
DABARTIES 
BILDESIUOS

Vilniaus Žinios
Į<

— Uždarius lietuviškas 
mokyklas, lietuvių vaikai 
verčiami, lankyti lenkiš
kas. Norėdami, kad jų vai
kučiams bent tikybos pa
mokos būtų dėstomos lie
tuviškai, jie klabena įstai
gų duris, bet kol kas veltui. 
Kažin ar išklausys Vilniaus ■ 
ponai, kuratoriai ir arki
vyskupas paskutinio Ger- 
vičių parapijos atstovų 
prašymo, nors pažadėjo.
— “Varpo” chorui vis dar 

neleidžiama išvykti gastro
lių į Lietuvą.
— E. Galvanauskas ir kt. 

steigia b-vę “Nanas”, kuri 
statys Kaune ir kitur mū-! 
rinius namus. Esama apie į 
500 valdininkų, kurie norė
tu įsigyti nuosavus namus' 
ar butus.

Blaivininkų Seimas
Sek-

• v

----------------------------f
Katalikas, kur* neremia 

katalikiiko* spaudo*, neturi 

teisės vadinti* peru Bažny

čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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Naciai Žiauriai Puola 
Austrijos Katalikus

Cambridge, Mass. 
madienį, spalių 16 d., 10:30 
vai. ryte, L. K. Blaivininkii 
organizacijos seimas pra
sidėjo iškilmingomis šv. 
mišiomis lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Šv. mišias at
našavo kun. J. Plevokas. 
Pamokslą pasakė kun. K. i 
Urbonavičius. Po Šv. mi
šių pietus. Po pietų atsto
vai iš ivairių kolonijų susi
rinko i parapijos mokyklos 
svetaine svarstyti savo or
ganizacijos reikalus.

Seimą vesti išrinktas 
Stud. A. Skirius iš Maria
napolio Kolegijos. “Darbi
ninko” bendradarbis. Raš
tininkauti pakviestas taip 
nat Marianapolio Kolegi
jos stud. Petrauskas. Visa 
nrezidiuma sudarė veik vi
si studentai.

Seimas priėmė keletą 
svarbiu rezoliucijų blaivy
bės reikalais.

L. K. Blaivininkų organi
zacijos vadu — pirmininku 
vėl išrinktas kun. P. Juš- 
kaitis. Cambridge lietuviii 
par. klebonas ir LDS Cen
tro Valdybos narys, kuris 
nors ir labai norėjo išsi
traukti. bet blaivininkai jo 
nenaleido.

Seime dalyvavo apie 30 
atstovų. Blaivininkai sau 
organu ir šiais metais pa
sirinko laikraštį “Darbi
ninką”.

Pažvmėtina, kad seimas 
praėjo labai gražioje ir pa
kilusioje nuotaikoje.
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Vienna, Austrija, spalių 
17 — Vokietijos diktato
riaus Hitlerio organas 
žiauriai puola katalikus vi
sai nepasmerkdamas nacių 
už užpuolimą J. E. Kardi
nolo Innitzer, išdaužymą 
Kardinolo rūmų langų ir 
sužeidimą paties Kardino
lo. Tais puolimais naciai 
bando atitraukti pasaulio 
visuomenės akis nuo savo 
žiaurių ir barbariškų dar
bų. Naciai savo spaudoje 
kelia Viennos Katalikų 
Bažnyčios turtus viešu
mon, sakydami, kad Kata
likų Bažnyčia turi “dide
lius turtus”, kada daug 
žmonių skursta ir vargsta. 
Jie net gatvėse renka neva 
vargšams, bet tą daro tik 
todėl, kad klaidinti visuo
menę. Ligšiol naciai nesi
rūpino vargšais. Dabar, 
kada naciai atliko barba
rišką darbą ir užsitraukė 
sau kultūringo pasaulio 
pasmerkimą, tai ir vargšai 
parūpo.

Naciai užsimojo sunai
kinti Katalikų Bažnyčią 
Austrijoje, bet sutiko stip
rų pasipriešinimą. Katali
kai, išėję iš Šv. Stepono 
bažnyčios, kuri buvo per
pildyta maldininkais, su
ruošė demonstraciją prieš 

■ nacius. Tik policijai įsimai
šius, demonstrantai išsi
skirstė.

Austrijoj yra 90 nuošim
tis katalikų. Taigi naciai 
ne taip lengvai galės juos 
pavergti.

Vyrų Aukomis {vedami 
Garsiakalbiai

Gražiausioji Žemaičiuose 
Rietavo bažnyčia jau bai
giama remontuoti. Bažny
čios garsiakalbiai įvedami 
tik vyrų aukomis. Rietavo 
par. klebonu dabar yra 
kan. Valaitis.

v •

Šiomis dienomis. Holy- 
woode tūlas Martin Sny- 
der, kaip sako io buvusi 
“žmona”. Ruth Etting. isi- 
brioves i jos namus ir šū
viu mirtinai sužeidęs jos 
antraii “vyrą”. Iš pavar
džių galima spėti, kad abu 
žydeliai.

Stebėtis reikia, kad ang
lu kalboie leidžiami dien
raščiai šia žinia įsidėjo pir
moje vietoje su stambio
mis antraštėmis. Tas paro
do. kad neitraliajai snau
dai svarbiausia sensacijos, 
kriminalistika.

v •
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Lietuvos Kariai Žygiuoja

I

Tūkstančiai Katalikų Eucharis 
tiniame Kongrese

LIETUVA PANAIKINO 
STOVĮ
 ------------------------------------------------------

New Orleans, spalių 17 d. Miesto Parko Stadiume 
—Jau sekmadienį tūkstan- prie Pohtchartrain ežero, 
čiai katalikų iš visos šalies Stadiume yra įtaisyta 
suvažiavo į Aštuntąjį Tau- 30,000 pastovių sėdynių, 
tinį Katalikų' Eucharistinį 34,000 laikinų sėdynių įr a- 
Kongresą. Kongresas pra- pie 10,000 stovinčių gali 
sidės pontifikalėmis Šv. tilpti.
mišiomis antradienio rytą, Laike Pontifikalių Šv. 
spalių 18 d. Kongreso pra- Mišių giedos 11,000 vaikų 
džioje dalyvauja 19 arki- choras, antradienio rytą, 
vyskupų, 84 vyskupai, 400 Vakare įvyks šventoji va- 
prelatų ir tūkstančiai ku- landa. Kongrese bus spe- 
nigų ir pasaulionių maldi- cialės pamaldos ir sesiios 
ninku. Yra įrengta 150 al
torių.

J. E. Kardinolas Munde- 
lein iš Chicago, Šv. Tėvo į- 
galiotas atstovas formaliai 
atidarys Kongresą, įteik
damas savo kredencijalus 
Arkivyskupui Rummel St. 
Luos katedroje.

Kongrese dalyvauia ir 
vyriausybės atstovai. Post- 
masteris Farley, prez. Roo- 
sevelto įgaliotinis pasakvs 
kalbą. ,

Šv. Tėvas, Popiežius Pi-!

moterims, vyrams ir vai
kams. Kongresas užsibaigs 
ketvirtadienį, spalių 20 d. 
iškilmingomis pamaldomis 
ir procesija, kurioj daly
vaus tarp 80,000 ir 90,000 
maldininkų.

I Priimti Nauji įstatymaiKARO Katalikai Pasiuntė Protesto 
Laišką•Vi Kaunas, spalių 11 dieną 

— Seimas priėmė prezi
dento rinkimo ir monetų į- 
statymų pakeitimus ir taip 
pat svarstė Aukštosios Ka
ro mokyklos įstatymą. Mi
nistrų Taryba priėmė ne
paprastojo meto įstatymo 
tautai bei valstybei saugo
ti pakeitimą. Šį įstatymą 
spalių 15 dieną svarstė Sei
mas.

U-

mas Teis Vengrus 
Teroristus

Kaunas, Lietuva, spalių Čekoslovakijos Karo Teis-
— Pereitą šeštadienį mlt TokVonnmc

Manchester, N. H., spalių
17 — Vakar Maristų Brolių

17
seimas priėmė valdžios į- 
duotus du valstybės sau-' 
gurno įstatymus, kurie pa-; 
naikina' per 12 metų tauti-

Federacijos seimas pneme jug per rad£ laimins 
protesto rezoliuciją prieš Kongreso dalyvius. Visas 

. Granville Hicks, kuris save mjestas pasipuošęs Popie- 
persistato komunistų sim- žiaus spalvomis ir vėliavo-i 
patizatorium. Hicks yra mįs

Kongrese iškilmingos 
pamaldos ir sesijos vyksta

Visas!
miestas pasipuošęs Popie-

Prague, Čekoslovakija,— 
ninku valdžios įvestą karo Spalių 17 — Čekoslovaki- 
stovį. Dabar pagal įstaty- jos valdžia atnaujino dė
mus Lietuvos vidaus reika- rybas dėl nustatymo rube- 
lu ministeris ir Klaipėdos žiu su Vengrija. Tuo pačiu 
gubernatorius turės veik sykiu policija areštavo 
tas pačias teises, kokias vengrus teroristus, kurie 
turėjo karo vadai iki šiol, i jėga norėjo atplėšti Čeko- 

Vidaus reikalų ministe- Slovakijos kramtą ir prijun- 
ris ir Klaipėdos gubernato- gti prie Vengrijos. Teroris- . . ...
rius turės pilną teisę kon- tai atiduoti karo teismui. niĮo klaidingų ir pavo- 
fisknoti snansdintA litera- Speiama. kad iie bus nu- teorijų.

patizatorium. Hicks yra 
Harvardo universitete ins
truktorium. Maristų Bro
lių Federacijos seimas rei
kalauja, kad Hicks atsista
tydintų arba Harvardo u- 
niversitetas jį prašalintų. 
Tą žygį Maristų seimas pa
darė, kad apsaugoti jauni-'

fiskuoti spausdintą litera- Spėjama, kad jie bus nu- 
turą, drausti susirinkimus bausti mirties bausme.
ir demonstracijas, kurie ir! Pragos valdžia sako, kad 
kurios jų nuožiūrai būtų j Vengri jos teroristai pasi- 
nrieš valstybiniai; galės naudojo Lenkijos ir Ven- 
bausti asmenis, kurie bus grijos militariu įsikišimu.
sugauti veikime prieš da- Bet terorizmas liko likvi-|

Italijos Kareiviai Jau 
Išvyksta Iš Ispanijos

Hendaye, Prancūzijos-Is-

VOKIETIJOS ŽYDAI NENORI 
IŠVYKTI IŠ LIETUVOS

----------- ------------------------=-------------įp 

Kaunas, Lietuva, spalių 
17 — Apie 120 Vokietijos 
žydų, kurie atvyko į Lietu1 
vą kaipo turistai, išsibai
gus jų vizų laikui, atsisa
ko grįžti į Vokietiją. Lietu
vos valdžia verčia žydus 
apleisti Lietuvą. Tai dabar 
Lietuvos žydai renka au-

Lietuviu Bylos Vilniuje
Vilniaus civ. teisme buvo 

pradėta nagrinėti byla dėl 
lietuvių ligoninės išnuomo
jimo dr. V. Legeikai, tos li
goninės direktoriui, be val
džios leidimo. Atsakomy-O ~ i n < • -i • n • • v * 1 * v j * i j i <7 L La V LzO Zi y LaCLa a d La“bartinę vyriausybę. Vadi- duotas ir vedamas tardy- pamjos rubezius, spalių 17 bėn buvo patraukti direk- kas ir rūpinasi išgauti lei- “X-S ‘eis-’dim„s>kaPd tiekai galėtunaši, mažai pasikeis reži

mas ir karo stovį panaiki
nus.

mas.
10,000 savo kareivių iš Is- mas bylą_ atidėjo, nes rei- išvažiuoti į Pietinę Amen-

Vengrijai Nesiseka Derybos Su
Prancūzijos Respublikos *“j£u M^soUnPo biamu,bvaidybai ne-'t,.'

PrArifknfoe Yra 1AfiH Vailrii * ” / Įu, Mussonmo buvo įteikti pakvietimai.—Į grrezioentas Tra lOUU VaiKŲ žygiu patenkinta Anglija, Taip pat atidėta buv. Vy- t ip
Krikšto Tėvas

Budapeštas, Vengrija, — 
Spalių 17 — Vengrijos val
džia, paskelbus mobilizaci
ją ir sudarius apie 200,000 
kariuomenę, vis dar tikisi 
kaip nors susitaikinti su 
Čekoslovakija. Vengrija 
reikalauja, kad Čekoslova
kija atiduotų jai tas žemes, 
kuriose gyveno 51 nuošim
tis vengrų 1910 metais. Bet 
Čekoslovakija nepriėmė 
Vengrijos reikalavimų.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris dabar taip pat ne
labai nori kištis į Vengri-' _ .. _ .
jos - Čekoslovakijos ginčą, i Vengrija tur būti pavėlavo. 
Vengrijos valdžia studijuo-1 Da-bar yra daug sunkiau 4- _ t ' iSrpilrnlaiiti lrada ir Vnkip-

Vengrijai ne taip lengva 
kovoti.

Čekų valdžia ir naujai su
darytas slovakų kabinetas kad prancūzų valstybės 
griežtai atmetė Vengrijos prezidentas, pradėjęs eiti 
reikalavimus. Jeigu Ven- savo pareigas, pasižadėjo 
grija priverstų Čekoslova- būti kiekvienam 16-jam 
kiją išpildyti jos reikalavi- tėvų vaikui krikšto tėvu, 
mus, tai ji gautų Čekoslo- Tačiau tokių vaikų atsira- 
vakijos naujas tvirtoves, 
kurias pastatyti kainavo a- 
pie $200,000,000 ir taip pat 
derlingą žemę ir kaikurias į Be abe jo, 
industrijos įstaigas. ----

Vokietija gavo ką norėjo, 
taip pat ir Lenkija, bet

kuri galimas daiktas už
megs artimesnius ryšius 
su Italija ir taip pat pri- 

Prancūzų laikraštis “Pa-1 pažins karo teises gen. 
ris Soir” praneša, kad 
Prancūzijos valstybės pre
zidentas Albertas Lebru
nas yra 1600 vaikų krikšto 
tėvas. Tai atsitiko todėl,

Franco valdžiai.

