
DABARTIES 
BILDESIUOS
Lietuvoje laukiama valdžios 

persiorganizavimo. Po Lenkijos 
ultimatumo esą įvairių gandų. 
Kai kas sako, kad Lenkijos ulti
matumas buvo padarytas su 
Lietuvos tautininkų valdžios ži
nia. Tuos gandus tvirtina Vil
niaus krašto lietuviai. Jie esą 
girdėję iš Lenkijos karininkų, 
kada buvo sutraukta Lenkijos 
kariuomenė į Vilniaus kraštą^ 
kad kariuomenės sutraukimas 
esą tik manievrai. Bet kaip buvo 
ištikrųjų, tai kol kas niekas ne
gali įrodyti.
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Prašo Sušaukti Kongresą 
Specialiai Sesijai

Sovietų Rusijos Jaunimas 
Ieško Dievo

Dvasios krizį rodo gau
sūs jaunimo, ypač mergai
čių, žudymaisi. Su jais mė
ginta kovoti šaukiantis 
“proletariškos moralės”, o 
taip pat ir rengiant komiš
kus teismus, kur nusižu
dėliai kaltinami, kaip “gy
venimo dezertyrai”. Iš 
karto bolševikų spauda 
smarkiai puolė tas savižu
dybes, vadindama jas ‘bur
žujų individualizmu bei 

* sentimentalizmu, kuris nė
ra suderinamas su proleta
rinėmis idėjomis’. Paskui 
staiga liautasi apie tai kal
bėti. Pastebėta, kad šis 
spaudos metodas žudynes 
tik skatina. Tikroji nusi
žudymų priežastis yra gy
venimo išblukimas. Bren
dimo amžiuje jaunimas ne
turi idealų, kurie jam duo
tų stiprybės vidaus audro
se. Proletariškoji moralė 
juk tai yra muilo burbulas. 
Marksistiškai išauklėta 
jaunuomenė negali turėti 
jokio asmeninės- dorovės 
supratimo. Ne bereikalo 
dorovinis iškrikimas ėda 
rusų jaunuolio sielą ir kū
ną. Berods, kartais su- 
bruzdoma prieš bolševiz
mo sublukintą gyvenimą. 
Komsomolų ribose kūrėsi 
įvairūs “Jaunųjų mintyto- 
jų”, ieškotojų rateliai ‘kos
minių tyrinėjimų akademi
jos’. Jaunuomenė pati savo 
jėgomis mėgino eiti į tisą, 
kurią jautė savo širdimis. 
Tačiau visi šitie bandymai 
buvo sovietų valdžios ne
gailestingai nuslopinti. Pa
kako įtarimo priklausant 
tokiems rateliams, kad bū
tų galima išsiųsti į koncen
tracijos stovyklas. Šian
dien tokiems rateliams be
simokančio jaunimo tarpe 
visai užkirstas kelias. Vis 
dėlto jaunimo priešginybė 
komunizmui auga. Tai ro
do ir religinis jo atbudi
mas.
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Senatorius nuo Mass. 
Valstybės, Henry Cabott 
Lodge Jr. laišku prašė pre
zidento Roosevelto sušauk
ti kuogreičiausiai Jungt. 
Valstybių Kongresą Spe- 
cialėn sesijon dėl teikimo 
skubios nagelbos viesulos 
ir potvynio nuteriotai Nau
jai Anglijai ir pravedimui 
priemonių dėl apsaugos a- 
teity nuo panašių gamtos 
išsišokimų.

Žymus Svečias Iš Lietuvos

i 
I

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse jau porą savaičių 
vieši ats. Generolas M. Pe
čiulionis. Jis yra Kaune e- 
sančios “Amerikos Lietu
vių Akcinės Bendrovės”, 
Lietuvoje atstovaujančios 
Fordo ir kitas firmas, vyr. 
direktorius. Dėl žymiai pa
didėjusio automobilių skai-' 
čiaus Lietuvoje, jo vado- SpaUų^lO ,d., 
vaujama bendrovė ruošiasi 
praplėsti savo automobilių 
dirbtuves ir gaminti kai 
kurias atsargines automo
bilių dalis. Tuo tikslu jis 
atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir vedė dery
bas Detroite, Akrone (pa-
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Lietuvos prez. Antano Smetonos ūkyje, Užugirio kaime, kur prezidentas praleido vasaros atostogas. Vaizduojama: i. rrezzaento 
namas ūkyje; 2. Gražusis Leno ežeras. ---------------------------------------------------- j.

Hitleris Vis Dar Ginkluosis
Saarbrucken, Vokietija,' Hitleris pasigyrė, kaip 

Kancleris jis išpildė savo prižadą — į 
Adolf Hitler savo išgarsin- 10 mėnesių laiko grąžino 
toje kalboje persergėjo va- prie Vokietijos žemes su 
karines valstybes, kurios 10,000,000 vokiečių, pri- 
sutiko leisti jam be kovos jungdamos Austriją ir Su- 
atsiimti iš Čekoslovakijos dėtų kraštą. To Vokietija 
Sudetų kraštą, kad jis jo- pasiekusi ne kitų malone, 
mis dar nepasitiki, todėl bet vien savo galybe. Hitle- 
Vokietija tęsianti ginklą- ris nepasitikįs demokrati- 

dangų reik.)’ Providence, vimosi programą iki tokio jomis, todėl turįs tęsti gin- 
New Yorke ir kitur. laipsnio, kad nei jokia ga- klavimosi programą. Vie-

Kad sutaupytų laiko, ats. lybė pasauly, negalės persi-' nintėlis nuoširdus Vokieti- 
gen. Pečiulionis naudojasi laužti per Vokietijos apsi- jos draugas esąs Mussolini. 
oro linijomis. Kaip malo- ginimo sieną. Tokie Angli- Kad Vokietija galėtų savo 
niai svečias buvo nustebint jos valstybės vyrai, kaip vidujines ir užsienio prob- 
tas, sutikęs grįždamas iš Anthony Eden, Vinstoni lemas pasekmingai išrišti, 
Detroito, orlaivyje “stiu- Churchill ir Afred Duff,—Hitleris sakė, — ji turi 
vardesę” lietuvaitę p-lę An-!Cooper siekią vadovybės, ot sekančias pamatines padė- 
taniną Andriulis, kuri pui-JU tikslas būtų pradėti ka- tis įvykdyti:

Į

Užpuolė Kardinolą
Innitzerį

Lango Stiklais Sužeidė Kardinolo 
Veidą

Pakeistas Prezidentui Rinkti 
Įstatymas

Kaunas, spalių 10 d. — 
Vyriausybė priėmė Valsty
bės Prezidentui rinkti įsta
tymo pakeitimą, pagal ku
rį vietoje ypatingųjų tau
tos atstovų Prezidentą 
rinks tautos atstovai.

H. Y. Yankees Vėl Laimė jo 
Čampionatą

kiai kalbėjo lietuviškai ir ro gaisrą. Tas priverčiąs 
pareiškė, kad be jos, tarp vokiečius nuolat budėti. 
New Yorko ir Čikagos — Jis paskelbė, kad Vokieti- 
“Amer. Airlines” orlaiviais jos Siegfried tvirtovių sie- 
skraido ir kita lietuvaitė, na bus pratęsta visu vaka- 
p-lė Gudaitytė. i riniu_Prancūzijos pasieniu,

ę- ■— ..............................................* . . '

Lietuvon spalių 12 d. Pran- vis dar tebesilaiko Versa 
cūzijos linija. lio Sutarties principų.

1. Tautinė Vienybė,
2. Pakankamas apsigin

klavimas,
3. Apsistatymas tvirto

vėmis per kurias jokia pa-Gen. Pečiulionis išvyksta nes Prancūzija ir Anglija u £alvbx negalėtu nėr- 
analin 19 H p™. vis dar tebesilaiko Versa- daužti U Per

4. Draugingumas su 
sieniais.

Likvidavę Iš Šaknų
Visą ankstyvesnį Vil

niaus lietuvių organizacinį 
ir kultūros gyvenimą, len
kų valdžios paskirti likvi
datoriai baigia nusavinti ir 
jų turimus visuomeninius 
turtus. Be ankstyvesnių! 
lietuvių visuomenės turto: 
įskolinimų Lietuvių Labda- j 
rybės draugijos likvidato
rius Švedas paskelbė spau
doje parduodąs miesto sa
vivaldybei Užuolankos 
(Objazdowa) gatvėje šios 
draugijos aikštę, už kurią 
gausiąs 30.000 auksinų. 
Taip pat tasai Švedas pra
deda uoliai atleidinėti ir juos sunaikino, 
lietuvius tarnautojus. Šio- didelės vertes knygyną ir, 
mis dienomis vieton atleis- išvogė brangesnius daik-J 
tos lietuvaitės A. Spečiu- ^us* amžiaus į
vienės priimta lenkė.
Pašalpa Ūž Lietuvos Laisvę 

Pirmųjų Žuvusiu jų Gimi
nėms

Vienna, Spalių 10 d. —J savo laikraščiams apie šį į- 
Įkurstyta 5000 nacių minia • vykį rašyti ir, Viennos gy- 
užpuolė žymiausio, buvu-■ ventojai vieni iš kitų suži- 
sios Austrijos Kardinolo no jo apie tokį niekšišką 
Innitzerio rezidenciją. Įsi- valdžios proteguojamos 
veržė į senelio Kardinolo grupės užpuolimą ant ka- 
butą, išdaužė langus, išme- talikų vado, 
tė baldus ant eatvės. ku- -------------tė baldus ant gatvės, ku
riuos tuoj sudegino arba 

Išdraskė

V uz-
Kaunas, spalių 10 dieną.
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seneliui Kardinolui grasi
no mirtimi. Jo veidas tapo 
sužeistas langų stiklais 
Bandžiusius 
pinti katalikus 
mušė.

Grupė iš šešių 
veržė į antrą aukštą ir pa-

Kardinolą 
naciai su-

vyrų įsi-

Slovakija Gavo Autonomiją
---------

Praga, Čekoslovakija, — 
Spalių 10. — Slovakija ga
vusi nuo Čekų valdžios au
tonomiją susidarė savo 
valdžią su Dr. Joseph Tiso 
premieru prieky. Pirmuti
nis darbas naujos autono
minės valstybės buvo pa
naikinimas komunistų par
tijos.

Anglija Siunčia Daugiau 
Kariuomenes Palestinon

Senas Uždarė, Naujų 
Neleidžia

Ištrėmė Tarptautini 
Aferistą

1932 m. Kaune buvo su
imtas pasaulinis aferistas

Kaunas, spalių 10 dieną. auKstą h pa-į
— Vyriausybė paskyrė pir- srobę o0 m. amžiaus kuni- 
mojo žuvusio karininko Joham Krawanik išvil- 
Juozapavičiaus ir kareivio ko per koridorių ir išmetė 
Lukšio giminėms po 1000 L>er langą nuo antro aukš-į 
litų pašalpos. to. Jis tapo nugabentas Ii-j

New York, Spalių 9, — 
Čia pasibaigė Yankee Sta
dione prieš 65,000 žmonių 
minią taip vadinamas — 
“World Series” baseball 
žaidimas. Žaidė Amerikos 
Lygos čampionai su Natio- 
nal Lygos čampionais Chi- 
cago Cubs. Pirmieji laimė
jo keturius žaidimus iš ei
lės rt tuomi laimėdami Pa
saulinį baseball čampiona
tą, jau trečius metus iš ei
lės.

London, spalių 10 d. — 
Anglija siunčia daugiau 
kariuomenės į Palestiną 
malšinti žydų - arabų riau
šių, kurios pasiekusios to
kios proporcijos kokių ne
buvo nuo Turkų-Britų ko
vų pasaulinio karo laike.

Kolonijų administracija 
paskelbė, kad keturi bata- 
lijonai kareivių, artilerijos 
batarėja ir nepaskelbtas 
skaičius šarvuotų automo
bilių bus pasiųsta per se
kančias kelias savaites į 
Šventąją Žemę. Tas suda
rys iš viso 21,000 Anglijos' 
kareivių, kurie kovos su 
riaušininkais Palestinoje.

v •

Švenčionių lietuvių atsto
vai vaivadijai įteikė užre-. Haimovičius, kuris, vai- 
gistruoti naujos švietimo dindavo čigoną, vienam 
draugijos “Šviesos” statu- Kauno žydui vietoje aukso 
tą ir prašė leisti šiai drau- monetų už 60.000 Lt. par- 
gijai veikti, tačiau vaivada davė senų geležinių tran- 
šį lietuvių prašymą atmetė 
ir draugijos steigti neleido. 
Taip pat neleido įsteigti vi
sos eilės “Kultūros” drau
gijos skyrių.

tų dėžę. Haimovičius buvo 
nubaustas 6 met. s. d. kai. 
Dabar jis bausmę jau atli
ko ir per administracijos 
liniją ištremtas į Lenkiją.

goninėj kaipo sunkiai iri 
pavojingai sužeistas.

Atvykusi policija numal
šino riaušes ir šiuos nekul- 

i turingos ir žiaurios demon
stracijos vadus suėmė ir 
būk tai išsiuntę į koncen- 

Laukaičio referuotą^ 17 at- tracijos stovyklas.
stovų pasirašytą įstatymo ant
projektą pavadinti Litua- Kardinolo uz jo drąsu pa- 
nistikos Institutą Tautos mokslą, pasakyta pęnktą- 
Vado Antano Smetonos dieny astnais žodžiais kn- 
vardu.

Vilniaus Naujienos

Lituanistikos Institutas Pa
vadintas Prez. Antano Sme

tonos Vardu

Prancūzijoj Kila Reikalavi
mai Naujų Rinkimų

Paryžius, spalių 10 — 
Reikalavimai paleisti da
bartinį Parliamentą ir da-

j ryti naujus rinkimus Pran
cūzijoj vis didėja. Naujų 
rinkimų nori ne tik komu
nistai, bet ir centro deši
niųjų vadas Louis Rollin. 
Naujiems rinkimams ne- 
priešingas nei premieras 
Daladier. Per naujus rinki
mus Prancūzijos liaudis 
turėtų progos pareikšti sa
vo atsinešimą kas link gar
sios “Municho sutarties”.

Rusai Sušaudė Šnipą

Kaunas, spalių 10 d. —
Seimas priėmė praloto

i tikuojant nacių persekioji
mą katalikiškos veiklos.

Nacių cenzūra uždraudė

Maskva, Rusija, spalių 
10 — Čia tapo suimtas, nu
teistas ir sušaudytas žy
miausias Rusijos šnipas, 
kurio nei vardo nepaskelbė. 
Raudonosios armijos laik
raštis “Raudonoji žvaigž
dė” jį vadina tik raide “N”. 
Jis veikęs Rusijoj nuo 1912 
metų ir buvo baigęs Berly
no šnipų mokyklą.

ITALO KAREIVIAI APLEIS 
ISPANIJĄ

____________ &

Bayonne, Prancūzija, — 
Spalių 10 d. — Žinios pasie
kusios šią vietą praneša, 
kad apie 18,000 italų karei
vių kovojančių su gen. 
Franco sukilėlių armija 
būsią ištraukta iš Ispani
jos civilio karo. Trys laivai 
jau esą atplaukę į Sevilijos 
uostą tų kareivių pasiimti.

Lietuvos Iždas Išpirko 1936
K laipėdos Seimelis Priėmė Metų Vidaus Paskolos Dalį
Gubernatoriaus Vetuotus 

jstat
Lakštų

iii
Kaunas, snalių 10 d. — 

Spalių 4, įvykdytas 1936Klaipėda, spalių 10 d. — I ,
Seimelis vėl priėmė tris metų vidaus paskolos lakš- 
Gubernatoriaus anksčiau tų pirmasis tiražas. Iždas 
vetuotus įstatymo projek- lakštų išpirko 1,666,700 li
tus. tų sumoje.

— Jau seniai Vilnijos ū- ČEKOSLOVAKIJA NUSILENKS 
kminkai lietuviai prašė'

Paleido Iš Kalėjimo Pasku
tinius Suvalkiečius

lenkų vidaus reikalų mi
nisteriją leidimo surengti 
ekskursiją į Lietuvą, ta
čiau ligšiol atsakymo ne
gavo. Tuo tarpu lenkai pa
tys pasišovė organizuoti 
kitą ekskursiją. Jie leidimą 
greičiausia gaus, bet lietu
viai prie tos ekskursijos 
vargu galės prisidėti.
— Kaip lenkai kimba prie 

Vilniaus lietuvių, aiškiai 
rodo šitokia sufabrikuota 
byla prieš Vydiškių parapi
jos kleboną F. Nevierą: jis 
nubaustas 3 mėn. lygtinai 
už tai, kad tris vaikus, a- 
not lenkų, netiksliai užra
šė metrikų knygose. Iš Ry- 
bako turėjo padaryt “Ry- 
bak”, o iš Bindaro — “Bin- 
__ _ Kunigas apeliavo.

IR VENGRIJAI
 ♦------------------------

Dalina Svetimą Turtą

Kaunas — Rugsėjo 8 d 
šventės proga buvo amnes 
tuoti ir paleisti iš kalėjimo 
paskutiniai suvalkiečiai ū- 
kininkai, bausti karo teis
mo, būtent: agr. Valuckas, 
sodin. techn. Katkus, ūkin. 
A. Bajerčius iš Vidgirių k., 
Al. Ritbergeris iš Tūbelių 
k. Plokščių v., Jonas Skais
giris iš Vidgirių k. Be to, 
iš Marijampolės kalėjimo ” gu~‘g“' \pelilvo.
paleisti P. Lieponis ir K. Bus klausiami nauji liūdi- 
Grigalauskas. ninkai ir ekspertai.

Komarom, Čekoslovaki
ja, spalių 10 d. — Galop 
Čekoslovakija nusilenkė ir 
Vengrijai sutikdama už
leisti į 36 valandas Vengri
jos kariuomenei du paru- 
bežio miestelius, būtent.— 
Satoraliaujhelv ir Ipoly- 
sag. Taip pat Čekoslovaki
ja sutiko tuoj paleisti visus! . .. . .vengrus politinius kalinius! organizaciją turtą megina- 
ir kareivius tarnaujančius ma atl(^uotl lenkiškoms u- 
Čekų kariuomenėje. Šio su-'k10 organizacijoms. Pav 
sitarimo pasiekta bendroje buv. Erzvieto ratelio pir- 
Čekoslovakijos ir Vengri- mininkui Tverečiaus vals- 
jos delegatų konferencijoj. į čiaus valdyba įsakė saugo-

„ . . . .. .. jamą draugijos turtą (spy-Pasitarimai minetoj kon-ru0Įtįineg plūgą,
ferencijoj nepersklandžiai , akėčias,
įo^ vyriausybė^nkiua> patenkinti voho nuošimtį atiduoĮ‘ Švenčionių lenkiš- 
Vengrijos reikalavimų. i koms ūkio organizacijoms.

Uždarytosios Ūkio Drau
gijos turtas iki šiol buvo 
užantspauduotas ir palik
tas saugoti buv. tos drau
gijos skyrių pirmininkams. 
Dabar kai kurtą lietuvių
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K 1 ETINĖS ŽINIOS

Tūkstantinė Minia Spalių 9 
Minėjime

*

South Bostoniečiai Neužmiršta Vilniaus
Nepaisant to, kad Lietu

vos Vyriausybė rado reika
lingu užmegsti draugiškus 
santykius sū lenkais, kurie 
smurto keliu išplėšė mūsų 
sostinę Vįlniiį, South Bos
toniečiai lietuviai to smur
to neužmirštą ir nemano 
Vilniaus išsižadėti.

