spalių, 10 

tuvė respublikonė laimėjo vai. vakare. Todėl nepa- 
rinkimuose. Rap. mirškit iki šio laiko užsi-

-------------- registruoti, nes vėliau to 
NORVVOOOO IR NASHUA padaryti negalėsite ir ne- 

CHORAI ATVYKSTA | galėsite balsuoti. Kas ne- 
OPERETĘ---------- dalyvauja balsavimuose,
----------- tas yra bevertis pilietybės 

atžvilgiu. Visi atlikit savo 
pilietiškas pareigas — re-

Adv. Susanne Shallna, 
paskutiniuose rinkimuose, į 
kurie įvyko rugsėjo 20 d., j 
tapo išrinkta Respubliko
nų delegate į Massachu
setts Valstybių Seimą, 
kurs įvyks antradienį, spa
lių 4-tą, Tremont Temple, 
Boston. Tai vienintelė lie-

Garsi operetė “Mikado”

• v

rikosSi^LietuTOsUunfmaš kUrią u UVaidinS gistruokitės’ir balsuokite.
rikos ir Lietuvos jaunimas, parchQras> spalių 26 die- 5 » Bronius Petruševičius.

nuo

DAKTARAI
___________________________________________________________________________

' ’ ’ ų MI •

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 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

ĮVAIRŪS skelbimai
PAIEŠKAU į restoraną mote-, 

ries virėjos. Darbas pastovus. 
Duodame ir kambarį. Atsišauki
te tuojau: 161 Green St., Jamai- 
ca Plain, Mass. Telefonas Jam. 
4897. (Savininkas yra lietuvis). 

(30-7)

I ną, So. Boston High School 
auditorijoj, sutrauks žmo
gių iš visos Naujos Angli-: 
jos. ,

Keli choristai, pereitą; 
savaitę nuvažiavo į Nor- 

j woodą užkviesti Šv. Jurgio 
par. chorą. Jie ten buvo 
priimti su didžiausiu 
džiaugsmu ir rankų ploji-į 
mu. Kada choristai paąiš-Į 

■ kino ko jie atvyko, tai 
i Norwoodo choras, su savo i 
vadu muz. Šlapeliu, paėmė! 

! 25 bilietus. Taipgi kun. 
i Kneižis su malonumu sto
jo į rėmėjų eiles.

Tas pats įvyko ir Na
shua, N, H. Kūn. Dr. Bru
žas priėmė kvieslius su 
malonumu ir paėmė kiek
vienam savo choristui bi
lietą. Paėmė 35 bilietus ir 
stojo į rėmėjų eiles. Dė- 
kuojame abiem choram ir 
klebonam. Taipgi tariame 
ačiū ir visiems kitiems, ku
rie parodo mums tokį dide
lį palankumą. Lauksime 

. visų atvykstant į “Mika
do”. Choristas.

Kur Ir Kada Reikia
Registruotis

Bendras PoRljnk 
Susirinkimas

Sekmadienį, spalių 9 d, 
2 vai. p. p. Stepono Dariaus 
Posto Amer. Legijono sve
tainėje, C ir Broadway į- 
vyks visų draugijų, klubų 
nis susirinkimas į kurį 
nuoširdžiai kviečiame

•5

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass,

nesį sugrįžo iš Vilniaus krašto, kur patyrė pavergtųjų 
lietuvių gyvenimą. Taipgi lankėsi Lietuvoje ir kituose 
Europos kraštuose.

Tą pačią dieną, 3 vai. po pietų, kun. J. Bąlkūnas, 
kviečiamas kun. J. Vaitekūno, sustos Providence, R. I. 
ir dalyvaus Sutvirtinimo Sakramento iškilmėse. Iš Pro
vidence kun. J. Vaitekūnas atveš kun. Balkūną ir abu 
svečiai pasakys kalbas Federacijos skyriaus parengi
me.

skaitlingai atsilankyti. Da
lyvaus ir Jack Sharkey.

Bronius Petruševičius 
ir pavienių veikėjų politi-

Aršiam Katalikybes Priešui 
Nukirto Kalių

namo ir pažymėjęs, kad jo 
vaikas galėsiąs mokytis 
lietuviškoje mokykloje.

Barauskas grįžo namo ir 
dabar laukia deklaracijos, 
su kuria jis galėtų savo 
vaiką leisti į Vytauto Di
džiojo gimnaziją.

Sekmadienį, spalių 2 d.,j K. Barausko žygis pada- 
po pietų, W0RL radio sto-: ręs lenkų įstaigoms didelio 
ties vyriausias vedėjas p. ! įspūdžio ir kalbama apie 
W. Court Tteat, gavęs dau- reikalą palengvinti lietuvy- 
gybę pro tešlų ir reikalavi- j 
mų telegramais ir laiškais,; 
kad nutrauktų “teisėjo”; 
Rutherford kalbą per ra
dio, kalbą nutraukė ir pa
reiškė, kad jis pripažįstąs 
laisvę žodžio, bet turi būti 
rubežius. Jis tą rubežių pa
darė, ir už tai susilaukė 
daug pagyijpių, 

bes pažymėjimų išdavimą.
Tsb.

Baigė Vilnijoje Lietuviški) 
Mokyklų Uždarinėjimą

Okupuotoje Lietuvoje
Vilnietis Keliavo Pėsčias 
450 Kilometrų Dėl Lietuvy

bės Liudymo

Vilniaus ir Švenčionių 
l lietuvių švietimo draugijos 
prieš keletą metų turėjo a- 
pie 200 lietuviškų pradinių 
mokyklių. Paskui palaips
niui lenkų valdžios įstaigos 
tas mokyklas uždarinėjo, 

___ ____ _  naikino. Šį rudenį, kaip 
tuvių gimnaziją Vilniuje, praneša vilniečių spauda, 
tačiau visos jo pastangos 
gauti iš Voložino apskrities 
įstaigų atitinkamą pažy
mėjimą, kad vaikas galėtų

mas savo vaiką leisti į lie-

I 
I

Vilniaus krašto lietuviai, 
norėdami leisti savo vai- lankyti lietuvišką mokyk- 
kus mokytis į lietuvių Vy- lą, vis būdavo be pasekmių. 

Į tauto Didžiojo gimnaziją, Negalėdamas iš vietos len- 
turi iš atitinkamų adminis- kiškų įstaigų gauti pažy- 
tracijos įstaigų gauti pažy-(mėjimo, jis atitinkamu pa-i 
mėjimus, kad jų vaikai yra reiškimu kreipėsi į aukš- 
lietuvių tautybės. Deja, to- tesnę valdžią Varšuvoje.

Kadangi jau vėl artinosikie pažymėjimai labai sun
kiai gaunami. Tačiau dau- mokslo metai ir

Piliečiai, kurie nesiregis- 
travo prieš nominacinius 
balsavimus ir nedalyvavo 
nominacijų rinkimuose, 
privalo dabar užsiregis
truoti, kad galėtų balsuoti; 
ateinančiuose rinkimuose

v •

Pirmadienį, rugsėjo 26, š. m., 
7:30 vai. vakare, Darbininko 
namn salėje, įvyko Darbininko 
Metinio Baliaus reikalu susirin
kimas. Į susirinkimą atvyko visi 
Katalikiškos Spaudos Rėmėjai 
bei Darbininko prieteliai.

Susirinkimą atidarė su įžangi
ne kalba Darbininko Adminis
tratorius p. Antanas Peldžius. 
Paaiškinęs susirinkimo tikslą 
siūlė susirinkusiems išrinkti pre
zidiumą ir Komisijas.

Susirinkimas vienbalsiai iš
rinko į Baliaus Prezidiumą ir 
Komisijas sekančius asmenis:— 

PREZIDIUMAS —
Pirmininkas — A. F. Kneižys, 

I Vice-Pirm. — V. Savickas, 
U Vice-Pirm. — O. Siaurienė,

Sekretorius — J. Kumpa.

KVIETIMO KOMISIJA — 
Felicija Grendelytė, 
Antanas Peldžius, 
Ona Ivaškienė.

PROPOGANDOS KOMISIJA — 
Alekas Ivaška,
Pranas Razvadauskas.

SPAUDOS KOMISIJA —
Stasys Griganavičius, 
Antanas Peldžius, 
Antanas Zavetskas.

PRIĖMIMO KOMISIJA — 
J. Puodelienė, 
M. Vencius 
V. L. Palionis, 
p. Smilgienė, 
B. Žilienė, 
F. Grendelytė, 
M. Tuleikytė.

ŠOKIŲ KOMISIJA — 
Inž. Jonas Jasionis, 
St. Griganavičius, 
O. Tuleikytė.

BIZNIO KOMISIJA —
H. Plekavičius, 
B. Žilienė, 
p. Rodaitis, 
p. Smilgis.

VAŽIUOKITE
LIETUVON t 

Per 
'DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

TLL-HBQ/TOn 2680.
-----------------------------

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

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.

lenkai galutinai baigė lie
tuviškų mokyklų uždarinė
jimą.

Vilniaus lietuvių ląikraš- 
j tis “Aidas” rašo, kad per
nai šiuo laiku Švenčionių 

(“Rytas” dar turėjo moky
klas Švenčionyse, Taujė
nuose, Kukiškėje, Ivanė- 
nuose, Aųčinoje ir kitur. 
Pereitais mokslo metais 
Švenčionių “Rytas” buvo

I

uždarytas ir valdžios pas- Kiai KžtLtiiauu. uau- uiunoiu mcun 11 atsakymo i,-i ®. . j j-j t I-* x. i > - kirtas kuratorius pradėjogelis lietuvių daro didelių iš Varšuvos jis nesulauke, ... va]dvbog Pe-
(pastangų tokiems pažymė-^utarė pate nuvykti į Var- metais Vilntaus A-
jimams išgauta šiuo žvilgu suvą. Jis nutarė eiti j Var- dos Mokykių Kurat0. 
sniu savo žygiais ypatin- suvą pėsčias tuo noreda-^« pareikaia^o iš mokyk. 
gai pasižymėjo vilnietis, mas atkreipti lenkų valdi-, 1t,\Xininkn išnildvti k»i 
lietuvis, .
gyventojas, Konstantinas' mą gauti teisę vaikui mo- 
Barauskas. Jis yra kuris, kyti lietuvių gimnazijoj, 
laikas daro žygių, norėda-

vuuicus vajui- J avinink0 įšpildyti kaį
Lazdunų kaimo ninku demesj J savo troški-.^ reikalavimus, de-

lX»O«S0OC%30CKX

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609£

LAIMĖJIMO KOMISIJA —
E. Marksienė, 
V. Savickas, 
A. Peldžius, 
Valerija Javarauskaitė.

TIKIETŲ KOMISIJA — 
A. Peldžius, 
V. Valatka, 
M. Tuleikytė, 
A. Janušonis, 
J. Juška, 
A. Sanda, 
V. Remeika, 
A. Zaletskas, 
Pr. Tuleikis,
J. Dilis, 
p. Gailiūnienė, 
p. Grigaliūnas,
K. Neuronis, 
A. Pinelis, 
V. Kališius, 
K. Rusteika, 
J. Korsiukas, 
J. Siauris,
A. Janušonienė, 
P. Juškienė,
B. Cūnienė, 
D. Januškevičienė, 
A- Gaputis, 
P. Bukata, 
J. Jeskevičius. 
(Komisijoms palikta 1

kviestis į talką ir daugiau na
rių).

Išrinkus prezidiumą ir komisi-1 
jas pirmininkas p. A. F. Knei
žys paaiškino, kad čia pat yra 
laiškai draugijoms ir buvo pra
šomi visi atstovai pasiimti laiš
kus ir juos draugijose įteikti bei 
žodžiu paremti ir jas pakviesti 
dalyvauti Darbininko Metiniame 
Baliuje, kuris įvyks spalių 29, 
7:30 vai. vak. š. m. Eikš Ball
room salėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass.

Nutarta sušaukti dar vieną 
susirinkimą, gi jeigu būtų reika
las ir daugiau. Palikta prezidiu
mo nuožiūrai.

Susirinkimas baigėsi pakilu
sioje nuotaikoje ir visi pasiža
dėjo padirbėti Baliaus pasiseki
mui. Rap.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

teisė

» Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

1 » r

auk-

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

Apskaitliaviniai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
-JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadway, So. Boston
damas jam 1932 metų įsta- 

'tymo. Ar “Ryto” kurkto
ji rius stengėsi patenkinti 
" švietimo valdžios nurody- 

į mus — nežinome. Tiek tik 
i žinome, kad švietimo val- 
I džia visoms lietuviškoms 
“Ryto’ mokykloms Šven
čionių apskrity pranešė, 
kad jos nuo kitų mokslo 
metų pradžios negalėsian
čios veikti, nes jos reikala
vimai nebuvo išpildyti. Da
bar Švenčionių “Rytui” 
neliko jau nė vienos moky
klos, neturi jų ir Vilniaus 
“Rytas”; vadinasi šiuo me
tų abu “Rytai” paliko visai 
be mokyklUfTb

Parduodu Overglobe ir kitų iMir- 
bySčių čeverykus: vyrams, 

moterims ir vaikams.Vieną dieną, prisidėjęs į; - 
krepšį maisto, Barauskas - 
išsileido į apie 450 km. 
lionę. Po savaitės laiko jis'v9 
jau buvo Varšuvoje, ieško
damas teisingumo.

Varšuvoje Barauskas 
I kreipėsi pas tautybių vir- 
Įšininką, prašydamas atsi- 
i žvelgti į tai, kad jis nori 
savo vaiką mokyti gimtąja 
kalbą ir dęl to prašo atitin
kamo pažymėjimo, kokio 

Vyį«tQS,sa- 
noHIinj y r 
ų sicyriaus virši-

V •

IĮ Peter's Boston St. Garage 
Ir Gasofine Station

119 Boston St.,
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus. \,f
Peter Pilvinis, Sav.

j
V1V

Tautybių skyriaus virži- 
.grįžti3SS9GK3O00C

“Kultūros” Draugija kol 
kas turi dvi pradžios moky
klas Vilniuje ir Pašaminės 
kaime.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORĘ, Md. 

elephone Plaza 8595 
mocinai dėl visokių reikalų.

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

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



d., 1938

“puikias pastangas” už tai
ką.

{VAIRIOS žinios
Karalius Giria Premiero 

žygi
šalių lietuviški laikraščiai 
tą pačią dieną galės gauti 
žinias iš Lietuvos. Dabar 
užsienių lietuvių laikraš-

spa-;čiai žinias iš Lietuvos te- 
1* _ J ■ .L JV ui

Londonas, Anglija, 
lių 3 — Anglijos karalius gali paduoti savo skaityto- 
atsišaukė į visus savo pa- iams. gerokai pavėluotas, 
valdinius, įsakydamas lai- Telegrafu žinių perdavi- 
kytis šaltai šiose kritingo- mas labai brangiai kaštuo
se dienose. Jis taipgi užgy-'ja; brangus žinių siunti- 
rė premiero Chamberlaino mas ir oro paštu, ir vis vien 

----------------------------4.--------------------- ..x ne įaip jau greitai pasiekia 
adresatus. Platesniems ra
šiniams siųsti tenka nau
dotis paprastu paštu, o to
kiu keliu korespondencijos 
persiutimas ilgai trunka.

Todėl naujosios radio 
stoties pastatymas Lietu
voje bus labai reikšmingas 
'ir užsienio lietuviams.

Normalus stoties neša
mosios bangos galingumas 
bus 60 kilovatų; be to, bus 
atsarginiai įrengimai, ku
rie leis, reikalui atsitikus, I 
stoties galingumą padidin- Į 
ti iki 120 kilovatų. Toks 
stoties galingumas yra vi
siškai pakankamas ir ji 
kaimyninių stočių nebus 
nustelbiama.

Stoties statyba atiduota 
anglų firmai Standart Te- 
lephones and Cables Ltd. 
Firma stotį apsiėmė pasta
tydinti iki ateinančių me
tų rudens už apie milijoną 
litų. Ta suma firmai bus 
sumokėta per trejus me-

_ *

Lietuvos Radio Girdės 
Amerika

Dabartinė Lietuvos radio 
stotis JCaune buvo pastaty
ta 1925 metais. Tada ši sto
tis buvo pavadinta galingą
ja, nes ji buvo viena stip-j 
riaušiųju Europoje. Be- ■ 
rods, radias daro nuolatinę i 
ir didelę pažanga, ir todėl; 
per kelioliką metų Kauno 
galingoji stotis pateko į 
silpnųjų eilę. Rusai, lenkai 
ir vokiečiai pasistatė ga- i 
lingesnių stočių, kurios! 
kauniškę nustelbė.