Karalius Aplankysiąs 
Baltuosius Rūmus

tėvu vaikui krikšto tėvu.

do daugiau kai 1500. Jie vi
si yra krikštijami Alberto 
arba Albertinos vardais, 

kad šiuo savo 
prancūzų

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

RATA»«MHAX *

ja Anglijos, Vokietijos, I- 
talijos, Prancūzijos atsa
kymus į notą, kuria ji pra
šė, kad Muniche sutartį 
pasirašusios valstybės pri
verstų Čekoslovakiją pri
imti jos reikalavimus.

Vokietijos diktatorius 
Hitleris pataria Vengrijos- 
Čekoslovakijos ginčą pa
vesti išspręsti mišriai ko
misijai, būtent, Čekoslova
kijos, Vengrijos, Lenkijos.

išreikalauti, kada ir Vokie
tija taip karštai nebepri
taria Vengrijai.

pasižadėjimu 
valstybės prezidentas yra 
panorėjęs paskatinti pran
cūzų gimimų skaičių. Be 
to, pats prancūzų valsty
bės prezidentas Albertas 
Lebrunas labai myli vai
kus.

ANGLAI ATSIŠAUKIA J 
JUNG. VALSTYBES

I Žydai turėjo išvykti iš 
Taip pat atidėta buv. Vy- Lietuvos prieš spalių 15 d. 

idiškiu (dabar Parudami- Dabar jie gyvena be pas- 
inos) klebono, kun. F. Ne-portų, nelegaliai. Jeigu jie 
ivieros, byla už metrikų neišvyks greitu laiku ge- 
knygose ne lenkiškai įrašy-^ni0įUt tai Lietuvos valdžia

Londonas, Anglija, spa
lių 17 — Ateinančią vasa
rą į Canadą žada atvykti 
Anglijos karalius su savo 
žmona. Ta proga žada ap
lankyti ir Jung. Valstybes 
— Baltuosius Rūmus 
(White House).

Lietuvis Salezietis Vyksta Į 
Indiją

Norwood, Mass.,
17 d. — Vakar Šv. 
par.

tu pavardžių. Vilniaus ape- 
liac. teismas byla atidėjo 
adv. Juknevičiui paprašius 
apklausti dar ekspertus iš 
Kurijos.

turės juos deportuoti.

Naciy Šnipai Prisipažino 
Teisine

Vandalai Subjaurojo 
Mokyklą

New York, spalių 17 — 
Vienas nacių šnipas, G. G. 
Rumrich jau prisipažinęs 
šnipinėjęs Vokietijos nau- 

įdai. Kartu su Rumrich bu-
Woburn, Mass.— Išdy- vo areštuoti ir dabar teisia- 

kėliai išrašė raudonomis mi kiti du, būtent, viena 
raidėmis mokyklos durų moteris ir vienas vyras, 
viršuje siuos žodžius: “City Rumrich liudysiąs prieš 
Jail”, ir ant lango išteplio- kitus du. . •
jo raudoną fašistų ženklą, j Taipgi šiomis dienomis 
Policija veda tyrinėjimą, areštuota dar trys nacių 
Spėjama, kad tą vandališ- šnipai, kurie būk nukniau- 
ką darbą atliko vaikai. . kią slaptus dokumentus.spalių

Jurgio 
7—. bažnyčioje kun. Pe- 
redna, salezietis misijonie- 
rius. kuris neseniai buvo į- 
švęstas kunigu, ir pirmą
sias iškilmingas šv. mišias 
atnašavo Cambridge lietu
vių par. bažnyčioje, 8 vai. 
ryte atnašavo šv. mišias. 
Kun. Peredna išvyksta į 
Indiją. Jis pats prašė La- 
Saletto Kongregacijos vir
šininko, kad jį paskirtų į 
misijas, kur labiausiai rei
kalingi misijonieriai, ir

Lenkai Uždarė Lietuvių Sporto

Japonai Pasiekė Canton- 
Kowioon Geležinkelį

Vilnius, spalių mėn. 8 
dieną, Lenkai uždarė dvi 
dienas vykusią Vilniaus 
Krašto lietuvių jaunimo 
sporto šventę, kurion daly
viai vyko net 130 kilometrų 
pėsti, dviračiais ir kitomis

Londonas, Anglija, spa- Anglijos užsienių reikalų 
Winston Chur- sekretorius.

Churchill pageidauja, 
kad susidarytų stiprus de
mokratinis frontas prieš 
moralį ir militarį diktato
rių užpuolimą.

Šis Churchill išėjimas 
prieš nacius parodo, kad ir

lių 17 -
chill, atsakydamas Vokie
tijos diktatoriui Hitleriui,

Britanijos. Prancūzijos, I- atsišaukia į visas demokra- 
talijčs diplomatams susi- ū__ ___ _____ ,_
rinkti Vokietijoje. Italija 1 riant nei jung. Valstybių, 

SSiM kad sudraustų diktatorius.

tinęs valstybes, neišski-
Hongkong, Kinija, spalių

17 — Japonai smarkiai

atstovai susirinktų Itali-
joj. Kadangi didžiosios vai- Churchill o politikai prita- Anglijoje nepritaria Cham- 
stybės nesusitaria, tai ria ir Anthony Eden, buvęs beriamo politikai.

IkCUAAAgl AAAAOAJKJAAA^A ACAA, AA i A « UUACM AACM ĮJVOVS, • m m

kur mažiausia yra pasiekęs'puola miestą Canton, kinie- susisiekimo priemonėmis. 
Kristaus mokslas. Jis iš- čių svarbiausi miestą pi Ai- Spaliu 7 dieną, vakare, len-
vykdamas prašė žmdnių, nėję dalyje. Praneša, kad,kai ištardė šventės vadovą 
kad melstųsi už misijonie- japonai jau pasiekė Can- Praną žižmarą ir atėmė iš
nūs. ton - Kowloon geležinkelį, jo sporto užrašus.
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lietuvius, kurių tik.adresus 
gaus asmeniai laiškais pa
kviesti. Jei tokie garsūs

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADtfAY,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshfc, M. B.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

MISIJOSMISIJOS

Spalių 16 d., 3 vai. p. p., kviesti. Jei tokie garsūs 
Šv. Petro par. bažnyčioje; i žmonės taip susiintėrėšąvo 
įvyko moterų - merginų i Darbininko metiniu ba- 
misijų baiga. Jų tiek priėjo į Mum , tai aišku, kad liėtu- 
bažnyčion, kad pripildė vių visuomenė dar labiau 
sanktuarijumą ir zakrjsti- susiinterešavusi. Todėl 
jas. Misijų vedėjas Tėvas spalių 29 d. į Eikš Ballroom 
Pauliukas nustebo ir suplauks tokios minios lie- 
džiaugėsi iš tokios minios, j tuvių kokių ta didžiulė sa-

Po misijų pamaldų Tėvas , le nėra mačiusi. Atvykę pa- 
Pauliukas kanoniškai įstei- matysite. G i rdė j ęš.
gė Šv. Rožančiaus arkibro- 
liją ir dedikavo Panelės 
Marijos — šoninį altorių, 
kaipo Rožančiaus — privi
legijuotą altorių..

Spalių 17 d., 7:30 vai. va
kare, prasidėjo vyrų - vai- 
kynų misijos.

Vaikų misijos prasidės 
spalių 19 d., 4 vai. po pietų.

VISI RUOŠIASI
Teko patirti, kad ne tik 

jaunimas, bet ir jų tėveliai 
ruošiasi atvykti į “Darbi
ninko” metinį balių, spalių 
29 d. Eikš Ballroom, Cam
bridge, Mass. - Ruošiasi ne 
tik didžiojo Bostono lietu
viai, bet ir tolimesnių ko-Į 
lonijų, kaip Worcester, Lo- 
well, Lawrence, Westfield, 
Athol, Brockton ir kitų. 
Visus traukia, ne tiek di
džiulė graži moderniška 
šokių salė, Al Stevens or
kestras, SL Dariaus Posto 
benas, bei $100 vertės siu
vamoji mašina, kiek trau
kia dvi garsios po visą A- 
meriką asmenybės, tai mū
šų tautietis Jack Sharkey 
ir buvęs ir būsiantis Mass. 
gubernatorius James M. 
Curley, kurie baliuje tikrai 
dalyvaus. Jack Sharkey 
taip susidomėjo šiuoip ba
lium, kad net pasirįžo visus

liaas Rengimo Kemisijg 
Susirinkimas

Pirmadienį, spalių 24 d., 
7:30 vaL vakare, “Darbi
ninko”, namo salėje įvyks 
susirinkimas į kurį nuošir
džiai kviečiame visų komi- 
šių narius Skaitlingai da
lyvauti.

A. F. Kneižys, pirm.

NUTARĖ DALYVAUTI 
DARBININKO BALIUJE

DARBININKAS

Palionis yra paymaste 
Jung. Valstybių laiye N 
Torą. Jis antradienį 
vyksta atgal į savo tdrhy- 
bą praleidęs trumpas atos-bą praleidęs trumpas atos
togas pas Savo tėvelius.

p. Palionis žadėjo para
šyti žinių “Darbininkui”.

Vytautas Tamulis, 
įžymus sportininkas. Šio- 
miš dienomis sėkmingai 
laimėjo pirmą vietą Brook- 
lyrio Dodgers metikų eilė
je. Sveikiname! Vytautas 
Tamulis grįžo į So. Bosto
ną. Sugrįžęs neužsidarė 
sau vienai arba nenuėjo 
pas svetimtaučius. Jis kaip 
pirmiau, taip ir dabar 
draugauja su lietuviais 
jaunuoliais -— L. Vyčių or-

Spalių 16 d. parapyos sa
lėje įvyko Šv. Jono Ev. BĮ. 
Draugijos bertaininis Susi
rinkimas. Protokolų raiti
ninkas perskaitė biografi
jas dviejų mirusių šį mėne
sį draugijos narių, būtent, 
Povilo Žukausko ir Onos 
Romanienės. Susirinkusie
ji pasimeldė už jų vėles; 
Skaityta Vilniaus Geleži
nio Fondo Komiteto Pirmi
ninko kan. F. Kemėšio laiš
kas, dėkojantis už auką 
$100.00, kurią mūsų drau
gija bendrai su kitomis 
draugijomis pavasari nu
siuntė Lietuvon kovai prieš 
lenkus 
noras prie progos vėl pasi
darbuoti tokiam pačiam 
tikslui. ______________ ______

Kitas laiškas skaitytas tovai kviečiami dalyvauti. 
Darbininko baliaus kvieti- .... i
mo komisijos, kviečiantis 
Draugijos narius į Darbi
ninko mėtinį balių, spalių 
29 d. Eikš Ballroom, Cam- v .
bridge, Mass. Vienbalsiai Supdama mama lopšelį 
nutarta Baliuje visiems Dainą man supynė, 
dalyvauti, jei tik kurio Aš pamėgau tą dainelę

ĮVAlftOS SKELBIMAI
PARSIDUODA 137 Industry 

St. 3 šeimynų namas. Labai ge
ras pirkinys. Atsišaukite tuojau: 
John C. Haverty, 671 Mass. A- 
ve„ Cambridge, Mass. Telefonas 
TRO 0889. “Mes taip arti, kaip 
telefonas”.

Sldlateiaš Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKAS 

Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

SXAUO* 
«>€ČlŲ 
■USKULUS 
KAO MET 
ssmesTi
MEGAOU.

Huoširdi Padėka r’io, Mass. Jis kalbėjo labai 
gyvai, karštai, ugningai. 
Jo kalbos turinys buvo: — 

apylinkės Lietuviai mes esame gimę,
Reiškiame nuoširdžią pa

dėką visiems
Lietuviams, kurie prisidė-į^.S^ fav?me “S1“* 
jo darbuote arba dalyvavi-į“ >£ neleisime pražūt- 
inu įvykusiame piknike! Kun^-l^ĮJnin^s, Maspeth, 
Romuvos Parke, rugsėjo
25-tą dieną. ... _

Pirmiausia dėkojame mecn{ var8us’ Paspaudą, 
gerbiamiems klebonams ir į , -
kunigams: kun. J. Švagž-^a_įuY° 
džiui; kuris' sumanė 
rengti šį pikniką; kun. J. ▼S - V ’ • V • !

N. Y. lietuvių parapijos 
klebonas, kalbėjo apie vii-

ganizacijos nariais. Jį daž
nai galima sutikti L. Vyčių 
17 kp. “bowling alleys” 
kambariuose.

FEDERACIJOS 3 SKY
RIAUS

Susirinkimas įvyks ant
radienio vakare, spalių 18 

2 isijų pamal
dų ir pamoksi6, Sv. Petro 
parapijos bažnytinėje sve
tainėje. Visi draugijų ats-

Vilni jo j. Išreikšta d., tuojau po misi j

svarbioš kliūtys nesulai
kys. Jon ietis.
SANDARIEČIŲ BANKIE- 

TĖLYJ TRIUKŠMAS
Pereitą sekmadienį, Lie

tuvių svetainėje, Sandarie- 
čių bankieto metu kilo 
triukšmas dėl p. S. Moc
kaus medalio, kuri atvežė 
iš New Yorko p. J. Budrys, 
Lietuvos Gęneralis Konsu
las, ir jį užkabino p. Moc
kui. Kaikurie sandariečiai 
pradėję triukšmauti, kad 
p. Mockuš priėmė medalį iš 
Lietuvos tautininkų val
džios. Kaip tas triukšmas 
baigsis sužinosime vėliau.

i

$r|žo iš Lietuvos 
k. Čiurlioniene

Pereitą vasarą per “Dar-

Valdyba.

Šii Dalą

persekiojimus ir tt. Jo kal- 
intere

sai pinga ir įtikinanti. Jis lan- 
Įkėsi Lietuvoje, Lenkijoje 

Petrauskui, kuris ypatin-į kitose Eut'‘’!'os šalyse 
gai darbavosi visame pa-;sl%va??rą'.. . ...i Trecias is eiles kalbėjo 

kun. P. Juškaitis, vietinis 
klebonas. Jo kalba buvo 
trumpa, bet nuoširdi ir 
reikšminga. Buvo padary
ta kolekta Vilniaus našlai
čiams. Surinkta $35.00. Au
kavo šie: M. Norbutas $10. 
00, kun. P. Juškaitis $1.37. 
Po $1.00 davė: B. Jakutis, 
K. Mileris, V. Jakas, A. Za
veckas, P. Jankauskas, P. 
Janiūnas, A. Kapivodienė, 
A. Vinciūnas, P. Kisielius, 
S. Gailevičius, J. Malinaus
kas, O. Radaitis ir N.N. Po 
50c.: D. Keršis, A. Gailevi- 
čienė. Smulkių aukų su
dėta $9.63.