Sekihaūifenį, Spalių 9 d.

arti tūkstantis vietos lie
tuvių susirinko erdvingoje 
South Boston High School 
svetainėje, išklausė kalbų 
kun. K. Urbonavičiaus, 
kun. Balkūno, kun. Pau
liuko, adv. Cūnio, adv. Ka
linausko vienbalsiai priė
mė Sekančią rezoliuciją:

Rezoliucija:

Adopted unanimously at the 
mass-meetihg held ih South Bos
ton High School auditorium, 
Thomas Park, South Boston, 
Mass., on this 9th day of Octo
ber, 1938, under thą auspices of 
the Lithuanian Catholic Fedė- 
ration chapter IH of South Bos
ton, Mass.:

WHEREAS under date of Oc- 
tober 7th, 1920, a certain treaty 
was dūly signed by the repre- 
sentative of Lithuania 
neighbor, Poland; and

WHEREAS the said 
has now become known

and its

DAKTARAI

and 
and 

self-

Be It kuRritfcR feEšOLę 
VĖD that on this _ eighteenth 
anniversary wė ektend our ap- 
peal to all lovers of liberty afid 
to the various governments 
which have assisted us ih our 
efforts to maintain and reveal 
to the world at large that Po
land has no fight vhatšoever 
to the territory unlawfully oc- 
cupied since October 9th, 1920;

BE IT FURTHER RESOLVED 
that we, as Amėrican citizens, 
do beseech and urge the Govern
ment of the Republic of Poland, 
in the interest of justice and in- 
ternational good will, to re-con- 
sider its actions, and permit the 
settlement of the Vilnius ques- 
tion to be made by an importial 
commission, for as the matter 
now stands, we are of -the firm 
belief that a true understanding 
between Lithuanians and Poles t
is nenexistent; we feel certain 
that if the Government of the 
Republic of Poland would con- 
sider this proposal in this spirit 
in which it is extended, it would 
be a sincere movė toward the 
finai peaceful settlement of any 
differences without the unnec- 
cessary ūse of military force and 
aggressive tactics;

lankėsi
M*

2

treaty 
as the

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY, 
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 vaL vaiarfc' 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.
.................... ... - • - . . ■■■■• •
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUŠKAS 
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokią lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass..

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

pigų iletodą, kuris pagelbėjo tun
tams.

Mes goriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakeli, t dienoms DYKAI ISBAN- 
DYTMUI, ir Jeigu nortstte naudėti 
daugiau, tg galėsit daryti už mažus 
kaltus. Mes kviečiame jus naudoti tų 
vaistų 7 dienas, DYKAI, m&sų kas
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresų 
tuojau 1

ROS8E PRODUCTS CO. Dept K-9 
2708 W. Farwell Ava. Chicago. III,
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t Pirmadieni, spalių 10 d., 
lankosi “Darbininke” kun. 
J. Balkūnas, Kunigų Vie
nybės Pirmininkas, kuris 
spalių 9 proga pasakė ug
ningą kalbą South Bostono 
High School auditorijoj, 
surengtose prakalbose vie
tinio Federacijos skyriaus 
rūpesčiu. Jį atlydėjo kun. 
J. Vaitekūnas, iš Providen
ce, R. I., Kunigų Vienybės 
Centro Valdybos iždinin
kas. Taipgi lankėsi kun. P. 
M. Juras, Kunigų Vienybės 
Centro Valdybos Sekreto
rius ir kartu su svečiais 
kun. J. Balkūnu ir kun. J. 
Vaitekūnu nupirko “Darbi
ninko” knygyne naujausių 
leidinių. Taipgi parėmė 
“Darbininko” baliaus ren
gimo fondą. Ta proga at
laužė “Darbininką” ir LDS 
Centro Dvasios Vadas kun. 
Pr. Virmauskis. Visiems 
mūsų geraširdžiams prie- 
teliams už’moralę ir mate- 
rialę paramą^ reiškiame lie
tuvišką AČIŪ.

Šeštadienį, spalių 8 d. at- 
vikęs iš Brooklyn, N. Y. ‘A-

BE IT FURTHER RESOLVED merikos’ adm. p. D. Averka 
that copies of this resolution be atsilankė ‘Darbininke’ ir 
forwarded to the Secretary of | pareiškė, kad jis praleis 
Statė of the United Statės, to So. Bostone porą dienų, 
the Governments of Lithuania, 
Latvia, Estonia and Poland, and 
to such other governments, or- 
ganizations or individuals as 
the Chairman of this meeting 
may see fit and proper.

Kun. Balkūnas savo kai- .
boję pareiškė, kad Vilniaus ko
Vadavimo Sąjungos veiki-: 
mas Lietuvoje yra valdžios 
slopinamas neva dėl to, 
kad gali sugadinti santy
kius su lenkais ir kad dėl 
tos priežasties reikėsią tos 
organizacijos veikimą per
kelti į Ameriką.

Susirinkimas buvo atida
rytas Advokato Kalinaus
ko,

ulis Įgijo Puikų 
Rekordą

Pasibaigus baseball sezo
nui tapo paskelbta žaidėjų 
rekordas. Vytautas Tamu
lis So.Bostonietis, žaidęs su 
Brooklyn Dodgers įgijo 
puikų rekordą — pirmą 
vietą kaipo metikas, o visoj 
National Lygoje iš 64 meti
kų mūsų tautietis Tamulis 
užėmė net penktą vietą. 
Tamulis užbaigęs pasek- 
>mingą sezoną sugryžo į So. 
Bostoną pas savo mamytę 
ir brolį Julių, kurs kelis 
metus vadovavo Vyčių 
baseball rateliui.

TĖVAS AUKŠTIKALNIS 
JAU LIETUVOJE

Lietuvių Kalbos Painokos VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Peace Treaty of Suvalkai, 
was based upon the true 
šole prihciple of national 
determination, entitled to the
sanctity and respect which atta- 
ches to agreements between 
sovereign governments; and

WHEREAS pursuant to the 
Treaty of Suvalkai, and in ac- 
cordance with the understan
ding of the representatives of 
the parties to the said Treaty, 
any and all outstanding diffe
rences between Lithuania and 
her neighbor Poland, seemed to 
have been peacefully settled; 
such settlement was urider the 
guidance and auspices of the 
League of Nation, and to all ap- 
pearances another crisis be- 
tween two nations was averted 
for the timė being; and

WHEREAS under the Treaty 
i above mentioned, the boundary 
between the two nations was 
fixed in accordance internatio- 

Įnal justice and with full know- 
ledge of all parties concerned; 
Vilnius, the ancient and only 
true capital of Lithuania, was 
justly included within Lithua
nia; and

WHĖREAS within forty eight 
hour after the signing of the 
Treaty of Suvalkai, the civilized 
world was shocked to learn that 
to some countries, despite the 
solemn written agreement of 
their dūly authorized represen
tatives, brute force was prefer- 
red to peaceful settlement of 
any disputes; and

WHEREAS on the 9th day of 
October, 1920, Vilnius was for- 
cibly seized without legal or mo- 
ral justification, and in direct 
violation cf the Treaty entered 
into just two days prior to this 
act of aggression; not content 
with this alone, the aggressors 
urilawfully occupied alinost one 
third of the entire Lithuanian 
territory; and

WHEREAS even this year, 
through a show of brute force, 
Poland sought to justify her 
unlawful seizure of Lithuanian 
territory eighteefi years ągė by 
compeling the establishment of 
diplomatic telations on her 
terms;

N0W, therefore,
BE IT RESOLVED that We, 

Amėrican citizens of Lithuanian 
descent, advocates for peace 
among nations and justice to 
all minorites, do here and now 
condemn the prevalent and con- 
tinuous practice of intimidation 
of one nation by another, 
through show Of brute force and 
utter disregard of written trea- 
ties;

Bfe IT FURTHER RĖSOL- 
VED that we are fttlly cogni- 
sant of the sacrifices made by 
the Government of the Republic 
of Lithuania during the recent 
crisis, and for that reason we 
do hereby re-affirm our faith 
and dedicate ourselves to the 
task of regainiiig Vilnius 
through the operation of peace
ful methods based on the prin- poros kunigų klausys išpa- pasaulio muzikas kurinius, 
cipie of civilized defaocracy; žinčių. “—

i

t

Išvyko Į Kanadą

Šeštadienį, 11 vai. dieną, 
iš “Darbininko” įstaigos iš
vyko į Montreal, Kanadą, 

— ■' ‘ * i” redaktorius
į p. Antanas F. Kneižys, ad
ministratorius p. Antanas 
Peldžius ir kun. Juozapas 
Petrauskas, Šv. Roko par. 
Brockton, Mass. vikaras. 
Jų misija yra surišta su 
katalikiška bei lietuviška 

I akcija.
Jie nuvyko kviečiami ku

nigo Bobino, kuris yra lie
tuvių parapijos klebonas ir

„ uvk?”S P>.rminįr-kavo- tur būt spžlių 9-sios proga 
Publikai sustojus, Stepono j nrakalbas Tikimės 
Dariaus Posto Nr. 317 Ą-
menkos Legįjono garbes džių;kuriais pasidalins su 
sargyba Hydejo ir ant es- -Darbininko” skaitytojais, 
trados pastate Jungtinių iLaukiame.
Valstybių ir Lietuvos ve- Jie žadėjo grįžti pirma- 
havas. Sv. Petro parapijos dienį spaliu.i0 d„ vakare.
chorui po vadovyste muzi
ko Juškos giedant Lietuvos 
hihmą, Legijonieriai atida-, 
vė pagarbą vėliavoms. Se
kė turiningas muzikalis 
programas, kurį išpildė 
choras ir choro radio gru
pė.

Laike pertraukos buvo 
rinkliava Vilniaus reika
lams. Aukavo kun. Vir- 
mauskis $10.00, kun. Urbo
navičius $3.00, Al. Vitkus 
$2.00; po vieną dolerį auka
vo: adv. Cūnys, adv. Kali
nauskas, Teresė Zareeka, 
M. Krukulionis, Amelia 
Čaplikięnė, E. Jokubaus- 
kienė, F. Gerulskis, P. Ge- 
rulskienė, E. Mačiulaitis, 
St. Griganavičius, P. Bush- 
manas, P. Baltrušiūnas, V.

MISIJOS

Spalių 10 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Petro par. bažny
čioje prasidėjo moterų ir 
merginų metinės misijos. 
Žingeidžiai misijas veda 
kun. B. Paulukas, Lietuvos 
t)omininkonų provincijo
las.

Iš VISUR J OPERĖTl

Gaunama žinių, kad kūn. 
Pranas Aukštikalnis, S. J., 
jau Lietuvoje darbuojas. 
Atlankė Vabalninkuš. Sakė 
ten pamokslą. Sakė pa
mokslus per 40-tę Pyvašiū- 
nuose ir Šiauliuose. Turėjo 
progos atlankyti ir vieną 
kitą kaimą. Pastebi, kad 
kaip kur žmoneliai yra ap
sileidę ir biskį per daug ge
ria. Abelnai jie esą nuošir
dūs.

šv. Petro par. choras, kuris 
jau per keturis su virš mėnesius 
rengiasi prie operetės “Mikado”, 
spalių 26 dienai, So. Boston 
High School, gavo žinių šią sa
vaitę iš Brocktono, Hartfordo ir 
Neit Yorko, kad atvyksta pa-ma.iia.s, jt. £><uuusiuiia&, v. .

Jakštas, J. Stankevičius, J. klausyti .r pamatyt, ų gare.* 
Griciūnas, M. Kilmoniutė, operetę.
- - a Aš- __ _________ —,

J. Janulevičius, keletas choristU i Brocktoną. 
Jonas Valentas, Vincas Ba- Padare vlzltą kleb. kun. švagž-

Z. Jasas, J. Dilis, A. Aš- 
menskas. .

luknis, R. Jakunevičius ir

Antradienio yakare nuvažiavo

luknis, R. Jakunevičius ir džiuL Jisai maloniai Priėm^ ”»■ 
Povilas Karvelis. Kiti po P^ko Mietų ir linkėjo sėkmių, 
mažiau aukavo. Is viso su-i 
aukuota $72.63.

Susirinkimas baigtas 
siems sustoiant ir Legijo- 
nieriams išlydint Jungti
nių Valstybių ir Lietuvos 
Vėliavas.

VYČIŲ ŠOKIAI

įvyks kitą mėnesį, lapkr. 
(Nov.) 26 d., parapijos sve
tainėje, 7-tos gatvės, So. 
Boston, šeštadienį prieš 
Adventą. Gros gera orkes
trą. Komisija nuoširdžiai 
prašo kitų draugijų ne
rengti šokių tą dieną, bet 
kartu prisidėtų prie jauni
mo ir atvykę į šokius gra
žiai pasilinksmintų su Vy
čiais. Įžanga visai prieina
ma — 35c. Visi pasiruoški
te!

Komisija:
N. Marksaitė,
P. Razvadauskas, 
P. Kudrevičius.

Massachusetts valstybės švie
timo Departmentas turi įsteigęs 
vadinamą University Extension 
skyrių, kuris organizuoja ir duo
da įvairius kursus. Šių metų, 
programon šitas departmentas: 
įdėjo ir lietuvių kalbos kursą.: 
Pamokos prasidės 21 spalių va-j 
karą ir bus duodamos per visą: 
žiemą kiekvieną penktadienio j 
vakarą, pradedant 6 valandą,1 
Statė House auditorijoj, Bosto
ne.

Jeigu bus daug lankytojų, tai 
pamokų vieta galės būt perkelta’ 
į tinkamesnę patalpą, gal į Har- į 
vardo Universiteto Sever Hali.

Jeigu būtų iš lietuvių reikala
vimas, tai šis departmentas su
tiktų duoti lietuvių kalbos kur
sus ir kituose Massachusetts 
valstybės miestuose, kaip Brock- 
tone, Worcestery, Lawrence ir 
kitur. Klasei atidaryti departa- 
hentas reikalauja, rodos, nema
žiau kaip 30 lankytojų, kurie tu
ri užsiregistruoti ir užsimokėti 
paskirtą mokesnį. Departmen-1 
tas parūpins vietą ir mokytoją. ;

Taigi, kas nori pasimokyti lie
tuvių kalbos, tegul tuojaus krei
piasi laišku ar asmeniškai į De- 
partment of Education, Division 
of University Extension, Room 
217 Statė House, Boston.

Platesnių informacijų galima 
rasti ir Švietimo Departamento! 
išleistame paskutiniame Biule- 
tiny, ant 29 puslapio. Tą biule- 
tinį galima gauti visuose viešuo
se knygynuose Massachusetts 
valstybėje ir pačioj steitauzėj. 
Reikia paprašyti: University 
Extension Bulletin.

Pilnas kursas susideda iš 16 
paskaitų. Ir reikia da pridurti, 
kad šis kursas bus kredituoja
mas taip kaip ir kitų kalbų kur
sai. Taigi, kas norės įstoti į ko
legiją, tas galės gauti kredito 
už lietuvių kalbos mokėjimą. 
Baigusiems kursą bus duodami 
tam tikri liudymai arba certifi- 
katai. Dr. D. Pilka.

TEL. /O-BOITOri 2680.
•<a€«Zj0

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

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

MIRĖ

Spalių 9 d., mirė, savo na
muose, 250 W. 4th St., Ona 
Ramanauskienė (Kietienė- 
Kiriliauskaitė), 67 metų. 
Paeina iš Kuršėnų parapi
jos. Amerikoje pragyveno 
31 metus. Laidojama iš šv. 
Petro bažnyčios, spalių 11 
d., 9 vai. ryte, Naujos Kal
varijos kapuose, 
tris dukteris.

ŠLIŪBAS

Paliko

Spalių 9 d., Steponas But- 
vytis apsivedė su Magdale
na Senukevičiūtę, gyv. 183 
Savin Hill Avė., Dorches
ter. Liudijo Kastas Sama
lis ir Stanislava Senukevi- 
čiūtė. Jaunosios tėvai, sa
lėję, iškėlė šaunų vestuvių 
balių. Po trumpų atostogų 
jaunavedžiai apsigyvens 
Cambridge.

POLITINIS SUSIRINKI
MAS

CAMBRIDGE, MASS
MASINĖS PRAKALBOS

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.
Spalių 9 d., 3 vai. po pie

tų, Nekalto Pras. P. M. pa
rapijos mokyklos salėje į- 
vyko Vilniaus Užgrobimo 
minėjimas. Programa bu
vo sudaryta iš įvairių kal
bėtojų ir parapijos choro, 
kuriam vad. muz. M. Kar
bauskas. Choras sudaina
vo Lietuva Tėvynė Mūsų, 
Jaunimo, Kareivių ir Vil
nius dainas. P-lė Margare- 
ta Grybaitė sudainavo so
lo: Mano Gimtinė ir ’ Kur 
Bakūžė Samanota. Kalbė
jo kun. J. Balkūnas, adv. 
A. Mileris, ir kun. Juškai
tis.

Susirinkime buvo pateik
tos rezoliucijos, kurias 
perskaitė adv. Mileris. 
Vienbalsiai priimtos. Buvo j 
padaryta rinkliava dėl Vil
niaus našlaičių. Surinkta 
$35.00.

BLAIVININKŲ SEIMO 
TVARKA

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADWAY
So. Boston,'Mass.

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

1

a

auk-

Stojo į rėmėjų eiles p-lė Jaka- 
vonytė ir p-lė Kašėtaitė. Gavo if 
daugiau rėmėjų, bet vardų nega
vau.

Taipgi ponas Jonas Vaičaitis, 
vargonininkas, paėmė 25 bilietus 

pa_ choro nariams. Ačiū, Montellie- 
čiams! Mes jau seniai bendra- 

ROŽANČIUS PER DIENĄ dart>i*uJaffi ir t61iaUs da*ysi-

VI-

Sekmadienį, spalių 9 d., 
2 vai. po pietų Stepono Da
riaus Posto, Amer. Legijo- 
no Svetainėje, So. Bostone, 
įvyko visų draugijų, klubų 
ir pavienių veikėjų politi
nis susirihkimas, kuriame 
dalyvavo daug svečių iš ki
tų kolonijų ir Jack Shar
key.

Pediell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

Spalių 16 d. 11 vai. ryte 
su iškilmingomis šv. mi
šiomis prasidės Blaivinin
ku Seimas. Pamokslą pa
sakys svečias Kunigas. Se
sijos prasidės 1 vai. po pie-, 
tų mokyklos svetainėje.

BALIUS —SPALIŲ 12
Columbus dienoje, spalių 12, 

Eikš Bali Room puikioje salėje, 
8 Magazine St. Cambridge, ( 
Mass. įvyksta lietuvių parapijos 
balius. Al Stevens darnus orkes
tras gros visokius tancius: ang
liškus, amerikoniškus, lietuviš
kus... Gaspadinės yra paruošu- 
sios skanių valgių, troškulį už
gesinančių gėrimų. Įsigiję lai
mingus bilietėlius gaus grynų 
pinigų. Baliuje bus daug įvairių 
margumynų. Lai nė vienas iš 
toli ar arti neapleidžia šio ba
liaus. Visas pelnas skiriamas 
mokyklos labui. Įžanga tik 45 
centai. Visus kviečia Rengėjai.

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

byščių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

z*

Peter’s Boston St. Sara# 
ir Gąsdinę Station 

119 Boston St, 
DORCHESTER 

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

Vietas 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Šav.

MEbUSme.
Gauta iš Hartfordo žinia, kad 

atvyksta net penkiais automobi
liais. O iš New Yorko, kad re- 
servuotų penkias vietas.

Taigi, mes Šo. Bostoho choris- 
__________ _, tai, tariame širdingą Ačiū vi-’ 

visą antradienio^ diehą. Tą siems, kurie remia mūsų darbą, 
dieną bus 6 ŠV. mišios ŠV. Mes manome tuo darbu parodyti 
Petro bažnyčioje. Pirmos svetimtaučiahiš ir visai Naujai 
prasidės 7 vai., paškutiilės, Anglijai, kad ir lietuviai turi ta- 
10:30 vai. Per visas mišias dehtų ir jėgų “Įkasti” sunkiau-

South Bostono Amžinojo 
Rožančiaus draugija kiek
vieną spalių 12 d. kalba 
Rožančių ištisą dieną. Tą 
įprotį atkartos ir šįttiet. 
Rožantinė draugija melsis

Choristas.

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

■ L. A...
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DĖL KO PASIUTO RESPU
BLIKONŲDRAMBLYS...
Linksmas epizodas iš

Amerikos politinių kovų
Amerikoje yra dvi dide-, 

lės ir vienintelės politinės 
partijos — demokratai ir 
respublikonai. Abi jos turi 
tradicinius herbus: demo
kratų heraldinis simbolis 
yra asilas, respublikonų— kaulą sulaužo, 
dramblys.

Rudenį, lapkričio m., į-, 
vyksta kongreso rinkimai.; 
Respublikonai, kurie da-.^vr-------

veikslo paaiš k i n i m a s 
■ skambėjo: “Dėlko pasiuto 
j senasis respu b 1 ik o n ų 
dramblys? Gi dėl to, kad 

j jam įgėlė Roosevelto bitelė 
l“New Deal”...

(Iš XX Amžiaus)

Sulopė Akį.
Jei kam kojos ar rankos 

gydytojas 
suteikia medicinos pagel- 
bą, aptvarsto, apibintuoja 

- - - - - — ir koja sugyja. Jei būna
Respublikonai, kurie djJ kurios nors veido vietos su- 
bartiniu metu yra nustum- žalojamos kadneliktų toj 
ti į antrąjį planą, pasiryžo 
žūt-būt atsigriebti; 1 
reikalui partijos ____ (
komitetas vispusiškai ap
svarstė ligšiolinių nepasi
sekimų priežastis ir numa
tė būdus atkusti.