Jau senai buvo jaučiamas 
reikalas arba Kauno radio 
stotį sustiprinti ar pastaty
ti visai naują stotį. Tačiau 
metai iš metu šis reikalas! 
buvo atidėliojamas. Per tą 
laiką lenkai pastatė Vilniu
je naują didele stotį, taip 
pat rusai užbaigė savo sto- • tus. 
čių statvbas. Dabar jau y- 
ra paaiškėję, kokia reikia 
Lietuvai turėti radio stotį 
kad ji kaimyninių stočių 
nebūtų nustelbiama. Taigi, 
šiemet imtasi pertvarkyti 
Lietuvos radio reikalus. 
Nusistatyta pastatvti nau
ja, didelę, modernišką ra
dio stotį, kuri atitiktų da
bartinės radio pažangos 
reikalavimus.

Vyriausybė jau priėmė į- 
statyma naujai radiofuzi- 
niai stočiai pastatvti. Sto
tis statoma ties Babtais, 
Juodoniu ir Sitkūnų kaimų 
apylinkėse, apie 15 km. 
nuo Kauno. Stotis bus kiek 
toliau nuo Kauno, kad jos 
veikimui netrukdvtų įvai
rūs elektriniai įrengimai, 
kurie yra mieste.

Numatyta prie stoties į- 
rengti radiofinini siųstuvą 
su nukreiptomis į Ameriką 
ilgomis ir trumpomis ban
domis. Šį siųstuvą įrengus. 
Lietuvos radio programos 
galės būti klausomos ir 
Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. Ypatingai radiofi- 
ninis siųstuvas galės pasi
tarnauti užsienio lietuvių 
spaudai. Amerikos ir kitų

Valstybės radiofonas 
Kaune netrukus statydin- 
sis patalpas, kurios leis ra
diofonui išplėsti ir patobu
linti radio tarnybą. Tsb.

Lietuviški Paršeliai Sukėlė 
Sensaciją

Nr.“Kurjer Wilenski” 
232, vm. 25, rašydamas a- 
pie Karaliaučiaus mugę, 
keletą žodžių tarė ir apie 
Lietuvos paviljoną. Girdi, 
didžiausią sensaciją mugė
je sukėlusi porelė iškeptų 
lietuviškų paršelių, šauniai 
stovinčių ant trumpų kojy
čių. Vokiečiai liečią juos 
pirštais. Susirenkančios 
minios žmonių. Visi žiūri į 
juos, kaip į kokį stebuklą.

Toliau rašo autorius, jog 
jis nežinąs, kaip ilgai ši mi
nia stovėsianti prie išstaty
tų žalių obuolių ir prie ke
lių kapų kiaušinių, parvež
tų iš Lietuvos.

Taip pat didelį dėmesį su
kėlęs mažas fontanas, ku
rio dugne plaukioją keletas 
vėžių.

v •
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Civilės aviacijos viršininkai po apsilankymo pas prezidentą Baltuose Namuo
se, Washington, D. C.

P. Pakštiranka

Skrajojanti Taika
Kam patinka, tasai taiką 
nūn linksniuoja visą laiką. 
Sukdamas kaimynui sprandą 
daro... taikos propagandą.

Jei kaimynas tik bagotas, 
tai dalija jį įšmotus.
Vienas griebia, kits palaiko, 
na ir taip išgelbsti taiką.

O jeigu kam pikta būna, 
toksai kopia į tribūną, 
spiaudo, kolioja ką nori, 
kad... taika būtų padori.

Taigi dabar su ta taika 
elgias kaip su mažu vaiku.
Lupa diržu susirietę 
ir vis liepia jai tylėti.

Taika bastosi po svietą 
ir neranda savo vietos.
Ją turtum gatvės merginą 
kas panori, tas kankina.

Čermberlenas sugalvojo 
suvaidint taikos herojų. 
Įsisėdo {lėktuvą 
ir kur reikia — ten pribuvo.

O su juo skraidinta taika 
negalavo visą laiką.
Sakė, kad jai galvą skauda 
ir be galo esą griaudu.

Ir ji neišėjo sausa, 
nes jos vargšės nieks neklauso 
Davė migdančių miltelių... 
Taip pasiekė galą kelio.

Nė toliau jos nieks neklausė, 
kur jai išeitis geriausia. 
Liepė jai ramiai sėdėti 
ir dar kaukę užsidėti.

Ak, taika, taika, taikelė 
tau į žandą kožnas skelia. 
Ką panori, tą apspardo 
ir vis gražiu tavo vardu. “S;
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Darbininko" Baliaus Rėmėjai;

Baigdamas, straipsnio 
autorius pažymi, jog ir 
Lenkija galėtų atsivežti 
daug daugiau vėžių, negu 
konservų dėžučių.

Konflikto Atveju Lietuva 
Laikytųsi Neutralumo

Kaunas, rugsėjo 29 die
ną — Lietuvos Vyriausybei 
nusistačiusi išlaikyti neu-J 
tralumą eventualaus tarp
tautinio konflikto atveju.

ADF Atnaujina Kovę

Kaip yra skelbiama, “Darbininko” metinis balius 
įvyks šio mėnesio 29 dieną, Eikš Ballroom, Cambridge, 
Mass. Rengimo įvairios komisijos nenuilstančiai dar
buojasi, kad šis balius būtų vienas sėkmingiausių. 
Kaip atrodo, kad jis tokis ir bus, nes kiekvieną dieną 
pribūva naujų rėmėjų. Pereitą savaitę pribuvo šie: 
Kun. Ig. Zimblys, Phila. Pa..................
Mr. J. Barolis, Hartford, Conn..............
Kun. Dr. J. Starkus, Newark, N. J.......
St. Mockus, So. Boston, Mass..............
Pr. Tuleikis, So. Boston, Mass..............
Kun. M. G. Sioux City, Iowa................
Kun. A. Ežerskis, Wilkes-Barre, Pa. ... 
Kun. J. J. Šlikas, Sheboygan, Wis. ... 
Kun. S. Kneižis, Norwood, Mass...........
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y...........
Kun. M. J. Urbonas, Du Bois, Pa...........
Kun. J. Balkūnas, Maspeth, L. I., N. Y. 
A. Peldžius, So. Boston, Mass..............
St. Griganavičius, So. Boston, Mass. ... 
A. F. Kneižys, Norwood, Mass..............

Baliaus rengimo komisija nuoširdžiai dėkoja rė
mėjams už paramą.

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

vo, tarytum jis niekados 
nebūtų buvęs pagamintas. 
Taip pat auksas laikomas 
žuvusiu ir grožio daiktuose 
esąs, nes auksas, kuris nei
na Į apyvartą, aplamai nė
ra didelės vertės. Gana 
daug aukso yra paslėpta 
žemėje, ypatingai Indijoje, 
kur tikriausias bankas yra 
laikomas tiktai žemė. Nuo 
1493 metų viena šeštoji vi
so pasaulio aukso yra nu
plaukusi į Indiją. Ir visa ši
ta dalis ne kur kitur atsi
dūrė, kaip tik žemėje. Taip 
pat auksas žūna ir nusi- 
vartodamas. Pavyzdžiui, 
neseniai Jungtinių Valsty
bių buvo parsivežtas dide
lis aukso kiekis, kurio ver
tė siekė 315 milijardų fran
kų. Nors auksas buvo rū
pestingai pervežamas, bet 
vis dėlto pasirodė, kad jo 
.vertė sumažėjo ant trijų

Chamberlaino * Nacių Sutar
tį Kritikuoja Parliamentas

Sovietai Pasieniuose 
Degina Miškus

runa didelis, vis dėlto abe- vertė sumažėjo ant trijų 
jojama, ar tikrai ją nėšio-milijonų frankų, nes dalis 
jęs Etiopijos imperatorius, aukso nusitrynė ir pavirto 
Galų gale buvęs atsiklaus- į dulkes, 
tas Hailės Selassies ūkve
dys, kuris nei nepatvirtino 
nei neneigė, ar tikrai ta ka
rūna yra buvusi negaus. 
Negaus ūkvedys visiškai 
neatsako į klausimą dėl tos 
karūnos, tartum visai ne
suprastų, kas jo klausia
ma.

v •
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Lenkai Dancige Sulyginti Su 
Žydais

Buvęs Dancigo Vyskupas 
Apsigyveno Lietuvoje

Kaunas — Buvęs Danci
go vyskupas graf. 0‘ Rour-Houston, Texas, spalių 3, 

— Amerikos Darbo Fede
racijos taryba savo rapor
te atsišaukė į 58-jo seimo 
atstovus, kad jie atnaujin
tų akciją prieš Darbo San- Pagirio dvare, pas savo gi- 
tykių Tarybą ir CIO. Gai- minaičius. Dabar jis pakel
ia, kad darbinink j vadai be 
kovos negali susitarti.

*V. JONO EV. BL. PA*ALPIN£8 

DRAUGIJOS VALDYBA

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi skelbkit® “Darbininke”.

Draugijų Valilyby Adresai

Dar Viena Italų Priemonė 
Prieš Nevedusius

Laisvame Dancigo mies
te įsigalėjus naciams, len
kams jau ne taip lengva, 
kaip seniau buvo. Paskelb
ta spaudoje, kad lenkai da
bar ten traktuojami lygio
mis su žydais — jie boiko
tuojami ir prie juos veda
ma smarki propaganda.

Varšuvos koresponden
tas praneša dienraščiui--- r----------- ---------- ---

■ kas, dėl nacionalsocialistų Į News Chronicle, kad naciai 
intrygų turėjęs pasitrauk-' skubiai ginkluoja savo ša- 
ti iš Dancigo, apsigyveno,• ’ • I

I

Užsienio spaudos žinio
mis, Italijos ministrų tary
ba nusprendė, kad nevedę 
valstybės tarnautojai, ku
riems bus sukakę 30 metų 
amžiaus, ateityje visiškai 
nebebūtų pakeliami tar
nybos laipsnyje, kol neap
sives. Be to, kiek valdinė
se, tiek ir privačiose įmo
nėse uždrausta laikyti dau-

tas į titul. arkivyskupą.

Kiek Pasaulyje Yra Aukso

lininkus Dancige. Varšuvo
je skelbiama, kad per vieną 
tiktai savaitę įgabenta į 
Dancigą 30.000 šautuvų ir 
400 kulkosvaidžių.

Naciai ketina sudaryti 
Dancige armiją iš 25.000 
kareivių. Nuo sausio mėn. 
Dancigo jaunimą lavinaPrancūzų laikraštis “Pa

ris Soir” duoda įdomios in-' specialiai atkviesti į Danei- 
formacijos apie tai, kiek gą vokiečiai karininkai. A- 
iki šiol pasaulyje yra paga- pie 5.000 jaunuolių iš Dan- 
minta aukso. Per 5000 me- cigo dalyvauja dabar Vo- 
tų žmonija yra pagaminusi kieti jos manevruose, 
už 1.400 milijardų frankų: 
aukso. Auksas jau seniai 
buvo žinomas. Auksą jau 
kasė ir senovės egiptėnai.
Bet jų pagamintasis 950 
milijardų frankų vertės Kaunas, rugsėjo 27 die- 
auksas nuėjo niekais. Dide- — Vyriausybė pratęsė 

. metams užsienio valiutos

Pratęstas Valiutos Operaci
joms Tvarkyti įstatymas

.------- --------- ---------------- --------------- * —---------- Į AUILocLS Uucju 111CA.CL1O. VIUC"

giau kaip po 10% moterų ig aukso dalis buvo suvar- ..
tarnautojų iš viso tarnau- tota egiptėnų architektu- operacijoms tvarkyti Įsta-
tojų skaičiaus.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

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

TeL So. Boston 1298
Vice-Pirm. — Ona Venlenė,

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

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

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

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

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

Kasos OI.—Marijona Aukštikalnienš, 
111 H St. So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

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

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

Prot Rait 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, Mase.

Maršalka, Jonas Zaikis.
7 Wlnfield St, So. Boston, Mase.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vaL po pietų, Parapijos salėj, 492 
E. 7th St, So. Boston, Mase. '

roję ir pramonėje.
Ne tik egiptėnai suvarto-

Negaus Karūna Parduodama jo daug aukso, bet taip pat| 
------------- j ir romėnai. Taip Romos 

Londono Tyndallio auk-Kapitoliaus stogas buvo 
šakalio prekylangyje jau auksu dengtas. Ninevijos 
kuris laikas yra išstatyta šventykloje buvo 3 aukso ,

..... .. ...........  ■ “ ■ ■ ™ ■ ■ ■ ■ ■ M ■ ■■ ■ V V — —* ■■■ ■ ** • 

su 718.....brangakmenių.-000 frankų. Taip pat seno-
Auksakalys įtikinėja, kad vės amerikiečiai savo šven-1 
čia esanti buvusio Etiopi
jos imperatoriaus karūna. 
Tyndallis sakosi nepar- 
duosiąs tos karūnos pigiau 
kaip už 500 svarų sterlin
gų. Susidomėjimas ta ka- vės laikų auksas dabar žu-

tymą.

Pasmaugė Buvusi Žymų 
Komunistą

Lenkijoj vienoje važiuo- 
____ __________________________ „__ jančio traukinio kūpėję bu- 

didelė auksinė karūna net elniai. Jų vertė buvo 1.950. vo pasmaugtas ir pro langą 
išmestas savo laiku garsus 
komunistas Rosentalis. Jis 
neseniai buvo paleistas iš 
kalėjimo, kur turėjo atlik
ti bausmę už komunistinę 
veiklą. Išėjęs iš kalėjimo, 
jis pareiškė norą iš komu
nistų partijos išstoti.

tykias puošė auksu. Peru 
Saulės šventykla turėjo au
kso už 6475 milijonus fran
kų.

Be abejo, visas tas seno-

Prancūzų laikraštis “Ti- 
mes” skelbia savo kores
pondentų pranešimus iš 
Helsinkio, Stokholmo, Ta
lino ir Rygos, kad sovietai 
išilgai Suomijos, Estijos

Londonas, Anglija, spa
lių 3 — Šiandien susirinko 
Anglijos parliamentas, kur 
premieras Chamberlainas 
gyvu žodžiu išdavė savo ra
portą iš konferencijos Mu- 
nich’e, Vokietijoj ir paaiš- sienų degina miškus ir pel- 
kino sutarties punktus. O- kės 25 kilometrų platumo 
pozicija smarkiai puolė juostoje. Tai daroma vyk- 
Chamberlainą. Bet Cham- dant valstybės apsaugos 

planą. Iš deginamų vietų 
visi gyventojai esą išga
benti į Rusijos gilumą. Dū
mai iš gaisraviečių esą to
kie dideli, kad Estijoje jau
čiama net 200 kilometrų 
nuo rusų sienos, o pasienio 
gyventojams esą stačiai 

i nepakenčiami. Išdeginę pa
sienio plotus, rusai juos 
nori apsaugoti savo terito
riją nuo nelauktų priešų 

I slaptų įsiveržimų.

• v

berlainas labai energingai 
gina savo ir visos valdžios 
poziciją. Jis pareiškė, kad 
valdžia svarsto duoti Čeko
slovakijai 50 milijonų do
lerių paskolą. Dėl susida
riusios krizės Europoje ki
tos išeities nebuvę.

Atvažiavo Sūnų Vaduoti 
Iš Kalėjimo

Svarstomas Naujas Žemės 
Valdymo įstatymo Projektas

Iš Paryžiaus į Kauną at-; 
vyko žydas Gilinskis, nu-l 
teistojo penkeriems me
tams s. d. kalėjimo Giršo 
Gilinskio tėvas. Kaip žinia,
Gilinskas nubaustas už Kaunas, rūgs. 29 dieną— 
garsių pasimatymo namų šiomis dienomis vyriausy- 
Kaune, Lukšio g., laikymą, bė įteikė Seimui svarstyti

Senis Gilinskas, kuris y- žemės valdymui tvarkyti 
ra labai turtingas žmogus, įstatymo projektą. Numa- 
nori sudėti didelę sumą tomą, kad žemei įgyti rei- 
pinigų, kad tik jo sūnus kės Žemės Ūkio Ministro 
būtų už užstatą paleistas leidimo. Ūkiai negalės būti 
iš kalėjimo. Giršo Gilinskio.skaldomi mažesniais, kaip 
byla apeliaciniuose rūmuo- 6 hektarų. Nesugebančius 
se bus sprendžiama spalių ūkininkauti numatoma ša- 
mėnesį. linti.
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CREMO ALE
i Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
Nevv Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by-----------

SAiNT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly ______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams -------------------- $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Jau tris kartus Hitleris be karo laimėjo: Pareiny- 
je, Austrijoj ir Čekoslovakijoj. Laimėjo vien grasini
mu, bet tas grasinimas buvo paremtas tokia ginklo ga
lia, kad pasauliui teko gražumu prašyti, kad Hitle
ris malonėtų nusileisti. Jis nusileido tik tiek, kad gin
klu nepuolė, bet nepuolė tik dėlto, kad visi jo reikala
vimai buvo patenkinti. Sumobilizavęs milijoninę armi
ją, jis terorizuoja Europą, ir nėra kas jį pažaboja. Vo
kiečiai džiūgauja, gi visi kiti dreba ir klausia: kas bus 
toliau ?