Baigiant programą, advo
katas A. Mileris perskaitė 

į sekančias rezoliucijas:
RESOLUTION

Adopted unanimously at 
i the mass - meeting held in 

__ ; Cenception 
Hali 430 Windsor Street, 
Cambridge, Mass., on this 
9th day of October, 1938, 
under the auspices of the 

! Lithuanian Catholic Fede-

VVhereas undėr date of 
October 7th, 1920, a certain 
treaty was dūly signed by

gai darbavosi 
rengime; kun. P. Virmaus
kiui; kun. P. J. Juškaičiui, 
kun. S. Kneižiui, kun. K. 
Urbonavičiui, kun. K. Jen- 
kūi, ' kun. J. Plevokui, ir 
kun. A. Baltrušiūnui už pa
raginimus žmonėms lan
kytis.

Daug geraširdžių žmonių 
irgi prisidėjo aukomis ir 
darbu, tad dėkuojame vi
siems ypatingai: p. Mark- 
sięnei ir p. Kilmonytei iš 
So. Bostono; p. J. Jakavo-i 
nytei iš Brocktono. Taipgi; 
širdingai dėkui tariame 
Brocktono jaunimui, Cam- 
bridgiečiams, Norwoodie- 
čiams, Bostoniečiams, ir 
visiems atsilankusiems.

Žodžiais niekuomet nepa
jėgsime atidėkuoti visiems, 
tad stengsimės nors dali
nai atsilyginti melsdamosi 
už jus. Lai gerasis Dievas 
išklauso mūsų maldų ir lai- immaculate 
mina jus visus.

Nuoširdžiai dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seserys.
Cambridge, Mass. 7arion“orčambridge;

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Gražiu lyg auksinę. 
Ji mane per dieną lydi, 
Nuo ankstaus rytelio, ' 
Nors sunkus vargelis žydi 
Šalia mano kelio.
Ji viena niekur netraukias. 
Nuo manęs nebėga.
Tą dainelę—dukrą lauko 
Aš labai pamėgau. 
Ji šalin nuo manęs veja 
Debesėlius juodus, 
Ji man audžia džiaugšmo 
Ir jėgų priduoda. [giją 
Su daina ašai keliausiu, 
Vyksiu per pasaulį... 
Man daina — tai gražios 
Tai antroji saulė, [dausos,

Jonas Najuliš

3.223 Nebyliai
Organizuojant Lietuvoje

bininko” laivakorčių agen- kurčių ir nebylių inštitutą, 
turą uvo į Lietuvą išvykusi per savivaldybių įstaigas 
iš So. Bostono p. Karolii 
Čiurlionienė aplankyti š

« • • • • V • ■ £ ’

peaceful šettieinent of any 
dispūtes; and

Whereas on the 9th day 
of October, 1920, Vilnius 
was forcibly seized without 
legal or moral justification 
and in direct violation of

* « 4 I

the Treaty entered into 
just two days prior to this 
act of ąggression, not con- 
tent with this alone, the 
aggressors unlawfully oc- 
cupied almost one third of 
the ėntire Lithuanian ter
ritory; and

Wherėas even this year, 
thrdugh a show of brute 
force, Poland sought to 
justify her unlawful sei- 
zure of Lithuanian terri
tory eighteen years ago by 
compelling the establish- 
ment of diplomatic rela
tions on her terms;

N0W, therefore,
BE IT RESOLVED that 

we, American citizens of 
Lithuanian descent, advo- 
cates for peace among na- 
tioiiš and justice to all mi- 
norities, do her and now 
denounce the prevalent 
and continuous practice of 
intimidation of one nation; 
by another, through show 
of brute force and utter 
disregard of written trea- 
ties;

BE IT FURTHER RE- 
SELVED that we are fully 
cognisant of the sacrifices 
made by the Govemment 
of the Republic of Lithua-i 
nia during the recent cri- | 
sis, and for that reason we Į 
do hereby reaffirm our 
faith and dedicate our- 
selves to the task of regai- 
ning Vilnius through the 
operation of peaceful me- 
thods based on the princi
ple of civilized democracy;

BE IT FURTHER RE-

Spalių 8, Cambridge iie. therepresentativesof Lith-
tuviai niekad neužmirš. 
Toje dienoje Lietuvos šir
dis, sostinė Vilnius tapo a- 
timta. Pakol Vilnius nebus 
Lietuvai gražintas, mes tą 
dieną vadinsim Gedulo die
na. Kaipo tokią, kasmet 
minėjome ir minėsime su i 
atitinkama programa.

Šiemet, spalių 9 buvo mi
nima bažnyčioje ir svetai
nėje. Bažnyčioje per visas 
Šv. Mišias žmonės aukojo 
šv. Komuniją už Vilniaus 
atgavimą. Mokyklos sve
tainėje 3:00 vai. po pietų 
susirinko skaitlinga minia 
išklausyti gražios muzika- 
lės programos, kurią išpil
dė didysis parapijos Cho
ras, M. Karbauskui, vargo- 
ninkui vadovaujant. Pra
dedant dainavo “Lietuva

i uania and its neighbor, Po
land: and

VVhereas the said treaty 
has now become known as 
the Peace Treaty of Suval
kai, and was based upon 
the true and sole principle 
of national self-determina- 
tion, entitled to the saneti- 
ty and respect which atta- 
ches to agreements bet- 
ween sovereign govern- 
ments; and

VVhereas pursuant to the 
Treaty of Suvalkai, and in 
accordance with the under- 
standing of the reprėsen- 
tatives of the parties to the 
said Treaty, any and all 
outstanding differences 
between Lithuania and 
her neighbor Poland, see- 
med to have been peace- 
fully settled; such settle-
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GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tek 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. Broadway
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

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

Visi skelbki tšs “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r
i
•

I
1
»
»

auk-

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

iŠ So. Bostono p. Karolina buvo sudarytas Lietuvos 
Čiurlionienė aplankyti sa- kurčiųjų ir nebyliųjų sura- 
yo giminių ir pažįstamų, šįnėjimas, per kurį paaiš- 
Vjr_ko Holland - America Ii- kūjo, kad Lietuvoje iš viso 
m jos laivu Statendam. Lai- 
vu ir aptarnavimu labai 
patenkinta. Sako, kad ho- 
landai labai mandagūs ir 
malonūs žmonės.

P-nia K. Čiurlionienė ap
lankė nevien dzūkiją, iš ku- 

įrios ji paeina, bet ir kitus 
Lietuvos kraštus. Lietuvo
je žmonės labai svetingi, 
sako p. Čiurlionienė.

. Lankosi

yra 3.223 kurtieji ir neby
liai.

j Pirmadienį, spalių 17 d., 
“Darbininko” redakcijoj 
lankėsi vytis, p. A. E. Pa
lionis, kurio tėveliai gyve
na Dorchešteryj. p. A. E.

Tėvyne Mūsų“, “Jaunimo ment was under the gui- 
giesinė”, “Kariai”, “Vii- dance and auspices of the 
njaus”. Panelė Margarieta League of Nations, and to 
Grybaitė dainavo solo: —all appearances __
“Mąmo_ gimtinė” ir “Kur crisis between two nations 
bakūžė samanota”. Visos was averted for the time

Whereas under the Trea-

another

dainos sudainuota darniai, being; and
jausmiilgai. _ Whereas under the Trea-

Toliaus, programos vedė-ty aĮjOve mentioned, the 
jas p. Antanas Zaveckas, boundary between the two 
trumpai paaiškinęs dienos nations was fixed in accor- 
tikslą, perstatė advokatą^ 
Antaną Milerį iš Worceste-

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas 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

SOL VED that on this eigh- 
teenth anniversary we ex- 
tend our appeal to all lo- 
vers of liberty and to the 
various governments 
which have assisted us in 
our efforts to maintain and 
reveal to the world at large 
that Poland has no right 
whatsoever to the territo
ry unlawfully occupied 
since October 9th, 1920;

BEIT FURTHER RE
SOLVED that we, as Ame
rican citizens, do beseech 
and urge the Govemment 
of the Republic of Poland, i 
in the interests of justice 
and international good 
vili, to re-consider its ac- 
tions, and pėrmit the set- 
tlement of the Vilnius 
ąuestion to be made by im- 
partial commossion, for 
as the matter now stands, 
we are of the firm belief 
that a true understanding 
between Lithuanians and 
Polfes is no-existent; we 
feel certain that if the Go
vemment of the Republic 
of Poland would consider 
this proposal in the spirit 
in which it is extended, it 
would be a sincere movė 
tovrard the finai peaceful 
settlėment of any diffe
rences without the unne- 
cessary ūse of military 
force and aggressive tac- 
tics;

BEIT FURTHER RE
SOLVED that copie of this 
resolution be forwarded to 
the Šecretary of Statė of 
the United Statės, to the 
Governmentš of Lithuania, 
Latvia, Ėstonia and Po-

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter’s Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9067

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

dance international justi- 
ce and with full knowledge 
of all parties concerned; 
Vilnius, thė anėient and 
only truė capltal of Lithua
nia, was justly included 
within Lithuania; and 

Whėreas within forty 
eight hours after the sig- 
ning of the Treaty of Su
valkai, the civilized worid land, and to such other go- 
was shockėd to Ieam that 
to somė countries, despite 
the solemn written agree- 

Dvokios vadas; Jonas ment of their dūly autho- 
Kumpa, Pirmininkas; Antanas Zavetskas, Vicepirmininkas; Ka- rized representatives, bru-

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
Sūvažiavimas

LDS. Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimas j- 
vyks Sekmadienį, Spalių 23 d., 1938 m., 1-tna vai. po 
pietų, Lietuvių ūkesų Gedimino kliubo salėj, 324 Rivėr 
St., HaVferhilI, 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 Vidas; Jonas

žimieras Nddzeika, Iždininkas; Tarnas Versiackas, Raitininkas. te force was preferred to

vernments, organizations 
or individuals as the Se- 
cretary of this meeting 
may see fit and proper.

Ant. Zaveckas, 
Chairman.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
fru r j noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj. štai jums pro
ga išbandyti paprasti), 
kuris pagelbėjo lim-Pigi* 

tams.
Metodą,

Mes noriai pasiųsim Jums PILNĄ 
Pakelį. 7 dienoms DYKAI ISBAN- 
DYYMUT, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ktštu*. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaisią 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. ^Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE PRODUCTS CO. Dept X-» 

2708 W. FarveU Avė. Chicago, I1L
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Filo de patruje.
DARBININKAS

narių priimta rėdytis: — 
drobiniai, lininiai marški
niai, perjuosti raštuota lie
tuviška juosta ir čerkeši- 
nės kelnės.Mergaitės dvejo 
pai: tautiškai raštuotais — 
languotais ar rožuotais si
jonėliais ir drobinėmis — 
lininėmis bliuzelėmis su 
liemenėm — ir vien drobės 

• lininėmis suknelėmis.
gi kada susirikiavę kiekviena 

meilės, netolimos ateities JŪR ratelio vadovas, kartu jaunųjų ūkininkų skaitlin- 
jo laukiamų uždavinių. Ta su agronomu gali visai iš Sa, net kelių tūkstančių, 
mintis kilo prisižiūrėjus į netyčių ant dviračių at- “kariuomenė” užėmė baž- 
kitus kaimyninius kraštus, lėkti gamybos apžiūrėtų, tyčios visą vidurinę navą. 
Taip gimė Jaunųjų Ūkinin- Reikia žinoti, 
kų Sąjunga.

Jaunųjų Ūkininkų Sąjun- visoje Lietuvoje — 
ga, kurioje telkiasi abiejų ros 
lyčių jaunimas, nuo 12 iki nors jis gyventų atokiau- 
20-ties metų amžiaus turi šiam kaime — bent vieną 
jau tūkstančius ratelių ir kartą aplankys agrono- 
kelesdešimts tūkstančių mas, apžiūrės jo pasiimtą 
jaunų narių. J. Ū. R. — su- gamybą, pagirs ir knygelėn 
trumpintai — Jaunųjų Ū- įrašys jo gražias pastan- 
kininkų Rateliai — turisa-’gas. O jei ras kiek apsilei- 
vo vadovus, kurie prižiūri dimo — perdaug nebars, 
ir vadovauja jų darbams.; 7 
J. Ū. R. vadovais esti daž- dus žalių augalų lapus — Ministru_ prišaky — buvo 
niausią pradžios mokyklų prasideda jaunųjų ūkinin- visa eile. Buvo, žinoma Massachusetts valstybė- lietuvių vadai, bet surišti 
mokytojai. JŪR Sąjungos kų valsčių ir net apskričių daug ir iš kaimyninių aps- je gyvena keli desetkai lietuvius į vieningą ir fTa- 
reikalais rūpinasi Žemės parodos. Kiekvienas jau-kričių. Jaunieji ūkininkai ■ tūkstančių lietuvių, kurie lingą grune netaip lengva, 
—’ • 'nuolis ruošiasi net per vi-Į— abiejų lyčių, labai dari yra Jungtinių Valstybių nors reikalas visiems aiš-

są vasarą, kad būtų kuom'jaunas jaunimas pražygia- piliečiai. Nevisi jie naudo-. kus. 1 
______•___ n____l- i__ j 1'1.____i__-x--^^ i'oci niliooiri fzaiaZmia, ^Ua-itrian 
paskutiniam!____________ nijomis. Vieni ėjo dalgė- koma, kad arti pusė jų nė-pas mus netrūksta.

. .. Imis (berniukai) nešini, kiti! žinoma, vadovybe taiko- gu ėbl;ai J dar 
si prie jų psichologijos iri vainikais (mergaitės). A^t 

sąrą augina, tam tikrame,‘daugiausia visaip skatina . gu sietuvėmi įvai. 
nedideliame plote įvairias vis sparčiau žengti pirmyn. ®ais lakatais ir šūkiais 
daržoves: morkas, kopus- Visus įsstaciusius savo va
tus, runkelius, 
pamidorus ir tt., kiti augi- ar tai būt kopūsto galva 
na obelaites, 1 
treti perina vištas, antys ir išaugę obelaičių čiepai ar 
kitokius paukščius, o dar raudonų vištų lizdas — vi-j 
kiti augina veršelius, par- si gauna premijas pinigais, 
šelius, triušius veisia, o su- tik toks tarp jų skirtumas, 
augesni bites prižiūri ir tt. kad vieni gauna pirmą, ki- 

Mergaitės turi dar vėl ti antrą ar trečią dovaną, 
savo platesnę sritį: žiemą Žinoma po nedaug: du, tris 
dirba, siuvinėja rankdar- ar penkius litus.
bius, žiūri kambario tvar-1 Dešimtą ir vienuoliktą 
kos ir švaros, vasarą dirba' rugsėjo Biržuose buvo su- 
ir sykiu su berniukais prie] 
gamybos daržuose ir prie! 
paukščių, ir be to — daly
vauja darželių įrengimo, 
seklyčių puošimo konkur
suose.