Komitetas konstatavo,:
kad didžiausias respubli- 
ni'nkasyra’jr- dramblys! kies oP^aciją, kuria 23

bet per 120 minučių. Grįž
tant atgal, laikrodis vieną 
valandą prideda tokiu bū
du, kad kiekvienai valan
dai jis po penkias minutes 
prideda. Ir tokiu būdu grį
žtant atgal para turi ne 24, 
bet 23 valandas. Prieš lai
vui išplaukiant iš Prancū
zijos, kapitono padėjėjas 
užeina ant komandos tilte
lio, kur pasuka tam tikro 
aparato rodiklį į tą pusę,: 
kur parašyta “sulėtinti”, o 
iš Amerikos išplaukiant — 
rodiklį jis pasuka ton pu
sėn, kur parašyta “pagrei-Į 
tinti”. Ir laikrodis tuos įsa
kymus vykdo be jokios 
mažiausios klaidelės.

Už Leituvą
PRANAS GENYS

- - vietoj duobė, chirurgas at-
■ tam Piauna dalį nuo rankos ir 
centro PriauSina> prilipdo. Tai vis 

medicinos mokslo pasieki
mai, kurie kaskart tobulė
ja lengvindami žmonių ne
laimes ir ligas. Neseniai 

i vienas anglų medicinos lai
kraštis parašė apie nuos- 

konų^neplZekimų Taiti- babi« iki šio1.. negirdėtą a- 
ninkas yra jų - dramblys! klef operaciją kurta 23 
Iš tikrųjų, tasai simbolinis akIa‘ moteriškei bu-
gyvulėlis partijos herbe ™ 
atrodo pernelyg romus irj _
abejingas — tikras Petro! akl • sulopė. 
Kurmelio nusiteikimų į-~ T” .
kūnytojas, kuris, atrodo, uogaus, kuriam dėl sun- 
lyg norėtų sakyti: “Ką čia kaus sužalojimo akis turė
toji politika... Man vis tiek bat Pasalinta, ir tomis 
pat!" Aišku, su tokiu apsi- sveikomis dal‘mls ,sulope 
blaususiu partijos simbo- aPakusl?s moters akls' Pc 
liu išeiti j rinkimų kova ses"J ”en.^ P° operaci- 
reiškia tą kovą iš anksto Jos moteriške pasveiko.

i regėjimas. 
Chirurgas tai moteriškei 

Jis paėmė 
f i sveikas dalis akies kito

pralaimėti.
Užtat respublikonų par-Į 

tijos centro vyrai sumanė 
savo dramblį sureformuo-i 
ti, atseit, įkvėpti jam ener
gijos. Vienam dailininkui, 
buvo pavesta i 
dramblį, kuris pultų pir- Jungtinių Amerikos ‘Vals- 
myn, viską pakeliui triuš-( tybių, turi savo laikrodžius 
kindamas, kad jį pamatęs važiuodami į ten viena va- 
galėtum pamanyti, jog tai landa atsukti atgal, o plau- 
partijai niekas negalės pa
sipriešinti. Dailininkas 
projektą padarė, ir respu
blikonams jis nepaprastai 
patiko: naujasis jų dram
blys atrodė lyg pasiutęs. 
Su juo buvo atspausdinta 
ir išplatinta milijonai pla
katų ir proklamacijų.

Bet kaip nustebo ir įšir
do respublikonai, kai po 
keleto dienų demokratų 
laikraščiai įsidėjo visiškai 
originalinę respublikonų 
dramblio reprodukciją, bet 
— su mažyčiu priedeliu: 
paveiksle matyti, kaip ap
link siuntančio dramblio 
uodegą sukasi... bitė! Pa-

Valanda Ne 60, Bet 120
Minučių

Visi garlaiviai, kurie 
nupiešti plaukioja tarp Europos ir

kdami atgal viena valanda 
pavaryti pirmyn, kad pa
gal tvarkraštį atplauktų į 
uostus. “Normandie” lai
vui šito daryti nereikia, 
nes jos laikrodis pakeiti
mą padaro automatiškai. 
Didysis “Normandie” laik
rodis yra sujungtas su ma
žais laikrodžiais, kurie yra 
kiekvienoje laivo kajutėje. 
Plaukiant į New-Yorką, ši
tas laikrodis vieną valanda 
“pavagia” tokiu būdu, kad 
tarp vienuoliktos ir 12 va
landos jo mechanizmas su
kasi dvigubai lėčiau ir ma
žasis laikrodžio rodiklis tą 
tarpą nuslenka ne per 60,

Tvarkys Lietuvos Čigonus
Nėra tikslios statistikos,' 

kiek pasauly yra 'čigonų. 
Vis tiktai jų priskaitoma 
keletas milijonų. Daugiau
sia čigonų yra Vengrijoje,, 
Rumunijoje, Lenkijoje. Be
veik visuose kraštuose gy
venantieji čigonai yra bas
tūnai. Jie vengia pastovaus 
darbo ir pastovios gyvena
mos vietos.

Lietuvoje prieš karą či
gonų buvo dar gana daug. 
Karas ir vokiečių okupaci
ja čigonų skaičių sumaži
no. Būdami paslankūs, jie 
pasitraukė į Rusijos gilu
mą, ir po karo į Lietuvą 
jau nedaugelis sugrįžo. Ta
čiau ir dabar Lietuvoje pri
skaitoma apie 500 čigonų 
šeimų. Lietuvos čigonai ta
borais važinėja iš vietos į 
vietą. Jie trumpam laikui 
sustoja svetimose žemėse 
bei miškuose. Vyrai mėgs
ta mainikauti arkliais, kar- 

( tais ir ant svetimo arklio 
‘ išjoti, moterys verčiasi bū
rimu ar stačiai elgetavimu.

Atitinkamose vyriausy
bės įstaigose svarstomi su
manymai, kaip čigonus su
tvarkyti. Juos norima pa- 

; daryti sėsliais, aprūpinti 
Į pasais, duoti dęrbo. Bus 
• uždrausta čigonams burti, 
> vagiliauti bei elgetauti.

Lietuvos Žydai Nevažiuoja į 
Palestiną

ŠV. JONO EV. BL. ?AŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierfūs mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bitę 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. BROADWAY. 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUSIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi skelbki tės "Darbininke”.

Draugijų Valiiybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 B. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona VenienS,
311 K St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fln. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštlkalnlenė,

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 švagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

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

Nesenai dar pasaulinės 
žydų organizacijos labai 
įkyrėdavo Anglijos val
džiai, kad ji mažai duoda
vo žydams leidimų įva
žiuoti į Palestiną. Anks
čiau anglai duodavo žy
dams po 12.000 certifikatų 
(leidimų); vienas certifi- 
katas duoda teisę įvažiuoti 
į Palestiną vienai žydų šei
mai. Pernai viso pasaulio 
žydams buvo išduota jau 
tiktai 8000 certifikatų, o 
šiemet tiktai 4000. Certifi- 
katai padalinami įvairių 
kraštų žydams, pagal jų 
skaičių.

Anksčiau ir iš Lietuvos 
žydai gana gausiai važiuo
davo į Palestiną. Bet dau
gelis, apsižiūrėjo, grįžda
vo. Grįžusieji pasakoja sa
vo tautiečiams apie sun
kias Palestinos gyvenimo 
sąlygas, ir tuo numušė ū- 
pą keliauti į “pažadėtąją 
žemę”. Pastaraisiais gi lai
kais, kai Palestinoje vyks
ta nuolatinės riaušės, kai 
arabai bombomis vaišina 
nepageidaujamus atėjū
nus, Lietuvos žydai nuo 
keliavimo į Palestiną visai 
susilaiko. Per paskutinius 
keturis mėnesius nei vie
nas žydas iš Lietuvos neiš
keliavo į Palestiną. Ir ben
drai iš Lietuvos emigracija 
į užsienius yra visai suma
žėjusi. Iš viso šiemet emi
gravo tiktai 580 asmenų.

Už Leituvą daug brolių žemaitelių kraujį leije, 
iš prūsų knygas neše, nese šviesą, 
ir į Sibiriję neveins anum išėję — 
už Leituvą, už laisvę ir už teisą. 
Šendeiną mes ne inume ir ne kumiete 
to mūsų Leituvo brongio; 
sukilom dirbte ir nugaliete, 
kovote be atvongos.
Ar žinot, kad mes statom naujus miestus, 
kelius teisam par kalnus ir gires, 
ir sava žemę, vargą ir tomsos apsėstą, 
nusėsem žibures.
Ar žinot, kad artoje vara vagą nauję, 
iš nauje seną dirvą ar, 
ir grūdą — tikra auksa — pilna sauje 
drosiau į nauje žemę ber. 
•Vo fnūsų žeme užaugina vyrus tvirtus, 
tvirtiausių ožoulų gires. 
Anei ir vokytiou ir lenkou sprondus kirta, 
dar kirs, je rėks.
Ir mes ton žemę dar daugiau mylėsem, 
ton žemę kruveną, ton žemę brongę, 
ton žemę, apstatytą kryžes pakelese, 
ton mylimą gaivinontę padongę.„ 

. Vo kad pauga — stiprybes nabova kor diete.
Vese akminis raute norieje, draskyte pliešemą. 
Vese trobą er patę, kap ougą išserposę, geide toriete, 
Svemą pelną grūdų, vasarojaus prikrautą klojemą.

Bet dervina jau bova vese išdraskyte, 
Er kap ropes išraustyte akmenys bova. r ... _ - ... . 
Er sapną apie dedelę laimę kap dūmą pražova, 

Veins praželusį tievą trobalie palėkęs, 
Išseplove į pašalį žemes par jūres; 
Kets, kap rudinį avens, blaškyteis užnekęs, 
Vydams laimę apgaule į miestą iškūrė.

Veins lekau če pasenės, sulinkęs. 
Riemou degen įsmegusį šoną. 
Vo laukų, tiek laukų nagyventų aplinkou... 
Veša žeme kaimyną — dervona!

Aš jums dar nieką nesakiau apie ton salą, 
Bornos nepradariau apie prižielusį karklyną. 
Veiziek ten ontes nusklendė į balą, 
Nukrenta kap velienas numestas į ajeryną. 
Anos ten lezdus neš iš atlašių er smelgų 
Er vakus unt kiaušinių kanapietų per. 
Geltonus, kap šiaušyne, ontyčius išved neuželga 
Anos er galvas į mauroutą vondinį leg dogną nėr. 
Ten toks tyliejems, kelnes atseraitęs, 
Po seitovas, po ištakas, po maurus braida; 
Ten toks klegiejems žilvites apžieloses pašlaites 
Er toks tauškiejems balsą iš lonkos į lonką svaida. 
Trobale ten sulinkusi į koprą 
Po topoles er po klevas kap sene kiūta.
Reta pro suglaustas šakas auksenas perštas saule papeš anos 

[čioprą, 
Reta padraska vieš keporę iš šiaudų er iš klosčių pasiūtą. 
Vakų ten kopėtas po keimą mietos 
Er pelkes vondens po lytaus išdykę taška. 
Gyvenims ten, kap šimtmietis sienis, en iš lieta, 
Vakų nu vondens prisemtų balų nablaška. 
Aš jums dar nieką nesakiau apie torpyną, 
Apie tas aplatas, tas ganiavas, tas peivas, 
Kor muskulingas ronkas kel į dongo onžoulyna, 
Kor žemien klump baltas žeidas apkrautas eivas.

L-'S'
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Er nableka žaliūkams sūnams, kas trobalie pri opės da
iryti,

Trobale Pri Opės

jų pradėjo lyti. Dykaduo
nių kraustymasis iš pajū
rių į miestus eina kasdien 
smarkyn. Klaipėdos krašte 
priešrinkiminė atmosfera 
karstė ja ir vietomis atsi- 

; duoda grynai nacišku smo- 
ku. Visur kitur oras toks, 
kaip pas moksleivius lai
kančius pataisas... “K-plis’

Dzūkas Kalbos Reikalu
— Aš regiu, kad Jablonc-* 

kio kalba žemaičiams ne- 
paciko. Kaip mūsų višta 
kiaušinių priperėjo, taip 
jie kažin kokių “glaudžių’, 
“papludzimių”, “ministrų” 
ir dar daugiau žada mais- 
travoc. Taip klega cik že
maičių “gudreikos”, o pas 
mus juos mazniuliais va- 
dzina ir ciek. Dzūkai cik 
klega, taigi jei mazniu- 
liams napaciko žodzis kal
ba, tai tegul vartos klega- 
las. Bantei žemaičiai sako 
peršvaitalas, taigi žodžio 

į galas panašus ir nebus ant 
. Žemaičiai sako, 

negalėjo gauti savo tėvo kad ji® žodžius ima iš so- 
sutikimo ištekėti. Vieną džiaus. Na, o ar sako kas: 
dieną ji kalbėjosi su myli- meisteris. Visur girdec: 
muoju — ji buvo aukštai maistra. Tai kodėl jūs, 
ant Abbey Chruch pilies mazniuliai, blandziojat a- 

i mūro sienos, o Talbotas — 
apačioje. Olavė tarė
— Aš nušoksiu pas tave! . 
Jos mylimasis atsakė:

— Gerai, aš tave pagau
siu, šok!”

Jis tačiau nė nemanė, kad 
ji nušoktu nuo aukšto mū
ro. Olayė šoko — vėjas, 
pasišovęs po jos drabu
žiais, sulėtino kirtimą: ji 
laimingai nušoko į savo 
mylimojo glėbį, bet taip jį 
patį pritrenkė, kad jis par
griuvo kaip negvvas... Ola
vė šaukėsi pagalbos, vėliau 
Talbotas buvo atgaivin
tas...”

Sako, kad iš to atsitiki
mo atsiradusi idėja apie 
parašiutą.

Kaip Atsirado Parašiuto 
Idėja?

Anglas John Aubrey 
j (1626 — 1697 m.) savo die
noraštyje paliko mums se
kantį užrašą:: “Panelė O- 
lavė Sharingtonaitė

I• • I,xu.v ^xx«xxxxxfevwxx<xxv^, įSl-|- v. - . 
mylėjusi Johną Talbotą,! ko širšei.

I
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Vieš trobale čiupryną pašiauše. 
Sens eso, kap latožis, nudrebęs par kotą. 
Metų peile leg krauje nugrounde pakaušį 
Už skolas er už duonos pasenosę plotą.

Jauno būdamas aš pats ton trobalę pri opės 
Sokertau iš velnioniškų ronstų.
Po dervonus aš akminis rauščiau kap ropes.
Šes laikas toke veina akmens dešimtes išsegonsto. 

Bova galės kap vondens er sekės baveina. 
Mergą vešlę laba nuveiziejau par patę. 
Er nošveta trobales nurūkoses seinas, 
Kad ana permą kartą če koję pastatė.

Biega ope. Čiorlena pro galą trobales.
Ledos vasaras, žeimas, pavasare vešios.
Auga meičių auksinių dirvales,
Auga sūna, dukterys rūga kap tešlas.

Aukštoji Lenky Politika
Laikraščiai iš Varšuvos 

praneša, kad lenkų kapito
nas Burcinski skrisiąs į 
stratosferą. “Pochodnės” 
sluogsniuos Kuntapliui pa
sisekė sužinot ir šio skridi
mo priežastį. Esą minėtas 
lakūnas vežąs p. Beko ul
timatumą Marsui, kuriame 
reikalaujama užmegst su 
Lenkija prekybinius san
tykius ir išgelbėt lenkų 
biudžetą, nes iš derybų su 
Lietuva lenkai nieko gero 
nesulaukę. “K-plis”

Lenkiškas Mandagumas

Egiote Rasti Kapai Su 20 
Tūkstančių Mumijų

pie “husaro” pencis ir širs- 
' tat, kad lietuviai nuo “gu- 
saro” neatsirakavoja.

Regėc, kad pas jus pirčių 
nėra, tai ir nežinot, koks 
tas žvirgždas. Pas mus cik 
pirčių krosnyse yra žvirgž
do ir ant jo klupdo mazniu- 
lius, tokius kaip jūs. Smil- 
cynų mes turim daugiau, 
tai geriau nusimanom ir a- 
pie žvyrių. ....“K-plis”

Milžinas Jūrių Octopus Buvo 
Pagavęs Žvejį Moterį

Exchange Telegramų A- 
gentūra iš Los Angeles, 
Kalifornijoje, praneša, kad 
viena moteris, Mrs. H. C. 
Graves, Fort Bragg mies
tely, Kalifornijoje, jūros 
pakrašty kartu su kitais 
žvejais, gaudė taip vadina
mas Shellfish (kevalines) 
žuvis. Staiga ją už kojų,

(liemens ir kaklo (mat, tuo

Vienas Egipto senienų 
tyrinėtojas pastaruoju lai-Į 
ku Saharoje užtiko senus 
kapus.

Jie turį ne mažiau, kai momentu, valtelės krašte 
5000 metų. Tuose kapuose stovėdama, ji buvo pasilen- 
rasta apie 20 tūkstančių kusi žemyn), nutvėrė il- 
balzamuotų mumijų. Ka- gaiš savo siurbliais baisus 
puošė atkastas turtingai jūrių Octopus, ir pradėjo

“ž. py

traukti žemyn po vande
niu. Moteris baisaus octo- 
po staiga pagauta, baisiai 
persigando ir pradėjo šau
kti pagalbos. Laimė, kad 
netoli jos tuo momentu 
buvę kiti žvejai, greitai 
pribuvo jai pagalbon, — su 
geležinėmis štangomis jie 
užmušė baisųjį octopų, ir 
pagaliau mažu keltuvu ne
gyvą jūrių pabaisą įkėlė į 
didelį žvejų valtį ir išvežė

lenkų ultimatumo kaunie
čiai pinigų nebelaiko ban
kuose, o stato namus. Va
dinasi, ultimatumas stip
riai prisidėjo prie Kauno 
miesto išaugimo ir Kaunas 
už savo pažangą turėtų būt 
dėkingas ne p. burmistrui, 
o Beckui. Ar nevertėtų mū
sų namų savininkams pa
siųsti ultimatumą kainų 
tvarkytojui, kad jis ne
trukdytų kelti butų nuo
mos kainas. “K-plis”

Didelis lenkų altruizmas 
matyti ir iš to, kad jie iš 
Vilnijos sutinka išleist len
kiškus laikraščius, o neįsi
leidžia lietuviškųjų. Vadi
nasi, jie sutinka duoti, bet 
nesutinka imti. Ot tai bent 
džentelmeniškumas ir ele- 
gacija! “Kuntaplis”

Ultimatumas Sustiprino 
Mūsų Pagrindus

Klaipėdos Dainelė
Tykiai ir be strioko 

Dangės upė teka — 
Herderio šuliokai 
vokiškai vis šneka.

Barė, barė, tėvas 
savo sūnaitėlį — 
kad mylėt Berlyną 
būtų vokietėlis.

Kvepia iš už Tilžės 
keistas aromatas, 
tat pas mus ir sukas 
toks užburtas ratas.

Kuntaplis

išdabintas kelias, jungiąs 
kapines su faraono koply
tėle. Rasta daugelis para
šų, kurie rodo mintis Egip
tiečių, surašytas į pamink
lų akmenis prieš 5000 me
tų.

Kapinės padarytos ak
mens kalne, kuriame yra 
iškalta daugelis urvų. Per 
tą ilgą laikotarpį jos buvo 
apneštos storu smėlio klo
du.

Prie mumijų yra daugy- į kraštą. Didžiosios octo- 
bė indų šūkių, bet iš jų ga
lės būt vėl sudėti gilioje se
novėje vartoti indai.

paus siurblės, turėjo 10 
pėdų ir 5 colius ilgio.

J. Butkevičius.

i

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
>

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

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Oras Lietuvoje
Lietuvoje oras iki šiol 

buvo persisunkęs ūkininkų

Cremo Brewing Co.
Kaunas — Vienas mūsų 

laikraštis parašė, kad po prakaitu, o dabar iš tikrų-

BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.
TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memonial 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 RATĘS:
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 metams $2.00 
Užsieny metams ....___________$5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Politiškas Šiupinys-Ant
ma-
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Čekoslovakijos pavyzdys parodo, kaip sunku 

žai valstybei suvirškinti kiek stambesnį kitataučių 
skaičių. Jei ji savo sienose nebūtų turėjusi pusketvir
to milijono vokiečių, tai būtų iki šiol sveika gyvavusi. 
Nežinia, ar ir pačioje pradžioje Čekoslovakija buvo pa
tenkinta su Sudėto vokiečiais, bet pirmiau jie bent išo
riniai buvo ramūs: Po pasaulinio karo net didžioji Vo
kietija tiek buvo parblokšta ir pažeminta, kad atrodė 
niekad negalėsianti atsigriebti. Vokiečiai vos-vos te
galėjo išlaikyti savo valstybę ir rodėsi nieko nepaisą 
apie tas savo tautos mažumas, kurios pakliuvo sveti
moms valstybėms. Tačiau vokiečiai pamažėliu prądė- 
jo atsigriebti ir ne tik atsigriebė, bet tiek sustiprėjo ir 
iškilo, kad šiandien savo valią visai Europai diktuoja. 
Atgijo ir jų mažumos. Pirm Hitlerio nieks nė nežinojo, 
kad Čekoslovakijoj tiek daug vokiečių. Tik dabar jie 
pakėlė galvą, susiorganizavo, susidėjo su Vokietijos 
naciais ir pagaliau suskaldė čekų valstybę.