Tiesa, Hitleris raštu pasižadėjo daugiau nieko ne
pulsiąs, bet nepasižadėjo puolamas nesiginsiąs, o apsi
gynimo reikalą galima visur įžiūrėti ir puolimo kaltę 
ant savo priešininko suversti. Juk dabar visi taip daro 
ir iki šiolei dar neišsprendė: kas pasauliniam kare gy
nėsi, o kas puolė? Antra vertus, tarptautinės sutartys 
vokiečiams tik mažmožis. Pasaulinio karo metu vokie
čių kancleris prasitarė, kad Belgijos neutraliteto ga
rantija tai tik popierio sklypelis. Tie žodžiai gal nety
čia jam išsprūdo, bet jais pasisakė, kaip vokiečiai žiūri 
į tarptautines sutartis. Nėra pagrindo manyti, kad 
Hitleris geresnis už Bettman-Hollwigą. Jis, žinoma, 
kiek palauks, kol iškilmingo pasižadėjimo įspūdis ats
lūgs, ir vėl toliau varys plačiu užsimojimu politiką, 
kuri siekia pastatyti Vokietiją nenugalima centralinės 
Europos valstybe.

Hitlerio norams patenkinti kas nors turėjo nu
kentėti. Šiuo kartu nukentėjo Čekoslovakija. Skau
džiausia, kad jos likimas išspręsta be gėdos ir be cere
monijų: jos visai neatsiklausta. Nuskriausti čekai kar
ščiai protestuoja. Nieks jų neklauso. Galia aukštesnė 
už teisę. Ir pasaulio galiūnai, pasiryžę paaukoti Čeko
slovakijos nepriklausomybę, kad išgelbėtų savo kailį 
(britai kolonijas, kurias nuo vokiečių pasiėmė), nė- 
kiek nenurausta. Priešingai, jiems keliama ovacijos 
bei triukšmingi garbės pareiškimai. Kur dingo Tautų 
Sąjunga, ta kvailiausioji mūsų laikų komedija, gyvas 
diplomatijos bejėgiškumo ar begėdiškumo pamink
las? Vae victis — bėda nugalėtiesiems, — sakydavo 
romėnai. Bėda silpniesiems, — sakome mes. Per 2000 
metų pasaulio diplomatija nėkiek nepakitėjo, o jei pa
kitėjo, tai blogon pusėn.

Ant parblokšto medžio ir ožkos laipioja. Per 20 
metų lenkai tik šnairavo į čekus už užimtą Ciešino že
mę, kur gyvena apie 80,000 lenkų. Šnairuot šnairavo, 
bet pulti neišdrįso. Dabar, kai Čekija parblokšta ir 
bejėgė, ir lenkai lipa jai ant sprando, grasindami jėga 
pasiimti Ciešino kraštą. Čekai ir čia nusileido, nes ne
gali atsispirti trims priešams: vokiečiams, lenkams ir 
vengrams. Gi iš stambių ir smulkių talkininkų neatsi
rado nėviens, kurs juos užtaria. Stambieji: sovietai ir 
prancūzai, smulkesnieji — rumunai ir jugoslavai. Visi 
tik žiūri savo kailio, Hitleris visiems lygiai baisus.

Stebėtinai neapdairi lenkų politika. Jie tarsi visai 
užsimerkę į rytojų. Tradicinė slavų-lenkų politika tu
rėtų būti dėtis su slavais-čekais prieš vokiečius. Išeina 
kaip tik priešingai. Čia veikia kokia nors nesupranta
ma hipnoza, kuria žydelis Beckas sužavėjo lenkų tau
tą. Charakteringa ir tai, kad lenkai sako lietuviams: 
mes mylime jus kaip brolius ir dėlto norime jus ap
drausti nuo rusų ir vokiečių įtakos. Taip kalbėdami, jie 
patys dedasi su vokiečiais, kad pavergtų čekus ir lie
tuvius. Mes tai vadiname kvaila, nes perdaug jau aiš
kia veidmainyste, gi vokiečiai iš tokios politikos tik 
šaiposi: Pollnische Wirtschaft — lenkų šeimininkavi
mas. K.

Lietuvos Katalikiškojo Jaunimo

blausius šių dienų Lietuvos ėiu, ovokietį būtinai pro- 
jaunimo uždavinius.

1. KATALIKYBĖ
Visos kat. organizacijos 

yra pagrįstos Kristaus Mo
kslo, Jo paskelbtomis Tie
somis. Dabar jaunimo tar
pe vyksta didelis religinis 
sąjūdis, lyg atgimimas. 
Per susirinkimus, suvažia
vimus, per spaudą ir įvai
riomis progomis akcentuo
jamas (pabrėžiamas) reli
ginio įsisąmoninimo klau
simas, pažinimas Popie
žiaus Pijaus XI paskelbtų
jų socijalinių doktrinų, rei
kalas į jas patiems įsigilin
ti ir perduoti kitiems, są
moninti visus darbininkus 
ir ūkininkus. Ir reikia pasi
džiaugti, kad tokiu organi
zuotu veikimu daug kas 
pasiekta, darbininkija taip 
greitai nepasiduoda tuš
čiais komunistų žadėjimais 
suviliojama, nes jau pažįs
ta tikrąją Tiesą. Juk prieš 
kelioliką metų dauguma 
jaunimo, užklausti “kodėl 
esi katalikas”, tesugebėda
vo atsakyti tik tai, “kad 
mano tėvai buvo katalikai, 
kad aš gimiau kataliku”. 
Taip atsakyti tegali tik ne
susipratę, nesąmoningi ka
talikai, kurie kiekviena pa
sitaikiusią proga, matyda
mi daugiau medžiaginės 
naudos, pereina kiton tiky
bom Tokių konvertitų 
(persivertelių) nemaža tu
rėjome Lietuvą valdant ru
sams ir vokiečiams. Dabar 
jau baigiama įsąmoninti 
jaunime katalikybės esmę, 
jau pradedama skiepyti re
ligijos gynėjų drąsą ir pa
sišventimas.

2. TAUTYBĖ

v •
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veikia nuo 1911 metų),
2. Pavasarininkai (“Pa

vasaris” veikia nuo 1912 
m.),

3. Krikščionių Darbinin
kų Sąjunga (nuo 1932-3 
mį).

Čia neminiu grynai reli
ginių draugijų — Kristaus 
Karžygiai, Angelaičiai, (a-
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(Stud. A. Skiriaus paskaita 
L. Vyčių N. A. Apskričio 
Suvažiavime, rugsėjo 25 d., 
š. m., So. Boston, Mass.).

Šiandien norėčiau kelio- 
liką minučių pasidalinti 
mintimis apie aktualiuo
sius Lietuvos katalikiškojo 
jaunimo uždavinius. Lietu
voje katalikai vyrai ir mer
gaitės yra susibūrę šiose bi auklėja vaikus), Katali- 
visuomeninėse organiza- kų Vyrų Sąjunga, dalyvau- 
cijose: ja ir seni ir jauni vyrai.

1. Ateitininkai (“Ateitis”! Kalbėsiu tik apie svar-

Z

Mažoms tautoms ypatin
gai didelis pavojus gresia 
būti užlietiems kitų tautų, 
ypač turinčių aukštesnę 
kultūrą, techniką ir dides
nį tautinį potencijalą (pa
jėgumą). Kad prieš įvai
riais atžvilgiais galinges
nes tautas atsilaikytume, 
reikalinga nepaprastai 
tvirto charakterio (būdo), 
dvasinio subrendimo ir 
tautinio sąmoningumo. A- 
teitininkai ir Pavasarinin
kai tautiškumo principu, 
lygiagrečiai religijos, pa
grinde savo ideologiją, pa
sistatė savo veikimo kelro
džiu ir net tikslu. Tą savo 
nusistatymą, tą nepapras
tą tautos branginimą įro
dė drąsa kovose už tautos 
laisvę, už jos politinę Ne
priklausomybę. Niekuomet 
negalės užmiršti katalikiš
kas jaunimas Kėdainių 
“Pavasario” kuopos nario 
Kosto Kiniulio žodžių. Jis 
krito karo lauke, pervertas 
priešo kulipkoš. Sudribo 
žemėn, jį apsupo ir suklu
po keletas gerųjų jo kovos 
lauko draugų tarti pasku
tinį sudiev: “Jei tėvynė pa
vojuje, niekai ir gyvybė”. 
Tą jo brangų palikimą — 
tuoš žodžius vykdo visas 
Lietuvos katalikiškasis 
jaunimas ir net visa tauta.

Ir net šimtai tokio pasi- 
šventusio katalikiškojo 
jaunimo žuvo kovose dėl 
Lietuvos laisvės, gi laimin
gai grįžę sveiki, žino, kaip 
brangi tėvynes žemelė, ap
laistyta brolių krauju. To
dėl jie, dirbdami valstybės 
atstatymo ir kūrybinį dar
bą, neužmiršo organizaci
nio darbo, čia jie gilino ki-
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kalba, o kįtos jie nemokė
jo, draudė laikraščius, vi
sas kultūrines įstaigas, už
darinėjo mokyklas, darže
lius, skaityklas. Ar ne tas 
pats barbariškumas dabar 
vykdomas Vilniaus krašte. 
Uždarytos beveik visos lie
tuvių mokyklos, o paskui 
sakys lietuviai nekultūrin
gi, peapsišvietę, nemoka 
rašyti. Kurgi išmoksi, jei 
lenkų kalbos nemoki ir ne
nori už save barbariškes
nės tautos kalbos mokytis, pasiekti neblogi. Jau net tos ir valstybės bendrų rei-

Jaunintas, energingiau-spėjome krepšinio sporte kalų. Jaunoji Lietuvos kar
šios tautos pajėgos, buvo laimėti Europos meisterio ta šia kryptimi auklėjama, 
išgaudytas ir prievarta iš--vardą. Dabar vyksta per Sako, reikia kiekvienam 
vežtas 25 metams į tolimą- visas organizacijas ir net turėti ir išlaikyti savo pa- 
ją Rusiją, įjos valdomas ideologines sąjungas smar- saulėžiūrą, įsitikinimus, 
x i kus pasiruošimas kitose bet negalima niekinti kitų

sporto šakose — futbole, nuomonės, taip pat negali- 
ping-ponge, lengvoje atle- ma dėl galvojimo skirtumo 
tikoje. Tik Lietuvos jauni- nerasti bendros kalbos ri
mas, kaip ir visos Europos, sos tautos svarbiais klausi-

tęstantų, Dabai) jau visas 
jaunintas žino/'kad ir pra
voslavas ir protestantas 
gali būti geru lietuviu, kad 
ir kitų valstybių piliečiai 
būna geri Lietuvos tautie
čiai. Taip pat gerai visi ži
no, ką tai reiškia tauta, 
kiek ir kodėl ji asmeniui 
yra brangi. Jau žino, kad 
lietuvių tautą riša viena 
traginga istorija, pergyve
nimai, jos savotiška kultū
ra, tradicijos, papročiai, 
viena lietuviška, graži, 
skambi kalba ir net daugu
mai (80% gyventojų) 
brangi katalikų tikyba. Ki
tų tautų žmonių neriša nei 
kalbos, nei religijos nei 
savitos kultūros ryšiai (ge
riausias pavyzdys — Švei
carija, USA). Už tat lietu
vių tautinis jausmas turė
tų būti ir iš dalies yra daug 
stipresnis negu kitų.

3. POLITINĖ NEPRI
KLAUSOMYBĖ

Pastaruoju metu Euro
poje vyrauja despotizmas, 
smurtas, barbariškumas. 
Kaip senovėje laukiniai 
Hunai buvo užpuolę Euro
pos tautas, taip dabar di
džiosios valstybės — kaip 
tai Vokietija, Italija, Len
kija, o joms pritaria net 
Prancūzija ir Anglija — 
pradėjo užgrobinėti ma
žesniųjų valstybių žemes. 
Iki šiol užgrobinėja diplo
matiniu keliu ir neatviru 
karu, bet, atrodo, greit 
sprogs paruošti didžiuliai 
parako sandėliai ir vieną 
dieną Europoje suliepsnos 
karas. Dabar vyksta tik 
mėginimai, pasiruošimo 
baigimas.

Lietuva yra labai blogose 
politinėse ir geografinėse 
sąlygose, ją apsupa iš tri
jų pusių galingi, plėšrūs 
arai: iš vakarų vokiečių, jis 
pavojingiausias, nes jau 
reiškia savo pretenzijas, 
pageidavimus; iš pietų — 
lenkų, klastingiausias ir 
amžinas priešas, nes vis 
nori pavergti ir prisijungti 
lietuvių tautą; tolėliau iš 
rytų — rusų aras su savo 
bolševikiškąja įtaka darbi
ninkijoj.

Bet lietuvių tauta per 
daug nenusigąsta priešų 
galingumu, žino, kad ir tie 
priešai gali subyrėti. Ji yra 
pasiryžusi išlaikyti savo 
politinę Nepriklausomybę, 
nes vergavusi šimtmečius 
daugiau nevergaus. Galės 
tik per lietuvių lavonus į- 
žengti į mylimą žemelę, 
užgrobti jos gražiuosius 
laukus. Kat. jaunimas kas
dien stovi Tėvynės Nepri
klausomybės sargyboje.
4. VILNIUS IR KLAIPĖDA

Tai kiekvienam lietuviui 
labai brangūs vardai. Kiek 
Vilnius ir jo visas užgrob
tasis kraštas mums bran
gus savo istorine ir politine 
verte, tiek Klaipėda su sa
vo pramone ir jūra mums „ . , , -naudinga ekonominių se Europos valstybėse, vy- 
tautiniu atžvilgiu. Jaunuo- rauja laikraščių cenzūra.

kuo greičiau S) Organ.gcųos visai au
na Vilnių ir'siformavo. Galingiausia y-

- - - -- ra L. K. J. Pavasario fede
racija, turinti apie 60.000 
narių. Ateitininkai turi a- 
pie 5000. Tautiškojp, ge
riau sakyti tautininkiškojo 
jaunimo organizacija Jau- Pilnųjų Blaivininkų metinis Seimas įvyks spalių 
no ji Lietuva turi apie 30. 16 dien4, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Parapijoje, 
000 narių. Kaskart didėja'Cambridge, Mass. Visos gyvuojančios blaivininkų kuo-

seimas būtų skaitlingas. Prie to, visų kuopų valdybos 
malonėsite prisiųsti savo kuopų narių skaitlinę it jų 
metinę mokestį po 25 centus nuo nario, nes seime rei
kės išduoti apyskaitą. Čekius arba money order malo
nėsite išrašyti vardu: — Anna Sidabras ir siųsti V. J. 
Blavackas, 7 Mott St., Worcester, Mass. -

Kun. P. Juškaitis, Pirm.
V- J. Blavackas, Rašt.
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Visiems mūsų geriesiems ir nuoširdiesiems Prie- 
teliams, pareiškusiems savo gilią užuojautą dėl mūs 
ištikusių nelaimių — nepamirštamo a. a. tėvelio Bub
ilo mirties ir skaudžios audros,’ kuri sunaikino Maria
napolio Kolegijos daug turto ir grožio — reiškiu savo 
gilų dėkingumą ir prašau Aukščiausiojo atlyginti 
Jums visiems savo gausiomis Dangaus malonėmis.

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC., 
Marianapolio Kolegijos Rektorius.

Sporto srityje rezultatai karną supratimą visos tau-

žemes kareiviauti arba už 
baudą ištremdavo į šaltąjį 
Sibirą. Gi iš Klaipėdos 
Krašto dalį lietuvių suėmė 
į vokiečių kariuomenę, o 
kitos gabiausios jaunimo nemėgsta base-ball ir bow- mais.