Kaip matome JŪR darbo 
programa labai plati. Jau
nieji ūkininkai į Lietuvos 
kaimo gyvenimą, žinoma 
ne be vadovybės sumany
mų ir iniciatyvos — įnešė 
daug naujų uždavinių ir 
gyvybės. JŪR obalsis — 
šūkis: — per darbą ir mok
slą į tėvynės gerovę — pra
deda nešti gražių vaisių.

Vasara, visi jaunuoliai, 
gavę valandėlę liuoslaikio

H

Jaunieji Ūkininkai švenčia savo šventę.—Gražus reiš
kinys. — Ką galvojo "pipirai”? — Kas iš jų išaugs?..

Keletas metų atgal, žalia---- puola į daržą prie savo
jam Lietuvos kaime buvo , “morkų ar pamidorų”, ra- 
mesta mintis, jaunuosius vi, raišioja ir tt. Žiopsoti!“ 
pradėti pratinti prie darbo nėra k.o: nežinai j

( 
I 
I 
i

kad nors P° pamaldų — tiems jau
niems, kaimo ūkininkams, 
buvo pritaikintas pamoks
las, pabrėžiant kilnų ūki
ninko darbą, jo prakaitu; 
aplaistytus darbo vaisius.

Po pamaldų ir pietų — ė- 
jo kita šventės programos 
dalis. Išsirikiavę abipus 
plačios ir ilgos gatvės su 
JŪR vėliavų mišku — lau- 

____ o __ kė aukštųjų svečių. Svečių 
Rudenio šalnoms apkan- iš Kauno, su Žemės Ūkio

v •

JŪR narių yra tūkstančiai 
vasa- 

metu jų kiekvienas,

v •

jos lietuvių sekcijos vedė
jas. Šiomis dienomis “Dar
bininko” metinio baliaus 
rengimo komisija pakvietė 
jį į Kvietimų Komisijos 
pirmininkus. P-nas Jack 
Sharkey kvietimą priėmė 
ir mielai sutiko įeiti į Kvie
timo Komisijos pirminin- Komisijai yra malonu pranešti, kad kiekvieną dieną 
kus.

Jack Sharkey nevien iė-

Ištikrųjų, “Darbininko” metinio baliaus Rengimo

JACK SHARKEY, 
buvęs pasaulinio bokso 
čempijonas Jack Sharkey, 
gubernatorius James M. 
Curley politinės kompani-

“Darbininko” Metinio Baliaus fondas auga — atsiran
da vis naujų rėmėjų. Pereitą savaitę pribuvo sekantieji:

Į jo į Kvietimo Komisiją, Carter, Rice & Co.......................................  $10.00
aktyviai Kun. P. Garmus, Easton, Pa....................................$1.00 .

Darbininko” Rozalija Eitavičiūtė, Brockton, Mass. ....................$1.00..
Mary Shelanskas, Haverhill, Mass................ .......$1.00
Vargonininkas J. Stačiokas, Athol, Mass. ............ $1.00
M. J. Yakavonis, Montello, Mass.............................$1.00
Ad. Kuderauskas, Worcester, Mass.........................$1.00
S. Rimaitė, Lawrence, Mass...................................$1.00
Veronika Petrikevičienė, Hartford, Conn..............$1.00.

Baliaus Rengimo Komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams už nuoširdumą ir paramą.

bet pasižadėjo 
dirbti, kad “i 
metinis balius būtų vienas 
sėkmingiausiu. Jis pereitą 
šeštadienį lankėsi “Darbi-j 
ninke” ir ta proga p. Jonas 
Kumna jį nufotografavo.

P-nas Jack Sharkey ‘Dar
bininko’ Metiniame Baliu
je pasakys trumputę kalbą, 
o paskui šoks lietuviškas 
polkas.

Lietuviai Massachusetts Valsty-ĮVAIRIOSŽINIOS
Valstybės Tarybai 10 Metų 'Brazilija atsisakė įsileisti 

J J buvusi Vokietijos ambasa-
„ toj- dorių Ritter į Braziliją.

x7^aUtv5S’ 9^heną, nįtierįs supyko ir parei-Valstybes Taryba! sukako kala - -- - -1' -
10 metų. Šiuo metu ji ruo
šia civilinį teisyną ir bau
džiamojo kodekso projek
tą.Ūkio Rūmai.

jau anKsti .Pavasari—į kad tik nebūti I vo, su pabaigtuvių ceremo- jasi piliečių teisėmis,

narių paskirsto gamybą 
vasaros sezonui. Taip vieni 
jaunieji ūkininkai per va-

v •

kopus- visus įsstaciusius savo va- 
pupeles, saros gamybos produktus,;

- ’’ kriaušaites, ar arbūzo didžiulis ritulis,

kad Brazilija at
šauktų savo ambasadorių 
iš Berlyno.

Brazilijos valdžia įtaria1 
Vokietijos buvusį ambasa
dorių šnipinėjime Vokieti
jos naudai.

. Trūko pasitikėjimo 
Sa-į viens kitam. Pavydo irgi 

’ . Nesi- 
ra užsiregistravęs ir todėl rado mūsų tarpe vyro, ku- 
neturi teisės balsuoti.

Negana to nerangumo, ^aub™”^ 
lietuviai eidavo į rinkimų|Va„ova,. .. . 
vajus susiskaldę į kelias Pagaliau siais metais pa
parti jas. Nenuostabu tad, siseke uzinteresuoti tuo 
kad politikieriai su lietu- darbu vieną musų tautieti, 
viais mažai tesiskaitė ir kuris ilgus metus buvo uz- 
lietuviai sulyginamai ma-V^tas savo karjera ir ma
žai valdiškų vietų teužima. s¥ lietuviais veikdavo,

Šiais metais tas aiškiai kuris visiems lietu- 
pasirodė, kada buvo nomi- viams yra žinomas, būtent, 
nuotas į Valstybės Sveika- pasaulio sunkaus svorio 
tos Departamento Direk- bokso buvęs cempijonas, 
torius Dr. Jakimavičius, i Sbarkey (Zu,kaus-
Nors Demokratas guber- ^ąs). ----- —....—_-------
natorius statė lietuvio kan-; ^aikp, finansiniai būdamas 
didatūrą, bet vienas Gu- aprūpintas, malonaus budo 

Tohau: 2. Pasėjau Hnehų “am^S

vo prieš lietuvį. Respubli- bptuvius politikoje su- 
konai, Tarybos nariai, visi V1^nyti ir jiems vadovauti, 
kaip vienas balsavo prieš - -
lietuvį. Lietuvio kandida- tuojaus pradėjo dirbti to- Boston, Mass. 
tūra buvo atmesta nors jis kiu Pat savo smarkumu,, Pirmas toks viesaslietu- 
Dilnai kvalifikuotas tą vie-;kuris padare jį pasaulio vių susirinkimas jvyks 
ta užimti Ar dar Dasiseks čemPii°nu. Porą savaičių Haverhill, Mass. Gedemino 
Dr. Jakimavičių pastatyti at^a1’ Stepono Dariaus A- Lietuvių Piliečių Klubo 
į tą vietą ar ne, mes lietu- merik°s Legijono Posto svetainėje, Penktadienio 
viai turime susiDrasti kad namuose iis sukvietė lietu- vakare, spalių 21,1938. Jau 
neeidami iš vieno, mes ir a- veikėjus iš įvairių lie- girdėti, kad ir kitose kolo- 
teityje dėl savęs ar savo tuvių kolonijų. Visus nesra- nijose susirinkimai yra 
vaikų mažai tegalime lauk- Pakviesti, nes jis dar j rengiami.tiiš bet kurios politinės nepažįsto, bet susi-1 Ištikrųjų mes lietuviai 
nnrti-iną rinko virs du šimtai i mini- turėtume džiaugtis susi-

Rpilrnlintrnmn vipnvh3<? mą susirinkimą ir apsvars- laukę tokio {tekmingo ir 
pradėjo suprasti kaikurie tė reikalą, vienbalsiai ir su ....

džiaugsmu išrinko Jack 
Sharkey savo vyriausiu va
du. Susirinkimas nerinko 

xnri-„n jokio komiteto, nes į darbą
To; 4-,^;^ vra kviečiami visi lietuviaiTai tokie, šiuo metu, yra jokio skirtumo 

jaunųjų ūkininkų žygiai, Susirinkimas nutarė, kadį 
kurie netolimoj ateity pa- §įuose valstybės rinkimuo- 
vadtios savo tėvus ir pasi- Se lietuviams tinkamiau- 
darys savarankiškais ūki- šiai bus remti kandidatūra 
ninkais. i buvusio gubernatoriaus

Tačiau Lietuvos kaime James M. Curley.
yra dar mažesnių “asme- Jack Sharkey išreiškė 
nybių”, tikrų “pipirų”, ku- Pageidavimą, kad kiekvie- 
rie nuo rugsėjo pirmų die- 
nų — švilpia mokyklos pu
sėn. Tie mažieji “pipirai” 
riečia nosis aukštai ir nė 
per nagą niekam nemėgina 
nusileisti: “žiūrėk, — aš x
tau tuo nriplentečysiu!” — toiu" " "" " —“ 
“paleisiu akmenį — pama- Jis toliau nurodė, kad lie- 

— Ir tariami “P^en- tuviams reikia irodyti po- 
tečnikai” renkasi visais litikieriams, kad mes esa- 
keliais į mokyklą kasdien. |me skaitlingi, ir kad to įro- 
— Kas iš tokių “vyrų” iš- dvti. reikia turėti vardą ir 

augs ?•— paklaus ne vienas, adresa kiekvieno lietuvio 
Atsakyti galima apitikriai: piliečio. Tą tikslą atsiekti 
— tokie pat žmonės, kaip 
ir mes. Žinoma — daugelis 
mūsų, kol buvom maži — 
ne kitoki buvom. O dabar 
tie vyrai - pipirai, — tikri 
“plintečnikai”, nori pabrėž
ti savo jėgą, ir kaip sako
ma: “—jei kas duotų gerą 
plytą, jie iš Šarkį paguldy
tų,..”

ris galėtų visų pažiūrų lie
tuvius suvienyti ir jiems

Vokietija Atšaukė Savo 
Ambasadorių Iš Brazilijos

Pats įdomiausias jaunų
jų ūk. pasirodymas — tai 
ūkiškieji pratimai: Ant 
pruoškos aikštės, tvarkin
gomis gretomis išsirikiavę 
rodė ūkiškus pratimus su- 
lyg dainos žodžiais ir jų 
prasme:

L — Eikim susirinkim, 
kaip čionai gražu,

Saulė mums prižėrė že
mės avižų...

ruošta viso apskrities JŪR 
šventė.

Jau iš anksto auto sunk
vežimiais visais vieškeliais, 
kiti net kelis kart grįžda
mi — gabeno tuos labai 
dar jaunus sodžiaus tėvų 
sūnelius, dukreles.

Šeštadienio vakare po; 
arbatos — jiems valstybės 
teatro artistai suvaidino — 
“Jaunieji daržininkai” — 
jiems parinktą, pritaikintą’ 
vaidinimą.

Sekmadienį, gražioje ri
kiuotėje, sulyg ūgio ir rū
bų spalvų — buvo vedami 
bažnyčion. Čia tenka pa
minėti, kad berniukų JŪR

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠTCNAS, Sav. 

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

Berlynas, spalių 17 — 
Tarp Brazili jos ir Vokieti
jos kilo nesusipratimai.

Paminklai Gen. Žukauskui Ir 
Putvinskiui

Kaunas, spalių 15 dieną
— Kariuomenės šventės 
dieną bus atidengiami ats.

K. Šidlauskas
918 E. BR0ADWAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
ini verti skaitytoju pramos.

VlsJ skelbkite “Darbininkė”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

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

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

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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.

----------------------------------
rio politikierio. Jis pareiš- 
kė, kad grupė lietuvių pa- - 2ukausku~i ir Šiau- 
tys padengs visas išlaidas, į •kad vėliau kada reikės reb 1>U. Sąiungos jkurejui, Vla- 
kalauti lietuviams pripaži- dul .Patvlul T Put™staui 
nimo tie politikieriž nega- Paminklai. Taip pat bus 
lėtų sakyti, kad jiems be- Saukiamas Vyčių Kryžiaus 
tuvių balsai ir taip brau- ^valienų suvažiavimas, 
giai kainavo.

Baigdamas p. Sharkey 
pareiškęs, kad jis yra pasi
ryžęs visą savo laiką šiam 
darbui pašvęsti, ir visi, ku
rie tik nori, yra kviečiami 
kreiptis pas jį laiškais ar 

Pasiėmęs tą darbą, jis asmeniškai, 165 Canal St.,

Turėdamas liuoso

I

Lenkai Terorizuoja 
Ukrainiečius I ’

ant pilimo;
3. Mane motulė barė, 

linelių raut išvarė...
4. Gieda gaideliai ir tt.
Dar buvo šokama tauti

nių šokių: suktinis, suke- 
šių, kubilas.

Žinoma, be to — traukė 
visus JŪR viso Biržų aps
krities paroda, kur be įvai
rių Jaunųjų Ūkininkų va
saros gaminių — buvo į- 
rengta pavyzdinga sekly
čia ir virtuvė.

Buvo ir konkursų: taip— 
karvių melžimo, jojimo ir 
kitokių.

Su jaunaisiais suvažiavo 
ir tėvai, broliai ir kt. pažiū- kelia tikro ir širdingo pri- 
rėti jų šventės, ir per vasa
rą atliktų darbų pasirody
mo. Paties JŪR nariams 
buvo pirmas, jų gyvenime, 
pasirodymas ir pramoga.

JŪR Sąjunga turi savo 
spaudos organą — “Jauna
sis Ūkininkas”. Jis eina 
prie “Ūkininko Patarėjo” 
—visų ūkininkų laikraščio.