Čekams, vokiečiais nusikračius, turėtų, rodos, bū
ti lengviau. Bet ne. Jų padėtis vis sunkėja, nes lenkai 
su vengrais, Hitlerio įdrąsinti, taip pat dalinasi Čeko
slovakijos žemėmis. Lenkai pasiėmė lenkiškąją dalį, 
vengrai vengriškąją.. Bet kas nuostabiausia, vengrai 
dar nori pasiimti Čekijos rusinus, nors jie kaipo slavai 
giminingi čekams, o visai svetimi vengrams. Lenkija 
padeda vengrams tuo tikslu, kad sienos tarp Lenkijos 
Vengrijos susisiektų. Tuo būdu sumažybinta Čekija, 
susidaranti tik iš čekų ir autonomiškai besivaldančių 
slavokų, būtų tarsi maža salelė tarp Vokietijos, Lenki
jos ir Vengrijos, nulemta nuolatos bijotis didžiųjų kai
mynų ir pagaliau žūti. Tuo būdu, viena slavų šeima, 
lenkams padedant, stumiama į Vokietijos nasrus. Len
kai nesupranta savo politinio uždavinio*. Užuot silpnin
ti, jiems reikėtų stiprinti slavus, kad paskui bendro
mis pajėgomis galėtų atsilaikyti prieš vokiečius. Iš vi
so, lenkų politikai toli siekti iki vokiškajai. Gudruoliai 
vokiečiai visiškai apgavo “genialųjį” Becką. Atitraukė 
lenkus nuo prancūzų ir su jų pagalba stato didingą 
Vokietiją, kuri kiek palaukus sutriuškins Lenkiją to
kiomis pat priemonėmis, kaip kad prarijo Austriją ir 
sužalojo Čekoslovakiją. Beckas sakoma esąs neskru- 
puliatingas ir gabus. Kad neskrupuliatingas, tai aišku, 
bet kad būtų gabus, tai labai abejotina. K.
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A. a. kun. Aleksandras Būb
lys, MIC., buvo paskirtas Mari
jonų Vienuolijos viršininku dar
buotis Marianapolio Kolegijoj 
pirmuose tos įstaigos įsikūrimo 
metuose. Nuo pirmųjų paskyri
mo metų, įvairiuose laikotar
piuose, šis garbingas kunigas ė- 
jo įvairias pareigas: vienuolijos 
viršininkų, dvasios vadovo, mo
kytojo, patarėjo. Dėlto nenuos
tabu, kad šio asmens mirties ži
nia buvo ypatingai skaudi kiek
vienam, kuris buvo ar yra prisi
rišęs prie Marianapolio Kolegi
jos. Šią žinią turbūt skaudžiau
siai atjautė kiekvienas Mariana
polio studentas ir alumnas.

Norėčiau su maloniais skaity
tojais, greičiausia nevienu pažįs-

i prityriusiame kunige patarė
ją. Nevienas Marianapolio aima
nas rado tikrąjį savo dvasios 
vadovą kun. Būblio asmenyje. 
Jis jau gyvenimo pramokytas ir, 
anot savo pareiškimo, pergyve
nęs audringą jaunystę, galėjo iš 
prityrimo mums savo dvasios 
vaikams patart. Mes tuoj galėjo
me iš nevieno jo patiekto patari
mo spręst, kad Tėvas Būblys 
aiškiai suprato mūšų mokslinio 
jaunimo sunkenybes.

Ypač linkome prie šio kunigo 
savo dvasiniuose reikaluose pa
matę jo gilų pamaldumą.

Dažnai mes negalėjome įver
tinti šio didelio asmens pamal
dumą ir net jo maldai trukdy- 
davom. Pavyzdžiui, tekdavo po 
kiekvieno valgio aplankyti 
Švenčiausiąjį. Nekartą išeidami 
vos peržengę koplyčios slenkstį, 
tuoj pradėdavom savo garsų 
tauzinimą, pamiršę, kad dar Tė
vas Būblys yra pasilikęs koply
čioj ilgesniai maldai. Jo prašan
tysis balsas “vaikai, duokit man 
seniui pasimelst” tuoj priminda
vo mums mūsų netinkamą elge
sį.

Ar Nuoširdi Lenkų-Vokiečiy
Lietuva vengia sueiti į persekiojimu. Gal tokia 

glaudesnius santykius su Į lenkų politika, nors ir sun- 
Lenkija ne vien dėl to, kad kiai suprantama, taip ne- 
lenkai pagrobė lietuvių so-'sistebėsime, jeigu pažiūrė- 
stinę Vilnių su dideliais sime, kaip lenkai elgiasi su 
plotais žemių, kad perse- kitomis tautinėmis mažu- 
kioja okupuotos Lietuvos momis. Čia nekalbėsime a- 
lietųvius, kad praeity yra1 pie ukrainiečių ir gudų 
padarę lietuvių tautai daug mažumas; su jomis lenkai 
skriaudų. Lietuva • vengia elgiasi, kaip jiems patinka, 
tampriau rišti savo likimą Kadangi nei ukrainiečiai, 
su Lenkija ir dėl neaiškios,1 nei gudai šalia Lenkijos 
nepastovios ir net klastin- neturi savo valstybių (So- 
gos lenkų užsienių politi-'vietišką Ukrainą ir Sov. 
kos. Is tikrųjų, lenkų už-Gudiją nepriklausomomis 
sienių ir net vidaus politi- nelaikome), tai net jų dė
ka ne tik Lietuvai, bet ir - 
kitų Europos valstybių vy-; 
rams sudaro sunkiai ats
pėjamą mįslę.

Dabartinė pusiau dikta
toriška lenkų vyriausybė

Patarėjas
Kadangi kun. Būblys karstai 

mylėjo jaunąją kartą, ypač arti
muosius kunigus ir vienuolius, 
tad dažnai tekdavo šiems patir
ti Jo išmintingųjų patarimų. 
Nevienas Kunigų Vienybės lei
džiamojo žurnalo “Forum” nu
meris puošėsi Tėvo Būblio strai
psniais, nagrinėjančiais jaunų
jų kunigų problemas. Šiaip, ne
kartą, prityręs buvęs klebonas, 
mokėjo jauniems ir neprityru- 
siems kunigams patart įvairiose 
pastoracijos pareigose.

Dažnai teko susirinkusiems 
Kolegijos studentams įvairiuose 
rimtuose parengimuose patirti 
šio senelio kuhigo išmintį. Gau- 
davom pagyrimų, bet nekartą ir 
pabarimų. Bet mokėjo gerasis 
Tėvelis pasaldinti savo pabari
mus sveikuoju humoru.

Jo kambario durys visuomet 
buvo atdaros klystančiam, susi
rūpinusiam studentui. Jo kilni 
širdis buvo pamylusi visą jauni
mą, pradedant nuo naujai įsi
šventinusio kunigo iki dar pir
mųjų metų studentėlio.

jonės užsieniuose negirdi
mos. Nors su žydais lenkai 
jokių “ceremonijų” nepri
pažįsta, tačiau žydų nusis
kundimų mažiau dabar 
girdėti, nes jie nedrįsta net 

turi didelę opoziciją pa-' aimanuoti, matydami ar 
čiuose lenkuose, o beveik3 girdėdami kaimyninės Vo- 
visos tautinės mažumos .kieti jos priešžydiškus nu
rodo opozicingumo net siteikimus. 
Lenkijos valstybei. Lenkai 
nieko nedaro savo tautinių 
mažumų lenkiškam valsty
bingumui sužadinti bei pa
kelti. Priešingai, lenkai lyg 
tyčia stengiasi kitataučius 
nuteikti sau priešinga dva-. ja turi su Vokietija ne pa

prastus diplomatinius san
tykius, kaip su Lietuva, 
bet ir draugingumo bei ne
puolimo sutartis. Be to, 
Vokietija yra beveik trigu
bai didesnė už Lenkiją, ji į 
turi didelį svorį tarptauti
nėje politikoje ir ypatingai 
yra pasinešusi globoti vi
sur užsieniuose gyvenan
čius vokiečius. Pasirodo,

veik visiškai sumušta ir 
tai buvo iškeltas sumany
mas leisti koridoriaus gy
ventojams nubalsuoti, tai 
lenkai ir rėkė ir šypsojosi,' 
nes jie žino, kad dabarti
niai buvusių vokiškų kraš
tų gyventojai vistiek pasi
sakys už Lenkiją, kadangi 
vokiečių ten daug nebeli
ko.

1933 ir 1934 metais len
kai galėjo be jokių prisibi- 
jojimų pasižadėti vokiečių 
nebeskriausti, kadangi šie 
nebuvo jiems pavojingi. 
Suprantama, kad vokiečiai 
labai yra suinteresuoti,! 
kad Lenkijoje gyvenanti' 
jų mažuma nebūtų perse
kiojama ir nutautinama ir 
todėl bando įvairiais bū-! 
dais lenkus paveikti, kad 
jie pasidarytų nuolaidesni. 
Vokietijoje taip pat gyve
na, kad ir nedidelė lenkų 
mažuma, ir vokiečiai vis
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ir vėl nurodo, kad Vokieti
jos lenkams nepalyginamai 
geriau eina negu vokie
čiams, kad jie turi savo 
mokyklas, savo gimnazi
jas, bankus ir tt. Bet Len
kijos spauda vistiek nusi
skundžia, kad Vokietijos 
lenkai turį visokių perse
kiojimų kęsti ir kad Lenki
jos vokiečiai daug geriau 
gyveną. Su piktu kartumu 
vokiečiai nurodo, kad į to
kius tvirtinimus nesą ver
ta visai atsakyti.

Nors, kaip nurodyta, o- 
ficialioji politika yra labai 
draugiška, tačiau tiek Len
kijos tiek Vokietijos visuo
menės dalis toli gražu ne
pritaria tam draugingu
mui, nes supranta, kad ja
me yra daug priešingumų. 
Šito nusistatymo nepakei
čia nei spaudos santarvė, 
nei prekybos, nei kitos su
tartys. T sb.

Kaipgi jaučiasi Lenkijoje 
vokiečių gana gausinga 
mažuma? Gal nors vokie
čiai turi prideramos mažu
mai teises ir kultūrinės 
veiklos laisvę? Juk Lenki-

Amerikos Katalikų Siekimai
Socialinės Santvarkos Srityje

taniu, pasidalinti savo įgytais į- 
spūdžiais besimokinant ir begy
venant arti šio kilnaus asmens 
Marianapolyje.

A. a. kun. Būblys įstojo į tie
sioginę jaunimo auklėjimo dar
buotę jau iš paties gyvenimo 
pramokęs auklėjimo pedagogi
kos. Jis jau buvo peržengęs pus- 
amžinį gyvenimo slenkstį ir il
gus metus praleidęs sielų gany
mo darbe.

Dvasios Tėvas
Įvairiausios problemos kankiną 

besimokinantį studentą. Bet 
sunkiausieji problema yra įvai
riausios sielos kovos. Laimingas 
yra tas jaunuolis, kuris gali ras-

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas

šia. O atrodo, kad lenkai 
turėtų ypatingai rūpintis 
įgyti kitataučių palanku
mą savo valstybei. Juk nė 
viena Europos valstybė ne
turi tiek tautinių mažumų, 
kaip Lenkija. Tikslių duo
menų nėra, tačiau apytik
riai Lenkija turi tautinių 
mažumų: 
Ukrainiečių apie 7.000.000

..... 3.500.000 kad ir vokiečiai turi pa- 
.... 3.000.000 grindo rimtai nusiskųsti 
.... 1.500.000 lenkais. Štai ką rašo klai- 
.....  800.000 pėdiškis “Lietuvos Kelei-

Mokytojas
Kun. Būbliui tekdavo, 

noms, eiti tikybos ir istorijos 
mokytojo pareigas. Geras buvo 
istorikas Tėvas Būblys, visi sa
kydavo. Jo istorijos žinojimą 
teko ypač sužinoti jojo įdomiose 
pamokose. Niekada neužmirši
me kun. Būblį kaip kvotimų 
sprendėją. Ilgi kvotimų lapai 
nieko nereiškė. Arba žinojai ar
ba ne. Reikalavo branduolio be 
jokių “studentiškų pridečkų”. 
Kaip geras mokytojas greit pa
stebėdavo studento gabumus. Su 
Tėvu Būblium buvo galima gau
ti net laipsnį “minus nuliauš”. 
Reiškia nieko heužsitarnayai, 
bet dar lieki skolingas. Virš at
gal gautųjų jau pataisytų kvoti
mų lakštų rasdavome trufhpą 
posakį, kuriame būdavo atpasa
koti mūsų trūkumai, klaidos. 
Vienam mokiniui, kuris įteikė 
baltą kvotimų lakštą su savo 
vardu, Tėvas Būblys parašė: — 
“Nulius. Nieko nežino, bet iš
mintingai tyli”.

Kiekvienas studentas turi rim
tai žiūrėti į mokslą. Gal dėlto ir 
jo teikiami mokslo ženklai buvo ftoki griežti, kad paragintų stu- *ennt\s“ Llet“va. norma- 
dentą prie stropesnio mokymo- santykių buvimą su o- 
si j--------- ----------------- -------
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LDS. Naujos Anglijos Apskričio ^Suvažiavimas į- 
vyks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-ma vai. po 
pietų, Lietuvių Ūkesų Gedimino Kliubo salėj, 324 River 
St., Haverhill, Mass.

Kviečiamos visos LDS Naujos Anglijos kuopos 
prisiųsti savo atstovus. Šiame suvažiavime bus aptar
ta 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, Raštininkas.

1. Finansinės ir pramo
nės pajėgos negali būti at
skirtos nuo socialinės atsa
komybės; jos turi skaitytis 
su pramonės ir prekybos 
kaip visumos pasisekimu 
ir bendra gerove.

2. Pramonė turi rūpintis, 
kad darbas nesustotų ir 
tuo būdu būtų pašalintas 
netikras rytojus ir kitokis 
vargas, kurs kyla dėl daž
nų darbo ir gyvenamosios 
vietos keitimo.

3. Įvedant pramonėn ma
šinas, pavaduojančias dar
bo rankas, turi būti patik
rintas darbininkų saugu
mas.

4. Darbininkai aprūpinti- 
ni darbu, ir atlyginimas už 
jį turi būti nemažesnis, ne
gu reikalinga šeimai išlai
kyti.

5. Krikščioniškoji sociali-1 
nė tvarka Amerikoje sieks, 
kad darbininkai dalyvautų 
įmonių pelne ir valdyme.

6. Įstatymai turi paleng
vinti kuoplačiausioms dar
bininkų masėms įsigyti 
privatinę nuosavybę.

7. Įstatymais turi būti 
nustatytas darbo valandų 
skaičius, kad darbininkai 
turėtų tinkamą poilsį. Tai 
ypatingai liečia moterų ir 
jaunuolių. darbą. Vaikų 
darbas įmonėse turi būti 
uždraustas.

8. Vyriausybė bendrosios 
gerovės sumetimais turi 
kontroliuoti turinčias mo
nopolio teises įstaigas.

9. Kolektyvinės sutartys 
per rinktus atstovus dėl 
darbo sąlygų turi būti pa
grindinė darbininko teisė.

10. Minimalinis atlygini
mas už darbą tiems darbi
ninkams, kurie neturi ko
lektyvinių sutarčių protek
cijos, turi būti normuoja- 

; mas įstatymais.
11. Reikalinga 

pripažinti pelno teisę ir ka
pitalo, invėstuoto į įmonę; 6, 277).

gudų apie....
žydų apie ..... 
vokiečių apie 
lietuvių apie

Iš viso Lenkijoje gyven- vis” apie vokiečių “pasilai- 
tojų yra dabar apie 33.000. kymus” Lenkijoje.
000. Taigi arti pusės visų „Kaip 1918 me.

tais atgavo savo nepriklau- 
j somybę, ji ‘pasiėmė taip pat 
daug vokiškų žemių. Tiesa, 
tos žemės seniau priklausė 
lenkams, bet per šimtmetį 
buvo kolonizuojamos, taip, 
kad kai kur vokiečiai net 

i daugumą sudarė. Nors 
Vokietijoje lenkai ir nepa
sidavė nutautinami, nors 

i lenkų kunigai ir inteligen
tai gana smarkiai su vokie- 

| čių kolonizacijos politika 
kovojo, tačiau ji šen ir ten 

i turėjo nemažą pasisekimą 
ir daug ūkių ir dvarų pa
teko į vokiečių rankas, o 
darbininkai ir valdininkai 

į taip pat buvo iš Vokietijos 
įgabenami. Lenkai suprato, 
i kad stipri vokiečių mažu

li ma jų valstybei yra nepa- 
! keliama ir gali sudaryti 
i visokių sunkumų, todėl ir 
' pradėjo visas vokiškumo

II

gyventojų yra kitataučiai. 
Carų Rusijos ir Austrijos- 
Vengrijos valstybiniai or
ganizmai buvo tvirtesni,1 
tačiau ir šioms valstybėms 
sunkiai vyko svetimas tau
tybes virškinti ir triuškin
ti. Pati Lenkija yra pergy
venusi austrų - vengrų, o 
ypač rusų persekiojimų bei 
priespaudos bangas. Dabar 
gi lenkai kitataučių perse
kiojimuose jau net pralen
kia cariškosios rusų val
džios tautybių naikinimo 
užsimojimus. Šiandien nie
kas neabejoja, kad ir Rusi-' 
jos ir Austrijos - Vengrijos 
imperijų žlugimo ir išny-! 
kimo svarbiausia priežas-: 
tis buvo tų valstybių tau-, 
tinių mažumų gausumas ir 
jų nepalankumas. Len
kams čia turėtų būti šiurpi' 
pamoka.
, Lietuvą yra pasipiktinusi griauti. Kadangi
lenkų valdžios elgesiu su ® °
Vilniaus krašto lietuviais.
Mums nesuprantama ir 
keista, kaip lenkai gali su
derinti su Lietuva norma-

I
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Jaunime Tėvas
Bendrasis įspūdis — Kun. Bū

blys jaunimo tėvas. Tą įspūdį 
įgavo visi Marianapolio alumnai 
ir studentai. Ypač mes, kurie 
baigę Marianapolį ir gavome 
progos rimčiau į gyvenimo pro
blemas ir į jo reikalavimus pa
žiūrėti, peržvelgę savo auklėji
mo ir mokslinį laikotarpį Maria
napolyj, patyrę kaip Tėvas Bū
blys mus traktavo, ar tai kaipo 
dvasios tėvas, ar patarėjas, ar 
mokytojas, visi galime tvirtinti, 
kad jis mus ruošė gyvenimo tik
rajai mokyklai kofcumaniausiai. 
Dabar tik įvertiname tą asmenį.

kupuotame krašte lietuvių 

Dabar tik atsidaro mūsų akys ir 
matome, kad po tos plačios krū
tinės tvaksėjo širdis kupina mei
lės visai jaunajai kartai.

“Amžiną atilsį duok Jo vėlei, 
Viešpatie”. Kunigas, kuris per 
ilgus metus vadovavo sielų iš
tisoms minioms, kuris yra už
sipelnęs garbingos senatvės, pa
lieka viską ir stoja vienuolynan 
ir daro visišką pasiaukojimą ir 
baigia gyvenimą, prisidėdamas 
prie jadhosios kartos ruošimo 
darbuotės ateičiai — jam tik lie
ka Dangus. Tai jaučia kiekvie
nas Marianapolio alumnas ir 
studentas.