• v

• vjegos buvo išviliotos į pro- ling. 
testantų misijas. (Iš Klai
pėdos krašto yra didžiau-; 
sias nuošimtis vokiečių 
protestantų misijonierių). 
Didžiuma Lietuvos jauni
mo žuvo kovodami už carą 
ar kaizerį, o laimingieji pa
spruko į Ameriką ir kitur. 
Dabar jau priaugo gražios 
eilės lietuvių katalikų jau
nimo. 1
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g) Blaivybė yra tautos 
tvirtovė, todėl ją, ypač ka
talikų organizacijos labai 
vertina. Ateitininkų ir Pa
vasarininkų organizacijoj 
dauguma narių yra pilni 
abstinentai, blaivininkai. 
Jie turi sudarę net savo 
sekcijas. Kiti nariai (koks

1) Katalikiška šeima. Šei
ma yra pagrindinė tautų 
institucija (padalinys).
Per šeimą tautos vis atgy
ja, kuria jaunimą, kuris pe
rima iš senųjų visas jų pa
reigas, visą dvasinį ir me
džiaginį turtą. Lietuvos ' 
kat. jaunimas tai gerai su
pranta, jis šeimą laiko 
šventu dalyku, todėl pasi
girdus balsams, kad keti
nama įvesti civilinė metri-

•
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nimo, kuris suskato plėšti Pasako už nepilnąją, 
Lietuvos kultūros dirvo- ^santūriąją susilaikomą- 
nūs, jau įsibėgėjo vytis ki- JeiktaZ^aik^uo naši 
tas Europos valstybes. ® a susi aiKyti nuo pas įacįja> kad net kėsinamasi 
Dirba visu smarkumu, nes perimo bet okiu akoho-- šeįmos šventumą ir jos 
reikia per kelias dešimtis !1U’ raSavlJnas de. <^rauSls' sakramento tvirtumą, ne- 
metų pavyti šimtmečių at- ypatingomis progo- suardomybę, pasipylė grie-
silikimą. mis (vestuves, knkstynos) žti protestai ir sustabdė

Štai jau pasiekti rezulta- ^ar. ?era girtavimas- Gir- tuos nerįmtus tautininkų 
tai: ?okhav1im^1 falima sai5a- sumanymus.

a) Švietime. Nėra jau-tik auklėjimo budu,, Bendrieji siekiai. Dar
nuolio, kuris nebūtų baigęs j ne bau<nmu, ne polici- gana daug ir svarbių 
mažiausiai pradžios moky- nėinis priemonėmis, 
klos. Jau įvesta priversti- .J - , , -
nas mokslas, neturtingieji .nnkimąs^dar^ nebaigtas^ o 
aprūpinami mokslo prie-;”" 
monėmis. Ir katalikų orga-sautyPe . *
nizacijos steigia savo ats- s^cių; jau yra užrašyta 
kiras nuo valstybinių mo- ^į2-^ haudies damų su 
kyklas. Varoma plati švie- 13-000 skirtingų meliodijų, 
timo propaganda per spau- 28.000 pasakojimų, 49.000 
dą, bažnyčią, susirinkimus, priezodžiųjpatarlių, 34.000 
net vaidinimus.' ! 53-000 Padavim4 —

b) Ūkio technikoje vis ~ 3(?5-°?° kūjW ?
pasiekiami nauji laimė ji- Ydniau.® krašte dabar uz- 
mai, pereita iš trilaukio įaryt0JĮ Lietuvi4 Mokslo 
mašinosU^Sčia°primity” 000 4-000 Padavi-i
vius, rankinius ūkio įran- m«- Kun kita tauta galėtų 
kius. Tai vis organizuoto par<xiyti tiek gausių savo 
jaunimo įtaka. liaudies kurmių. Tai atlik-

c) Prekyboj ir pramonėj milžiniškas Lietuvos 
kasdien vis daugiau pasi- Jaunimo darbas, bet pis vis 
reiškia lietuvių inicijaty- 4ar tęsiamas. Labai daug 
vos. Suprasta pagaliau,.^lau^ies kūrybos užrašo—~~—.... 
kad ir ekonomijoj reikia Pavasarininkų kuopos. Jis ri yra patogiausias minčių 
atgauti savo nepriklauso- Per*'ai metais laimėjo re- perdavimo būdas.
mybę. Gana mūsų ekono- kordą. .....
mijai vadovauti svetimie- k) Tautos konsolidacija, 
siems — tarė jaunimas — Pakrikusią tautą, kerstin- 
jau ir mes tam esame tin- pavydulingą, besigin- 
kamai pasiruošę, gana čiul- clJancią, nesuprantančią 
pti mūsų prakaitu uždirb- sav,° bendrųjų tikslų, rie
tus centus mokančią vieningai dirbti,

d) Spauda pasiekė savo lab?VengVa- k?kį°,ms 
reikiamą lygį, aukštumą. Pasalinėms jėgoms, bet ko- 
Jau laikraščių tiražai pa- kiems priešams nugalėti, siekė 100.000 Jau kąsi^tĮ^etu^,^uį?> kai klllių 
išleidžiama apie 1000 nau-! t - . r

į šeimos šventumą ir jos
.. ne

dar nėra girtavimas. Gir

jaunimui bendrų uždavi
nių, kaip tai — tvirto cha
rakterio auklėjimas, drau
giškumo, vyriškumo, drau
smės, žmogiškumo, Caritas 
(labarybės) jausmo ugdy
mas. Apie juos tektų atski
rai ir plačiai kalbėti. Iš viso 
čia pabrėžiau, iškėliau (ak
centavau) tik svarbesniuo
sius kat. jaunimo uždavi
nius, siekius, veikimo sri
tis. Jų svarbiausieji — są- 

-----  .. , . moninga katalikybė, tauty- 
ūkio ^^ugija ten ^surinko 10. kultūriniai klausimai—

spauda, švietimas, blaivy
bė — šeimos reikalai, vie
nybės, draugiškumo klau
simas — tinka ir Amerikos 
L. Kat. jaunimui. Manau 
tais klausimais jums teks 
plačiau išgirsti susirinki
muose ir ypač spaudoj, ku-

ti) Liaudies kūrybas —

jau turime didžiausią pa- 
liaudies kūrinių

Pakrikusią tautą, kerštin-

kamai pasiruošę, gana čiul- clJancią,

šių ydų likučių dar žymu.
jų knygų. Tik dar gaila, Jas organizuotai mėgina- 
kad ir Lietuvoje, kaip kito^ “a .» ”Ū34

lių siekis — 
atgauti sostinę Vilnių ir; 
apsaugoti iš vokiečių įta- 
kos mūsų vienintelį uostą 
— Klaipėdą. -

5. KULTŪRINIAI 
REIKALAI 

Jei šiandien Lietuva _ 
šiek tiek atsilikusi materi- 
jalinėj kultūroje (gi dvasi
nėje kultūroje ji pralenkia 

1 kai kurias didžiąsias 
tautas) , tai ne ji Čia kalta. 
Kalti tie “kultūringieji*, 
kurie ją'pavergę, tormoza- 

dar nebuvo aiškios tauty- vo, stabdė tą kultūrą, kurie 
bes ir religijos sąvokos, uždraudė knygas spausdin- 
Protestantą Vadino vokie- ti ir skaityti savo gimtąja

tų tėvynės meilę, tautinį net
susipratimą. Ir daug pa
siekta tautiniu atžvilgiu. 
Prieš didįjį karą daugeliui

■■■

yra

sielos gelmių. Vis pasigirs
ta ir iš vienų ir iš kitų bal
sų už tautos konsolidaciją 
— reiškia už visų grupių 
bendradarbiavimą už tin-

Baigdamas sutraukiu sa
vo mintis. Lietuvos kat. 
jaunimas vieningai dirba ir 
kovoja už katalikiškesnę, 
tautiniai sąmoningesnę, 
kultūringesnę, blaivesnę, 
vieningesnę, turtingesnę ir 
gražesnę Lietuvą. Pilnai ti
kiu, kad tas pavyks, nes y- 
ra tvirtai pasiryžę, tai ga
rantuoja ir jų kasdien gie
damo himno žodžiai:
Nors griaus įniršusiai nevienas 
Ir mūsų darbus ir mintis, 
Tvirti mes liksime kaip plienas 
Ir bus tik mūsų ateitis.

o) Visos tautos bendra
darbiavimas.

A. Skirius — L. K.

Metinis Seimas
jaunimo organizacinis su- malonėsite išrinkti atstovų kuodaugiausia, kad 
sipratimas, sąmoningu- ~ 
mas.

f) Sportas iš mėgėjų per-; 
duodamas visam tautos 
jaunimui. Šiemet, nuo pir
mosios tautinės Olimpija- į 
dos, yra .ypatingai didelis 
sportinis užsidegimas.1

—■
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Civilio Karo veteranai parade.

Mažas kaimelis Castili- 
jos aukštumose. Vargiai 
praktikuojamas takas nak
ties tamsumoje atrodo tuš
čias. Tačiau vienas šešėlis 
atidžiai juo slenka. Dėl 
smarkaus šunies lojimo,
rodos, staptelėjo, o paskui 
jau pasirodo tarp žemų 
stubelių ir atidžiai bel- 
džiant į vienas dūris, tai 
šešėlis apšviečia. Tai buvo 
vienas vyras, iškentėjęs, 
tačiau žavėjančiai stiprus. 
Atrodo labai išvargęs.

Tvirtas kaimietis, tikras 
miško ąžuolas, jį sutinka, 
o dvi moteris ir vienas jau
nas berniukas dievotai bu
čiuoja svečiui ranką.
— Tėsergsti jus Dievas!— 
— O gerbiamas Tėveli

t 1 f®
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nės valandos rūpėjo mūsų lietu
vių spauda abelnai, ir jo paties 
neužbaigti raštai, ypatingai jo 
gerokai įpusėtas raštas “Gyveni
mo vaizdas” — “Aleksandras 
Lepšis - Didžiavyžis”.

Jeigu tiesa, jog genijus, kaip 
turiu laikyti ŠV. mišias Al-; draugą, tenai buvo visų ne tik'ir didvyris visados gyvena vie- 
varozo’j ir Malgagero’j... urbiamas bet ir mylimas. Tai numoj, tai dar aiškesne, dar 
-iie tikisi mus sugauti Aš būta labai Plataus m^to ano- ryškesne tiesa, jog jis toj pat 
** _ . ® -i- ,. gaus, kuriam toli gražu, neužte- vienumoj ir miršta. Iš tiek tūk-
pats norėjau perspėti tl- ko kurios vienos gyvenimo sri- stančių ištikimų draugų, iš dar 
kmciUOSlUS, bet visi keliai. ties Bet ne šio straipsnelio tiks- daugiau pažįstamų, nei vieno jų 
yra sargybos nustatyti... las apįbūdinti tėvelio Būblio nu-' nebuvo palydėti velionio sielą 
Yra būtinas reikalas, kad - ■ - —-— *
kas juos perspėtų...—
— Einu aš — pašoksta vy

ras.—
— O ne, Miguel, tu greit 

būsi patėmytas ir sušau
dytas.

Tada prisiartina vaikas:

Sena, lietuviška patarlė sako: 
“Kol gyvas, šioks, toks, o miręs 
vis geras”. Bet ta patarlė mums 
visai nereikalinga, kai kalbame 

Don Pedro... bet kas yra?., apie amžiną atilsį tėvelį Būblį.
— Esame išduoti... raudo- Kur tik tėvelis Būblys ėjo, kur 

nieji žino, kad aš šią naktį tik apsistojo, tenai susidarė

tai dar labiau iš alktum. Mano namai iš čia visai neto
li. Užeisiva pavalgysi, paskui pabalnosiu arklį ir nujo- 
siva abudu. Už valandos tu ir vėl būsi pas savo motiną”.

Berniukas labai džiaugėsi, kad galės joti, ko se
nai, bet veltui, troško; bet labiausia džiaugėsi, kad 
šiandien vėl sugrįš pas motiną.

Jis iš džiaugsmo būtų šokinėjęs, jei būtų buvęs 
netaip nuvargęs. Kaip tik Liudvikas su Lauru išėjo iš 
tankaus miško, tuojau pamatė gražų Elerze’o sodžių. 
Jis buvo prie nedidelio alksniais apaugusio ežero, o da
bar besileidžiančios saulės spinduliais apšviestas mir
gėti mirgėjo. Gerojo Lauro namai buvo artimiausi ir 
nuo jų buvo tik už keletą šimtų žingsnių.

Lauro žmona išėjo pasitiktų, mažą kūdikį ant 
rankų nešdama, o didesni penki vaikai ėjo drauge, ir 
tarė: “Ar tu girdėjai kas atsitiko? Prancūzų raudonie
ji gusarai šiandien apie pietus Valdenbergan atjojo ir 
daug pėstininkų, kurie paskui juos atėjo, beveik, vi
sas vietas anapus miško užėmė”.

Lauras būdamas miške nieko apie tai nežinojo. 
Bet jis dėlto, kad prancūzų kariuomenė taip toli atsi
bastė neikiek nenustebo.

Labiau nustebo jo žmona, geroji namų motina, 
kad Lauras mažą prancūziuką namo parsinešė. Jai la
bai patiko dailus ir meilus vaiko sudėjimas. Vaikai iš
karto žiūrėjo bailiai ir nejudėdami, paskui pradėjo eiti 
artyn, ir galop maža Lizytė tarė: “Aš maniau, kad 
prancūzai taip baisūs, kaip laukiniai žvėrys, tačiau, 
jeigu jie visi tokie gražūs ir malonūs, kaip šis, tai jie 
vaikų turbūt neėda”.

Lauras papasakojo žmonai visa, ką iš berniuko 
sužinojo. Ji labai gailėjosi berniuko, dėlto skubiai nuė
jo virtuvėn vakarienės virtų. Atlikę vaikai šnekėjo su 
Liudviku. Jis nemokėjo gerai ištarti vokiškų žodžių ir 
iš to visiems buvo didelio juoko. Kaip tik atnešė moti
na sriubos, Liudvikas tuojau atsisėdo užu stalo, kaip 
namie. Dėlei savo paprasto greitumo jis tuojau pasė
męs pilną šaukštą karštos sriubos smarkiai srėbė ir 
nudegino lūpas.

“Oi”, suriko Liudvikas, “sriuboje daug vasaros y- 
ra!” Vaikai juokėsi, nors pilnai suprato, ką Liudvikas 
norėjo pasakyti. Valgant tėvas paklausė, kokiame na
me Valdenberge jie buvo apsistoję. “Auksiniame žvė
ry!” tarė Liudvikas.

“Jis prisimena auksinį briedį”, tarė tėvas, ir suba
rė vaikus, kad balsu nesijuoktų, tuotarpu pats vos ga
lėjo išsilaikyti. Pavalgius sriubos motina atnešė dide
lį dubenį pilną didelių rausvų bulvių. Liudvikas nusilu
pę dvi — ir padėjo ant lėkštės. Jis buvo papratęs bul
ves valgyti tik su mėsa. Jis labai norėjo vištienos tik 
nežinojo, kaip paprašyti. Tuotarpu žvilgtelėjo pro lan
gą ir rodydamas pirštu į bokšto viršūnę, ant kurios sto
vėjo paauksuotas gaidys ir gražiai mirgėjo saulės 
spinduliuose, paklausė: “Kas ten?” Vaikai manė, kad 
jis apie bokštą kalba ir pasakė: “Bažnyčios bokštas!” 
Liudvikas tarė: “Man labai gardus jaunas bažnyčios 
bokštas!” Iš to visi gardžiai nusijuokė. Tėvas paaiški
no jam jo išsireiškimą.

Motina tarė: “Mielas Liudvikėli, jauni viščiukai 
mums sodiečiams būtų perbrangus valgis. Mes nešame 
juos miestan parduotų, kad už tuos pinigus reikalin
gesnių daiktų nusipirktumėm”. Tai pasakius atnešę 
truputį sviesto ir pridėjo prie bulvių, be to dar padavė 
duonos šmotelį sviestu užtepta. Jis valgė labai gardžiai 
ir tvirtino, kad skaniau esą negu geriausi pyragaičiai. 
Pavalgius tėvas tarė: “Šiandien, mielas Liudvikėli, ne-.’ 
galėsiva pas tavo motiną nujoti. Valdenberg’as ir visa 
apylinkė yra užimta prancūzų kariuomenės, dėlto nak-; 
tį būtų labai pavojinga joti. Šiandien pas mus pernak
vok, o rytoj žiūrėsime, kas daryti”.

Kadangi Liudvikas buvo labai nuvargęs ir mie
guistas noriai sutiko nakvoti. Rūpestinga šeimininkė 
švariai pataisė patalą. Liudvikas atsigulęs tuojau už
migo. Motina visus vaikus suguldžius išėjo ant kiemo, 
ir atsisėdo šalę vyro ant suolo. Kiekvieną gražų vakarą, 
atlikę dienos darbus, sėdėdavo jie čia truputį ir nutar
davo, kas rytoj reikės dirbti, kaip išauklėti vaikai do
rais žmonėmis ir dėkodavo Dievui už visas malones per. 
dieną suteiktas. Kuomet pašnekėję truputį nutylo, 
žmona tarė: “Aš norėčiau tau patarti, kad tu rytoj ry
tą vienas, palikęs mažutį svečią, nueitumei Valdenber- 
g’an. Liudviko motina, pabėgus iš ten jos tautiečiams, 
turbūt ten kame nors yra pasislėpus nuo kareivių ir- 
laukia iki atsiras vaikas. Jei tu jį ten nusivestumei gali- 
įtarymą iššaukti ir motinai nelaimę užtraukti”.

“Gerai tu sakai”, tarė Lauras. “Rytoj aš nueisiu 
vienas ir pranešiu gerajai motinai apie vaiką. Kaip 
pradės aušti, aš tuojau eisiu, kad sutrumpinus jai nu- 
liūdymą”.

“Padaryk taip”, tarė žmona. “Ak tik pagalvokinį 
kas širdy dedas tos geros motinos. Aš iš rūpesčio nu
mirčiau, jei būnant svetimame krašte prapultų kūdi
kis. Kad nebūtų įtarymo, ko tu Valdenberg’an eini, pa
imk bent šešetą mūsų gražių viščiukų, kurie jau taip 
paaugę ir riebūs, kad tuojau galima kepti”.