Čia tenka paminėti vieną, 
malonią pastabą, kad čia 
minėto — “Jaunojo Ūk.” 
vadovybė, šį, kaimo jauni
mui, skyriamą laikraštį, 
veda, kaip keno norima sa
kyti: — 
“Jaunasis Ūk.” 
rai katalikiškas laikraštis. 
“J. Ūk.” pavartęs — tuojau 
rasi be kitokių straipsnių 
— mūsų svarbiųjų ir kil
niųjų, katalikiškų švenčių 
minėjimą; gražiuosius, 
tradicinius, mūsų religi
nius papročius, kaip: — ge
gužines pamaldas kaimo 
seklyčiose, krikščioniško 
pasisveikinimo palaikymą, 
puošimą kryžių ir tt. Toji 
laikraščio kriptis, kuri aiš
kiai pabrėžia katalikiškąjį 
Lietuvos kaimą — džiugi
na visus, ypač JŪR narių

v •

neitraliai”. —
— yra tik-

tėvus, ir minėtai Sąjungai

noje lietuvių kolonijoje 
būtų surengtas susirinki
mas dar nrieš rinkimus. 
Jis pasižadėjo pats būti su
sirinkimuose ir nemoka
mai prisiųsti Stepono Da
riaus Posto Beną ir kalbė-

darbštaus veikėjo savo tar
pe, ir visi kaip vienas turė
tume stoti jam j talką, nes 
jis dirba mūsų visų labui.

J. J. R.

Ryga, Latvija, spalių 17, 
Pranešama, kad Lenkija 
įvedė griežtą cenzūrą Ga
licijoj. Spaudai uždrausta 
skelbti žinias apie ukrai
niečių judėjimą. Lenkai bi
josi, kad ukrainiečiai nesu
kiltų ir nepareikalautų ne
priklausomybės, ypač kad 
ukrainiečius paskatino pa
čių lenkų žygis Čekoslova
kijoj. Taigi ir Lenkija da
bar turi daug vargo su ma
žumomis, kurias ji turi pa
vergus. Lietuviai, Vilniaus 
krašte taip pat barbarišku 
būdu terorizuojami.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

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

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUpiJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

jis patarė visiems užpildyti 
nledge cards ir prisiųsti 
tiesiog jam, kad jis turėtų 
ir reikalui esant galėju į- 
rodyti, kad lietuviai suda
ro nemažą skaičių balsuo
tojų.

Jack Sharkey taipgi pa
reiškė, kad jis yra nusista-; 
tęs nepriimti nei vieno 
cento išlaidoms nuo bet ku-'

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700. -
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independen.ee Day, 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATIOh| OF LABOR

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

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly --------------------  34.00
Pomestic once per week yearly 32.00 Vieną kart savaitėje metams 32.00 
Foreign yearly ................. ........... 55.00 Užsieny metams ---------------------C-.70
Foreign once per week yearly 32.501 Užsienyj 1 kart savaitėj metams 82.50

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ----------------- 84.K.

Užsieny metams ---------------------35.00

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

is Ispanijos karo griuvėsių išaugo naujas gyveni- ] ----- - — - —
mas — tai Katalikų Jaunimo organizacija “Juventųd iškeliauti, po nevykusių mėginimu, užėjo, 
Catolica”. Ji jau įskaito 25,000 jaunų kareivių ir 60,000 mas, į šventą prūsų girią, į kurią nevalia buvo jokiam 
aspirantų - naujokų, jaunuolių nuo 15 iki 17 metų. Apie —---- -------- -i—:----- *------- —=
40,000 katalikų jaunuolių dar yra radikalų - raudonų
jų valdžioje. Jie, žinoma, negali stoti į gen. Franco ar
miją, nes yra labai saugojami ir net verčiami kovoti 
komunistų eilėse. Daug jų išžudyta. Santandery buvo 
sušaudyta 237 katalikai jaunuoliai; Signenzoj 40; Ovi- 
do j 80; Toledo j virš 100; Getafej tik du gyvi išliko; Ter- 
nelyj tik vienas išsigelbėjo, gi Madride nužudyta 7 Jau
nimo Draugijos pirmininkai ir virš 200 narių. Tai tik 
dalinai patikrinti skaitmenys. Viso nužudyta kur kas 
daugiau.

Nežiūrint tokio sunkaus gyvenimo ir kieto likimo, 
katalikiškos Ispanijos jaunimas, drąsiai pasiima pa
vojingas kovos pareigas ir aukštai kelia savo obalsį: 
“Dėl Dievo ir Ispanijos”. Tam idealui jie pašvenčia 
sunkius karionės darbus ir pačią gyvastį. Religinis at
gimimas jų tarpe eina dideliu uolumu, savo kilniu pa
siryžimu jie užkrečia kitus. Katalikų jaunimas veda Is
paniją į šviesią ateitį.

Ir Mussolini su Hitleriu savo valstybių ateitį stato 
ant jaunimo. Stalinas daro tą pat, tik kitokią kryptimi. 
Diktatoriai, užvesdami įvairias valstybių santvarkas 
eina skirtingomis kryptimis, bet naudoja tą patį meto-1 
dą. Palaužti suaugusius žmones jiems nevyksta. Sako
ma: kaip ne mėgink, o vis neišmokinsi seną šunį naujų 
triksų. Tad į senius diktatoriąi numojo ranka ir laukia, 
kol jie išmirs. Jaunimas tai kas kita, jį palenksi kur 
norėsi. Ir diktatoriai puolasi suvalstybinti jaunimą, 
pavergiant jo kūną ir sielą. Su kūnu dar tiek to: tegu 
sau mankština. Bet su siela ne taip jau lengva. Čia ir 
tėvai turi šį tą pasakyti. Ne visi gi tėvai nepaiso apie;įkūrė Livonijos-kalavijuočių ordiną'krikščionims gin- 
savo vaikus. Yra ir tokių (didelė didžiuma), kuriems ne ti. Ir čia ilgainiui ordinas pasidarė tikrasis šeimininkas, 
vis vien, ar jo vaikai bus komunistai, fašistai ar kata- Pradžioje ordinas turėjo atiduoti 2/3 visų užkariautų- 
likai. Su tokiais tėvais diktatoriams daug bėdos. Juos jų žemių Rygos arkivyskupui, tačiau vėliau, tapus ar- 
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varžo, tramdo, kalina, bet burnos neužčiaupia negi su
trauko šeimyniškų ryšių tarp tėvų ir vaikų. Vaikai, 
rodos, jau užgrūdinti valstybinėj bedievybėj, kada pa- 
siūgėja ir kiek subręsta, tuoj pradeda domėtis religi
jos klausimų, gal dėlto, kad tas dalykas valstybės drau
džiamas, ir dalinai dėlto, kad žmogaus širdyje tikėjimo 
klausimas yra įgimtas. Prievarta jo neišrausi.

Bet didžiausią vaidmenį čia suvaidina Katalikų 
Bažnyčia. Abejinga dėl valstybės tvarkymosi formos, 
ji tačiau labai rūpestinga dėl piliečių sąžinės laisvės. 
Kovoje dėl jaunimo auklėjimo Bažnyčia yra stipriau
sia kliūtis diktatorių užgaidoms. Todėl prieš ją nu
kreiptos smarkiausios jų pastangos. Kas nugalės? — 
dėl to klausimo mes katalikai nė valandėlei nesusimąs
tome: nugalės Bažnyčia. Bet kiek žus nekaltų vaikelių 
iš moderniškųjų Herodų rankų! K.
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Krikščionybės Keliai Į Lietuvą
Aisčiai gyveno prie Baltijos jūros, apsupti neįžen- B***^ua’ v i* - T T •

giamų šimtamečių ginų, kurios juos šk^rė nuo krikš- kryŽI*us iyS"}?į £U"e **
toniškojo vakarų pasaulio. Matai versdamies preky- J™*?*^’* ” PaSal.bo? Nelengva
ba, jie retai susidurdavo su ano meto kultūringomis buv0 kanaut’ Drv naXsla13 lr atakalSval^bčmis. Gyveno tarp girių, ežerų, ir^Ik.Ąavo g
atskiru gyvenimu, atsilikę nuo ano meto kultūros. Ais- __ -x
čiai visą laiką susidurdavo su gamta, tikėjo į ją. Šim
tametės, neįžengiamos girios, ąudrų laužomi vaito jan- 
jantys medžiai jiems atrodė paslaptingos būtybės. 
Tamsios girios, atrodė, buvo pilnos dvasių. Jų jėgos 
buvo persilpnos priešintis ir nugalėti gaivalingąsias 
gamtos jėgas, todėl jie visa, ko negalėjo nugalėti, pa
siekti ar aiškintis protu, laikė dvasiomis arba dievais. 
Jie jautėsi esą labai menkučiai su auksine saule, bai
sūs atrodė žaibai ir perkūnai — visa tai buvo nepriei
nama jų protui, ir todėl juos garbino, meldėsi jiems. 
Tačiau aisčiai neturėjo nei vieno geriausio dievo, nei 
vyriausio vaidilos — krivio, kaip ir neturėjo vieno vy
riausio valdovo. Gyvendami tokiose geografinėse sąly
gose, kur jiems sunku buvo susisiekti, negalėjo gy
venti vienybėje — neturėjo vieno valdovo. Aisčiai ne
buvo stabmeldžiai: jie neturėjo stabų ir negarbino jų. 
Gyvendami .visą laiką apsupti gamtos, ne miestų, jie ir 
garbino ją, ne stabus. Vienas iš galingųjų aisčių dievų

dovų tikslas buvo — išvyti ordiną iš savo žemių; tačiau 
kartais ir pagoniškosios Lietuvos vąldovai pakeldavo 
savo vardą pasaulio akyse, gindami krikščionių reika
lus. Pvz., Vytenis gynė Rygos ąrkivyskupo reikalus 
prieš ordiną. Žadėjo jam pagalbą. Vytautas ties Vork- 
sla kovojo už krikščionis prieš totorius.

NĖ KRIKŠČIONYBĘ BET ŽĖMIŲ GROSIMAS
Ordinas skelbė pasauliui nuris apkrikštyti pagonis 

lietuvius, tačiau jo tikslas buvo ne krikščionybė, bet 
žemių grobimas. Lietuviai būtų priėmę (įaug anksčiau 
krikščionybę, jei nę gruobuoniškįejį ordino tikslai. Jie 
matė, kad, priimdami ordino siūlomą krikščionybę, ne
teksią laisvės, turėsią vergauti atėjūnams vokiečiams. 
Todėl lietuviai visomis jėgomis kratėsi ? vokiečių jun
go, drauge ir krikščionybės. Jau Gediminas norėjo pa
rodyti ordino veidmainiškumą ir neteisybes — jo tik- 

tuivuo, « rąjį veidą — kovų užkulisius. Jis rašė laiškus popiežiui,
galingųjų aisčių dievų pažymėdamas, jog jis ir lietuvių tautą senai būtų apsi

buvę rūstusis Perkūnas. Tačiau tai nebuvo vyriausias krikštiję, jei ne vokiečių ordino noras užgrobti Keta

DąftBININKĄS

dievas, kaip kieno klaidingai manoma. Saulę taip pat 
jie laikė dievybe. Be šių dar buvcudąug įr įvairių dievų. 
Garbino ugnį, žalčius, kuriuos net namuose laikydavo. 
Ištisos girios buvo laikomos šventomis — pašvęstos 
dievams. Jose vaidilutės ir vaidilos — kriviai degindar 
vo šventąją ugnį. Aisčiai tikėjo į pomirtinį gyvenimą. 
Jie tikėjo, kad numiręs žmogus persikelia į geresnę ša
lį — dausas, kurioje jis gyvena be rūpesčių, vien me
džiodamas ir puotaudamas. Bet, kad į gausas patektų, 
reikia ten ilgai keliauti, todėl jie mirusiajam įdėdavo 
valgių. Turtinguosius degindavo ant laužo drauge sų 
numylėtų žirgų. Ne visi tuoj keliaudavo į dausas, blo
gieji eidavo į pragarą pas požemio dievą — Pykųlį, o 
kiti klaidžiodavo po girias ar namus. Jie taip pat tikė
jo, kad po mirties žmogaus dvasia gali pereiti ir į kitus 
gyvius, įr kad žmogaus visą gyvenimą nulemiančios 
laumės — likimo deivės.

PRŪSĄĮ NUŽUDĘ
Toks aisčių kilnus tikėjimas atrodo buvo patogi 

dirva krikščionybei įsigalėti Pąbalty. Tačiau aisčiams 
vėlai teko su ja susidurti. Pirmieji aisčiai susidūrę su 
krikščionybe buvo latvįąi įr prūsai — rytinės ir pieti
nės aisčių giminės. Pirmasis, kurs bandė krikštyti prū
sus buvo Šv. Vaitiekus, atkeliavęs iš čekų. Tačiau jam 
nesisekė užsispyrusių aisčių pakrikštyti. Ruošdamasis 

, nežinoda- 
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svetimšaliui įžengti, pernakvoti, ir ryte prūsai jį nužu
dė. Po kelių metų atkeliavo antrasis pasiryžėlis iš cis- 
tersų Olivos vienuolyno (Vokietijoje), brolis Kristijo
nas. Jam pavyko apkrikštyti keletą prūsų kilčių, ta
čiau pagonys prūsai žudydavo ir užpuldinėdavo tikin
čiuosius. Todėl brolis Kristijonas su Mozūrų kuni
gaikščiu, kuriam senąi rūpėjo suvaldyti karingus prū
sus, parsikvietę iš Palestinos vokiečių — kryžiuočių or
diną. Jam dovanojo Niešavos pilį. Atkeliavęs ordinas 
negreitai pavergė prūsus — dar 50 metų jie priešino
si visomis jėgomis. Ordinas platino krikščionybę prū
suose ne kryžiumi, bet kalaviju. Brolis Kristijonas, ta
da jau buvo pakeltas vyskupu, įr Mozūrų kunigaikštis, 
parsikviesdami ordiną, manė jį laikysią savo valdžioj, 
tačiau įvyko priešingai. Ordinas pasidarė visiškai prū
sų krašto valdovas, ir pagaliau, užėmė vyskupo Kristi
jono žemes, jam mirus. O Mozūrų kunigaikštis įsigijo 
naują pavojingą priešą savo žemėms. Prūsai buvo nu
kariauti ir pavergti vokiečių ordino, o krikščionybė 
buvo platinama jėga.