Antanas V. Mažukna ’35

vokiečių rankose buvo di- 
i deli žemės plotai, buvo 
pravesta žemės reforma, 
kuri daugiausiai vokiškus 
dvarus ir ūkius pakeitė, 
taip kad vokiečiai beteko 
dviejų trečdalių savo že
mių. Fabrikai ir kitos įmo
nes buvo visokiomis prie
monėmis iŠ vokiečių iš
pirkti ir daug vokiečių iš
varyta. Vokiečiai, berods 
kėlė skundus Lenkijos sei
me ir senate, kreipėsi į vy
riausybę ir net į Tautų Są
jungą, bet lenkai vis norė
jo tuos skundus atremti, 
taip kad daug iš jų niekuo
met neišėjo, o skundėjai 
gavo nekartą ir nukentėti. 
Per dešimts metų buvo vo
kiečių įtaka koridoriuje, 
Pamarėliuose, Poznanijo- 
je ir kituose kraštuose be-

atvirai
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valstybės kontrolė visuo
menės gerovės vardan ne
gali naikinti įmonių.

12. Reikia didinti bendrą
jį krašto turtingumą.

13. Finansinė politika tu
ri vengti staigių kainų svy
ravimų kasdieninio varto
jimo daiktams.

14. Žmogus, kurs atida
vė savo produktyvaus am
žiaus dalį krašto turtingu
mui kelti, turi būti aprū
pintas ligoje ir senatvėje.

15. Turi būti išlaikyta 
pusiausvyra tarp pramo
nės ir žemės ūkio darbinin
kų; toji pat pusiausvyra 
palaikytina atlyginime už 
darbą.

16. Ragintina yra žemės 
ūkio sistema paremta ma
žais šeimyniniais ūkiais.

17. Ne asmuo, bet šeima 
turi būti laikoma socialiniu 
vienetu ir į šeimos reikalus 

; turi būti atsižvelgiama 
pramonėje ir žemės ūkyje.

18. Yra įgimtų, Dievo 
duotų teisių, liečiančių as
menis ir šeimas, kurių jo
kia valstybė negali igno
ruoti.

19. Krikščioniška visuo
meninė santvarka, kurios 
pagrindu yra automatiškos 
pramonės šakos ir profesi
jos, tvarkomos pagal Pi
jaus XI encikliką, prives 
prie socialinio teisingumo 
ir taikos pramonėje.

20. Krikščioniška sociali
nė santvarka gali būti pil
nai išlaikyta, priėmus Kris
taus mokslą.

21. Krikščioniška socia
linė santvarka apima rū
pestį aprūpinti tinkamais 
butais visus žmones.

Tokie yra pagrindiniai 
punktai krikš. soc. progra
mos, kurią patiekė vysk. 
O’Hare iš Great Falls, 
Montanos valstybėje.

(“Rūch katolicki, 1938,

Pilnųjų Blaivininkų metinis Seimas įvyks spalių 
16 dieną, Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. Parapijoje, 
Cambridge, Mass. Visos gyvuojančios blaivininkų kuo
pos malonėsite išrinkti atstovų kuodaugiausia, kad 
seimas būtų skaitlingas. Prie to, visų kuopų valdybos 
hialonėsite prisiųsti savo kuopų narių skaitlinę ir jų 
inetinę 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. Juškaitią, Pirm.
V. J. Blavackas, Rašt. <
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VALDYBA

Kun. P. Juškaitis — Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Plrmlnin- 
kas; M. PiktalytS — II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raš
tininkas, 7 Mott St., VVorcester, Mass.; O. Sidabrieng — Iždininkė, 
6 Commonwealth Avė., VVorcester, Mass.; A. Žaveckas ir P. Ma- 
žiuknaitė — Iždo Globėjai; J. Buja — Redaktorius, Marianapolis 
College, Thompson, Conn.

NAUDINGAS VEIKIMAS

T

Šiandien jauni ir seni y- na arba vaikeliai? Ar jis

jis kaip eina savo keliais, 
taip ir eina. Jam nerūpi 
šeimos reikalai — gaspa- 
doriaus arba šeimininko 
pareigos. Žmona verkia, 
vaikai verkia, o tėvas ne
permaldaujamas. Vaikai 
nedrįsta nė pamąstyti apie 
aukštesnius mokslus — tai 
tuščios svajonės. Jie verk
dami prašo tėvo mesti ger
ti nors kiek — pasigailėti 
jų ir jų mainos. Jis jiems 
jau per daugel kartų yra

JAUNIMO DARŽELIS I
Ziunė Augaitytė

ra vliojami prie alkoholiz- teisingai galėjo sakyti, kad pažadėjęs daugiau neger- 
mo. Važiuojant vieškeliais 
visok didžiausi skelbimai 
ragini gerti tokį ir tokį ai-

niekas nenuskriaustas jo- siąs — bet taip ir pasiliko 
jo praleistais pinigais? Gal žodžiais.
krautuvės savininkas jau Jis nėra taip ištikrųjų 

----- ?.----bet jis yra 
dalinai už- silpnavalios asmuo. Jis gai-

koholį nes jis kartesnis ar- nekantriai laukia nors ke- kieta-širdis, 
ba parašiai. Per radio irgi lėtos dolerių — i ” ~ \ „
girdėti raginimai. Juda- mokėti už priimtą maistą? lesi — jis pats kartais susi
muose paveiksluose atvaiz- Gal namų savininkas lau- graudina, bet kas daryti, 
duojami girtuoklio elgesiai kia nuomos duoklės? Ar Jis pasirįžta, ir pasiketina, 
kaipo maždaug garbingi ir vaikai gauna drabužio, rei-bėt negali aplenkti “taver- 
sektini. Gėrimai teka vi- kalingo maisto? Ar jiems nų”. Yra tokių žmonių, ku- 
sur. įduodamas geras pavyzdys rie žino kad toks ir toks

Bet prieš alkoholį dirba—ir, ar jie matys aukštes- maistas jiems nesveikas, 
nemaža asmenų. Yra ne- nes mokyklos vidų? Ar tė- bet ji taip mėgsta, kad ne
daugelis lietuvių blaivinin- vas yra jiems tikru tėvu— gali be jo apsieiti, 
kų kuopų, bet kiekvienas netik antradienį arba ket-j Jeigu tėvas ko stipriau- 
veikia. Blaivininkų šioje virtadienį, bet šeštadienį šiai pasiryžtų daugiau ar- 
šalyje yra daug — jaunuo- ir sekmadienį? ba bent jau netaip gerti, ir
lių bei senių. Didelis cen- Tėvas skundžiasi, kad imtųsi maldos pagelbon — 
tras blaivybės yra Evans- sunkūs laikai — neturi iš ir kreiptų savo mintis prie 
tone, Ulinois. Kitose vals- ko užsimokėti už maistą, ko kito, arba pradėtų drau- 
tybėse randasi savos rū- už nuomą, miestui duokles, gauti su blaiviu žmogumi, 
šies centrai. Bet jis žino ir moka kaip i rodos, jis turėtų jau tada

! mažiau vartotų svaiginan
čių gėrimų.

Jis nesigailės metęs gė
ręs alkoholinius gėrimus. 
Sunki kova jo laukia, bet 
tiktai pasiryžėliai kovoja 
ir tik pasiryžėliai laimi.

Jonas Buja.

lėtos dolerių

° v j.*1. - • *duodamas geras pavyzdys rie žino kad toks ir toks
ir, ar jie matys aukštes- maistas jiems nesveikas,

sies centrai.
Šiandien kai kurių sako-susikrapštytiŠiandien kai kurių sako- susikrapštyti centus ir 

ma, visi geria. Ne, ne, ne dolerius dėl gėrimų. Tai 
visi geria. Nėra išaiškini- gudrumas! Jis džiaugiasi 
mo, kad visi geria, tai ir aš savo išmanumu, 
turiu gerti. Kas taip elgia- žmona, vargšė, nežino nė 
si, kad visi taip daro, tai ką daryti su savo vyru. Ji, 
yra ženklas nepilnos va- rodos, ir su juo gražiai ap- 
lios, asmens. Šiandien net sieina ir piktai ir visaip. O 
kai kurie jaunuoliai ir jau
nuolės geria dėlto, kad ne
nori būti atsilikusiais, nes 
dvidešimtasis amžius, kaip

Alkoholis Sumažina Darbingumą
Šiais laikais jau yra mok- bote su skaudančia galva, 

ie sako. Niekas nemėgsta slininkų pilnai įrodyta ai- be ūpo, susiraukę, kiekvie- 
ūti atsilikusiais. Bet ka- koholių kenksmingumą ną minutę laukdami darbo 
ta ar tai tiesa. Kurie ki- žmogaus sveikatai, kaip jis pabaigos. Dažnai silpnes- 
Lms mulkina akis arba sutrumpina žmogaus gy-nieji ir neragaudami alko- 
nri privesti prie alkoholioI venimą, kaip jis atsiliepia j holio, pasigeria vien nuo 

. , . . . vniVdTY.c- iv j0 garų, nuo dūmų. Nieko
pasauly nėra slykštesnio, 
kaip būti tvankiame, prirū
kytame girtaujančių kam
bary, klausyti jų biaurių 
kalbų, stebėti jų nepado
rius elgesius, peštynes, 
kvailiojimus.

Tikrai alkoholikai (gir
tuokliai) visuomet yra sil
pni darbininkai. Degtinės, 
menų jėgą, darbingumas 
alaus ir vyno alkoholio ga
rai sumažina žmogaus rau- 
jėgos atžvilgiu sumažėj .. 
Be to, žinoma, kad darbin
gumas pareina ne vien nuc 
žmogaus raumenų stipru
mo, bet ir nuo savijautos, 
nuo nusiteikimo. Pagirin
go žmogaus darbas yra 
menkavertis, ypatingai 
toks darbas, kur reik a 
daug nuoširdumo, kruopš
tumo ir atydumo (siuvėjai, 
laikrodininkas ir k. amati
ninkai). Bet ir didžiuliai 
fabrikai, kur visas darbas 
yra grynai mechaninis, 
vengia priimti alkoholikus 
darbininkus, o dažnai, ne
stebėjus, kad girti dirba, 
jie pašalinami. Šituo atve
ju darbdaviai galvoja tei
singai, nes jų tikslas, kiek 
galima pakelti fabriko, į- 
monės darbingumą, t. y. 
kiek galima daugiau paga
minti fabrikatų (gami
nių) , kad juos būtų galima 
pigiau parduoti ir konku
ruoti su kitais fabrikais.

Jeigu darbininkija ir kiti 
visuomenės sluogsniai tin
kamai suprastų alkoholio 
žalą, jo blogąją įtaką i dar
bingumą. valstybės ir ta i- 
tos būtų daug turtinges
nės, kartu ir jos visi pilU- 

ko, nepagalvodamas, kad;čiai (ir darbininkai). Aiš- 
jo nuomonė gali būti klai-;ku, jei darbdaviai nesusi

prastų teisėtu priaugusiu 
pertekliumi, pelnu pasida

binti 3U darbininkais (atly- 
giinmo pakėlimu už dar
bą), tuomet galima iš jų to 
pareikalauti. Tam padeda 
stipriai darbininkų organi
zacijos. ' Antanas Skirius

Bet ka- koholių

.---- C’ "-- JT ------- JC---
jus ragina visokiais pri-i vaikams (juk žiauru ir pa- 
meimąis — o klausantis ~ J^uokh^mo
- - - veikia į žmogaus protą, at

mintį, darbo nuotaiką.
Čia jums, broliai lietu

viai darbininkai, noriu iš
kelti gana svarbų klausi
mą — tai alkoholio neigia
mą įtaką į žmogaus dar
bingumą.

Jūs gerai žinote, kad 
žmonės alkoholį geria ne
sąmoningai save pateisin
dami, kad tai esą tik “dėl 
šalčio”, “dėl šilimos”, “kad 
darbas geriau pasisektų”, 
“dėl drąsos”, “dėl draugiš- 

" kūmo” ir tt. Visi tie pasi
teisinimai tėra tik savęs, 

, ramini
mas, liūliavimas. Tikreny
bėje alkoholio pasekmės y- 
ra atvirkščios, neigiamos. 
Jis neduoda mums nei šal
čio nei šilimos, tik mūsų 
jausmai užnuodyti nejau
čia didžiulio šalčio. Todėl 

kitų kraštų, kur žmonės labai dažnai randa tik gir- 
vartoja alkoholį, bet nema- . 
tyti girtų arba retai.

Ar alkoholis kurį nors 
geriantį padarė laimingą?

Kas gi nėra matęs girto 
vyro? Ar tai buvo koks 
malonus arba jaukus regi-; 
hys? Ar tuojau nepamis- 
inome ar tasai nelaimin- 
asis neturi šeimos? Kazin 
aip jam teks pareiti na
ta? Kaip jausis jojo žmo-

nėnrėdamas prieštarauti; 
ilgiai pasiduoda ir prade
da gtati. O ragintojas pra
deda juoktis ir sako sau,' 
štai, žnogus mažos valios.

Blaivus žmogus šiandien1 
visur rėkalaujamas, išsky
rus kardamose. Paimi lai-' 
kraštį, siaitai, kad reika
lingas asniuo, blaivus to
kiam ir tokiam darbui. 
Blaivaus jaunikaičio ieško 
jaunuolė — blaivios jau
nuolės ieško jaunuolis. 
Blaivus asmuo yra brangus 
ir reikalingas, gerbiamas 
ii- stiprios valios, žmonijai krip“^> vaiko,' 
reikia ne didelių asmenų, ---- -
bet stipravalių - pasiryžė- 
iių?

Kodėl pas mus šioje šaly
je tiek daug žmonių varto
ja alkoholį ir randasi kalė
jimuose už girtavimą? Yra

JAUJOS KNYGOS
DUrAINIKU, scenos veikalas— 

įledija penktuose velks- 
rn se. ParaSė kun. Dr. Jonas 
N*ckas. MIC. Kaina ............

PRA^jvSTt, scenos veikalas. 
•* kalbos verte kan. Dr. 
Jon*Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

SEPTI| KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO RYŽIAUS, paraU kun. 
I»r. Jakaitis. Knygute gražiai 
(liustrą Kristaus Kančios 
pavilk* į,. Kaina

25c.

• V

į tus mirusius nuo šalčio, ar
ba puolusius nuo saulės 
kaitros. Jie visai nejautė 

, todėl nuo jo ir 
I neapsisaugojo.

O kaip su drąsa ir dar
bingumu?

Gal iš tiesų girtam geriau 
pasiseka atlikti savo užda
vinį? Ne! Jei moksleivis iš
geria, kad geriau pavyktų 
egzaminas ir girtas jį rašo 
ir atsako, tai tikrai jis pa
daro 20% daugiau klaidų 
negu būtų blaivus padaręs. 
Nors jis jaučiasi drąsus ir 
nieko nebodamas kalba, ra
šo, bet šitas darbas būna 
nelogiškas ir suklaidomis, 
mat jis drąsiai viską paša-

25c.
Knygs gaunamos: — 

ląrbininkas 
366 VVst Broadvvay, 

So« loston, Mass.

dingą. Girtas neturi jokio 
kritiškumo ir protines pu
siausvyros.

Mes patys gerai atsime
name iš savo ervvenimo, 
kokia yra savijauta po 
“gražių vaišių”, po vestu
vių, po krikštynų. Juk dir-

miai ir saldžiai miega. Vargšas mažutėlis, ar bepama- 
tys savo motiną kada nors?” Lauras susijaudinęs tarė: 
“Kągi mes dabar, darysime su šituo berniuku?” “Sa- 
vaimi aišku”, atsakė žmona, “Dievas jį mums pavedė, 
tai laikysime iki motina atsišauks ir vėl pasiims.

“Aš manau Dievas taip sutaisė, kad tu netoli to ą- 
žuolo ėjai, kuomet jis meldėsi. “Aš irgi taip manau!” 
Atsakė Lauras. “Bet jeigu karas keletą metų tęsis ir 
jeigu motina toje kelionėje numirs ir visai nebegrįš, 
ką tuomet darysiva?” “Tuomet auginsime kartu su sa
vo vaikais”, atsakė žmona. “Kartu su savo "vaikučiais 
išmaitinsime it jį, nei nepajusime. O mūsų duosnumą 
Dievas palaimins skalsindamas maistą. Juk tebegyve
na Tas, Kuris tyruose penkiais duonos kepalėliais pa
valgydino penkius tūkstančius žmonių”. “Teisybė”, 
atsakė Lauras, “bet man rodos, kad atsirastų geri žmo
nės už mus turtingesni ir pasigailėję vaiko paimtų au
ginti, būtų geriau!” “Jeigu tokie žmonės atsirastų ir 
patys jį paimtų”, tarė žmona, “tai būtų geriau. Bet 
mums prašyti, tai neverta. Turtingesni žmonės nevi- 
suomet duosnesni. Turtingesni geriau galėtų aprūpin
ti šį vaiką, bet ne iš širdies tai darytų, 
nišką meilę prie šio vaikelio, ir tu, mielas Laurai — aš 
žinau tikrai — nekitaip mapai, ir tu jį myli, kaip savo 
vaiką”.

“Ištikro taip”, tarė Lauras, ir pradėjo mąstyti ar 
galės jie vaiką išmaitinti ir apdengti nuomodami nedi
delį žemės sklypą. Pagaliau priėjo prie išvados, kad ne
galės išsiversti. Bet žmona tarė: “Norint gera daryti, 
nereikia taip tiksliai viskas apskaitliuoti, reikia geruo
ju Dievu pasitikėti. Aš dažnai pamanau, jei mūsų ma
žasis karaliukas prapultų ir tarp svetimų žmonių, kur 
nors Prancūzijoj, be pagalbos ir apleistas klaidžiotų, 
tai mes labai trokštumėm, kad atsirastų gailestingi 
žmonės, kurie pasigailėję ir jam vietelę prie savo vai
kučių suteiktų. Taigi, ko mes norime, kad mums kiti 
darytų, tą ir mes kitiems darykime”.

Jai taip kalbant pasirodė akyse ašaros. Lauras la
bai susijaudinęs tarė: “Aš iš visos širdies trokščiau vai
ką pasilikti ir auginti; bet kad mes patys esame netur
tingi, tai kažin ar įstengsime jį išmaitinti”.

“Tai”, tarė žmona, “mes, žmonės, dažnai daugiau 
galime negu manome! Tu žadi man artimiausiame jo- 
marke naujus rūbus pirkti. Geriau tegul būna tie pini
gai vargšui Liudvikui!” “Tu esi gailestinga ir išmintin
ga moteriškė!” sušuko Lauras, ir jo (išraiška) išvaiz
da mainėsi, ir paprastai ramus veidas užkaito. “Taip, 
gerai”, sakė jis, mes taip ir padarysime; ir man šitų 
rūbų, nors, ir apnešioti, metams dar užteks bažnyčion 

, nueiti. Tai ir yra jau dėl berniuko šiek tiek sutaupyta. 
Dabar mes jį pas save laikysime, o toliau Dievas pasi
rūpins!” Tuotarpu įeina į grįčią ir Liudvikas visai ap
sirėdęs, abu mandagiai pasveikino ir prašė Lauro tuo
jau balnoti arklį ir joti pas motiną.

“Brangus Liudvikėli!” tarė Lauras, “tavo motina 
jau vakar apie pietus iš Valdenberg’o išvažiavo ir da
bar ji jau toli nuo mūsų yra. Ji tavimi buvo labai susi
rūpinusi, bet negalėjo ten pasilikti. Gusarai juos iš ten 
išvyjo. Dabar mus nuo jos skiria didelė kariuomenė 
taip, kad jokios galimybės nėra pas ją nuvykti”.