“Gerai tu sakai”, tarė Lauras, “viščiukai man bus 
vietoj paso einant pro kariuomenės sargybinius. O už
eigos namų šeimininkė, kuri yra gera moteriškė, no
riai juos nuo manęs nupirks pavaišinimui tų svetimša
lių. Kas svarbiausia tai ji man tikriausiai papasakos 
apie Liudviko motiną. Aš neprivalau bijoti ten eiti”. 
“Ištikro yra pavojus”, tarė žmona, “bet tai yra gailes
tingumo darbas, Dievas pagelbės kelionėje; Tam aš 
tvirtai tikiu; kitaip, tokiame pavojingame laike jokiu 
būdu neleisčiau iš namų. Gera daryti priedermė yra 
kiekvieno žmogaus, o kas savo priedermes atlieka, tą
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(Iš Vokiečių kalbos liuosai vertė V. S.) 
PIRMAS SKYRIUS

VAIKĄS PAKLYDĘS MIŠKE
Lauras Linaer’is Elerze’o sodžiaus nuomininkas,

ankstį rytą nuėjo miškan ir visą dieną kirto malkas. 
Vakare ėjo namo nešdamas kirvį ir nemažą ryšulį ža
bų. Tik staiga užgirdo miško gilumoje griaudu verks
mą. “A”, tarė Lauras gailėdamasis, “tur būt vaikas 
verkia paklydęs. Reikia pažiūrėti ir kelias parodyti”. 
Ir tuojau pasukęs iš kelio ėjo per tankius krūmokšnius 
ir išėjo ant žalios pievelės, aplink kurią augo lazdynai, 
o vidury— didelis ąžuolas. Po ąžuolu klūpojo malonus, 
meilus berniukas kokių šešių - septynių metų. Jis laikė 
tvirtai sunėręs rankutes ir dievotai žiūrėjo į dangų, o 
per raudonus veidelius riedėjo žydrios ašaros. Jis buvo 
labai gerai ir dailiai aprėdytas. Jo švarkas buvo tam
siai mėlynos gelumbės; visi kiti rūbai balti, kaip snie
gas. Juodi brangūs kaspinai kabojo ant pečių. Kaklas 
buvo nuogas, nes kalnieris iš ploniausios medžiagos 
dailiai išsiuvinėtas, buvo atlenktas. Išsigandęs berniu
kas neturėjo nei kepurės, nei brilio. Jis kartojo vienus 
ir tuos pačius žodžius: “O Dieve, Dieve mano”, šaukė 
prancūziškai, “pasigailėk manęs!” Lauras prancūziš
kai nesuprato. Tačiau berniukas taip jaudinančiai iš
tarė žodžius, kad Laurui tiesiog širdin smego. Berniu
kas pamatęs Laurą tuojau pašoko, pribėgo prie jo ir 
paėmęs draugiškai už rankos, netaisyklinga vokiečių 
kalba, prašė nuvesti pas motiną. Lauras paklausė ber
niuko, kame jo motina ir kaip tai atsitiko, kad jis šita
me miške paklydo. Vargais - negalais Lauras suprato 
berniuko pasakojimą. Jis buvo iš Prancūzijos ir vadi
nasi Liudvikas. Jo tėvai, kuomet prasidėjo revoliucija, 
išbėgo Vokietijon. Liudvikas tuomet turėjęs trejus 
metus. Jo tėvas palydėjo bėgantį princą ir iki šiol dar 
negrįžo. Tuotarpu motina su Liudviku apsigyveno 
Triro mieste. Kuomet prancūzų kariuomenė artinosi 
prie miesto, juodu su motina bėgo toliau. Ir bėgdamu 
šiandien apsistoję viename sodžiuje netoli miško. Liud
vikas su savo motina nuo ryto iki pietų sėdėję vežime, 
kuris buvo prisikimšęs pabėgėlių. Jis panorėjęs iki pa
rengs valgį, ten pat esančiame sodne pažaisti. Motina 
pavelyjo, tik prisakė neišeiti iš sodno. Liudvikas priža
dėjo klausyti ir didžiai nudžiugęs nubėgo sodnan. Tuo
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veiktus darbus ar aprašyti ve- amžinybėn. Vien tik seselė viė- 
lionio gyvenimą. Tam yra ga- nuolė ir jaunas, Tėveliui Būb- 
besnių plunksnų, gan geriau pa- liui beveik visai nepažįstamas 
žįstančių tėvelį Būblį žmonių, vikaras palydėjo jo sielą amži- 
kurie kur kas geriau ir tiksliau nybėn, sprogstančios žvakutės 
tą darbą atliks. Čia paduosiu tik šviesoje. Tai tikro didvyrio mir- 
stambiausius tėvelio Būblio lai- tis. Taip ir Tėvelis būtų norėjęs, 
dotuvių bruožus. taip ir buvo.

Užgeso skaisčiai šviesi mūsų 
acvcu, iviBA.it. man ciui... pavaduotinio klebono išeivijos lietuvių žvaigždė, nuti-

as lengvai Visas sargybas pareigas §vento Antaną parapi-.lo garsus mūsų lietuviškos spau- 
pereislu. — joje, Readinge. jjs jau ilgą lai- dos balsas, paslydo Marijonų

Tu, Antanei.... savo ką sirguliavo, bet užsispįręs, ne- tvirčiausias ramstis, amžinu
gyvastį statai pavojun. pasidavė ligai, iki visiškai nebu- snauduliu užsnūdo “Snaudalis”, 
— Žinau,... bet esu greitas vo parblokštas. Tėvelis Būblys, mirė Tėvelis Būblvs. 

ir tikiuosi pasprukti. Einu, kaip gyveno, taip ir mirė: savo 
nėra daug ko gaišti. Palai-: Viešpačiui tarnaudamas. Jis su-į 
mink mane, Tėve. klupo prie altoriaus atnašauda-

Don Pedro ištiesia rankas mas šventas Mišias. Net mirties 
ant klūpančio vaikelio; kai- Patale Jam rūPėJ° Jam pavestos 
nietis, ir abi moteriškės,1 parapijėlės reikalai. N—i . 
nujausdamos ką tai blogoj šv^tas ^&ėlis, kuris buvo Te-j ras 
atsisveikindamos verkia.

Mažą Alianz’o kaimelį 
greitai pasiekė Antaniukas 
gerai žinodamas visus ta
kelius, nakties tamsumos 
padedamas, nekieno nepa
stebėtas jau buvo tarpe ti
kinčiųjų. Šie išgirdę apie 
pavojų, tuoj išsiskirstė, o 
altorius su kitais religi
niais daiktais buvo gerai 
paslėpti. Mažutėlis, lai
mingas ir su malda lūpose, 
leidžiasi į Melgagero.

Tėveli, leiskit man eiti, j „ A'a' TSvelis

mirė Tėvelis Būblys.
Iškilmingas Mišias atnašavo 

Tėvelis Garmus ir pasakė trum
pą pamokslą, nors pamokslo, ro
dos, ir nebereikėjo: velionio raš
tai, o ypač jo gyvenimas, ge- 

nietis, irabi moteriškės, parapijėlės reikalai. Naujai į- riausias pamokslas. Kun. Dakta-
- - ’ 1—į Vitas Martusevičius, arti-
velio Būblio vieton paskirtas miausias Tėvelio Būblio drau- 
kasdien atlankydavo velionį, bet gas, palydėjo velionį stačiai į 

j vieton, kad suramintų sergantį Čikagą, kur Snaudalis amžinai 
miegos. Amžiną atilsį, Tėveli.

Bastūnas.
į Tėvelį, Tėvelis jam beveik kas
dien patardavo, pamokindavo 
kaip dirbti, kaip gyventi, kaip 
jo mažą parapijėlę vesti, tvarky
ti. Jam taipgi, iki pat paskuti-

sirinkusių tikinčiųjų, ku
rie bus žiauriai kankinami 
ir žudomi. Turį juos net 
būtinai išgelbėti.

Netikėtai pašoksta ir jau 
krūmuose, o paskui pasi
leidžia galvotrūkčiais nuo v — • •• •

¥»•Ndž. Lietuvos Kunigaikšti
jos Archyvai f VttniŲ

|

Lenkų spauda praneša, 
kad lenkai iš įvairių savo 
archyvų renka aktus bei 

_ dokumentus, liečiančius 
1 Didžiąją Lietuvos Kuni- 

Antanukas nuo bėgimo;kalno. Vienas šūvis jį se- f^kątiją, atsięit senovės 
balsiai alsuoja. Turi laikui ka.,. bet jis palaikomas 
perspėti : 
krikščionis. 1 
visą viltį. Sujudinti akme
niukai leisdamiesi žemyn, 
iššaukia nemažą bildesį. 
Taipgi ir mėnulis, kaip ant 
nelaimės, pakylęs apšvie
čia taką ir sudaro sunkesnį 
pabėgimą. Ir štai du šešė- siu balsu pareiškia pavojų

r.

susirinkusius! viršgamtinės jėgos vis be- ^7US1^] suyezti ir saugojami 
Praranda net ga. Vrublevstao vardo biMio-

§tai jau ir prie kaimelio, tekoje ir Stepono Batoros

tarpu pamatė drugį įvairiomis spalvomis išmargintą ir 
norėjo sugauti. Drugys perskrido per tvorą. Ant nelai
mės sodno vartai buvo atviri. Liudvikas išsekė paskui 
margą drugį ant žalios, plačios pievos, kuri tęsėsi nuo 
sodno iki miško. Dabar Liudvikas užgirdo miške ku
kuojant gegutę. Jis tarp savo žaislų turėjo iš medžio 
padarytą gegutę ir dailiai dažais numargintą. Po ko
jomis buvo pritaisytas pustuvėlis, kurį paspaudus ge
gute kukuodavo. Dabar Liudvikas labai nudžiugo už
girdęs gyvą gegutę kukuojant. Jis norėjo ją ir pamaty
ti, o drugį visai užmiršo. Jis bėgo tuojau miškan. No
rėdamas pamatyti gegutę ėjo vis gilyn ir gilyn į miš
ką, į tą pusę, kame girdėjo kukuojančią.

Tokiu būdu vargšas Liudvikas nuėjo gana toli. 
Dabar jis atsiminė motiną ir norėjo grįžti į sodną. Pra
dėjo bėgti, bet nebežinojo, į kurią pusę. Jis bėgo, ne ton 
pusėn, kame sodžius buvo, bet priešingon. Jis klaidinė- 
jo miške keletą valandų ir pagaliau įsipainiojo tarp 
tokių tankių ir erškėčiuotų krūmų, kad jokiu būdu ne
galėjo išeiti.

Nuilsęs, išalkęs po medžiu ant kelių sukniubęs, 
kame rado Lauras, gailiai verkdamas meldė Dievo iš
gelbėti iš šios nelaimės. Lauras tarė: “Tu didelę klaidą 
padarei, mielas Liudvikėli, kad dėlei margos drugio 
spalvos ir linksmo gegutės kukavimo sulaužei duotąjį 
motinai prižadėjimą”.

Liudvikas linguodamas galvelę gailiau verkė.
“Dabar”, tarė Lauras maloniai, “nebeverki Aš ma

nau Dievas tavo gailestį pamatė ir tavo maldos išklau
sė. Tikėk man, Jis tavęs pasigailėjo ir pagelbą atsiun
tė. Dėkok Jam užtai, geriausiam Dievui, ir prižadėk, 
kad ateity būsi atsargesnis ir ketvirtą įsakymą netaip 
greit užmirši. Dabar tu pats patyrei, kaip lengvai žmo
gus gali į didžiausį pavojų įpulti, kuris akių vylioji- 
mams pasiduoda ir kiekvieno gražaus balso klauso”.

“Ak, kaip daug dalykų yra pasauly”, pridėjo Lau
ras, “kurie žmonės gali lengviau suklaidinti negu dru
gys, ir vilioją prasižengimų balsai gali ypatingai, jau
nimą į didesnę nelaimę įstumti negu gegutės kukavi
mas. Dievas nori tave nuo to apsaugoti ir per šį gyve
nimą laimingai vesti. 0 dabar eikš su manim; aš tave 
nuvesiu pas motiną”.

Lauras išvedė vaiką siauru taku iš tankumynės 
ant kelio, kuris nelengva buvo rasti.

ANTRAS SKYRIUS
NAKVYNĖ

Liudvikas su geradariu Lauru ėjo per mišką į E- 
lerze’o (dvarą) sodžių. Einant Lauras klausė, kaip va
dinasi tas sodžius, kuriame jo motina norėjo valgyti 
pietus. Liudvikas nežinojo kaip jis vadinas. Jis sakė 
tas sodžius esąs ant kalno, ant kurio esanti pilis aukš
tesnė už mišką.

“Tai Valdenberg’as”, tarė Lauras, “bet iš čia iki

" Gal vard° Vilniaus Vniversite- 
r te. Tais istoriniais apie 

Lietuvą šaltiniais būsią lei
džiama naudotis ir kitų ša-

_ __ i jau ir dabar tais dokumen-
— Raudonieį™ ėsuTveja- ** naudpjasi keliBetartai 

istorikai. Pirmieji istori
nių dokumeųtų transportai 
jau esą atvežti į Vilnių.

Ankščiau lenkų spaudoje 
buvo pranešta, kad lenkų 
valdžios įstaigos nori į- 
steigti kaž kokį istorinį in
stitutą Vilniuje. Tam insti
tutui esą numatę perduoti 
ir Lietuvos Mokslo Draugi
jos suimtą turtą. Atrodo, 
kad šitas Liętuyps senovės 
dokumentų rinkimas daro
mas tikslu pateisinti Lietu
vos Mokslo Draugijos už
darymą ir jos turto paėmi
mą. Lenkai galės aiškintis, 
kad jie visa tai padarė Lie
tuvos istorijos mokslo la
bui... Tsb.

Pamato vieną žmogų, 
dar vienas priešas? O, ne! 
Antanukas pažįsta su 
džiaugsmu Gonzales, savo 
tėvo draugą ir su uždusu-1 T*

v •

liai iš patikiu pakilę žiau
riai sušunka.
— Kur eini?—
— Einu į Malgagepo... pas 

gimines.—
— Tokiu laiku! Taip vė

lai?! Maželi, tu meluoji... 
tu esi krikščionis... —

Antanukas jaučiasi pra
žuvęs, bet jo skausmas ne 
tiek dėl savęs, kiek dėl su-

mas... bėkite greit., praneš
kite krikščionims... — Pas
kui krinta. Šūvis pataiky
tas pervėrė jo petį, o krau
jo upelis visą jo kūnelį vil
go-

Dar vienas kankinys dau
giau, kuris danguje gina 
krikščionišką Ispaniją.

K. J. St.

istorikai.' širmieji istori-

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas

LDS. Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas į- 
vvks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-ma vaL po 
pietų, Lietuvių Katalikų Centro Kambąriuose, 80 River 
St., Hąverhiii; Mass.