Rytinės aisčių gimines, latvius, krikščionybė pa
siekė taip pat per vokiečius. Dauguvos upe vokiečiai 
nuo seno varė prekybą Gotlando sąloj, Visby mieste, 
su rusais. (Visby buvo jų sandėliai). Upės pakraščiuo
se įsikūrė vokiečių kolonistų, su jais drauge atkeliavo 
ir misijonierių, kurie stengėsi apkrikštyti latvius. Žy
mesnieji krikščionybės apaštalai buvo Meinhardas ir 
Albertas. Jiems pąsįsekė apkrikštyti nemaža latvių, 
tačiau pagonys naujai apkrikštytuosius žudydavo, to
dėl 1201 m. vysk. Albertas pastatė Rygos pilį, o 1202 m.

kivyskupu vienam iš ordino narių, visa atiteko ordinui.
DU NĄUJI PAVOJINGI PRIEŠAI

Tokiu būdų vienį lietuviai iš visų aisčių dar buvo 
pagonys. (Jotvingiai žuvo nukariauti lenkų ir rusų). 
O iš aisčių giminių, gyvenusių pietuose ir rytuose, at
sirado du nauji pavojingi priešai — Livonijos ir vokie
čių ordinai, kurie ištisus šimtmečius teriojo lietuvių 
kraštus, žudė ir grobė į nelaisvę žmones. Lietuvių kraš
tas buvo apsuptas iš visų pusių priešų, bet dar nebuvo 
suvienytas. Todėl Mindaugas, matydamas gresiantį 
kraštui pavojų įr suprasdamas vieningumo reikalą, jė
ga suvienijo lietuviu tautą, kuri 1236 m. ties Šauliais 
sutriuškįno Livonijos ordino galybę, ir jis buvo pri
verstas 1237 m. susijungti su vokiečių ordinu.

Visa Europa jau buvo apsikrikštijusi, tik vieni lie
tuviai dar ne. Pirmasis priėmė krikštą lietuvių kąra- 

BIRUTĖ VAIČIŪNAITĖ ^us Mindaugas 1251 m., norėdamas gauti pagalbos iš--- ---------------------- -----------------------------------------c—   , --------------- , - f - >

ordino, apsigynimui nuo priešų, už tai turėjo atiduoti 
žemaičių kraštą iki Dubysos upės. Su Mindaugu apsi
krikštijo ir nemaža dvariškių, tačiau krikščionybė ne
prigijo. Lietuviai likę, kąip ir buvę, pagonys. Mindau
gui mįrus, visi vėl grįžo į pagonybę. Popiežius, ordino 
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Lietuvoje Trūksta Gydytoju
Kai Rusijoje įsigalėjo re- ka vyriausybė per apskri- 

voliucija bei bolševizmas ir čių savivaldybes. Savival- 
ten pasidarė nepakenčia
mos gyvenimo sąlygos, vi
si lietuviai ir iš Lietuvos Į 
kilę kitataučiai gydytojai 
sugrįžo į Lietuvą. Sugrįžo 
net tie, kurie Lietuvą jau 
buvo visai pamiršę ir ne
galvojo kada nors grįžti. 
Be to, per kelioliką metų 
Lietuvos universitetas iš
mokslino šimtus jaunų gy
dytojų akušerių, daktarų. 
Deja, kaip senieji, taip ir 
jaunieji gydytojai stengia
si apsigyventi didesniuose 
miestuose, o mažųjų mies
telių bei sodžių vengė. Tie
sa, mažesniuose mieste
liuose, be pašalpų gydyto
jams buvo sunkoka gyven
ti.

Jau buvo pradėta kalbėti 
apie gydytojų perteklių, 
nes miestuose jų tikrai bu
vo gana daug ir ne visi tu
rėjo pakankamai darbo. 
Bet dabar staiga paaiškė
jo, kad Lietuvai dar gydy
tojų trūksta.

Nuo šių metų vyriausy
bė pradėjo vykdyti didelį 
planą — sodžiaus gyvento
jus aprūpinti prieinama 
medicinos pagalba. Pagal 
tą planą, kiekviename vals
čiuje turi būti įsteigtas 
sveikatos punktas. Kiek
viename punkte turi būti 
gydytojas, akušerė ir gai
lestingoji seselė. Jiems pa
šalpos bei atlyginimus mo-
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Lietuvos Futbolininkai Pra
laimėjo Suomijai 1:3

Suomija yra tiesiog į 
šiaurę nuo Lietuvos, už 
Latvijos ir Estijos. Suomi
ja uolų, miškų ir ežerų 
kraštas. Žiauri ir šykšti 
gamta per amžius suomius 
užgrūdino, ir jie labai ne
palankiose sąlygose susi
darė sau kultūringo, gra
žaus gyvenimo sąlygas. 
Suomiai jau prieškariniais 
laikais domėjosi lietuvių 
tautos likimu. Kai kurie 
suomių profesoriai tyrinė
jo lietuvių kalbą ir jų seno
vę. Lietuviai karo tremti
niai karo metu rado malo
nią prieglaudą Suomijoje. 
Lietuvos veikėjai su suo
mių veikėjais jau prieška
riniais laikais turėjo gerus 
santykius ir tarpusavy 
bendradarbiavo.

Po karo tie santykiai plė
tėsi, nors didokas atstu
mas sudaro gana stambią 
kliūtį. Lietuvos sportinin
kai futbolininkai pirmą 
kartą su suomiais futboli
ninkais susitiko Helsinky 
1933 metais. Deja šis susi
tikimas buvo lietuviams 
skaudi pamoka, nes jie 
suomiams pralaimėjo net 
2:9. Antrosios futbolo run
gtynės įvyko Kaune, ir čia 
lietuviai turėjo gražią per
galę 0:1 Lietuvos naudai. 
Po šių rungtynių dėl kai 
kurių nesusipratimų spor
tiniai. santykiai su suo
miais buvo nutrūkę. Šie
met tie santykiai buvo at
naujinti, ir rugsėjo mėn. 18 
dieną Helsinky vėl įvyko 
tarpvalstybinės Lietuvos- 
Suomijos futbolo rungty
nės.

Šios rungtynės Lietuvoje 
sukėlė gyvą susidomėjimą. 
Tačiau ir spaudoje ir pasi
kalbėjimuose buvo reiškia
ma nuomonė, kad lietu
viams bus sunki kova, nes 
suomiai laikomi labai ge
rais sportininkais, o Lietu
vos futbolininkai pastarai
siais metais nepadarė rei
kiamos pažangos. Tačiau 
suomių sporto žinovai lie- 

I tuvius vertina gana gerai. 
Suomijos kamuolio žaidi
mų komiteto pirmininkas 
Tornivuori pareiškė:
— Pas mus vyrauja nuo

monė, kad lietuvius yra 
lengva nugalėti. Dabartinę 
Lietuvos valstybinę ko
mandą negalima lyginti su 
ta, kuri prieš penkis metus 
buvo atvykusi Suomijon 
“pamokai” gauti, z Dabar 
Taline Estija nugalėji Lie
tuvą, bet jau sekančiose 
rungtynėse Latvija, neti
kėtai susidūrė su žymiai 
stipresniu priešu. Lietuva 
turėjo savo rankose visą 
rungtynių iniciatyvą, ves
dama žaidimą rezultatu 
1:0 dar net 3 minutes prieš 
rungtynių pabaigą.

Lietuviai žaidžia techniš
kai greitą ir kietą žaidimą, 
per dideliu teoretiškumu 
jie negadina to, kas futbo- 

, le labai svarbu: uolumas ir 
nugalėjimo siekimas. Tuo 
dažnai nugalima techniš
kai ir stipresnį priešą. Aš 

. turiu pastebėti, jog jei mū- 

. sų žaidėjai nebus tiek uo- 

. lūs ir darbštūs, kaip kad 
i daugelį kartų buvo, tat 
į mus gali ištikti liūdnas ne

tikėtinumas.
i Deja, nežiūrint suomių 

gerų atsiliepimų apie Lie
tuvius futbolininkus šie 

i suomiams trecias tarpval
stybines rungtynes pralai
mėjo 1:3 Suomijos naudai.
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dybės duoda sveikatos 
pungtams butus.

Sveikatos punktų gydy
tojai įr akušerės betur
čiams teikia pagalbą ne
mokamai, o kitiems vals- 

i čiaus gyventojams už ne-į 
didelį valdžios nustatytą i 
atlyginimą. Pradžioj metų 
išleidus sveikatos punktų 
steigimo įstatymą, tuojau 
buvo pradėta tokius punk- 

Į tus steigti. Iki šiol du treč- 
, daliai valsčių jš,u turi svei- 
! katos punktus. Valsčių gy
ventojai labai patenkinti, 
kad jie randa arti medici
nos pagalbą ir už prieina
mą atlyginimą. Žmonės 

į pradėjo plačiau naudotis 
gydytojų ir akušerių pa
tarnavimais. Deja, liku
siuose valsčiuose punktų 
steigimas susitrukdė, nes 
nerandama gydytojų ir a- 
kušerių. Savivaldybės per 
laikraščius ir kitais būdais 
ieško sveikatos punktams 
medicinos darbuotojų, bet 
nelengvai jų suranda. Mie
stuose gydytojų skaičius 
sumažėjo, bet čia jų dar 
vis gana daug.

Vytauto Didžiojo Univer
sitetas šiemet jau priėmė 
daugiau studentų į medici
nos fakultetą, nes tenka 
rūpintis gydytojų, akuše
rių ir dantistų trūkumo 
pašalinimu. Tsb.
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vių žemes. Algirdo ir Kęstučio laikais taip pat buvo 
mėginta lietuvius krikštyti, tačiau jie pastatė sąlygą, 
kad sutiksią tik tada, jei vokiečių ordinas išsikrausty- 
siąs iš užgrobtųjų lietuvių žemių ir nepulsiąs lietuvių 
kraštų. Bet ordinas nesutiko. Čia aiškiai parodė, kad 
jam rūpi žemės, ne krikščionybė. Vėliau ir Vytautas 
Konstancos susirinkime iškėlė ordino daromas netei
sybes, kur pažymėjo, jog lietuviai senai būtų apsikrikš
tiję, jei ordinas nebūtų užpuldinėjęs jų žemių.

KRIKŠTO ĮVEDIMAS
Krikščionybę Lietuvoje įvedė ne vokiečių ordinas, 

bet Jogaila su Vytautu, lenkų padedami. Jogaila, gau
damas lenkų sostą, Krėvės aktu 1385 m., be kitų pasi
žadėjimų, turėjo pasižadėti apkrikštysiąs Lietuvą. To
dėl 1387 m. atvykęs į Vilnių, pats su Vytautu ir lenkų 
dvasiškiais ėmėsi krikštijimo darbo. Jogaila su Vytau
tu aiškino žmonėms tikėjimo tiesas, versdami iš sako
mų kunigų lenkiškų pamokslų, lietuviškai. Buvo duo
dama, kaip krikšto dovana, vilnoniai marškiniai, todėl 
daugumas liaudies ėjo ir vien dėl marškinių krikštytis. 
Krikštijo būriais, todėl žmonėms nebuvo aiškinamos 
kaip reikiant tikėjimo tiesos. Apsikrikštijusiems bajo
rams buvo suteikta daug teisių. Dėl šių paminėtų ir 
daugelio nepaminėtų priežasčių negalėjo krikščionybė 
kaip reikiant prigyti. Daugelis apsikrikštiję liko pago
nys. Pirmieji kunigai buvo lenkai, nemokėję lietuviš
kai, todėl negalėji žmonės jų suprasti. Po Horodlės ak
to 1413 m. buvo apkrikštyti ir žemaičiai. Varniuose — 
Medininkuose buvo įsteigta pirmoji žemaičių vyskupi
ja. Tokiu būdu, pagaliau, buvo apkrikštyta visa Lietu
va. Tačiau dar ilgai, ir po krikšto, lietuviai buvo pago
nys, tik 1563 m., po Liublino unijos, atvykus jėzuitams 
į Lietuvą, krikščionybė pradėjo sąmoningai, tikrai plės
tis. Jėzuitai parūpino lietuviškai mokančių kunigų, 
kurie išaiškintų žmonėms tikėjimo tiesas. Ir nuo tada 
katalikybė giliai įsišaknijo lietuvių širdyse.

SU KRIKŠČIONYBE PAKILO IR KULTŪRA
Algirdo laikais, užkariavus didžiulius Rusijos plo

tus, buvo nemaža stačiatikių, o vėliau XVI šm. pradžioj 
pradėjo plisti protestantizmas ir kalvinizmas iš vaka
rų. Tačiau stačiatikybė neprigijo; stačiatikiais liko tik 
rusai, o reformacija, po smarkaus jėzuitų veikimo, taip 
pat susilpnėjo ir išnyko. Tik kai kur pavieniai asme
nys liko protestantai ar kalvinistai. Lietuvoje niekad 
nebuvo varžoma jokia tikyba (tik Aleksandro laikais 
buvo šiek tiek pradėta persekioti žydai), bet pirmoji 
buvę skaitoma katalikų. Katalikai visada turėjo dau
giausia teisių.

• • Drauge su krikščionybe Lietuvoje pakilo ir kultū
ra. Bažnyčia rūpinosi masių švietimu (ypač vysk. Va
lančiaus laikais) ir masių morale, nes tik ta tauta stip
ri, kurios aukštą moralė. Pirmosios mokyklos buvo prie 
bažnyčių — parapijinės. Jėzuitai įkūrė 1579 m. Vilniaus 
Akademiją, kuri vėliau virto Universitetu (1803 m.) 
Tai buvo didelis lietuvių tautos kultūros židinys. Nors 
mažutė mūsų tauta, tačiau ji pajėgė atsispirti prieš iš
tisus amtius ją varginusi vokiečių ordiną, ir krikščio
nybę priėmė be jo pagalbos. Rusų priespaudos laikais 
Bažnyčia buvo ir tautiško atsparumo židinys. Giliai į- 
sišaknijusi krikščionybė lietuvio širdyje padarė jį ats
parų, atkaklų visiems vargams. “Ateitis"
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JAU LAKAS
Kiek tėvų šioje šalyje, 

nevisi gali didžiuotis ir 
džiaugtis, kad jų sūnus ar 
duktė nevartoja svaigina
mųjų gėrimų ar tai būtų 
namie ar svetur. Nevisi tė
vai yra susirūpinę jų sū
naus arba duktės alkoholio 
gėrimu. Jiems tai arba vi
sai nerūpi arba jie to neži
no, arba visai nepaiso. 
Yra tokių tėvų, kurie savo 
vaikams neva geri, nes 
duoda jiems laisvę visame. 
Vaikai to tik ir labiausia 
pageidauja. Tokių tėvų vai
kai ir randasi pasinėrę keb
lumuose anksčiau ar vė
liau.