Liudvikas tai užgirdęs pradėjo graudžiai verkti; 
jis dejavo iš nuliūdimo ir vidujinio skausmo. Šeiminin
kė atsisėdo ant suolo, pasistatė Liudviką prie kelių, 
šluostė balta nosine, kurią jis turėjo, raudonus veide
lius suvilgytus griaudžiomis ašaromis ir meiliai kalbė
jo: “Neverk, brangus Liudvikėli, neverk! Truputį pa
kęsk; vėl pamatysi savo motiną, tai bus tuomet džiaug
smo. Tuotarpu aš būsiu tavo motina, o mano vyras bus 
tau tėvu. Visi mano vaikai tave mylės, kaip savo bro
liuką. Visa, ką mes turime, su tavim dalinsimės”. Bet 
Liudvikas nesidavė nuraminti ir nenustojo verkęs. 
Tuomet ji surado kitą nuraminimo būdą. Ji išsivedė 
Liudviką ant kiemo ir paprašė Lauro išleisti kumeliu
ką iš gurbo. Liudvikas dar nematęs kumeliuko nežino
jo, kad tas arkliukas dar visai jaunas. Dėlto jis nuste
bęs sušuko: “Ei, mažas arkjys! mažas arklys!” Jis žiū
rėjo į mažą gyvuliuką, kuris vos tris mėnesius turėjo, 
su dideliu pasitenkinimu ir sakė, kad arkliai, kuriuos 
mieste matė, labai dideli; šis mažas arklys, bet daug 
dailesnis. Lauras jį užsodiho ant kumeliuko ir vedžio
jo po kiemą. Liudvikui buvo nepaprastas džiaugsmas, 
nes pirmą kartą ant arklio jojo ir ant tokio mažo, ma
lonaus, kuris, rodos, dėl jo tik ir sutvertas. Visos nelai- 

_ . , mės užsimiršo. “Nors veideliai tebebuvo suvilgyti aša-
pasakyk-rom>s, tačiau šipsodamas šaukė: “Ant šito arklio aš

- - - Į noriu rytoj arba poryt pas motiną joti”.
“Matai”, tarė žmona vyrui, “vaiko nuliūdimas vie

nu metu džiaugsmu virto. Jeigu vaikas turi kokį pelk- 
Luieju iici tįną palinkimą, nereikia tiesiog dėlto bausti, bet reikia 
paprastu, afEGdu vailra nrio nolinlrti Tain not

TĖVIŠKĖ
Kažko man taip ilgu tėviškės laukuose, 
Kažko man, o, Dieve, darosi graudu... 
Dienos ten nubėga, vieškeliais nuklysta 
Tarp ramunės žiedo, tarp žalių rugių...
Dienos—kaip vosilkos, žydinčios ir melsvos, 
Dienos—kaip svajonės mirštančių žiedų— 
Tėviškė parduota, reiks palikt gimtinę, 
Liūdintį smūtkelį vienišų laukų...
Ir už vargo buitį, juodos duonos kąsnį 
Mes gyvent nuklysim vieškeliu plačiu...
Ten gal klykaus varnos, gal skambės ten juokas,— 
Mes klajosim liūdni, vieni—be namų...
Bet sukursim laimę, laimę darbo rankų
Ir atgausim žemę, prarastą tėvų —
Vėl šypsos mums dienos, margos kaip plaštakės 
Tarp ramunės žiedo, tarp rugių žalių...

Liudvikas Pabėgėlis
?£ -. - - As jaučiu moti-

(Iš Vokiečių kalbos liuosai vertė V. S.)
(Tęsinys)

TREČIAS SKYRIUS
MOTINOS RŪPESTIS

Ant rytojaus, *apie trečią valandą, vos tik pradė
jus aušti, geraširdis nuomuotojas Lauras paėmęs pin
tinę su viščiukais, užkabinę ant lazdos užsidėjo ant 
peties ir išėjo Valdenberg’an. Bet jis labai greit sugrį
žo. Kuomet Elerze’o bažnyčios bokšte laikrodis išmušė 
septynias, Lauras įėjo į savo pirkią nešinąs tuštų krep
šį ir pilną piniginę.

Žmona stovėjo prie muštukės. Jis atsisėdo ant ar
timiausios kėdės ir šluostėsi nuo veido prakaitą. “Aš 
sumušiau sviesto”, tarė žmona, “imk duonos, pasukų 
stiklinę ir pasistiprink. Taipgi papasakok man ką gir
dėjai Valdenberg’e”.

“Užeigos šeimininkė”, tarė Lauras, “papasakojo 
visą nuotikį labai plačiai; aš trumpiau pakartosiu. Va
kar rytą užvažiavo į Valdenberg’ą labai daug žmonių, 
kurie bėgo nuo prisiartinančios prancūzų kariuome
nės. Apie pietus tiek daug privažiavo pabėgėlių, kad 
vos sutilpo vežimai visame miestely. Tie pavargę žmo
nės norėjo popietauti, iki paės arkliai, ir tuojau važiuo
ti toliau. Liudviko motina graži moteriškė, mandagios 
ir dailios išvaizdos, buvo kartu. Kaip buvo parengta 
valgyti, ji šaukė savo berniuką, kuriam pavelyjo sod
ne pažaisti, bet jo niekur nesimatė. Tuomet ji visur jo 
ieškojo: sodne, gatvėje, artimoje pievoje ir niekur ne
rado. Tuotarpu netikėtai atjojo keli austrų žandarai 
ir pranešė, kad tuojau ateisią prancūzų gusarai. Nela
bai toli pasigirdo smarkus šaudymasis. Čia pasidarė 
didelis išgąstis ir sumišimas. Visi metė valgyti ir kuo- 
greičiausia prisakė kinkyti arklius. Kaikurie ponai pa
tys žabojo ir vedė arklius iš gurbų. Išgąstis ir nusimi
nimas Liudviko motinos buvo neapsakomas. Ji buvo 
išbalusi kaip drobė, visur bėgiojo gniaužydama ran
kas ir palaidais plaukais. Kruvinomis ašaromis apsi
pylusi prašė, ką tik susitiko pirkiose ar gatvėje, kurie ir 
prancūziškai nesuprato, kad padėtų suieškoti vaiko.

Tuotarpu šaudymas didinosi ir didinosi, kulkos 
pradėjo kristi visai arti. Moteriškės draugkeleiviai no
rėjo perkalbėti, kad važiuotų, nes galinti pakliūti į ne
laisvę. Tačiau ji sakė: “Geriau numirsiu, negu vaiką 
pavojuje paliksiu”. Vienas pabėgėlis, apysenis žmogus, 
jai pranešė, kad jos berniukas su jo draugais, kaip tik 
čia pasidarė sumišimas, nuvažiavo tuo vežimu, kuris 
stovėjo artimiausiame kieme. Moteriškė tuojau nubė
go paklaustų, ar tai tiesa. Žmonės pasakę, kad tikrai 
nuvažiavo. Aš nežinau ar žmonės jos nesuprato, ar tas 
vyras, kuris tos moteriškės nelaime buvo susirūpihęs, 
liepė jiems taip sakyti, nes jai atlikus grėsė pavojus 
netik nelaisvės, bet ir mirties. Nelaiminga motina, mir
tinai išbalusi ir beveik apalpusi, buvo įkelta į vežimą. 
Kaip tik jie išvažiavo, tuojau afjojo prancūzų gusarai 
ir suvalgė pietus, kuriuos pabėgėliai dėlei išgąsčio pa
liko”.

kas yra ta moteriškė? Kaip ji vadinasi?” j
Lauras atsakė: “Ją vadino Madame Dival. Ji atro

dė pirmiau buvusi turtinga, bet dabar visai pavargusi. 
Jos rūbai visai paprasti, tik labai švarūs. Neturėjo nei 
žiedų, nei kitokių papuošalų. Vežimu važiavo atengtis Uikiu bQdu rfe palinkti. Tai t
dėžę vezes visai mažą. Pietus kuriuos buvo parengusi » d ir su užaugusiįs. ui esu tyrus.

visa papasakojo, sakė, kad toji moteriškė esanti išmin-Į^ S* ten risto
,nS“TąianeiriXgaglmoUna!” Dejavo apsiašarojusi žŽmt

Lauro žmona. “Koks didelis bus jai išgąstis, kuomet^* ‘kausm^ prispaudžia tuomet tokiomis
ras tą vežimą, o numylėto Liudvikelio jame neras Ka- ęmongmis negalima nusiraminti. Bet tuomet aš 
nuomene visur užplūdo, ji negales grjzti jo ieškotų ji.^ » . jr pam teu apie geriau.
nežmo, kaip tarp svetimų žmonių gyvena Ji dabar ne- F mumis risais rūpinasi, o po taumpų

°šios žemės vargų amžinas linksmybes suteiks. Tada širdis plyšti iš gailesčio”. “Ir aš tai užjaučiu visa širdį- linksma ir smaru
mi”, tarė Lauras. “O kurgi yra jos sūnus Liudvikas? Ar man tuojau PGSidaro nnksma ir smagu, 
dar neatsikėlė?” “Taip”, tarė žmona, “berniukas ra-‘ (Tęsinys tilps kito antradienio numery j)

• v
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' '* i Prieš kaikurį laiką gyvenan- 
Progra- či° ant ūkės K. Čaikausko, Page

Edw.V.Warabow 
(WRUBL-IAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

t

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

“DARBININKO” METINIS

LDS Kuopų Atstovų 
Dėmesiui!

tį—:,-rrr——t-t- —’i ........ 1

nebuvo galima. Rytui išaušus 
pasirodė baisus reginys. Dides
nė pusė medžių gulėjo nuverstų i 
ant žemės. Net ir drūčiausi ą-

LDS Naujosios Anglijos Žuolai turėjo audrai nusilenkti. 
Aoskričio kuopų atsto-] Apskaičiuojama, kad vien Man- 
vams šiuomi pranešame, chesteryje išversta 30,000 me- 
kad Apskričio suvažiavi- džių; jų vertė siekia $1,000,000. 
mas, kuris turi įvykti spa- ■"T ”
lių 23 d. Haverhill, Mass., nuo audros žuvo 16 žmonių,

New Hampshire valstybėje 
, o 

įvyks ne 80 River St., kaip nuostolių padaryta $26,000,000. 
pirmiau buvo skelbta, bet Lietuviai, gyvenantieji Man- 
Ūkesų Gedimino kliubo sa- chesteryjė ir apylinkėje veik Vi
lėje, 324 River St., Haver- si nukentėjo. Žinoma, vieni ma- 
hill, Mass. ižiau, kiti skaudžiau.

Perkelta iš priežasties, i Dvigubai nukentėjo P. Tvari-1 
kad potvynis užliejo salę, jonas, nes buvo užkluptas savoj 
todėl perkeltą į vietą, kuri vasamamyj, kuris randasi labai 
potvynio liko nepaliesta.

J. Kumpa, 
LDS N. A. Apskr. Pirm

žemoj vietoj palei upę. Vande-; 
niui ūmai pakilus jis brisdamas 
per vandenį ir norėdamas kartu 

' ką nors išsinešti, taip buvo van-, 
dens srovės pagautas,kad vos gy 
vas ligi pažaščių sušlapęs beišsi- 
gelbėjo. Rytojaus dieną vasar-; 
namio tik stogas iš po vandens 
bekyšiojo. Sugrįžę į miestą ra- 

Sekrnadienį, spalių 9, Š. do savo gyvenamus namus gero-

•J

Lawrence Lietuviai Minėjo
Spaliuką |

’ • V:
::W

JACK SHARKEY

Eikš Ballroom
8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

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

JAMES M. CURLEY
JACK SHARKEY, buvęs pasauk bokso čampijonas pasakys 10 minučių kalbą, o JAMES M.CURLEY 15 m

Baliuje Bus Duodama Dovana7 vai. vakare, Šv. Pran- kai audros apdraskytus, 
ciškaus svetainėje, Law- Skaudi nelaimė palietė LDS 
rense, Mass. įvyko Spalių narius. 
9-sios (Vilniaus Užgrobi-' ... - --
mo) minėjimas. F 
mos vedėju buvo p. Ven- Road> sudegė gyvenamas namas, 
čius. kuris savo įžanginia- dabar audra audraskė likusius 
me žody j perstatė vakaro 
tikslą, kad šį narengimą 
surengė vietinis Federaci
jos skyrius ir perstatė kal
bėti kleboną kun. Pr. Jurą. 
Kun. Juras savo kalboje 
nušvietė keletą minčių a- 
pie Vilnių ir Lietuvą. Sekė medž^> užmušė 
parapijos choro dainų pro- paukščių, o didžiausi jo nelaimė, I 
grama vadovvbėje muziko tai netekimas savo gražaus, di-j 
p. P. Sako, Dainos buvo!doko pušyno, kuris stiebėsi į j

P. S. JACK SHARKEY dalyvaus “Darbininko” metiniame Baliuje 
ilgesys budino siela. Ant- kitą, bet pušyno nebeprikel- Broniaus Petruševičiaus, International Cafe savininko pastangomis, 
ras kalbėjo adv. B. Sykes si<- Pušynas buvo gražus, akį 
iš Norwood, Mass. Jis ypa-l traukiantis. Dabar guli kaip pe
tingai pajudino šių dienų dai sukloti. J. Vižynis buvo se- 
Europos politika ir palygi- nas vietos veikėjas ir nuoširdus] 
no su Vilniaus likimu. Ad- rėmėjas visų katalikiškų organi- 
vokatas Sykes gražiai kai- zaciTi ir istai^- TaiP^ buvo la- 
bėjo ir žmonės ypatingai bad mybntis Lietuvą. Po audros 
buvo suinteresuoti. iam paliko tik vienas džiaugs-!
čiasis ir paskutinysis kai-mas’ tai nepaliestos sodo pa- gow’e paties Britanijos kara- 
bėtoias Jonas Kumna iš krastyje biteles. ’ T
So. Bostono palietė Klaipė-! Jonas Zubaitis patalkininkau- 
dą ir Vokietiją, Vilnija ir damas dirbti ant ūkės p. J. Vi- 
Lenkiją. Visos kalbos bu- žynui Patiko nelaimę. Nušilda
vo patriotingos ir kėlė vus nuo vežimo šieno nusilaužė 
klausytoiu širdyse rižtumo ko&; Nors -iau Pra5į° aPie 10 sa‘ 
kovoti dėl Lietuvos laisvės Vaičių, bet dar mažai tegali vaik- 
labo. Buvęs.]

trobesius ir sodną.
Ūkininkas Juozas Vižynis, gy

venantis Page Road, Londonder- 
ry, N. H. gal daugiausiai nuken
tėjo nuo audros iš visų lietuvių. 

!Jam audra gerokai apdraskė 
!triobesius. išvartė daug vaisinių 

daug naminių^

NEGAILESTINGA AUDRA IR 
VANDUO

Rugsėjo 21 dieną, audra pra
dėjo siausti nuo 4:30 vai. po pie
tų ir siautė ištisas penkias va
landas. Daug nuvartė kaminų, 
sugadino namų, nuplėšė stogų, 
gražių šimtamečių klevų ir kito
kių medžių, žaliuojančių šaligat
viuose, kurie puošė gatves, griū
dami iš šaknų išvertė cementi
nius šaligatvius ir apgadino na
mus; užblokavo gatves, taip,, 
kad nei praeit, nei pravažiuot j 

|
I 
Į
I

Elektrikinė Siuvamoji Mašina VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

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

Bus skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 45c.

Visus Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI

Didi Britanijos Imperijos, Ir Jos Dominijų Paroda 
Glasgow'e, Škotijoje

HDarbininko" Baliaus Rėmėjai 
AugaGegužės mėn. 7 d. š. m., di- ponatai, kasdien yra skaitlingai

Tre- Jam Paliko ^ik vienas džiaugs-i džiuly Bellahuston Parke, Gląs- pardavinėjami.
J ’ ” " ’ ’ “ ”■’* ” ’ ■ Vos tik per Centralinę parodos

j liaus Jurgio VI, iš Londono spe- angą vidun spėji įeiti — kaip, 
cijaliai tam tikslui Glasgow’an štai vienas dešinėje, o antras balius įvyks Spalių-Oct. 29 d., Eikš Ballroom, Cambrid- 
atvykusio, tapo atidaryta milži-j kairėje pusėje, prie didžiojo ge, Mass., atsirado daug nuoširdžių rėmėjų, kurie pa 
niška visos Didž. Britanijos Im- Westem Avenue kelio, styri remia šį parengimą nevien darbu, bet ir finansais. Pe- 
peri jos ir jos Dominijų (koloni- tarsi milžinai Pavilion of Scot- reitą savaitę pribuvo šie rėmėjai: 
jų) Paroda. Aš nė kiek neabe- land (Škotijos Paviljonai). Vie- T_ __ ±__ t>„
joju apie tai. kad gerb. "Darbi-; nas atvaizduoja Škotijos preky-«Jo^ph Herd’egėn E. Vandergrift, Pa.

± “jK. Čirbulėnas, Montello, Mass.
girdėję, ar “Darbininke” skaitė, nimus ir begalo aukštą Škotijos 
Tatai dabar aš tą parodą čia ir pasiektą kultūroje laipsnį; ant- 
pasistengsiu aprašyti, — gerb. rasis reprezentuoja Škotijos
“Darbininko” skaitytojus bent mokslą, apšvietimą, kultūrą,
šiek tiek su ja supažindinti. Ta- sveikatą, tautos vystymąsi ir į- 
čiau iš anksto gerb. “Darbinin- vairiomis kryptimis kilimą auk- 
ko” skaitytojams pabrėžiu, kad štyn kultūroje, jos istoriją ir už nuoširdžią paramą, 
čia aš pasiėmiau perdidelį dar- visa kita, ką Škotija per ilgus 
bą, kurį man, ] 
gui esant, bus gan sunku kaip būdama, įstengė bei sugebėjo pa- 
reikiant atlikti, kur tik pastebė- siekti, 
site klaidas ar kokius nors trū-| Palace of Art (Daj]& Rūmai) 

LT“! Z”"?’ taipgi daro didinga vaizd,. Čia

ščioti.
LDS kuopa savo nariams ir 

visiems lietuviams nelaimių pa
triktiems reiškia gilią užuojautą! 
P-nui J. Zubavičiui Linkime grei
to išsveikimo.

Amerikos Lietuviu R. K. 
Moterų SaiungosNauio- 
sios Anglijos Apskričio 

Kuopoms ’

Į

Laikraštyje pranešus, kad “Darbininko” metinis

$2*.0O 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 

Nuoširdžiai dėkojame “Darbininko” prieteliams 
Rengimo Komisija.

šiol, plačiau apie tą parodą nėra ką įvairius moderninius pageri-; T ‘ o ’ r> 4. ■*<
- 1-. v • 1 „ • . , . *7 7 - 1 J. Kumpa, So. Boston, Mass...........cnrrlpip ar Darhnmlrp slraitA mmns ir nep’sln anksta Skntnns 1- .v. ., ,r. ,Kun. V. Masevicius, Detroit, Mich.

Kun. Em. Paukštis, Chester, Pa. ... 
Kun. K. Strimaitis, Albany, N. Y.... 
Kun. Ig. F. Valančiūnas, Phila. Pa.

Li pciuiucų Udl’ Viod Alui, llguo

paprastam žmo- šimtmečius po Anglijos globa jos, ar tikėjimo plėtimas galima gow General Broadcasting Sta-į 
gan sunku kaip būdama, įstengė bei sugebėjo pa- be didelio apsirikimo pasakyti, tion (Glasgovv Centralinės Ra

HERBLAX
Šie vaistai yra padaryti iš 

žolių. Gydytojai pataria juos 
naudoti kaip vaikams, taip ir 
suaugusiems nuo vidurių už
kietėjimo.

Wellington & Co. Ine.
Labor.tory at Norwood, Mass.

Gavusi pranešimą 
mūsų apskričio pirminin
kės ponios T. Mažeikienės 
šiuomi skelbiu mūsų apsk. 
suvažiavima. kuris įvvks 
lapkričio - Nov. 6-tą, 1938, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnytinėj svetainėj, 94 
iBradford St.. Lawrence, 
Mass., 1-ma vai. no pietų. 
Kadangi šis suvažiavimas 
yra metinis ir randasi daug 
svarbių reikalų, taigi ir 
kviečiamos visos kuopos 
išrinkti ir Atsiųsti savo at
stoves į šį suvažiavima. 
Taipgi noriu pranešti, kad 
mūsų gerb. artistė Marijo
na Čižauskienė iš Worces- 
ter, Mass. duos paskaitą 
šiame suvažiavime.

L. V. Venčienė,
Apskr. Raštininkė.

kultūra, ir įvairios darbo rūšys: 
Anglių kasyklos, geležies liejyk
los, plieno liejyklos, laivų staty-/ 
ba, navigacija, komunikacija ii 
t.t. Nuostabu dar ir tai, kad an 
glių kasyklų skyriuje, randai 
vienas prie daigto minkštosios 
anglies gabalai, iškastas 3|. 
kovo, 1929 m., Blairhall Coljk- 
ry anglių kasykloje, Fife Aps
krity, Škotijoje. Įdomiausiajai, 
kad tas anglies gabalas, sičria 
lygiai H/2 tono sunkumo! Tai 
bene bus didžiausias ant įmes 

, kur nors turimas anglies gaba
las visame pasauly! Kaip jį ga
lėjo iš kasyklos čielą, nesudau
žytą, laukan išimti, — su»ku su
prasti! Daugely šio pjviljono 
skyrių, kur atvaizduojama stam
bioji pramonė, daugelis minia- 
tūrų nestovi vietoje; bet kruta, 
juda, rieda — dirba, tarsi tikro- 

Į je tos rūšies dirbtuvėje. Visą tą 
judėjimo procesą, sudaro elek
tros energija.