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
ptįsiųsti savo atstovus, šiame suvažiavime bus aptar
tą svarbūs mūsų organizacijos gerovei veikimo planai. 
Apskričio Valdyba: — Kun. S. Kneižis, Dvasios Vadas; Jonas 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vice-Pirmininkas; Ka
zimieras Nadzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raitininkas.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meili, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ka jie užvšldo, to pro
tą pražudo.

to kalno reikia eiti: (M valandi. Tu esi labai pavargęs Dievas visuomet sergsti”.
tai negalima šiandien taip toli eiti. Taipgi, be pietų esi* (Tęsinys tilps kito antradienio numeryj)

.asfa-^ ,,

iviBA.it
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Ponia N.N. rašo, kad mergi- akstinu. Jie turi nors penkis sti- 
nos ir bernai klaidingai eina ieš- klus, kad ne tiek, tai nors tris 
koti atilsio smuklėse arba “loun- stiklus išsigerti svaiginančio ge
ges”. Ir tai tiesa. Ji mums rašo, rimo.
sakydama, kad jaunuolis su sa
vo mylimąja galėtų kur kas nau- jimai. Alkoholikų laukia gydy- 
dingiau ir sveikiau laiką praleis-' tojai ir ligoninės. Alkoholikams 
ti kitur, bet ne smuklėse. Ir tai yra tam tikros ligoninės — įvai- 
tiesa. Nesykį pasitaiko, ir pasi- riai užvardintos. Tenai jie yra 
taikė, kad jaunuolis, nusivedęs prižiūrimi ir pratinami mesti 
jaunuolę į smuklę, jai siūlo gerti gerus alkoholį. Kartais jie yra 
ko stipresnio, o ji paprašo sodės prižiūrimi ir pratinami mesti 
ar ko tai panašaus. Jis ją pašie- gerus alkoholį. Kartais bandy- 
pia sakydamas, kad tik “motinų mai pasisekia. bet daugelį kartų 
dukros” geria sodę. Ir jeigu bandymai yra tušti.
mergina yra stiprios valios, ji j Ieškoti sau draugo arba drau- 
jam stipriaus atsako. Bet jeigu gės eiti reikia ten kur geri, savo! 
būdama baili, bijodama netekti valios draugai ir žmonės renka- 
jo geros valios, ji noroms-neno- si
roms, drebančia ranka paima: Žmogus neina pirkti autuvų■ 
pirmą stiklą ir išgeria ko stip-'pas mėsininką, ūkininkas neina, 
resnio. O kas toliau dėsis ? Arba pirkti arklio pas autobuso vai-' 
ji spiaus jam į akis, arba jai ruotoją. Kiekvienas eina ten, į 
prasideda pabaigos eiga. Ji jau kur apmąstęs, mano rasti sau 
ne bus raginama gerti, bet ji pa- gerą daiktą ir ten, kur tas daik- 
ti jau mokės paprašyti kokio tai tas parduodamas. Jeigu kas no-1 
spirito arba ko stipresnio. Ji ne- ri susirasti gero draugo, jis ei-j 
sigėdins ir kitas savo drauges— na ten, kur manoma geri asme- i 
negeriančias raginti prie stiklo. įnys renkasi laiką praleisti, iri 
Ir jeigu jos kratytų galvą, ši gerai bet dorai pasilinksminti. I 
drąsuolė jas papeiks, pavadin- Ne visi geria alkoholį, ne visi y- ■ 
dama jas atsilikusiomis. Mat/ra girtuokliai; yra rimtų, links-' 
jos jai bus atsilikusios, o ji tai mų, sveikų žmonių, kurie nevar- 
išmintinga, drąsi, akyli ir šių toja alkoholio ir tuomi džiau- 
dienų jaunuolė. Bet kitų akyse giasi ir didžiuojasi. Jie žino, kad, 
ji yra baili, ne savo valios, užsi- jie yra savo valios asmenys, o 
merkusi ir neapsukri. Ją žmonės ne vergai savo geismų.
pirštais badys — neužilgo jos ~ 
draugės ją paliks eiti savo ke
liais. Joms jos bus gaila. Ir a- 
teis diena, graži ar lietinga, ka
da ji nežinos kas daryti su sa
vim. Ji keiks tą, kurs jai kišo 
stiklą, — pirmą stiklą, keiks sa
vo elgesį ir save. Gaila gerian
čio jaunuolio, bet labai gaila, 
jaunuolės, kuri neapgalvojo sa
vo pirmuosius elgesius ir prade-i 
jo vartoti alkoholį savo kasdie-' 
niniame gyvenime. Gaila, ir jos kijos. Jis aiškina, būk, vokiečiai 
tėvų, kurie nežinojo, ir nesvajo-j minėtoje šalyje yra kankinami, 
jo, kas laukė jų mylimosios dūk- Bet pats Hitleris turi prisipažin- 
tės.

Kas pripranta gražiai kalbėti 
apie savo kaimynus, apie savoj 
priešus, apie visus, randa, kad! 
sunku tai mesti. Kas pripranta 
vartoti tik vieną žodį, randa, 
kad sunku to žodžio nevartoti. 
Kas pripranta vogti, pasijunta, 
kad nelengva mesti vogus. Ir tas! 
pat su tais, kurie priprato gerti 
alkoholį. Alkoholis jiems tapo

Vagių laukia policija, ir kalė-j

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirminin- 
kas; M. Piktalytė — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., VVorcester, Mass.; O. Sidabriene — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., Worcester, Mass.; A. Zaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

DARBININKO” METINIS

JACK SHARKEY

I Eikš Ballroom
i

Pasauliui reikia žmonių savo 
į valios, reiškia, stiprios valios. 
Ar pasauliui reikia alkoholikų ? 

Į Pasauliui reikia alkoholio, bet 
: ne svaiginimui. Tėvai laukia, ša
lys laukia ir nori blaivaus jau- 

Į rūmo.

8 Magazine Street,

Aero klubas buvo suruošęs 
aviacijos šventę. Lakūnai 
atliko įdomių skraidymo 
numerių, kas norėjo, už 15 
Lt galėjo paskraidyti lėk
tuvu. Šventėje atsilankė 
daug žmonių. t
— Sudarge įvyko misijos 

Lietuvos krikšto 550 m. 
sukaktuvėms paminėti. 
Labai gražiai atrodė šeimų 
bendra komunija.
— Žem. Panemunė. L. K. 

Moterų skyrius šventė sa
vo metinę šventę. Dvasios 
vadas dek. J. Skinkis atlai- 

, kė šv. mišias, pamokslą pa
sakė kun. dr. J. Liutkevi
čius.
— Lukšių parapijos rei- 

i kalai, darbštaus ir suma
naus kun. Grabliko dėka, 
gerai tvarkomi: sutvarkyti 
kapai, šventorius, taisomi 
nauji varpai. Kat. organi
zacijų veikimas pagyvėjo.
— Latvijoje veikia viena 

lietuviška gimnazija Rygo
je ir 10 pradinių lietuviškų 

I mokyklų.
— Švenčionyse (okupuo

tame krašte) lenkai prieš 
keletą metų uždarė lietu
vių gimnaziją. Dabar lietu
viškos gimnazijos namuose 
lenkai ruošiasi atidaryti 
kelias lenkiškas gimnazi
jos klases ir mokinių ben
drabutį. “Ryto” draugijos 
vadovybė padavusi skundą 
Vyriausiam Tribunolui 
Varšuvoje.
— Stockholme, Švedijos 

sostinėje, įvyko įvairių val
stybių tautinių mažumų 
kongresas. Tame kongrese 
nei lietuviai, nei gudai ne
dalyvavo.
— Rygoje įvyko tarpvals

tybinės moterų lengvosios 
atletikos rungtynės Lietu
va - Latvija. Latves nuga
lėjo lietuvės 56—34 taškų 
persvara.
— Darbo Rūmų centrinis 

choras gavo lenkų kvieti
mą vykti su koncertu į 
Varšuvą, o iš Varšuvos at
vyktų į Lietuvą koncertuo
ti lenkų darbininkų choras. 
Spėjama, kad šiuo reikalu 
nebus susitarta.

— Šį rudenį galutinai 
užbaigiamas Panevėžio- 
Joniškėlio geležinkelis ir 
Panevėžio - Pasvalio plen
tas.

Darbų baigimo proga Pa
nevėžy organizuojamos di
delės iškilmės.

Ministrų Taryba leido a- 
tidaryti miškininkystės 
skyrių prie Dotnuvos Že- 

— Kupiškio apylinkės tei- mės Ūkio Akademijos. Šia
me skyriuje bus duodamas 
aukštasis miškininkystės 
mokslas.

Cambridge, Mass

Šeštadienį, Spalių - Oct. 29,1938
Baliuje dalyvaus JACK SHARKEY ir buv. Gubernatorius 

JAMES M. CURLEY
JACK SHARKEY, buvęs pasaul. bokso čampijonas pasakys 10 minučių kalbą, o JAMES M.CURLEY15m

Baliuje Bus Duodama Dovana

ektrikinė Siuvamoji Mašina VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

Dalyvaus Stepono Dariaus Posto BENAS 
ŠOKIAI 7:30 IKI 12 V AL.

Bus skanių valgių ir gėrimų Įžanga 45c

Visus Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

Rimtos valandos užėjo Euro-' 
poje. Nacių įsteigėjas ir taikos: 
ardytojas herr Hitleris yra pa- 
sikėtinęs paimti dalį Čekoslova-

ju>et pats xxitičFis turi pnsipaZui- 
! ti, kad jis būtų pirmas palikti tą 
įšalį, kur jis gyventų kaipo pa
prastas pilietis ir gyvuotų tvar
ka, kurią jis įvedė Vokietijoje. 
Vokiečiai nebėga iš Čekoslova
kijos. Jiems ten geriau, negu 
Vokietijoje. Jis tvirtina, kad jis 
yra vokiečių globėjas. Kodėl 
jam nerūpi Italijos vokiečiai? 
Ar jam nerūpi tvarka ir taika?

J. Buja.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

P. S. JACK SHARKEY dalyvaus “Darbininko” metiniame Baliuje 
Broniaus Petruševičiaus, International Cafe savininko pastangomis.

¥r & ■

— Kaip stipri katalikybė Chi- salėje įvyksta art. J. Žukauskai- 
cagoje?
— Chicagoje iš 3.300.000 gy-'dainininkas Al. Vasiliauskas. A- 

ventojų katalikų yra vienas mi- komponuos garsus pianistas T. 
Ii jonas, burmistras katalikas E. Šidlauskas. Tikrai artistinės pa- 
Kelly, kuris sumaniai tvarko jėgos labai žymios ir laukiama 
Chicagos miesto reikalus. Chi- didelio pasisekimo. Nestebėtina, 
cagoje yra 350 bažnyčių, kur be- kad visuomenes susidomėjimas 
maž prie kiekvienos bažnyčios yra didelis. Iš gerų dainininkų 
yra parapijinė mokykla. Mokyk- lūpų išgirsime gražias lietuviš- 
la palaiko ir stiprina ne tik ka- kas daineles ir operų arijas, 
talikybę, bet ir lietuviškumą.
— Kaip gyvena Chicagoje lie- delis prisiruošimas ir 

tuviai ?
— Chicagoje lietuviškų parapi- gauti “Amerikos” 

jų yra 12; Chicagoje yra 70,000 pas p. Jankus Apreiškimo para- 
lietuvių, kur geriausiai gyvuoja pijos muzikus, pas p. Dulkę,

’ _ " J parapijos 
muziką ir pas p. Visminą, Atsi
mainymo parapijos muziką. Lin
kime geriausio pasisekimo.

Vaidila.

tės koncertas. Be to dainuos dar

Į Prie šio didelio koncerto eina di- 
—_ ~ „• tikietų
pardavinėjimas. Tikietų galima 
----- <<*---------- _>» redakcijoje,

pu pradėjo mąstyti ir melstis. 
Pagelbos susilaukėme apie 12 
vai. naktį. Sugrįžę gi į miestą, 
jau negalėjome pažinti kad tas 
pats. Kaip apskaitliuoja, tai 
vien tik Newporte padaryta 
nuostolių 5,000,000 dol. Maudi- 
nes (beaches), kurių čia buvo 
nemažai, audra savo galybe nu- 

• šlavė. Kaikurių žmonių dar ir 
' šiandieną nesuranda. Vienas 
katalikų kunigas žuvo. Tarp 
Newporto ir Fall River yra

per “Mount Hope Bridge”, kur 
už pervažiavimą reikia mokėti 
60c., į abi pusi $1.00.

Ši apylinkė atrodo taip, kaip 
po baisiausio karo, ir kurią ne
greit atstatys.

F. A. Krancevičius.

Žinios-Žinelės Iš Lietuvos
i

Bargailiai, Grinkiškio v.

ciją kun. kleb. A. Baltutis. •
— Tuojau pakviesime iš admi

nistracijos žmogų, visus reika
lus sutvarkys.
— Sakykite, kaip senai gyvena

me Amerikoje, — klausiu nesu
laikydamas smalsumo.
— Aš išvažiavau iš Lietuvos 

Baltutis gavo progą aplankyti turėdamas šešiolika metų. Ame- 
Mūsų Laikraščio redakciją, ir rikoje gyvenu jau trisdešimt 

štai kaip ‘ Mūsų Laikraštis at- septinti metai, dvidešimt treji 
siliepia apie kun. Baltutį pasi-, metai kaip kunigu esu. Dabar 
kąlbėjimu: “Į ‘Mūsų Laikraščio gyvenu Chicagoje; įkūriau 1927 
Redakciją atsilankė tik ką į Lie- metais lietuvišką parapiją, kuri 
tuvą atvažiavęs energingas iri susideda iš 3000 sielų, turiu du 
veiklus Chicagos Šv. Panelės vikaru. Darbo labai daug, nes 
Gimimo parapijos klebonas A- j žmonės yra religingi ir sąmonin- 
leksandras Baltutis. Į gi katalikai, labai dažnai eina
— Norėčiau pratęsti “Mūsų išpažinties ir uoliai lanko bažny- 

LaikraštĮ dvejiems metams sau gją. Per metus išdalinanti dau- 
ir giminėms, šypsodamas pra- giau kaip 80,000 komunijų. Mū- 
bilo atsilankęs į M. L. redak- Sų parapijos bažnyčia dar yra 

— ■'"■"■■■1 —— tuo charakteringa, kad ji turi 
Šiluvos Šv. Panelės paveikslo 
kopiją, turime tokius pat atlai- 

i dus, kaip ir Šiluva, kurie tęsiasi 
nuo Rugsėjo mėn. 7 d. iki 15 d. 
Į atlaidus suvažiuoja iš toli
miausių apylinkių lietuviai. Ma
no parapijoje yra ligoninė, kuri 
turi 150 lovų, šita ligoninė veda 
ir tvarko šv. Kazimiero Sese
rys vienuolės. Turiu lietuvišką 
mokyklą.

Kun. A. Baltutis Aplankė 
"Mūsų Laikraščio" 

Redakciją
CHICAGO, ILL. — Vizituoda

mas Lietuvoj, kun. Aleksandras

bilo atsilankęs į “M. L.” redak-

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

Brocktono Office:
24 Fleld 8t. 

Tel. Brockton 2005

Lietuvių Romos Katalikų Susi- Karalienės Angelų 
vienijimas.
— Ar nėra pavojaus iš komu

nizmo pusės?
— Lietuviai katalikai yra są

moningi ir veiklūs žmonės, turi; 
daugelis tokią ar kitokią nuo
savybę, todėl iš komunizmo pu-' 
sės ko mažiausia pavojaus.
— Ko amerikiečiai iš mūsų pa

geidauja ?
— Artimesnio ir glaudesnio 

santykiavimo su katalikiška vi
suomene; laukiame iš Lietuvos 
atvykstant į Ameriką, tik ne
mėgstame aukų rinkėjų, kurie 
atvyksta rinkti aukų sau arba 
siauram visuomeniniam tikslui, 
mes norime, kad amerikiečių au
kos patarnautų visai katalikiš
kai visuomenei.
— Kaip patinka amerikiečiams 

lietuviams “Mūsų Laikraštis”?
— Patinka, laukiame ir su vi

su stropumu skaitome. Laikraš
tis vedamas sumaniai ir įdomus 
todėl ir atėjus užsimokėti skolas 
ir prailginti prenumeratą ne tik 
sau, bet ir giminėms gyvenan
tiems apie Naumiestį (Tauragės 
Apskr). Aš pats kilimo esu že
maitis, naumiestietis”.

Ieva Lukošiūtė

NEWPORT,R. I

BROOKLYN, N. Y.
ART. J. ŽUKAUSKAITfiS 

KONCERTAS
Spalių 23 d. sekmadienį, 7:30 

vai. vak., Apreiškimo parapijos

Highland Park, kur buvo daug! 18 d- sud,e?e

nuolatinių gyventojų ir vasaro- Cinkucio gyv. Jiamas, kle- 
tojų, kurie dar buvo neišsikrau- tis ir viraline. Anteraml u • • • • - -1

i

nuolatinių gyventojų ir vasaro-

Cinkučiui, gretimai sudegė 
tvartas ir klojimas su ja-

stę, tai gal neklystu pasakęs, 
kad daugiausia nukentėjo, nes 
visi namai tapo audros ir van- vais ir pašaru. Gaisras kilo 
denio nušluoti ir nemažai gyvy-į iš kūrenamos krosnies, 
bių su savim nusinešė. Tiltas, j ------ rvupičMU čtpyiiimco uci-

vadinamas “Stone Bridge” irgi smas nubaudė 3 mėn. kalė-
gerokai sugadintas. Susisieki- jjmo An. Dūlią už B. Šimo-' 
mas su Fall River’u nutrauktas, nytės sužalojimą peiliu. 
Tik galima susisiekti, važuojant — Gruzdžiuose per Žolinę Tsb.

Trečiadienį, rugsėjo 21 
naktį kilo smarkus vėjas, bet į 
pavojų nieks dėmesio neatkrei
pė, ir net mintyj neturėjo, kad 
gali koks pavojus įvykti. Dienos 
metu kilo dar smarkesnis vėjas, 
ir apie 4-tą vai. po pietų užėjo 
tokia smarki audra, kad net ir 
jūra pakilo. Pasidarė nepapras
tas reginys. Nešėsi su savim kas 
tik pakliuvo; žmonių ir kitų su-1 
tvėrimų gyvybes, namus, me
džius, žvejų laivus skandino ir | 
daužė. Reginys buvo labai bai
sus; kaip senieji žvejai pasako
ja, kad tokios audros jie neatsi
meną. Jūra užliejo daugybę gat
vių ir namų, ir iš tų namų, ku
rių su savim nenusinešė, tai pa
darė tikrą šiukšlyną. Technikai, 
dirbantieji Torpedų stotyje ir 
šiaip mechanikai, kurie užbaigė 
dienos darbą 4 ir 4:30 vai. po 
pietų, negalėjo pasiekti sausže- 
mio, nes jūra pakilus užliejo 
prieplauką ir tą salą, kur randa
si Torpedų stotis. Suvirš 2000 
ten dirbančių manė, kad jau jie 
visi žus, nes jokios pagelbos 
tuom tarpu iš niekur negalėjo 
susilaukti. Gal kuris į Dievą nie
kad netikėjo, tačiau tuom tar-

d.,

Montelliečiai Ir Iš Apylinkės -Visi Į 
PARAPIJOS NAUJOS SALES 

SHO WER
Spaliu-Oct. 11 d., 7 vai. Vakare

Naujoje Viršutinėje Parapijos Salėje,
Monroe St. ir Samteli Avė

Montello, Mass.
Atsilankę svečiai nenuobodžiaus. Geras orkestras 

juos linksmins, kol jie pavalgys ir atsigers. Patirta, 
kad monteliečiams labai patinka dainos bendrai visų 
dainuojamos, taigi tos dainos ir tą vakarą jiems teiks 
nemažo pasigerėjimo.