Šiandien jaunuoliai, be
lankydami ‘‘high school”, 
sau pamano, kad jie jau iš 
tikrųjų suaugę ir gali elg
tis' panašiai. Šioje valsty
bėje yra uždrausta parduo
ti jaunimui svaiginamųjų 
gėrimų. Massachusėtts 
valstybės alkoholio parda
vinėjimui komisija yra nu
stačiusi, kad jaunuoliai ne
sulaukę 21-mų metų nega
li lankyti smuklių, arba 
gražiau pavadinus, alaus 
tavernų arba kitų vietų, 
kur vien alkoholis parduo
damas. Uždrausta tokiems 
jaunuoliams ir jaunuolėms 
parduoti alaus, vyno, arba 
kitokių svaiginamųjų gė
rimų. Smuklėse arba ta- 
vernuose negali dirbti jau
nuoliai nesulaukę 21 metų. 
Jaunuoliai, “high school” 
metų, pradeda lankyti al
koholio salonus. Vienas 
arba viena paklauso vieno 
arba vienos ir užeina saliū- 
nuosna. Ir tokiu žingsniu 
prasideda tokiems jaunuo
liams keliai į ligonines, sa
natorijas, ir negeistinus 
verksmus ir širdgėlas. A- 
čiū Dievui, kad nors toks 
yra suvaržymas kas link 
alkoholio pardavinėjimo 
jaunuoliams. Yra geistina, 
kad alkoholis visai nerūpė
tų jaunimui.

šeštadienio vakarą, šioje 
šalyje, žiūrėk, jaunimas , 
traukia į smukles, į šokių 
vietas arba kitokias pasi
linksminimo vietas. Reta 
toji pasilinksminimo vieta, 
kur alkoholis vienoje ar ki
toje formoje nebūtų par
duodamas. Jis parduoda
mas ir šokių vietose, ir ju
damųjų paveikslų teatruo
se, prieš “beano” žaidi
mus ir neišvardinsi visų 
vietų. Žinoma, ne visi jau
nuoliai yra alkoholio sekė
jai. Galima, sakyti, kur 
jaunuoliai ir jaunuolės ne
nueis, prieš juos visuomet 
stovi alkoholis. Tik stip
resnės valios asmenys pa
silieka pergalėtojais. Vėlai 
šeštadienio vakarą, žiūrėk, 
jau laikas traukti namo, 
bet tik stiprąkojai eina na
mo. O tie, kuriems kojos 
jau atsisakė tarnauti, ir 
protas bejėgis veikti nor-j 
maliai, vietoje eiti namo, 
jie dar svajoja apie kitas 
užeigas — alkoholio vietas.. 
Tuo metu, taksi (taxi) vai
ruotojai nespėja visų ve
žioti. Žiūrėk, autobuse va
žiuoja grupė jaunuolių, 
pasigėrusių, biauriai kal
bančių, - 
kitus pasažierius, nežinan
čių ką darą. Taipgi, tuo 
metu dažnai girdėti kaip 
miesto gatvėse sirenos iį- 
žia, ir policijos automobi
liai važiuoja surinkti “pa
vargėlius” ir “nelaimin
guosius’’ ir nugabenti juos 
į saugią vietą, kur jų nie-

vargšės kojos atsilsės ant 
kietos lentos,- ir protas gal 
galėsiąs vėl laipsniškai pra 
dėti veikti normaliai.

Jeigu jaunimas bus sau
gojamas nuo alkoholio ir 
jo pasekėjų, bus ir jiems 
patiems sveikiau ir laimin
giau, jų tėvams, širdis 
plaks lengviau, ir šalis tu
rės ko laukti ir spėti.

Šaliai ir žmonijai reikia 
aiškaus proto, ne atbuku
sio jaunimo, reikia stiprios 
valios jaunimo, ne alkoho
lio.

Greitai atskiriamas jau-! 
nuolis nealkoholikas ir, 
jaunuolis alkoholikas. Ir • 
tas pat su jaunuolėmis. 
Kieno akys šviesesnės, aiš
kesnės, kieno veidas svei
kesnis ir neaptrauktas, 
kieno balsas skambesnis? 
Kieno gyvenimas gražesnis 
ir sektinesnis ?

Dažnai jaunimas tarp 
savęs giriasi, kad vakar ar 
užvakar buvo pasigėręs, 
tartum tai būtų dorybė. 
Kas-kas, bet tie, kurie ne
vartoja alkoholio turi 
džiaugtis ir didžiuotis savo 
dorybe.

Jaunimas turi būti sau
gojamas nuo alkoholio.

LIETUI KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČLA 
parašyta 

Kun. Dr. Jono Starkaus, 

Marianapolio Kolegijos 
profesoriaus.

Įrišta, 208 puslapių kainuoja 
$1.— Gaunama pas leidęją-au- 
torių Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn. ir “Darbinin
ko” knygyne.

Amerikos besimokančiam jau
nimui jau senai trūko tinkamos 
jų dvasiai, jų mokymosi siste
mai, lietuvių kalbos gramatikos. 
Kun. dr. J. Starkus, beprofeso- 
riaudamas, bemokydamas Ame
rikoj gimusį jaunimą lietuvių 
kalbos ir literatūros, pastebėjo 
šį trūkumą ir savo kruopščiu 
darbu paruošė šią gramatiką. Ji 
išsiskiria iš kitų gramatikų tuo, 
kad joje raidės ir dvibalsės pa
aiškinamos, kaip, turi būti išta
riamos, net duoda panašius ta
rimus anglų kalboje. Be to, yra 
labai naudinga, kad ši gramati
ka kirčiuota, yra parodyta ant 
kurio skiemens turi būti deda
mas akcentas. Kirtis lietuvių 
kalboje įvairiuose linksniuose ir 
asmenys keičiasi, tas gražiai pa
rodyta naujojoj gramatikoj.

Autorius mokėjo gana trum
pai ir aiškiai paliesti ne tik vi
sas gramatikos dalis: fonetiką, 
morfologiją ir sintaksę, bet dar 
davė ir svarbiausias rašybos tai
sykles, dėsnius. Gale knygos 
pridėtas kirčiavimo tekstas iš 
kurio kiekvienas galėtų matyti, 
koks yra įvairus lietuvių kalbos 
kirčiavimas ir koks gražus žo
džių meliodingumas.

Reikia pastebėti, kad šia gra
matika gali naudotis ne tik ko
legijos ir aukštesniosios mokyk
los, bet ji tinka jau ir pradžios 
mokyklų (grammar school) vy- 

' resniesiems skyriams. Taip’ pat 
ja gali naudotis kiekvienas tau
tietis, norįs pramokti grynos, 
gramatinės savo gimtosios kal
bos. A. Skirtus.

Neseniai vienoje valsty
binėje institucijoje 9 as
menys išsigėrė vadinamojo 
medžio (wood) alkoholio ir 
4 mirė. Rasta, kad jie nusi- 
nirko kur nors minėto al
koholio ir gal nežinojo, kad 
tame butelyje yra gyvybės 
užgesintojas. Ant butelio 
buvo aiški antspauda: nuo
dinga gerti. Pasirinkta — 
ir kas kaltas.

Turbūt alkoholio garbin
tojai tampa tokiais jo ver
gais, kad ne gali be jo ap
sieiti • 
pasėkos telauktų. J. Buja. muose.

Iš Klaipėdos pranešama, 
kad ryšium su ateinančiais 
seimelio rinkimais, j Klai
pėdą rengiasi atvykti Vo
kietijoj gyveną Lietuvos 

i piliečiai vokiečiai. Jie norį 
— nežiūrint kokios j dalyvauti seimelio rinki-

JAUNIMO DARŽELIS a

žino-

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

KETVIRTAS SKYRIUS 
ŪKININKAI SODŽIUJE

Atradimas prancūziško vaiko tuojau buvo
mas visame sodžiuje ir sukėlė didelį nusistebėjimą. 
Per dieną ateidavo daug vaikų ir motinų pasižiūrėtų 
mažo prancūziuko. Vakarą susirinkdavo ūkininkai po 
didele liepa, kuri augo vidury sodžiaus, netoli nuo baž
nyčios. Nes jie mėgo, po dienos darbų, čia susirinkę 
ant suolų pasėdėti ir draugiškai šnekučiuojant pypkes 

| parūkyti. Šį kartą visa šneka buvo apie Liudviką. Tuo- 
j jau atėjo viršaitis ir atsisėdo tarp jų. Lauras pamatęs, 
(kad atėjo viršaitis, paėmęs Liudviką ir jis ten nuėjo. 
Į Čia Lauras papasakojo, kaip vaiką miške rado ir tarė: 
“Aš jums pranešu apie tai, nes vaiką aš laikysiu, iki 
motina jį atsiims. Kaimynai gyrė Laurą už jo krikščio
nišką meilę. Bet kaikurie manė, kad neišmintinga yra 
svetimas vaikas priimti, nes savų užtektinai turįs. 
Vienas ūkininkas, Kral’is, nelabai geras žmogus, bet 
ypatingai Lauro neapkenčiąs, tvirtino, kad prancū- 

I ziukas būtinai reikia prašalinti iš sodžiaus. “Tik pa
galvokit kaimynai!” salė jis, “pabėgėliai yra prancū- 
Jzų kariuomenės priešai. Prancūzų kareiviai kiekvieną 
valandą gali užeiti ir labai smarkiai nubausti, kad jų 

užgaudinejąnčių priešų vaiką sodžiuje laikome. Jie gali mūsų sodžių a- 
liorinc noiiBon.l pįpįėŠtį, arba net uždegti”.

“O maloningas dangau”, sušuko jis, nuduodamas 
išsigandusiu ir vaitojančiu balsu, “man rodos, kad aš 
jau matau mūsų visą sodžių ugny”! — “Ponas Viršai
ti”, tęsė toliau žvairuodamas į Laurą, “aš patariu šį 
vaiką tuojau išsiųsti už rybos, o Laurui, kad vaiką lai
kė ir labai lengvai ant viso sodžiaus nelaimę užtraukti 
galėjo, piniginė bausmė uždėti”. Kaikurie ūkininkai iš-

• v

kas nevargins, ir kur jų sigaudę gręsiančios nelaimės jam pritarė; bet kiti, ku-'to maldavimo Dievas išklausys!”

5DARBININKĄS '

rie daugiau proto ir žmoniškumo turėjo, priešinosi. 
Pasikėlę ginčas ir visi pradėjo garsiai šnekėti. Viso so- < 
džiaus žmonės seni ir jauni, moterys ir vaikai subėgo 1 
žiūrėtų kąs atsitiko. Kuomet pradėjo ginčytis atėjo i 
kunigas ir truputį paklausęs ramiai tarė: “Mieli vai- i 
kučiai! jūs nerymaujate patys nežinote ko. Joks pavo- ] 
jus, kaip kaikuriems rodos, mūsų sodžiui negręsia. i 
Prancūzų kareiviai yra narsūs, bet ir kilnūs. Jokiu bū-1 
du jūsų nebaus užtai, kad jūs šį nekaltą vaiką, kuris i 
pilietiškų nesutikimų nesupranta, savo sodžiuje laiko- : 
te. Priešingai, jie bus labai patenkinti ir užganėdinti, : 
kad jūs šį vargšą, apleistą vaiką jų tautai prigulintį, : 
gerai aprūpinote. Jeigu kurie už tai pyktų, visą kaltę i 
ant manęs suverskit. Pasakykit, kad jums patariau 
vaiką į sodžių priimti. Aš mokėsiu jiems pasiaiškinti. < 
Aš laikaus priežodžio: Daryk teisingai ir nieko nebi
jok”. Liudvikas buvo labai nuliūdęs ir apsiašarojęs, 
kad dėlei jo tiek ginčų kilo. Kunigas paėmė Liudviką 
už rankos, pastatė susiginčijusių vidury ir tarė: “Žiū
rėkit, mūsų Dieviškasis Išganytojas kadaise tarp sa
vo mokinių pastatė tok. kūdikį ir pasakė: Kas tokio 
kūdikio pasigailės, manęs pasigailės! Jis perspėdamas 
savo mokinius kalbėjo jiems toliau: “Saugokitės, kad 
nei vieno kūdikio nepaniekintumėt, nes aš sakau jums, 
jų angelei visuomet žiūri į veidą mano Tėvo, Kurs yra 
danguje. Jūsų Tėvas, Kurs yra danguje trokšta, kad 
nei vienas nekaltas kūdikis nepražūtų. Taip mus moki
no Dieviškasis Išganytojas. Taigi mylimieji! Šis varg
šas kūdikis tikrai buvo pražuvęs, bet gerasis Lauras jį 
rado ir į savo namus priėmė. Argi jūs jam užginsite jį 
laikyti? Argi jūs tą kūdikį išmesite, kad klaidžiotų pa
sauly, kaip paklydęs ėriukas. Argi jūs norėtumėte už
rūstinti Dievo angelus, kurie mažus kūdikius taip my
li. Argi nenusidėtumėt mūsų Dieviškajam Išganyto
jui, Kuris gailestingą darbą kūdikiui padarytą sau 
priskiria. Jūs aiškiai pasipriešintumėte Dangiškajam 
Tėvui, Kuris nori, kad nekalti vaikeliai nebūtų apleis
ti! Ne, gerbiamieji, jūs tikrai taip nepadarysite, nes 
užsitrauktumėt ant savęs bausmę. Bet jei jūs visi taip 
pasielgsite su šiuo vaikeliu, kaip gailestingasis Lauras, 
tai jūs ir jūsų vaikus Dievas palaimins. Prisiminkime 
dabar, kol čia esame susirinkę, kiek jūsų sūnų yra iš
šauktų ant karo ir koks pavojus jiems gręsia nuo kul
kų ir kardų. Gal nevienas iš jų, toli nuo savo tėvelių, 
brolių ir sesučių, po atviru dangumi ant kietos žemės 
guli sužeistas, kraujais apsipylęs ir dejuodamas pagel- 
bos šaukia — Dievas nusiųs gailestingus žmones, ku
rie jų pasigailės. Tikėkite manimi, jums per jūsų pa
čių vaikus bus atlyginta visa, ką jūs šitam svetimam, 
apleistam kūdikiui padarysite”. Motinos, šeserys ir 
žmonos jaunų karių pradėjo verkti; visų akys pasruvo 
ašaromis. Visi prižadėjo gerbiamo kunigo paraginimus 
išpildyti. Gyrė gailestingąjį Laurą ir koliojo žiaurųjį 
Kral’į, kad bereikalingą baimę sukėlė ir tik neprivedė 
prie kvailumo ir nuodėmės. Liudvikas dėkingai bučia
vo kunigui ranką, kad jį taip užstojo, o kunigas malo
niai užprašė Liudviką ateiti ant rytojaus pas save.