Įdomiausias ir vaizdingiausias 
šio paviljono skyrius, yra The 

i World and Heaven’s (Pasaulis ir 
Dangiškoji Erdvė). Žmogus įė
jęs šin skyriun, — galima drą
siai sakyti, staiga užmiršti, kad 
dar gyveni pasauly. Staiga pasi
junti tarsi kabąs, dangiškoje 
erdvėje: Apačioje matai tingiai 
apie savo Ašį (Šiaurinį ir Pieti
nį Polius), besisukančią žemę, o 
viršuje, — mėlyname etery bei 
dausose, — visą Saulinės Siste
mos Šeimą: Saulę, Merkurą, 
Venusą, Žemę, Marsą, Milžiną 
Jupiterį (vadinamas milžinu 
dėl to, kad jis yra didžiausias 
iš visų Saulinės Sistemos Šeimos 
narių) ; šviesiu žiedu aplink sa
ve pasipuošusį Saturiną, Uraną 
ir tolimiausią Saulinės Šeimos 
narį — Neptūną. Gi visoje neiš
matuojamoje dangiškos erdvės 
plotybėje, mėlyname etery žiba, 
spiksi, mirksi, milijonai ir mili
jardai didelių ir mažų, šviesit 
ir tamsesnių žvaigždžių ir žvaig 
ždelių. Apačioje palei žem 
plaukioja šen bei ten įvairjs 
rūšies ir dydžio, balti debesis

GLASGOWO MIESTAS
Įvairus ir įdomus ir labai Im

plikuotas, City of Glagow 
(Glasgow’o Miesto), paviljnas, 
kuriame yra atvaizduojam veik 
visas Glasgow miesto gyveni
mas, jo išdirbystė bei pumonė. 
Vienas gal iš įvairiausių ir tur
tingiausių įvairiausiom^ savo 
išdirbystėmis, šalies be gamtos 
turtais, yra pasižymė£s Union 
of the Empire Pavilioj (Imperi
jos Susivienijimo Piviljonas). 
Iš visų parodoje esančių pasta
tų, bene bus keisčiausias ir juo
kingiausias Atlaitic Restau- 
rant. (Atlantico Restauranas). 

j Visas jo pryšakis panašus ne į 
namą, bet į didžiulį po Atlanti- 
ko Vandenyną beplaukto jantį 
laivą jo pryšaky, atviruose de
niuose, tarpe gėlių svečiai val
gydami pietus, — lengvai gali 
matyti veik didesnę pusę paro
dos. Juokingiausia yra tai, kad 
tas -milžinas laivas, stovi ne ant 
Atlantiko vandenio, — bet ant 
aukštoko kalno! Visai netoli 
nuo jo, stovi ir pats, taip sa- 

I kant, parodos centras arba šir
dis, — The Exhabition Tower 
(Parodos Bokštas). Jis turi ne
toli 500 pėdų aukščio! Jam pa
statyti, suvartota keliolika tūk
stančių plieninių balkių. Pačia
me viršuje jis taip kaip ir gar
susis Eifelio Bokštas Paryžiuje, 
turi kiek žemiau nuo viršūnėse 
įvairias iš lauko pusės galerijas/ 
kuriose sėdėdami svečiai matJ 
visą Glasgow miestą, ir vis« 
plačiąsias jo apylinkes. Bokšto 
vidury netoli viršūnės, yra įty- 
sytas ir tam tikras restaura 
Bokštan elevatoriumi įsikel 
į yisas puses pasižvalgyti, 
kainuoja 1 šilingas.

Bus daugiau <

— tai klajoklio žmogaus vaiz- dio Stoties), paviljonas. Čia visi 
das, ar kūdikiškas sausų smil- jame esantieji eksponatai, yra 
čių virš savo galvos barstymas! griežtai surišti su įvairių žinių 
Didelis ir įdomus Press Club ir paveikslų per radio perduoda- 

, priėmimu ir pasiuntimu. 
Labai didelė ir begalo praban- 

,_r___ j_______r_________________ _____ ______ giai įtaisyta The Exhibition
braižinių įvajrjems žurnalistams, laikraš- Concert Hali (Parodos koncer- 

ir įvairių biustų, pa- tįnjnkams ir raporteriams. De- tų ir Teatrų Auditorija). — 
.dirbtų iš gipso, mozaikos (Mar- §ingje Water Falls Stair (Van- reikia mokėti 1 šilingas. Dar y- 

), ir kitų įvairių medžiagų.]denpuolio Laiptų), pusėje, ran- ra prabangesnis tos auditorijos 
.Čia jau lankytojų dykai nelei- dasį du nedjdeiį paviljonai, ku- restauranas, kuriame lankyto- 
džiama; bet reikia mokėti toks vienas vaizduoja Glasgow jams svečiams, dar daugiau, ne- 
pat mokestis, kaip ir už parodon miesto korporacijos požeminiais gu kituose parodos restauranuo- 
įėjimą. 1 šilingas. X aikams traUkiniais, o antras, — Korpo-]se, patiekiami pusryčiai, pietūs 
pusiau. Church of Scotland autobusais mieste susi- ar vakarienė, yra labai “gar-

Škotijos Bažnyčia), kai^jonįei-siekimą Gražus ir jaukus yra dūs”, ir dėlei to “gardumo” 

- : . ’ | “The Scottish Daily Express”| (supr. peraukštų už valgį kai-
kai padaro kaž kokį suvisu sau- djenra§čįo paviljonas. Jame yra nų), daugelis lankytojų atsisa- 
są įspūdį! Čia, apart gražaus? įtaisyta vargšų vaikučiams sky- ko juos valgyti, 
harmnninan varcmnn crmiimn ’ . . . ..

šau tai man atleisti! O tai dėl . . . .2 * * -• •• , .Didelis ir įdomus Press Club ir p;
to, kad ši paroda taip’begalo y- (Spaudos klubo) paviljonas. Čia mų,
ra didelė, turininga, ir įvairiau- . išimt mi, jau visa, kas tik randasi, yra Lab

: susideda iš įvairiausių paveiks- vipn tiki edai
Šiomis savo prašmatnybėmis į- , (Painūngs). 
vairi, kad ir geriausiam rašyto- (gketch) 
jui, —- vis tik dėl, ją visą ištisai — 
kaip reikiant, sunku būtų apra- 
>šyti. O man, — tai veik suvisu 
nebegalima! Tatai pasitenkinsiu 
vos bendrais bruožais ją aprašy
damas.

. specijaliai pritaikinta vien tik

Čia

i

ŠKOTIJOS PAVILJONAS

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

Didž. Britanijos Imperijos ir ni, katalikui žmogui, automatiš- 
jos Dominijų Paroda, užima a- 
pie 80 akrų žemės plotą. Tasai 
plotas, arba didžiulė Glasgow 
miesto Bellahuston Parko dalis, 
yra skersai bei išilgai išraižytas 
įvairiais plačiais ir siaurais ke
liais ir kelialeis (takais), tarpe 
kurių tai tankiau — tai rečiau, 
įvairiomis pauzomis stovi sus
tatyti įvairių įvairiausi paviljo
nai, ir šimtai kitų įvairiausių di
delių ir mažų parodos pastatų 
bei įvairių kioskų, kuriose įvai
riausieji paradoje išstatyti eks-

harmoningo vargonų grojimo ,] (Hotel), kuriame laikraš-
nieko nebematai, nebegirdi ir ne- *js iėšomjs kasdieną duo- 
bejauti tokio kilnaus, kas tikin- da jiems valgyti, gerti kūdikiš- 
čio kataliko žmogaus sielą savin 
patrauktų, sukauptų ir aukštyn, priemonėmis, nemokamai nau- 
prie Dievo pakeltų. Jos pavUjo- dotieg įvairi ir keista
nas (nes yra bažnyčia ir pa vii- kioskų Alėja. Čia ilgiausiu ruoš- 
jonas), tiesa, gana savo tikybi- *u vjena pajei antrą sustatytos 
niais eksponatais apstus; tačiau jvairios kio8kos, kuriose įvai-

SVEIKATOS PAVILJONAS

Didžiausias iš visų paviljonų, 
kų gėrimų ir įvairiomis žaidimo yra taip vadinamas Health and 

General Welfare Pavilion (Svei
katos bei Visuotinojo Gerbūvio 

Jtiei Pažangos Paviljonan), išda
lytas į daugelį įvairių skyrių, 
kuriuose kiekviename vis skir
tinga gyvenimo šaka yra repre
zentuojama. Sveikata, bendras 
žmonių gyvenimas, apšvietimas,

niais eksponatais apstus; tačiau įvairios kioskog kuriose įvai. 
jis daugiau yra panašus į kokį rja^iog prekės su paroda susi- 
nors bazarą. Protestantų bažny- jusios, esti skaitlingai pardavi- 
čios, kokia tik ji nebūtų, misi- nėjamos. Labai įdomus ir Glas-
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Dabar visos Europos vai- 'kiais politiniais pabėgė- 
stybės rūpestingai seka iryliais.
tiria Vokietijos politikos Čia patieksime švedų lai- 
siekimus ir jos kariškus krašty “Estra Smoland” į- 
paruošimus, nes Vokietija dėtą straipsnio objektyvią 
laikoma didžiausia nėra- nuomonę apie Klaipėdos į- 
mios padėties kaltininke, vykius bei vokietininkų 
Todėl užsienių spauda jau- siekimus.
triai atsiliepia apie įvykius Kada išgirstamas pasau- 
ir reiškinius, kurie turi ar linėje spaudoje Klaipėdos 
gali turėti bet kokį ryšį su vardas, tai jis išgirstamas 
Vokietijos užsienio politi- dažniausia pavadinimu 
kos užsimojimais. Po Aus-“Memel”, paprastai ryšium 
trijos nepriklausomybės su vokiečių nusiskundi- 
panaikinimo ir jos į Vokie- mais, kad Lietuvos vyriau- 
tijos valstybę įjungimo, vi-' sybė, girdi, savo laiku tą 
sų dėmesys nukrypo į Če- kraštą atplėšusi nuo Vo- 
koslovakiją, į kurią vokie- Į kieti jos, dabar jau eilę me
čiai nukreipė savo kumštį, tų veda vokiečių persekio- 
Čekoslovakijai, Prancūzi- jimo politiką. Teisybė, kad 
jos ir Anglijos padedamai, ~ ™u 
pavyko tą kumštį bent lai
kinai sulaikyti. Tačiau da
bar Čekoslovakijos ir Vo
kietijos santykiais yra su
sirūpinę didžiųjų valsty
bių politikai ir diplomatai. 
Numatoma, kad dar Vokie
tija turės sunkių sąskaitų 
ir su Lenkija. Tiesa, Lenki
ja turi sudariusi su Vokie
tija dešimtmečiui drau
gingumo sutartį ir dabar 
neva geruoju sugyvena, 
bet tai laikina taika.

iimo nolitika. Teisvbė. kad 
ši sritis prieš karą priklau
sė Vokietijai, bet tos sri
ties gyventojai visa didele 
dauguma, nežiūrint šimta
metės vokiečių' kolonizaci
jos politikos, yra lietuviš- 

i kos kilmės ir skaito save 
lietuviais. Taip vadinamoji 
vokiškoji Klaipėda, apie 
kurios kančias mus taip 
apsčiai informuoja Berly
nas, yra grynas prasima
nymas. Vietovardžiai ir 
pavardės aiškiausiai rodo, 

De- kieno tame krašte iš tiesų 
šimtmečio sutartis baigia- gyvename. Jei krašte ir 
si 1944 metais. Manoma, pasitaiko vokiškumo požy- 
kad vokiečiai padarė tokią mių, tai tuos požymius at- 
su lenkais sutartį, tikėda- stovauja ar vokiškųjų į- 
mies iki to laiko sutvarky-; staigų perdirbti vardai, ar 
ti kitus savo užsienių poli- ] iš gilumos atsikraustę vo- 
tikos užsimojimus. j kiečiai.

Užsienio spauda labai Kad Klaipėdos kraštas 
jautriai atsiliepia ir į visus organiniai priklauso visas 
Klaipėdos krašto gyvenimo Lietuvai, geriausiai parodo 
reiškinius, kurie gali ture-jo išsivystymas po 1923 
ti reikšmės Vokietijos ir j metų. Ligi tol Klaipėdos 
Lietuvos santykiams. Kaip • miestas skurdžiai mito Ka- 
pamename, birželio mene-! raliaučiaus paunksnėje, 
< "* —- • • r- .

net tris kartus bandė su- Baltijos pajūryje, 
ruošti demonstracijas.

Tam jie panaudojo vokie-; pastaruosius 15 metų Kian
čių laivų į Klaipėdą atplau
kimą. Viena tokia demons-’ 
tracija birželio mėn. 28 
dieną buvo virtusi riaušė
mis ir muštynėmis, per ku
rias vienas lietuvis jaunuo
lis buvo nušautas ir kele
tas asmenų sunkiai sužeis
ta. Šitie įvykiai garsiai nu
aidėjo net pasaulinėje 
spaudoje. Kai kurių šalių 
laikraščiai ilgą laiką gvil- Bet ir suprantama, 
deno ne tiek pačius įvy- pėda turi Lietuvos valsty- 
kius, kiek bendrai Klaipė- bei gyvybinės reikšmės ir 
dos krašto būklę ir Lietu-'be abejo, kad Lietuva da- 
vos - Vokietijos santykius. 
Tačiau tenka pripažinti, 
kad Vokietijos spauda šį 
kartą buvo gana santūri ir 
kai kurie laikraščiai net bet visi tai turėtų žinoti, 
smerkė išsišokėlius. Pažy
mėtina, ir tai, kad vokie
čių policija grąžino į Lie
tuvą kai kuriuos tų riau
šių kėlėjus, kurie buvo pa- prie Šventosios žiočių nau- 
bėgę į Vokietiją. Vadinas, ją uostą, kuris galėtų ats- 
vokiečiai juos pripažino 
paprastais chuliganais- 
riaušininkais, o ne kaž-ko-

sį Klaipėdoje vokietininkai jos uostas buvo vokiečių
~ J _ . > labiau
siai nuskriaustas, bet per

pėdos gyventojų skaičius 
išaugo dvigubai, per jį ei
na apie 90 procentų visos 
lietuvių užsienių prekybos 
ir pats uostas puikiausiai 
lenktyniauja su Rytų Prū
sijos sostinės uostu.

Iš Lietuvos vyriausybės 
pusės nesigailėta jokių lė
šų Klaipėdos kr. pažangai 
ir jo gyventojų gerovei.

Klai-

rys viską, kad Klaipėdos 
kraštą išlaikytų savo ran
kose. Labai gaila, kad pa
saulyje daug kas to nežino,

Iš vokiečių pusės buvo 
nesenai paskleisti gandai, 
kad Lietuvos vyriausybė 
yra numačiusi pastatyti

toti Klaipėdą, tačiau reikia 
nustatyti, kad visame Lie
tuvos pajūryje viena Klai

BATCHaDER WHITTEMORE COAL CO.
=
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tras patvirtino Kan. Tumo-
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Ženkleliai turi gražaus pa
sisekimo šiaurės Ameriko-

!

K

Vyrai,
4

kurie pažįsta Ale,

Vaižganto vardo kultūros je. Nesenai LAK pasiuntė 
draugijos įstatus ir leido 
draugijai veikti. Ši draugi
ja įsteigėjų tarpe turi mi
nistrą pirmininką VI. Miro
ną, keletą profesorių ir 
šiaip žymių žmonių. Ji rū
pinsis Tumo - Vaižganto 
biblioteka, muziejumi ir jo 
vardo studentams bendra
bučiu.

— Šiemet Lietuvos miš
kuose yra labai didelis 
grybų derlius. Ypač daug, 
kelis kartus daugiau, negu 
ankstyvesniais metais, 
miškuose yra randama ba
ravykų. Grybų derlius žy
miai jaučiasi ir Kauno res
toranuose bei valgyklose.

1000 ženklelių Čikagon ir 
500 Nėw Yorkan konsu
lams, kurie sutiko juos įsi
gyjant svetur gyvenan
tiems mūsų tautiečiams 
patarpininkauti.
— Tariamasi su Vilniaus 

uri-tb biblioteka pasikeisti 
mokslinėmis knygomis. 
Vilniuje yra nepaprastai 
daug senų leidinių, kuriuo
se daug rašoma apie Lietu
vą.
— Vilniaus prekybos rū

mų delegacija vyks į Klai
pėdą vietoje susipažinti su 
Vilniaus krašto miško ap
dirbimu Klaipėdos krašto 
lentpiūvėse. Tiriamos sąly-

X •

kur taip pat vis dažniau £os stambiai, su 4—6 mili-

kaipo pastovtį Alė,
k ’ - .

kuris ir turi būti tokis!

NRtFFEP CO., NC. Boston. Mo?- 5<F'-‘/tRS SINCE 1879.

Iš Krano

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

pietums patiekiami grybai, jonais litų akcinio kapita-
— Šiemet riešutavimo se- - — - - - - - 5

zono pradžia Lietuvos vai- |V •

• w

lo statybos bendrovei stei
gti. Tokia bendrovė turėtų 
specialius statybinių me
džiagų gaminimo fabrikus 
ir vykdytų pačią statybą.
— Į Kauną atvyko žymi 

amerikiečių žurnalistė 
Wintrop. Ji nuolat dirba 
žurnale “Keliavimo naujie
nos” ir jo pavesta yra ap- 
važinėjusi skersai ir išilgai

diniuose miškuose nusta
tytas nuo rugsėjo 10 d. 
Miškų administracija ir 
sargyba buvo įpareigota 
griežtai prižiūrėti, kad iki 
nustatyto laiko nebūtų rie
šutaujama valdiniuose 
miškuose.

— Rytprūsių spauda pra- visą Europą. Šiuo metu jos
j nešė, kad po vietovardžio kelionių plane yra ekskur- 
suvokietinimo, dabar pada- sija po Lietuvą. Ypatingai 
rytas ir upei bei ežerų var- ją domina sena Lietuvos 
dų pakeitimas. Šešupė da- praeitis ir dabartiniai mū- 
bar vadinama Ostfluss, 
Tilželės upė gavo dabar 
vardą Tilse, o Krutina — 
Krutiner Fluss. Be to, nau
jus vardus gavo ir kai ku- nyse pernai buvo sugauta, 
rios mažesnės upės bei eže- “ 000 1 ~ "
rai.

— Beskatindami ūkinin
kus daugiau vartoti kurui ! 
durpių Žemės Ūkio Rūmai 
jau antri metai ir praktiš- 
1___1____________________________________ j_________i—‘

v —

sų krašto turtai. Įdomu, ką 
ji Amerikos spaudoje para
šys apie Lietuvą.
— Lietuvos vidaus vande-

apie 338.000 kg., šiemet a- 
pie 390.000 kg. žuvies, per
nai jūroje buvo sugauta 
vos per 900,000 kg., šiemet 
965.000 kg.
— Klaipėdoje lankėsi Pie

tų Afrikos turtuolių jachta

pėda tetinka uostui įreng
ti ir kad įtaisymas jiosto 
Šventojoje pareikalautų 
tiek lėšų, kokių Lietuvos 
valstybė niekados nepajėg
tų surasti. Vokiečiai savo 
propaganda siekia ne ko 
kito, kaip sukelti pasaulio 
opiniją prieš Lietuvą, tik 
kiekvienas sveikas žmo
gus, kuriam brangus ob- 
jektingumas, labai gerai 
permato vokiečių planus. 
Taip pat kiekvienas su
pranta, kad nedidelė lietu
vių tauta nesiims jokių 
žygių, kurie galėtų suer
zinti jos didįjį vokiečių 
kaimyną.

Būdingas vokiečių pro
pagandai pranešimas apie 
Klaipėdos įvykius. Ten bu
vo pranešta, kad laivui 
“Hansestadt Danžig” at
plaukus Klaipėdon, vokie
čiai norėję parodyti savo 
ryšį sū‘“broliais treciojoj 
valstybėj”, ir kad tą susi
broliavimą sukliudžius lie
tuviška policija, atideng
dama ugnį — nušaudama 
vieną vokietį. Tuo tarpu 
visi gerai žino, kad miesto 
autonominė policija ati
dengė ugnį, kad buvo nu
šautas lietuvis ir kad su-, 
žeistieji buvo lietuviai. Dau 
guma Klaipėdos krašto vo
kiečių yra patenkinti mies
to ir krašto klestėjimu, 
siekia bendradarbiavimo 
su lietuviais tik, deja, jos 
pastangos paraližuojamos. 
Kiekvienas vokietis Klai
pėdos krašte labai gerai 
žino, kad kiekvienas savo 
žingsnyje yra sekamas ir 
kad jis nieko negali pada
ryti, kad būtų priešinga vo- 
kiškumo , interesui. Kiek
vienas žino, kad jei jis 
sieks geresnio gyvenimo 
su lietuviais, bus pasmerk
tas, kaip didvokiškos min
ties išdavikas ir kad jis ga
li laukti tiek ekonominių,*

jau antri metai ir praktiš
kai moko ūkininkus durpių 
pasigaminti. Šiais metais “Solta”, kuri išplaukė į Pa- 
surengta dviejuose šim- saulinę kelionę prieš 3 me
tuose vietų kursai, kurių nesiūs, 
išklausė apie 3,000 ūkinin- • 
kų.