Taigi, visi ruoškitės į SHOVVER!
Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJAI
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Žinios Iš Lietuvos
■ 1' —

Atitartas Ir Ori- kelis, iš Kauno į Klaipėdą 
tekdavo važiuoti per Šiau
lius - Mažeikius - Latvijos 
Priekulę, Skuodą, Kretin
gą. Kelionė trukdavo apie 
12 valandų. Pastačius Šiau
lių - Telšių - Kretingos ge
ležinkelį, tą kelionę jau bu
vo galima atlikti per 8 va
landas. Šiemet tarp Kauno 
ir Klaipėdos buvo įvestos 
greitosios automatrisos — 
greitieji traukiniai, ir ta 
pati kelionė atliekama jau 
per 4 valandas. Pagaliau, 
įvedus orinį susisiekimą, 
iš Kauno į Palangą galima 
pasiekti per vieną valandą. 
Iš Palangos į Klaipėdą per 
pusvalandį nuvažiuojama 
autobusu. Keleiviniai lėk- 

; iš Kauno į

Atėjūnų viešpatavimo 
laikais Lietuva yra patyru
si įvairiausių skriaudų, ir 
visame kame iš jų gavo 
skurdų payeldėjimą. Atga
vus nepriklausomybę, lie
tuviams teko ypatingai su
sirūpinti susisiekimo rei
kalais. Rusų valdžia viską 
dirbo didelės imperijos 
mastu, ir tas imperijos už
daviniams nematė reikalo 
rūpintis susisiekimu Lietu- 

• voje. Rusai buvo nutiesę 
tiktai yieną geležinkelį per 
Lietuyą, kad juo galėtų pa
siekti Liepojos bei Rygos_______
uostus ir Vokietijos pasie- tuvai tiesiog iš Kauno į 
ni;.p4^ buvo nutiesę^vos Klaipėdą negali skristi,

nes Klaipėdoje dar neįren
gtas aerodromas.

0 Palangoje jau kelinti 
metai yra kariškas aero
dromas, kuris tuo tarpu ir 
naudojamas oriniam susi
siekimui. Tsb.

miniSudetų Vokiečiai 
dar tada, kada Sudetų 
krino, kad kova bus laimėta, 
koše. Tik klausimas ar Sudetų 
jo čekų vyriausybei valdant?

nėjimas įvyko 
Heinlein užti- 

jau nacių ran- 
kokią ture-

apie 1200 kilometrų, dau
giausia Suvalkijoje, reika
lingų Kauno tvirtovės ir 
bendrai kariškiems tiks
lams. Karo metu vokie
čiai pratiesė geležinkelį 
nuo Šiaulių iki Tauragės ir 
nuo Mažeikių per Skuodą 
iki Kretingos.

Po karo Lietuva perėmė 
visus esamus geležinke
lius, visai suirusius, be 
garvežių, ir vagonų, o plen
tai ir kiti keliai buvo be
veik nepravažiuojami. Lie
tuva tuojau ėmėsi geležin
kelius, taisyti, plentus re
montuoti, vieškelius gerin
ti, tiltus statyti. Per ištisus 
dvidešimt nepriklausomo 
gyvenimo metų Lietuva 
dėjo daug darbo įr pinigų 
įvairių rūšių susisiekimui 
plėsti bei tobulinti.

Nepriklausomybes dvi
dešimtmetį minėdama, 
Lietuva gali tikrai pasi
džiaugti savo .darbo vai
siais, pasiektais susisieki
mo srity. Tiesa, gal ne su 
visomis senomis kultūrin
gomis valstybėmis, Lietu
va gali lygintis savo gele
žinkeliais, plentais ir ki
tais keliais. Bet kas atsi
mena ir žino, koks -buvo 
Lietuvoje susisiekimas 
1919-1920 metais, ir kas 
dabar yra, turės pripažin
ti didžiulę pažangą. Kaipo 
šitos pažangos apvainika
vimą, prieš pat Tautos 
šventę, šiemet Lietuva įsi
vedė ir pirmąją orinio susi
siekimo liniją tarp Kauno 
ir Palangos.

Susisiekimo ministerija 
Anglijoje nupirko du kelei
vinius lėktuvus, kurie ir 
aptarnaus pirmąją oro lini
ją. Oro liniją aptarnauja 
tiktai lietuviai lakūnai ir 
pareigūnai, kurie šiam už
daviniui jau iš anksto buvo 
parengti kitų kraštų oro 
linijoje.

Taigi dabar pajūris Kau
nui visai priartėjo. Kol ne
buvo pastatytas Šiaulių- 
Telšių - Kretingos geležin-

v •

• v

v »

Louise A. Boyd, Kali
fornijos moteris ir Boyd 
šiaurines ekspedicijos va
das kuri praneša, kad ji 
laivu East Greenlando pa
kraštyj toliausia pasiekė, 
kaip bile kuris kitas ame
rikietis yra pasiekęs.

Žemaičių Ūkio Paroda 
Teisiuose

Rugsėjo mėn. 3 ir 4 die
nomis Telšiai turėjo nepa
prastas iškilmes žemės ū- 
kio bei pramonės ir žemai
čių dailininkų kūrinių pa
rodas. Žemės ūkio parodo
je dalyvavo keturių apskri
čių ūkininkai — Telšių, 
Kretingos ir Raseinių.

Tefšių miestu pakraštyje, 
prie Masčio ežero, labai 
gražioj vietelėj galima bu
vo pamatyti, ką Žemaitijos 
ūkininkai yra pasiekę že
mės ūkio srity per nepri
klausomybės dvidešimt
metį. Čia buvo daug labai 
gražių gyvulių paukščių, 
laukų, sodų ir daržų vaisių 
ir įvairių rankdarbių; be to, 
buvo pramonės gaminių ir 
statybos skyriai. Parodoje 
galima buvo matyti, kad

108 Dorchester Avė-
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Zarasai—PlmasSeuMt 
Kurortas Lietuvoje

žemaičiai ūkininkai turi 
daug sumanumo bei darbš
tumo, ir visose ūkininkavi
mo srityse yra padarę di
delę pažangą.

Čia prisiminsime, kad krantus“ 
Žemaitija iš senų laikų bu- mAcmiii 
vo labiausiai apleistas ir kas jkvėjimo 
atsilikęs Lietuvos kraštas. jo» — šitaip dainius atsi- cnnyfA iy y^minin mSo-a žemaičiai ankščiau netu- įepia apie Zarasų kraštą.^u ikvte g U g 
rėjo nei geležinkelių, nei Zarasai dar vadinami Lie- JU y 
plentų. Susisiekimas su di- įUVOS Šveicarija. Zarasai, Sezono atidarjmiui jau 
dėsniais centrais buvo_ la- su gavo žavingais gamtos pradėta ruoštis. Sporto 
bai sunkus. Žemaitis ūki- vaizdais, su savo ramybe mėgęjams — slidininkams 
ninkas savo gaminius ture- bei puikiu oru, labai tinka- bus įrengta net keturios 
davo pigiai parduoti, o pra- ma vieta vasaroti. Zarasų šankynės šokimams. Vie- 
monės reikmenis brangiau apylinkių kalnuotumas bei na bus 5 m. aukščio antra 
pirkti, o todėl čia gyveni- ^žeruotumas sudaro pui- — 10 m. ir trečia — 15 m. 
mas buvo skurdesnis ir kįas sąlygas ir įvairiam aukščio. Pati didžiausia

nušokti 50 metrų į tolį 
Šankynių įrengimai jau 
baigiami.

Zarasuose bus suruošta 
ne tik visa eilė slininkų 
kursų, bet ir tarp tautinių; 
varžybų.

Atvykę į Zarasus praleis- ■ 
ti žiemos atostogas, galės 
apsigyventi spccisliozo 
vasarinėse, — 
gyventi ir žiemos metu, darydama nemažą nuosto- 
Pušyne, gana didelėje va- lių. Audra tiek smarki bu- 
sarinėje, pensionas veiks vo, kad Pakruojo yalsč. 
per visą žiemą. Tad atvy- Laimučių km. nuplėšė 
kusiems dėl butų ir maisto venamojo namo ir 
vargo nebus. stogus, nublokšdama

Kadangi Zarasai, kaip; už 30—40 metrų nuo 
kurortas, veiks ištisus me- šių. Kituose kaimuose taip 
tus, tad ir sklypų šiuo me- pat nugriovė keletą triobė- 
tu yra didelis pareikalavi- šių, nuplėšė stogus, išlaužė 
mas: Jau yra pastatytos 9 daug medžių ir sodų, o kai 
vilos, kurių dalis pritaiky- kuriems ūkininkams išne- 
tos ir žiemos sezono reika- šio jo po laukus nuplautą 
lams. Šiais metais naujų vasarojų. Perkūnas nuos- 
sklypų nupirkta apie 20.' tolių nepadarė. Tokios di- 
Daugiausia perka kaunie- dėlės audros nuo neatme- 
čiai. Sklypų pirkimo sąly- namų laikų nėra buvę, 
gos yra labai geros. Skly- ----

Lietuvoje ’
Panevėžys. — Š. m. rug

piūčio mėn. 30 d. šiaurinėje 
Lietuvos dalyje Smilgių 
Rozalimo, Klovainių ir Pa
kruojo apylinkėse siautė 

specialiose nepaprastai smarki audra 
pritaikintose su perkūnija ir lietumi pri-

“Zarasų 
vietos, kur

Britų Aukštėju Rū
mų Vicepirmininkas 

Kaune

tamsesnis, negu kitose Lie
tuvos dalyse.

Nepriklausomoji Lietuva 
pasirūpino sudaryti sąly
gas ir Žemaičių atkutimui. 
Dabar Žemaitiją jau per
juosia dvi geležinkelių li
nijos; viena nuo Šiaulių 
per Kelmę iki Tauragės, 
kita nuo Šiaulių per Tel
šius iki Kretingos. Šiemet 
baigiamas tiesti per Žemai
tiją plentas, kuriuo eis gy
vas susisiekimas tarp Kau
no ir Klaipėdos. Tokiu bū
du Žemaitija suartėja su 
visomis Lietuvos vietomis.! 
O tai yra sąlyga Žemaitijos 
ūkiniam ir kultūriniam ki
limui.

Paroda buvo sukėlusi di
delį gyventojų susidomėji
mą. Iš artimesnių ir toli
mesnių vietų, visomis susi
siekimo į 
žmonės traukė į Telšius 
parodos “dyvų” pamatyti. 
Mieste ir parodoje buvo di
delė spūstis. Kur nebus, 
jeigu Telšiams, 10,000 gy
ventojų miestui, teko pri
imti apie 30,000 svečių — 
parodos lankytojų. T__.

. Pati didžiausia 
žiemos sportui. Iki šiol Lie- šankynė bus 35 m. aukš- 
tuvoje nebuvo nė vieno čio, nuo kurios bus galima

(dešinėje), vyriausias Hitlerio leitenantas, pasitari-. _ • y V4VMAAAVJV J y ▼ A AM, * Jk* V* VA x V A V A VVAAVkAA VVbM A 1

priemonėmis, muose su tvirtovių statymo ir stiprinimo inspektorium
Dr. Todtui Nuremberge.

Liūdnos Nesantaikos 
Pasėkos

Luoke
JTRENKĖ PERKŪNAS
Dirvonėnų km. (Luokės 

vis.) perkūnas trenkė ir už-

Kaunas, rugsėjo 17 iki 19 
dienos viešėjo Britų Aukš
tųjų Rūmų Vicepirminin
kas lordas Marley. Jis ap
lankė Ministrą Pirmininką 
kun. Mironą, Seimo Pirmi- Marshall 
ninką Šakenį, Švietimo Mi- burgh’o 
nistrą Tonkūną ir Vidaus dentas ir žymus 
Reikalų Ministrą pulk. Le- kas iš Elkins, W 
oną. Svečias spaudai parei- 
škė, kad Lietuvoje žydų a- 
matų organizacijoms ir 
mokykloms labai geros są
lygos. Tuo atžvilgiu Lietu
va gali būti pavyzdžiu ki
tiems kraštams.

Perkūnija Padarė Didelius 
Nuostolius

Goldberg, Pitts 
įiversiteto stu 
ymus sportiniu 
ns, W. Va.

Sužeistas Kaune Italas 
Reikalauja 25 Tūkst. Lt.

Birželio mėn. 4 d. p«e 
kioskos, Laisvės ai. buvo 

, sunkiai sužeistas Italijos 
pilietis Vincentas Minazi.

Šiomis dienomis Kauno 
apyl. teismas šią bylą na
grinėjo, iškeltą prieš šofe-

_  Rugsėjo 1 d., naktį, į mie-
■ysb Įsto policiją atėjo visiškai 

budinčiam policininkui ir! daržinę po vienu stogu,
šlapias žmogus. Prisistatė degė J. Kanapecko tvartą
T ___ f __ 1____ • Y\A THomi )
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Klaipėdoje Ruošės Statyti (pasisakė, kad esąs Jonas'kurie sudegė. Nuostolių a--
Fordo Fabriką i Pūkevičius, iš Pušaloto P^ 2.000 lt. Sudegė visas 

valse., Aukštatrakio yienk.
Rugpiūčio mėn. 31 d., va-

Žinomo Amerikos auto- karienės metu susiginčijęs 
mobilių karaliaus Fordo į- su motina ir seserimi dėl 
galiotiniai buvo atvykę į žemės. Ginčas tiek įkarš- 
tietuvą ir tyrinėjo galimy-l tėjęs kad motina paleįdu- 
bes ciapastatytiautomobi-!siį Tada jis
lių fabriką, kuris aptar- či / kirvi ir moti našu nautų ne tik Lietuvą, bet klI^į r moliną su
ir kitas Baltijos valstybes.! ses®£imi ni^udęs, o pats 
Buvo numatyta, kad Fordo Paėmęs virvę ir nuėjęs > 
fabrikas galės būti stei- Levens upę pasiskandinti, 
giamas Klaipėdoj, nes čia' Pasirišęs po kaklu akmenį 
yra gero transporto sąly-'ir šokęs į vandenį, bet upė 
gos. Bet vėliau reikalas dėl i toje vietoje pasitaikius ne- 
nežinomų priežaščių pa-gili ir negalėjęs pasiskan- 
krypo į kitą pusę ir dabar dinti. Išlipęs iš vandens, 
aiškėja, kad Fordas didžiu- apsigalvojęs ir atėjęs apie 

ifcSyje ivyki papasakot‘ P0“®** 
kur aptarnaus Suomiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą.

Policija, nuvykusi į įvy
kio vietą, tikrai rado taip 

dalinai ir Lenkiją. O Ko- Pūkevicius pasakojo, 
penhągos Fordo fabrikas Motma^bihtojau mirusi, o 
aptarnaus tik Skandinavi- sesuo dar o<’
jos kraštus. Tsb. sunkią! su

pašaras.

Gelvoni, Ukmergės apsk. rį Kazį Viršilą. Be to, šioje 
Per mūsų apylinkę šią va- byloje nukentėjusio Mina- 
sarą praūžė kelios smar- zį buvo pareikšta ieškinys 
kios audros su stipria per- mašinos savininkui Pranui 
kūnija, kuri ūkininkams Savickui sumoje 25.560 li- 
padarė daug nuostolių.-įų Kadangi tokį ieškinį 
Rugpiūčio 30 d. Pabaisko' Minazi turėjęs pagrindo 
apyl. Verkelės kaime, per-j pareikšti, buvo sunkiai su- 
kūnas mirtinai nutrenkė žeistas (trijose vietose ko- 
vieną moterį; Gailiūnų kai-’ ----- i—x--a_ --------—
me, nutrenkė 2 arklius; 
Sargelių kaime, nutrenkė 
1 karvę; Jačionių kaime su
degino klojimą su visu der
liumi; Bakšenių kaime, su
degino gyvenamąjį namą 
ir tvartą. Gelvonų apylin
kėje, Lapyškių kaime, su
degino žaibas 5 klojimus su 
visu derlium, kuliamąsias 

; mašinas, akseliui piauti 
mašinas ir daug kitų ūkiš
kų padargų.

ja sulaužyta), teismas Pra-: 
no Savicko turtui uždėjo a- 
reštą.

Teisme nukentėjusį Mi- ’ 
nazį gynė adv. Širvinskas, 
o Praną Savicką — adv. A. 
Endziulaitis.

Šalys prašė bylą atidėti 
iki spalių mėn., kol pa
sveiks Minazi.

Byla atidėta.

Pasvalys
DAUG SIEROS ŠALTINIŲ

Pro Pasvalio miestą teka 
Lėvenio upė, kurios pa
kraščiuose yra daug dides
nių ar mažesnių šaltinių.! 
Žymiausias ir labiausiai iš
tirtas yra buv. kurorto sa
vivaldybės šaltinis, kurio 
vanduo yra naudojamas 
valse, savivaldybės.

Penevėžys
SUDEGĖ MOTERIS

Troškūnų valse., Medi
niškių kaime, rugpiūčio 28 
d., sudegė ūkininko A. Ba- 

.____ _,t _ rono gyvenamasis namas.
ff^jąbatĮNamas padegė jo psichi- 

4a. isD niai nesveika žmona.

“Vaiko ateitis visada yra jo 
motinos kūrinys”. Napoleonas.

aginotoČia vaizduojami garsieji Prancūzijos 
miai arba tvirtovės prie Vokietijos rubežiaus.



Antradienis, Spalių 4 d., 1938

Ar Yra Lietuvoj Akmens Anglies
JUODASIS AUKSAS j šios salos, ėmė daryti tyri- 

Laiminga laikoma esanti! Dėjimus ir surado anglies,
toji šalis, kurios žemės gel
mėse yra akmens anglies. 
Jos šilumos dėme varoma 
fabrikų mašinos, trauki
niai ir šildomi namai. Ak
mens anglis 2 — 3 kartus; 
duoda daugiau šilumos už 
medį, yra nepamainomas 
šilumos šaltinis ir sutaupo 
brangų mišką. O tos šalys, 
kurios šio brangaus kuro 
neturi, yra priverstos jo't? 
pirktis kitur ir mokėti jK 
brangų pinigą. Dėl akmens; 
anglies dažnai kyla valsty-į 
bių tarpe vaidų ir kruvinų1 
karų.

Turėdama akmens ang
lies valstybė gali steigti 
daugiau fabrikų, išplėtoti, 
krašte pigią pramonės ga
mybą, suteikti žmonėms 
darbo ir pakelti jų gerbūvį, i 

Kurui akmens anglį var
toja žalią, arba perdirbtą į 
vadinamąjį koksą. Iš ak
mens anglies dar išskiria
ma daug brangių dujų bei

v •

šaltinius naftos ir aukso. 
Manoma, kad apsukrūs ja
ponai jau anksčiau visa tai 
buvo suostę.

KAIP ATSIRADO 
AKMENS ANGLIS

Akmens anglis yra juo
das, žvilgantis, trapus au
galų kilmės skalynas, ran
damas nuo kelių centimet
rų iki 15 metrų storumo 
_____ i po viršutiniais že
mės sluoksniais, kartais 

i net iki 4 kilometrų gilumo- 
i je. Šie akmens anglies ska- 
lynai yra susidarę sukritus 
ir gulė jantis mirusiems au
galams, kaip tai įvairiu rū
šių papartims, jūrų žolėms, 

! savotiškoms palmių rū
šims ir kitiems augalams, 
kurie kadaise augo ant že- 
'mės. Tai buvo tam tikri 
žemės gyvavimo laikotar
piai, kada buvo labai pato
gus klimatas augti ir tarp
ti gausingiems augalams.
0 Jiems mirštant ir sukren-, skysčių: svieciamosios du- , J . . „ _ , . ,

jos, smala apsaugoti me- 
džiui nuo puvimo, įvairūs 
dažai, naftalinas, vaistai, 
sprogstamoji medžiaga ir 
kt.

Didžiausi akmens anglies ,. . . . . , . .
sluoksniai yra Vokietijoj, g°ms tie,s uoks?lal pateko 
Anglijoj, Lenkijoj, Rusijoj, ūždami tZ Z
Kinijoj, Japonijoj, o ypač .. ap p.er'
šiaur. Amerikoj. Mažiau y- a,mtus tukstancni metu jie 
ra Belgijoj, Čekoslovakijoj, konservavosi ir tam tikru 
Prancūzijoj ir kitur. i bakterijų buvo perdirbami

Visi šie kraštai kasmet11; sukoncentruojami iki 
iškasa ir suvartoja arba akmens anglies medžiagos, 
parduoda kitiems kraš- Tas laikotarpis, kada yra, 
tams apie 1000 mil. tonų sus!dar? gausmgiausi ir 
anglies ir apie 200 mil. to-;gerlauslo,s ™sies akmens 
nų'vadinamos rudosios an
glies. Atrodo, kad taip

DARBININKAS

Tautos šventės, rugsėjo 8 d., iškilmių vaizdai Kaune (Vaizdai iš Lietuvos)

H
II
- ;T".<

tant ant žemės storais sluo- 
^ iksniais galėjo konservuo-i 

• ; tis be oro, nelyginant da
bar mūsų durpynai. Pas- 

; kui, veikiant žemės išvidi-, 
'nėms bei išorinėms jė-

. • - - . . . -
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niais, pasak profesoriaus 
Kavecko,*pilnai negalima 
pasitikėti, nes šulinius grę
žė privačios firmos, dau
giausia svetimšalių vado
vaujamos. Tik viename 
gręžinyje, kuris buvo pa
darytas Kėdainių apskri
ty, buvęs rastas pusantro 
metro storumo molio

LIETUVOS KETTELERIS
Įprasta sakyti, kad sočia- pui Massalskiui paraginus, 

liam katalikų sąjūdžiui pa- pasakė pamokslą baudžia- 
daręs pradžią Mainz’o vys- vos klausimu; jo nuomone,! 
kūpąs Vilhelmas - Emanu- (baudžiava smerktina ir pa- 
elis von Ketteler’is. Tas są- ’naikintina; jos negalima 
jūdis prasidėjęs 1847 me- pateisinti jokiais įstaty-į 
tais, kada Ketteler’is savolmais; baudžiava tai lauki- 
Katedroje pasakęs šešis; nių gyvenimas...

; “didelius! Be to, kun. Karpavičius 
s pačiais metais Vii-j

i anglies sluoksniai, yra va
dinamas akmens anglies 

daug suvartojant, akmens • (Uarbino) laikotarpiu. Ve- 
anglies atsargos turėtų 
greit išsisemti. Tačiau pa
daryti apytikriai apskai
čiavimai šią baimę išsklai
do. Yra apskaičiuojama, 
kad minėtų kraštų kasyk
lose akmens anglies atsar
gos siekia apie 4.580 tūks
tančių milijonų tonų, •ku-! 
rių didžiausia dalis yra; 
Šiaur. Amerikos valstybė
se. Be to, vienoj kitoj vie
toj, gerai paieškojus, dar 
gali atsirasti ir nauji ak
mens anglies šaltiniai. An
tai, Sachalino saloje iki ru
sų - japonų karo visai ne
žinojo apie ten glūdinčius 
žemės turtus. Tik japonai, 
laimėję karą ir gavę pusę

sluoksnis su akmens ang- pamokslus apie
lies tarpsluoksniais. Visa dabarties klausimus” .Juo- tais Vll-

jtik bėda, kad gręžimo mei- se vyskupas sukritikavo Ii-niaus bažnyčiose pasakė 
steris buvęs nevisai blaivus beralistų socialistų teo- dar devynis socialio turinio 
žmogus ir surinktus gręzi- rijas ir iškėlė aikštėn so- pamokslus; jie sudaro nuo- 
mo pavyzdžius netvarkin- cialj katalikų mokslą.----- ( ,

niuose taip pat užtinkama 
anglies, bet ji vra jaunes
nės kilmės ir laikoma blo
gesnės rūšies.

TYRINĖJIMAI 
LIETUVOJE

Yra ištirta, kad Lietuva 
akmens anglies (Karbino) 
laikotarpio sluoksnių netu
ri, yra tik vėlesnio laiko
tarpio sluoksnis, kuriuose 
taip pat galima rasti ak
mens anglies. To laikotar
pio sluoksniai kai kuriose 
Lietuvos vietose buvo pra
mušti gręžiant artezinius 
šulinius, bet išimtoj me
džiagoj anglies žymių ne
rasta. Tačiau šitais davi-

• v

ĮBROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

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

00 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston

minimos propagandinės 
komisijos įsteigimo.

— Nuo rugsėjo 1 d. tarp 
Lietuvos ir Argentinos į- 
vestas tiesioginis pašto 
perlaidų apsimainymas. 
Pašto perlaidos, siunčia
mos iš Lietuvos į Argenti
ną, turi būti žymimos pe- 

, zomis ir centąvomis, o iš 
Argentinos į Lietuvą — 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių valiuta. Didžiausia 
suma vienai perlaidai iš 

‘Lietuvos į Argentiną nus
tatyta 500 pezų, o iš Argen
tinos į Lietuvą — 130 dole
rių.

— Paskutiniais laikais ly
ginant su pereitais metais, 
Lietuvoje cukraus suvar
tojimas yra padidėjęs net 
24%. Jau ateinančiais me
tais dabartinių cukraus 
fabrikų gamybos neužteks 
ir tenks cukraus tam tikrą 
kiekį importuoti. Todėl 
trečiojo cukraus fabriko 
statymo klausimas yra pa
sidaręs aktualus.
— Kai kurios moterų or

ganizacijos kelia reikalą 
ateinančią vasarą Palango
je sušaukti ilgakasių sąs- 
kridį, kuriame galėtų da
lyvauti visos moterys ir 
panelės, kurių kasos ne 
trumpesnės, kaip pusė 
metro.

išaušo raM

bajorai padavė prašymą 
valdžios įstaigoms leisti 
baudžiavos panaikinimą... 
Caras Aleksandras II vie
šai padėkojo Lietuvos dva
rininkams už parodytą 
gražų pavyzdį visai Rusų 
imperijai.

Tai buvo garsusis res
kriptas, išsiuntinėtas vi
siems gubernatoriams ir 
bajorvedžiams paklausti 
dvarininkus, ar nepanorė
tų sekti Lietuvos bajorų. 
Visa tai rengė baudžiavos 
panaikirųmą ir baudžiau
ninkams laisvę. Pagaliaus 
mūsų laikais naujos gyve
nimo sąlygos, naujos so
cialės pažiūros priartino 
Žemės Reformą, kuri at
mainė Lietuvos žemės vei
dą. Pradėjo Karpavičius^ 
baigė Krupavičius. “P. G.”

•
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t t ... [seklų, iš vidaus susietą vie-

Tačiau pasirodo, kad so-;netą, valstiečių teisių ir 
cialius dalykus yra kėlęs darbo gynimą. Ir vyskupas 
daug anksčiau Vilniaus a- Massalskis yra pasakęs 
kademijos profesorius,! kalbą prieš baudžiavą. Tas 
garsus pamokslininkas pačias mintis savo raštais 
kun. M. Karpavičius. Jubi- skelbė kun. Dovydas Pil- 
1“'" kauskas, Vilniaus akade

mijos profesorius, vėliau 
vyskupijos administrato
rius.

Tokie idealistai nesiten
kino kilniais žodžiais, bet 
stengėsi savo pažiūras įgy-

gai paruošė. Prof. Kavec
kis to molio pavyzdžius iš
tyręs rado, kad tai būta il- 
galiepsnio smalingojo ak
mens anglies lizdo. Šis 
sluoksnis buvęs užtiktas 
keliasdešimties metrų gi
lumoje ir dėl lėšų stokos 
prof. Kaveckis patikrinimo 
padaryti negalėjęs.

i
Šėtos miestelio rajone, 

Kėdainių apskrity, tas pats 
profesorius 1930 metais 

[darydamas gręžinius užti
ko nauja reiškinį. 10—15 
metrų gilumoj padarius 
pTežima. pro padarytas 
akyles aiškiai buvęs jau
čiamas benzino garų kva
pas. Iš to sprendžiama, kad 
šiame rajone gilesniuose 
žemes sluoksniuose esama 
didesnių organinės medžia
gos lizdų. Bet iš kokio lai
kotarpio žemės sluoksnių 
šios dujos kilo? Prof. Ka
veckis mano, kad benzino 
kvapo dujos yra atsiradu
sios gipso sluoksniuose ar
ba iš iūros žolių, nes kaž
kada labai seniai per Lietu
vą ė jęs jūrų pakraštis. Pa
našiu du ju gręžiant artezi
nį šulinį buvę užtikta Pa
langoj ir kitose pajūrio 
vietose. Palangoj gręžiant 
šulinį dujos taip smarkiai 
veržėsi, kad nuo jų net dar
bininkų pypkės užsidegu
sios.

Šios rūšies atradimų yra Manoma, kad šis akmenin-!ti kun. Karpavičiaus 
padaryta Estijos pajūryje.’gasis smėlis yra kaip tik iš pelnų, kurs baudžiavos me- 
Ten rasta vadinami kuker-^ų sluoksnių, kurie turi di-' ~s ~ 
izto skalūnai, tinkama ku- t dėsnius klodus akmens an- 
rui medžiaga, o iš skalūno glies. Prof. Kaveckis mano, 
gaunama panašus į benzi-kad anglies sluoksnių rei- 
ną skystis ir derva medžiui ketų ieškoti į žiemių vaka- 
konservuoti. Geriau paty-rus nuo Ukmergės, 
rinėjus, gal būt ir pas mus[ Minėtasis profesorius ra- 
tokių skalūnų galima būtų i gina tyrinėjimus nelau- 
užtikti. j kiant pradėti, nes kartais

Bet tai vis ne akmens an- ir ' -u-i-s
glis. Aiškesnių akmens an- pa 
glies žymių, pasak prof. mės 
Kaveckio, pas mus yra už-

liejiniais 1776 m. Vilniuje 
per bajorų susivažiavimą 
kun. Karpavičius, vysku-—
tikta Ventos upės krante 
ties Papile. Čia yra rasta 
suanglėjusio medžio sluok-1 
sniai, protarpiais jsimaisę vendintL Vysk. Massalskis 

savo dvaruose panaikino 
baudžiavą. Bet plačiausiai 
pagarsėjo socialėmis refor
momis kun. Paulius Ksave
ras Brastauskas, Vilniaus

f

Žinios-Žinelės Iš Lietuvos t

į kitus žemės sluoksnius. 
Ši medžiaga gali būti iš va
dinamų terciarinių sluoks
nių, kuriuose kitur (pav. 
Kinijoj, Japonijoj) randa- 
mi stori akmens anglies į”~^nkZTjiš savo dvi- 
klodai. ruošė atleido valstiečiusklodai.

Mažeikių apskrity taip nuo baudžiavos, suteikda- 
pat buvo padaryti gręži- mas jiems laisvę, valsčiaus 
mai ir išimtoji medžiaga savivaldybę su savo suei- 
parodė, kad šio rajono gi- gomis, teismu, banku... Tai 
lesnius sluoksnius verta j buvo valstiečiu respublika, 
rimčiau patyrinėti. Mano-[ Istoriniai Lietuvos įvy- 
ma, kad tame rajone yra kiai nustelbė tą gražiai 
akmens anglies laikotarpio; pradėtą darbą. Rusų lete- 
sluoksnių, o jei taip, tai gal na prispaudė lietusius ir 
ir akmens anglies galima nuslopino socialės laisvės 
būtų rasti. diegus dar ilgiems me-

Anykščių rajone, Slavės tams. Vysk. Ketteleris bu- 
upės krantuose, tam tikro vo laimingesnis, kad jo 
smėlio tarpuose yra rasta mestos mintvs prigijo, iš- 
sutrintos anglies. Gale Uk- siplėtojo ir išaugo gražiu 
mergės miesto, ties elek-; krikščioniškos socialės 
tros stotimi, taip pat ran-! mokyklos rūmų; bet socia- 
dama smėlio su sutrintos lių reformų gadynėje mū- 
akmens anglies pėdsakais. į sų krašte neleista pamirš- « V • « • I 4 • « W • V •------- 1 nuo-

v •

v •

ir labai pėdsakai 
idelius že- 

us.
~ irM. L.”

— Latvijos turizmą tvar
kančios įstaigos iškėlė rei
kalą suorganizuoti tarp tri
jų Baltijos valstybių — 
Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos bendrą turizmo propa
gandos komisiją, kurią su
darytų šių valstybių turiz
mo organizacijų atstovai. 
Lietpvos Turizmo Draugi
ja šiam reikalui pritarė ir 
pareiškė norą tartis dėl

tu pirmas drįso užtarti 
vargo žmones.

Atsirandus tinkamoms 
sąlygoms, jo pasėta sėkla 
davė kelisdešimteriopą 
grūdą. Ignotas Karpis sa
vo dvaruose 1809 m. pa- 
liuosavo 7000 baudžiaunin
kų; Vilniaus Seimas 1817 
m. norėjo paleisti bau
džiauninkus, bet šitam su
manymui nepritarė rusų, 
valdžia; 1857 m. Lietuvos

Lietuvių Kalbos 

GRAMATIKA 
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir balsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina 1 doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadvvay So. Boston, Mass.
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