— Nuo šių mokslo metų davė savo prekių už 57 mi- 
pradžios Švietimo m-ja lijonus litų, o pirko už 37 
Ukmergėje ir Marijampo-mil. litų.
Įėję atidarė naujas moky- — Bulgarija pasiūlė Lie
to jų seminarijas. Šiaulių, tuvai sudaryti prekybos 
Marijampolės ir Ukmergės sutartį. Bulgarija nori Lie- 
mokytojų seminarijų tre- tuvai parduoti tabaką, o 
čiuosius kursus šiems mo- pirkti sviesto ir kai kurių 

sios tokios: iš žaibo kilo 68 S° metams 5™ P™mta kitų gaminių. .

Du Nauji Įstatymai Seime I“?0 turt0 už įsss-soo >>tų ____  i Miestuose trobesių yra su- 
Kaunas, rugsėjo 20 dieną! Akinta už arti du milijo-! 

nūs litų ir kaimuose uz 
i truputį daugiau kaip vieną 
! milijoną litų.

Kretingos apskrityje bu
vusių gaisrų padarytieji 
nuostoliai įvertinti 2.650.- 
000 litų. Palangos gaisras 
visą gaisrų nuostolių sumą 
šiemet iškėlęs yra.

Gaisrų priežastys buvu-

— Šiomis dienomis vyriau
sybė pateikė Seimui svars
tyti Lituanistikos Instituto 
ir nukentėjusiems nuo ne
laimingų atsitikimų žemės 
ūkio darbininkams aprū
pinti įstatymo projektus, j

— Šiemet Lietuva į Angli
ją ir jos dominijas jau par-

V

• v

Gaisrų Nuostoliai Lietuvoje
— Sovietų vyriausybė jau270 mokinių. •

— Lietuvos Aero klubas davė sutikimą leisti grįžti 
buvo išleidęs nepriklauso- apie 30-čiai lietuvių, pate- 

dfirn tranki n mybčs XX-mečiui paminėti kusių į Rusijos koncentra- 
| meniško darbo ženklelius, ei jos lagerius ar kalėjimus, 
kurių pelnas skiriamas ci-

' sargumo bei apsileidimo — vibnei ;
131 gaisras, iš kitų priežas
čių 31 gaisras.

Nors kova su gaisrais 
Lietuvoje nuolat stiprina
ma, bet gaisrai vis dar yra 
didelė rykštė ir jie pridaro 
daug nuostolių. Tsb.—-----

Centralinis Statistikos gaisrai, iš padegimo kilo 
Biuras paskelbė pirmo jo 83 gaisrai, iš netinkamo į- 
šių metų pusmečio gaisrų rengimo — 117 gaisrų, iš 
ir jų sunaikintojo turto užsidegusių ū_------- „„
statistiką. Iš jos matyti, suodžių — 55 gaisrai, spro- 
kad šiais metais per pirmą- gimo — 2 gaisrai, iš neat- 
jį pusmetį gaisrai įvairaus1 
turto Lietuvoje yra sunai
kinę net už arti penkis mi
lijonus litų, pernai per tą 
patį laiką buvo sunaikinta 
už 2,8 mil. litų ir užpernai 
už 2,2 mil. litų.

Šiemet gaisrų yra buvę 
648, -— 98 miestuose ir 550 
kaimuose. Šiemet kalba
muoju laigu gaisrų yra bu
vę žymiai mažiau negu per
nai ar užpernai. Tačiau' 
nuostolių šiemet padaryta 
daug daugiau. Trobesių y- 
ra sunaikinta už daugiau Lietuvos radijofonas su

ruošė atsisveikinimo va
landėlę išvykstantiems A- 

į

Atvykstančių tarpe bū- 
avijacijai remti, šią penketas kunigų. Tsb.

kaip tris milijonus litų ir!

tiek grynai asmeniškų re
presijų. Bet kiekvienas,

Amerikos Lietuvių Atsisvei- | 
kirtimo Valandėlė Lietuvos ■ | 

Radijofone
Kaunas, rugsėjo 17 d.,

merikos lietuviams.

kas kuo nors pasitarnau- rcuimimiai ČtfMtrfama ia vokiškumui iš kitos nū- •Salllliniyol jvCTICIdilia

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 mokyklomis.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

Kaina i doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
I Užsakymus siųskite:
I DARBININKAS
| 366 West Broadvvay So. Boston. Mass.

ja vokiškumui iš kitos pu
sės, tas gausiai atlygina
mas. Jei jam tenka pabėg
ti iš Klaipėdos krašto, tai

. Derliaus Šventė

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.
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Kaunas, rūgs. 25 dieną—
jis lengvai gauna tarnybą] Detlikus šventėje, Šakiuo- 
Vokiėtijoje. Tiesa, vokie- se, dalyvavo Ministras Pir-: 
čiai paneigia užsienyje žemininkas Mironas ir Švite- 
nias apie jiems primeta-|timo Ministras Tonkūnas.1 
mus patamsių darbus Klai- Rokiškio derliaus šventėje ė 
pėdos krašte, tik tie jų pa- dalyvavo Žemės Ūkio Mi- 
neigimai ligi šiol vargiai aistras Tūbelis ir Seimo i 
ką galėjo įtikinti. Tsb. Vicepirmininkas Gilvydis. J



Antradienis, Spalių 11 d., 1938

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN. šioje ir erdviausioje Linrse klu

bo salėje įvyksta artistės J. Žu- 
Rugsėjo 22 dieną Hartfordo' kauskaitės koncertas. Tai yra 

Vyčiai turėjo išvažiavimą “Trea-1 pirmas šios rūšies parengimas, 
sure Hunt” Lietuvių parke, ■ Tą turėdami galvoje ir Lindenie- 
Glastonbury, Conn. Tikrai žino- čiai stengiasi padaryti jį labai 
ma, kad jaunimas gerai pasiimk- populiariu. Yra pakviestas mies- 
smino. Malonu matyti kaip lie- to Mayoras McManus, kuris pa-.' 
tuviai - lietuvaitės gražiai pra- sižadėjo atvykti su visu savo 
leidžia laiką. štabu. Yra kviečiami ir kiti žy-

šeštadienį, rugsėjo 24 d. mūsų mūs svetimtaučiai. Tuomi nori
ma iškelti lietuvių vardas kuo- 
aukščiausiai. Tai yra nuopelnas 
Organizacinio Komiteto, kurio 
priešakyje stovi p. Liudvinaitis. 
Be to dalyvaus ir choras p. A. 
Stanišausko vedamas. P. Stani- 
šauskas yra žymus muzikas ir 
visuomenės veikėjas. Jo prisidė- 

vėliavų nešėja (color jimas su savo choru žymiai kon-

Lietuviai Legionieriai turėjo 
seimą Hartforde. Nutarta daug 
svarbių dalykų. Taipgi išrinkta 
viršininkai. Iš Hartfordo išrink
ta p. Barbora Šaukis 
dente moterų “auxiliary‘ 
Katrina Žalnieraitienė, junior 
vice-pirm.; p. Rozalija Giedrai
tienė 
bearer). Šeštadienio vakare Le- certo pasisekimą padidins. Svei- 
gionieriai turėjo šokius. Žmonių kiname Lindeniečių darbuotę.

Vaidila.

prezi-
P-

ypač jaunimo buvo daug.
Sekmadienį, rūgs. 25 d. visas 

Gonnecticut jaunimas turėjo sa
vo CLC suvažiavimą Torrington, j 
Conn. Vedėju buvo CLC pirmi-’ 
ninkas Kazimieras Šimkus iš 
Hartford. Kunigas E. Gradec- 
kis CLC organizatorius ir dva
sios vadas, pareiškė gražių pa
tarimų. Taipgi kalbėjo kun.; 
Flanagan iš Torrington. Jauni
mas svarstė kaip geriau suor
ganizuoti jaunimą, kad jis ge
riau veiktų savo kolonijose. Po 
suvažiavimo sesijos visi dalyviai 
buvo pavaišinti.

Šiomis dienomis parvažiavo iš
Lietuvos visiems pažįstama p. iižadėjo“daj^auti,
Jedvyga Pugzliene, kuri per tris 
mėnesius Lietuvoje lankėsi sa
vo gimtinėje ir šiuose miestuo
se: Šauliuose, Vabalninke, Smil
giuose, Šeduvoj, Radviliškyje ir 
Kaune, p. Pugžlienė pasakoja, 
kad Lietuvoje labai gerai, tiktai 
vasara buvo labai sausa, p. Pug
žlienė atsisveikino su savaisiais 
ir savo tėvyne rugsėjo 17 dieną J 
Grįžtant į namus, ji sako, kad 
visą laiką atrodė, kad laivas va-l 
žiavo į pakalnę. Ant jūrų buvo 
jaučiama, kad siaučia audra. 
Atvykusi į namus negalėjo įsi
vaizduoti, kad taip staiga persi-- 
mainė ta vietelė, kurią ji nese-'

ROCHESTER, N. Y.
Rūbsiuvių Dėmesiui

Lietuvių rūbsiuvių 203 sky
rius rengia šaunią puotą, kuri 
įvyks spalių 15 d. Gedimino sve
tainėje. Prasidės 6:30 vai. vak.

Kadangi šiame mieste yra su
organizuoti visi rūbsiuviai 100% 
į Amalgameitų uniją, todėl toji 
puota bus kaipo šventė ir per
žiūrėjimas praeities kovų už sa- 
vo būklės pagerinimą. Svečias 
kalbėtojas, unijos generalis or
ganizatorius A. Jankauskas-Jen-

pasakys kalbą apie praeities ko- 
vas ir ateities planus. Lietuvių 
rūbsiuvių skyriaus 203 valdyba 
ir puotos rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti, ne vien 
tiktai rūbsiuvius, bet ir kitus 
visus lietuvius darbininkus. Už
tikrina pilną užganėdinimą.

Vyturys.

BROOKLYN, N. Y
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS

atostogų gerai atrodo ir tikimės, 
kod ji dabar dar su didesne ener
gija darbuosis.

Liudvisė Povilonytė, išbuvus 
penkias savaites Springfield li
goninėje, dabar per kelias savai
tes namuose sveiksta. Taipgi 
Ksaveras Morkus, išbuvęs Hart
ford ligoninėje apie keturis mė
nesius, taip pat sveiksta išvež
tas į Searide ligoninę, pajūryj. 
Greito pasveikimo linkime mū
sų ligoniams. Jurgiukas, koncerto

LINDEN, N J
ART. J. ŽUKAUSKAITĖS 

KONCERTAS

Apreiškimo parapijos audito- 
rijume spalių 23 d. sekmadienyj, 

val- vak. Įvyksta artistės 
Jonės Žukauskaitės koncertas. 
Art. J. Žukauskaitė yra nese
niai atvykusi iš Europos ir gra
žiai save užsirekomendavo kai
po pirmos eilės dainininkė. Kiek 
teko nugirsti, kad prie to kon
certo ruošiasi labai rimtai ir ti
kimasi, kad publika bus juomi 
sužavėta. Be to tame koncerte 
pasirodys ir dainininkas Al. Va
siliauskas. Prie piano pasirodys 

l pianistas T. Šidlauskas. Tuo 
________ » visi laukia ir tikietų 

i išplatinimu yra užsiėmusi “Ame
rikos” redakcija, muzikai Jan
kai, Dulkė, Visminas. Brundza 
ir p. Ambraziejus. Kiekvienam 
lietuviui verta prie to prisidėti.

Spalių 30 d. šių metų gražiau- nes tikrai bus verta ko išgirsti

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

DARBININKAS

Lietuvos prez. Antano Smetonos ūkyje, Užugirio kaime, kur prezidentas praleido vasaros atostogas. Vaizduojama: 1. Įrengta mo 
derniška lentpiūvėlė; 2. prezidento ūkio trobesiai. 
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Okupuotoje Lietuvoje
Lietuvių Bylos Priekabės

Taip pat kabinosi ir prie 
Pelesos vargonininko, kad 
šis per dažnai darąs choro 
repeticijas.

Nepatinka Kauno Vardas
Naujų Trakų miesto vie

na gatvė iki šiol nuo senų 
neatmenamų laikų turėju
si Kauno miesto pavadini-

Nors paprastai įvairios 
lietuvių “politinės” bylos 
baigiasi visišku burbulu, 
kaltinamuosius išteisinant, 
tačiau priekabingi įvairūs 
lenkų administracijos pa- 

: nesi
liauja tokias bylas sudari- 
nėję ir toliau. Rugsėjo 9 d. 
Vilniaus Apygardos teis
me buvo sprendžiama Lie
tuvių Sanitarinės Pagalbos 
Draugijos byla. Šią bylą iš
kėlė Vilniaus miesto sto- 
rastija, norėdama panai
kinti sutartį, kurią išnuo
mota šios draugijos ligoni
nė Dr. Legeikai. Taip pat 
rugsėjo 21 d. bus spren
džiama buv. skaityklos ve-, 
dėjo Staselio apeliacinė 
byla. Šioje byloje apygar- .-__z 
dos teismas Staselį dėl 
“priešvalstybinio” veikimo :J~į" 
buvo nubaudęs 3 metai: 
kalėjimo. Rugsėjo 1 d. Vil
niaus apyg. teismas išteisi
no “Aido”
Ci-cena dėl “Vilties”

KATALIKŲ TIKĖJIMO iškalbingumu, kaip ir ne-Ilgūnai niekuomet 
paprastais ’ gabumais su- ’

_ , , , - • rvr prantamai išaiškinti kata-Pradedant su rugsėjo 27 f ėjimo n tik. 
diena kunigas Daktaras ir įbulybę.
Liudvikas J. Mendelis įve-' 
dė “Inąuire Hour” kas an-! Gerb. prelegentas pradė- 
tradienį savaitėje. Tos die- jo su Šventojo Rašto aiški
uos 8 vai. vakare, į Šv. Al- nimu, ragindamas klausy- 
ponso lietuvių parapijos tojus įsigilinti ir atsidavu- 
mokyklos auditorijumą su- šiai studijuoti įkvėptąjį 
sirinko su viršum 300 klau- Dievo žodį. Sekamai, įro- 
sytojų, iš kurių būta dau- dęs Dievo esimą, pradėjo 
gelis ir kitatikių. J —

Kunigas Daktaras Men 
delis dėsto katalikų tikę ji- gįaus prasmę, erudicingai 
mo dalykus. Klausytojai apįe Tėve mūsų ir
buvo sužavėti kunigo Dak
taro Mendelio talentingu!

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

PHONE
So. Boston 

2271

60 Ellsworth St 
Worcester, Man

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

Paragavę BRO- 
jo visuomet reikalausite.

Telefonas
Worce8ter, 5-4335

DĖSTYMAS

nuodugniai aiškinti religi
ją. Baigiant dėstymą, dar 

’ paaiškino Šventojo Kry
žiaus prasmę, erudicingai

ir sužadinti kilnius muzikos 
jausmus. Visi tat lietuviai ne
privalo praleisti progos to dide
lio ir gražaus parengimo.

Vaidila.
t

Sveika Marija.
Tokia “Inąuiry Hour” tę

sis kas antradienį kiekvie- 
j ną savaitę. Pačioje pradžio
je matyti, kad publika į- 
vertina kunigo Daktaro raščio išleidimo. 
Mendelio gražias , pastan
gas, nes susirinko skait
lingai. Pasibaigus dėsty
mui, kuris tęsėsi viršum 
valandos, daugelis pasiliko 
ir davė paklausimų, į ku
riuos gerb. dėstytojas su
prantančiai atsakinėjo, ga
lingai sugriaudamas sun
kius priekaištus ir gabiai 
nušviesdamas kitus tiky
binius antplūdžius arba ne
suprantančius dalykus.

PAGERBĖ pp. TEREBEIZUS

Spalių 1 d. pp. Antano ir Juli
jonos Terebeizų giminės ir drau
gai surengė “surprize party”, 
pp. Terebeizų 15 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga. 
Vakarėlis įvyko jų pačių namuo- 
se. Toastmasteriu buvo V. Jan
kevičius ir visų dalyvių vardu į- 
teikė pp. Terebeizams gražią 
dovaną ir pareiškė nuoširdžius 
linkėjimus.

Šių šaunių vestūvių “svočia” 
buvo p. Ona Zinzienė, o piršliu 
“melagiu” p. Jonas Bačiauskis. 
Šiame vakarėlyje dalyvavo šie: 
pp. V. Jankevičiai, K. Damašie- me žygyje atversti ir pri- 
nė> erebeizienė, J.^O^Brei- artinti prie Dievo visus 

tuos, kurie nori priklausy
ti prie vienos avidės ir 
klausyti vieno Ganytojo, 

i Kurs mums yra Kelias, 
A. T.

Rugpiūčio mėn. pabaigo
je Druskininkų policija da
rė kratas pas Viečiūnų kai-j 
mo gyventojus Balčius.' 
Ieškojo lietuviškų knygų mą, kuris šiuo metu Nau- 
ir laikraščių. Kai ieškomų jų Trakų miesto valdybai 
daiktų nesurado, tai Bal- nepatikęs ir ji nutarė jį pa
čius kaltino esą_ jie “nele- keisti, pavadindama tą pa
galiai” pardavinėju Vilnių- čįą gatvę Karajimų gatve.

raščių knygą “Žiburiai-pel
kėse”. Taip pat Lydos ir 
Rodunės policininkai tar
dė toj apylinkėj vasarojan
čius lietuvius studentus, 
kodėl jie atostogaują to
kioj “neįdomioj vietoj”.

je išleistą O, Miciūtės eilė-, Trakų gyventojai šiomis 
dienomis nusiuntė Vil
niaus - Trakų apskrities 
Storastai protestą, kuria
me reikalauja Kauno gat- 
vės pavadinimą palikti. 
Protestą pasirašė 500 žmo
nių.

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............... 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi......................  65c.

I JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 
S

redaktorių L.
laik-

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
$1.25 

65c. 
75c.

$1.50 
90c.

$1.50 
$2.50

apvalūs kampai ..................................   ......
MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi...............
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ...........
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .....
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai ...................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabikeDraudimas Pirkti Žemę 

administracijos ] 
ruože išimtinai teliečia tik 
lietuvius. Jau esame anks
čiau minėję keletą faktų, 
kada vietos gyventojams 
lietuviams, kurie nuo ma
žens verčiasi žemės ūkiu, 
užkertamas kelias įsigyti 
daugiau žemės. Iš įvairių 
nusigyvenusių dvarelių 

'vietos žmonės mielai norė- 
Kunigui Daktarui Liud-tų nusipirkti žemės padi

dinti savo ūkius, tačiau 
lenkų karinė vadovybė ir 
kiti administraciniai orga
nai, grynai politiniais su
metimais, stengiasi ten į- 
gyvendinti iš svetur atkel
tus lenkus kolonistus ir 
vietos gyventojams leidi
mų neduoda. Šiomis dieno
mis Vilniaus vaivadija ne
davė leidimo Kaltinėnų gy
ventojui Černiauskui, ku
ris buvo užpirkęs žemės iš 
Mordvinavo dvaro ir dides-

vikui J. Mendeliui linkime 
gražiausių pasekmių nau
jame kilniame užsimota-

nė, J. Terebeizienė, <
vai, P. M. Bačiauskai, J. O. Žin
džiai, J. M. Bačiauskai, T. Pus- 
nikienė, M. Bložis, V. Bložytė, S. 
Armickis ,J. Mickevičius.

Padėkos žodį visiems šios puo- .
tos dalyviams tarė pats garbės Tiesa, ir Gyvenimas, 
svečias A. Terebeiza, J. Terebei- -------------------
zienė.

Po vakarienės 
prasidėjo šokiai 
dainuoti įvairių 
nų.

Girtuokliavimas, kūniš- 
ir sveikinimų koji meilė, pavydas ir vel- 
ir dainos. Pa- nias — visi 
lietuviškų dai-į vęs. Ką jie

Ten buvęs.' tą pražudo.

sa-
, to pro-

palinijn PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pysi. 
_ z • t.-i. ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos aodaraiŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi................. . ...............
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

$3.00

pusi........................................................„................... ..... ....................
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau

sios maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai .................................................................................................. $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. _____________________ _____  $2.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama“.

'ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
31/2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00Kaina

Užsakymus prašom* siųsti:

nę dalį pinigų net sumokė-1 DARBININKAS
1366 West Broadway,įes.

65c.

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

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

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum.