PENKTAS SKYRIUS
GERBTINAS KUNIGAS

Ant rytojaus Liudvikas rūpestingai rengėsi ap
lankytų gerbiamąjį kunigą. Rūbus švariai išdulkino. 
Paprašė, savo globėjos, kad sušukuotų dailiai ilgus, 
švelnius plaukus. Pasiėmė, pasiprašęs mažojo Karaliu
ko šiaudinį brilių, nes be brilio nepritinka eiti į sve
čius. Šeimininkė sakė, kad prastas, šiaudinis brilius 
netiks prie gražių rūbų. Bet Liudvikas tvirtino, kad 
labai gerai tiks; nes būsią sulig naujausio papročio. 
Apsirengęs nuėjo į kleboniją. Atėjęs pabarškino kam
bario duris ir įėjęs mandagiai nusilenkė, paskui sakė 
atėjęs gerbiamąjį kunigą aplankytų ir už prielankumą, 
kurį jam vakar vakarą parodė, dar kartą padėkoti. Ku
nigas, gerbiamas senukas ir vaikus mylįs, liepė sėsti 
ant kėdės šalia savęs ir paklausė: “Mielas Liudikėli, ar 
tu mok iškaityti?’ “Taip”, tarė Liudvikas, — “O kas 
tave išmokino?” — “Motina”, atsakė Liudvikas, “aš 
kito mokytojo neturėjau”.

Kunigas suprato, kad jis ir tikybos dalykų gerai 
išmokintas, dėlto davė keletą klausimų. Liudvikas vis
ką atsakė rimtai ir širdingai. Ypatingai persiėmęs kal
bėjo apie Dievo gerumą link žmonių, apie apveizdą, ku
ri visa, net nelaimes žmonių naudai pakreipia, apie pa
sitikėjimą Dievu ir malda ir apie geresnį gyvenimą a- 
name pasauly, danguje, į kurį mes visi nueisime, jei 
gyvensime taip, kaip Dievas per savo mylimiausį Sū
nų prisakė. Kunigas tuomi džiaugėsi ir tarė: “Tavo 
motina tave to mokslo išmokino, kuriame ji pati ras
davo suraminimą nelaimėse, kuriame tikrai yra visa 
mūsų paguoda, viltis ir suraminimas. Tu turi labai 
dievotą, gerą motinu, mielas Liudvikėli!”

“O, ji yra taip gera, taip gera”, sakė apsiašarojęs 
Liudvikas, “ir aš ją taip myliu, kad negaliu apsakyti! 
Ji ištikro dįevota. Ji kiekvieną rytą ir vakarą melsda
vosi su manimi, ypatingai už tėvelį, kad atsirastų ir 
kad vėl į tėvynę galėtumėm grįžti! — Ak, geroji moti
na buvo dažnai nuliūdusi, kad mes iš tėvynės likom iš
varyti ir dėlei karo negalim pas tėvelį nukeliauti. Žmo
nės nežinojo, kad ji taip dažnai esti nuliūdusi. Jeigu ją 
kas aplankydavo, tai būdavo linksma ir nesiskųsdavo. 
Bet būdama viena savo kambary dažnai ašarotomis a- 
kimis į dangų pažvelgdavo ir graudžiai dejuodavo!”

“Dabar”,' tarė kunigas, “jos dievoto, o tavo nekal-

“Ir aš tikiu”, sakė Liųdvįkąs, “tik nežinau kąs 
čia dabar yra! Anuomet miške, kaip tik pasimeldžiau, 
tuojau Dievas atsiuntė Laurą. O dabar jau trečia die
na kaip meldžiuos, kad gerasis Dievas manę pas moti
ną sugrąžintų, tačiau atrodo, kad jis nei domės nekrei
pia į mano maldą. Delko Jis manęs taip ilgai neišklau
so ir mano maldą dingsta. Jęigu aš pūčiau Jo vietoj, 
tuojau visų žmonių išklausyčiau ir visą suteikčiau, 
kas tik ko prašytų”. “Tu padarytumei didelę klaidą, 
mielas Liudvikėli!” tarė kunigas. “Dievas, kaipo visa- 
žinąs, žino kas žmonėms reikąlingą. -Jis trokšta žmo
nėms vien tik gero. Bet sulig savo išminties Jis nevi- 
suomet greit išklauso, arba tuo pačiu būdu pagelbsti, 
kuriuo mes norime. Žmonių norai dažnai esti kvaili; 
dažnai, kas mums geriausia atrodo, išeitų mūsų ne
naudai. Tačiau dievota malda nelieka be pasekmės. 
Dievas dažnai pagelbsti vėliau ir nętokiuo būdu kokiuo 
mes norime, bet dažnai dar geresniu. Dievas tavimi 
dabar pasirūpino ir pas gerus žmones atvedė; tavo ge
rąją motiną irgi suramins laike šių skausmų ir aš ma
nau, kad tuoj išauš ta diena, kurią Jis tave vėl į moti
nos rankas sugrąžins”.

“O mylimiausioji, mylįjniausioji motin”, sušuko 
Liudvikas ir sudėjo abi rankutes ant krūtinės; “aš ne
galiu apsakyti, kaip aš ją myliu, kaip mąn skaudu, kad 
savo neklausymu jos kančias, kurių taip daug turėjo, 
dar padidinau. Ji visuomet maųimi rūpinsis ir verks”. 
Taip kalbėdamas vargšas vaikąs apsipylė ašaromis.

“Dabar, mielas Liudvikai, nusiramink, neverk. 
Verkimas ir aimanavimas nieko nepadės... Jei nori mo
tinai gera padaryti, melskis už ją. Būk geras, dievotas, 
uoliai mokinkis, tai jai džiaugsmą padarysi. Aš kas
dien tave po dvi valandi pamokinsiu. Taip gerai pran
cūziškai skaitai, tai reikia ir rašyti išmokti; vokiškai 
taipgi moki šnekėti, aš išmokysiu ir skaityti. Aš tave 
pamokinsiu visa, kas dėl tavęs bus naudinga. Tavo glo
bėjai noriai su tuomi sutiks. Pasveikink juos nuo ma
nęs ir ateik rytoj vėl tą pačią valandą — ir neverk dau
giau mielas Liudvikai! Dievas viską prie gero pakreips, 
motinos ir tavo skausmus į linksmybę pavers”.

Liudvikas noriai lankė pamokas ir tas laikas jam 
buvo maloniausis. Jis buvo labai žingeidus, visados 
klausinėdavo ir tas duodavo progą naudingiems ir pa
mokinantiems pasikalbėjimams. Jis turėjo labai jau
trią širdį; gražūs pamokinimai jį sujudindavo ir išsi
dirbo jame pagarba ir dėkingumas gerbiamam moky
tojui. Liudvikas labai norėjo išreikšti jam savo dėkin
gumą. Iš vakaro prieš kunigo varduves Liudvikas pa
prašė savo globėjos vieno grašio. Ji paklausė, ką jis 
veiksiąs su vienu grašiu. “Aš norėčiau”, tarė Liudvi
kas, “gerbiamojo kunigo varduvėms dovaną nupirkti!” 
“Brangus Liudvikėli”, tarė globėja, “kągi tu už grašį 
kunigui nupirksi? O vieno grašio turbūt kunigui ne
duosi?” Liudvikas tarė: “Vienas grašis duoti labai ne
pritiktų. Bet aš kuhigui ką nors nupirksiu, kad ištikro 
jis labai džiaugsis. Gerbiamasis kunigas labai myli gė
les. Jo sodne yra labai daug rožių ir jos jam labai pa
tinka. Bet vietoj žiedų dar tebėra spurgeliai. Mūsų sod
nely irgi dar nežydi. Taip pat ir viso sodžiaus sodnuo
se dar nežydi. Aš visur apžiūrėjau., O malūninko par 
langėj auga rožė ir labai gražiai žydi. Malūninko ber
niuko prašiau vienos rožės, bet jis veltui neduoda, už 
vieną rožės žiedą prašo grašio”. Šeimininkė juokdamo
si tarė: “Labai gerai, kad kunigą taip gerbi ir rūpiniesi 
jį apdovantoti. Su džiaugsmu aš tau duosiu grašį’’.

Liudvikas gavęs grašį greit nubėgo į malūną ir 
paprašė berniuko parduoti rožę. Malūninkas užgirdęs 
tarė: “Nebūk tu kvailas, už rožę mokėsi pinigus. Pa
lauk pora savaičių, vjsur bus pilna rožių. Daug žmonių 
taip kvailai, kaip tu, elgiasi; brangiai męka už anksty- 
besnius vaisius ir daržoves, kurios vėliau esti daug pi
gesnės ir sveikesnės. Ūalauk; laikas pagamins rožių”.

Liudvikas nuliūdęs sakė ne sau perkąs rožes, bet 
varduvių dieną norįs gerbiamajam kunigui dovanoti. 

, Tas malūninkui labai patiko. “Tai kas kita!” tarė jis, 
“tai labai girtinas tavo pasielgimas. Turėk sau tą gra
šį. Aš tau duosiu ne vieną, bet visą puokštę rožių. Savo 
gerajam kunigui nieko nesigailėčiau”. Kas dabar ga
lėjo jaustis laimingesnių už Liudviką! Jis ėjo namo su 
rožių puokšte, kaip karžygis laimėjęs kovą. Parėjęs na
mo dailiai apsirengė, kaip tik išmanė, skubiai nuėjo 
klebonijon ir padavęs kunigui rožes tarė:

“Ęąd jums Dievas linksmą gyvenimą duotų. Ir 
šios žemės kelią rožėmis nuklotų”. Kunigas susijaudi- 

‘ nęs tarė: “Kar tu gavai tokių gražių rožių, mielas Liud
vikai?” Liudvikui pasakojant, kaip jis gavo rožių ir 
kiek pastangų padėjo, kad gerbiamam kunigui malo
numą padarius, kunigo akyse sužibo • džiaugsmo aša- 

‘ ros. “Tepalaimina tave Dievas, gerasis Liudvikai”, ta
rė kunigas; “dąbar tu esi lygus nepražydusių rožių 
spurgeliūi; visuomet būk dievotas ir geras, tai tu dar 
gražiau pražydėsi, negu šios pilnavidurės rožės”.

Kuomet atėjo Liudviko varduvės, dovanojo jam 
kunigas mažutę, prancūzišką maldaknygę aptaisytu 
raudonu sapionu įr aukso raidėmis, ir parašė: “Jaunys? 
tė ir gražumas, kaip gėlės peržydi; bet kas Dievo valią 
pildo amžinai pasilieka

Liudvikas tąją knygute neapsakomąi buvo paten
kintas. Jis sakė, kad pąsąuly jam esanti maloniausia 
dovana. Taipgi jam buvo įr naudingiausia dovana, nes 
knygutėje buvo daug gražių maldų, kurias jis dievotai 
skaitė rytais ir vakarais, namiese ir bažnyčioj.

Pabaiga

v •
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ES

MONTREAL, CANADA
MONTREALIEČIAI MI

NĖJO VILNIAUS GEDU
LO DIENĄ

Per aštuonioliką metų vi-

da”. Panelės Ivaškevičiū
tės: Ramutė padeklamavo 
porą eilučių: “Už Vilnių” ir 
“Aš ilgiuos Tėvynės”, o jos 
sesutė Irena: “Aš Lietuvos 
Vilkas”. Tapo išnešta pro
testo rezoliucija ir vienbal-

so pasaulio lietuviai kas priimta prieš Lenkiją 
metą mini 1920 m. spalių dėl lietuvių persekiojimų.
9-ją dieną... Tą dieną veid-j Vakaro vedėjui atsiklau- 
mainiškas lenkas išplėšė sus apie aukų rinkimą Vil- 
Lietuvių Tautos širdį Vii- į maus reikalams, salėj su- 
nių. Ir nuo tos dienos pali- skambėjo karštas rankų 
ko kiekvieno lietuvio šir- plojimas. Ir neapsivilta, 
dyje amžinai neužmiršta- Surinkta $15.00. Stambes- 
mą skausmą, kuris kasmet nias sumas aukavo šie as- 
šaukia lietuvį prie didesnio menys: parap. kleb. kun. J. 
pasiryžimo ir vieningumo, Bobinas $2, o po $1 auka- 
kol bus sugrąžintas mūsų vo Mašnickas, Vyt. Šir- 
Tautos miestas Vilnius...!vydas, kun. J. Petrauskas, 
Šauksmas vidujinis, jo|^- Aukštaitė, —. — 
nereikia išgirsti nuo lūpų į A. Sakalas^ po 50c. 
ausis... Gana pažvelgus į .Bandžienė, . _ _
tikro lietuvio veidą, pažin
si, kad jo krūtinėje plaka 
širdis... Ne tik Spalių 9-je 
dienoje, bet kas dieną per 
aštuonioliką metų... Nes 
Vilnius, ne tik tėvynėje 
Lietuvoje gyvenančio lie
tuvio širdis, bet kiekvieno, 
kur jis negyventų.
Mums užjūrių lietuviams, i tuvos ijenerannio .Konsulo, 

šiandieną dar liūdniau te- Ppno Budrio, kur buvo pra- 
ko prisiminti Spalių 9-ją e*^kalandži° mėn. surink- 
dieną, nes lenkas nepasi
tenkino materialiai nūs-1 
kriaudęs visą Lietuvių 
Tautą, išplėšdamas Vilnių, 
bet dar kartą panaudojo 
savo ginklo jėgą, šių metų

M. Aukštaitė, A. Peldžius
JO|=-* _P

, Alf. Pundžius, 
J. Kuprevičius, J. Paznio- 
kaitis, J. Leckevičius, Bū
tinas, A. Kirkas ir P. Jasu- 
tis. WS skyrius nuošir
džiai dėkoja visiems.

Taipgi ta proga Lietuvos 
Gynimo Komiteto pirmi
ninkas P. Jasutis perskai
tė du padėkos laiškus: Lie
tuvos Generalinio Konsulo,

ta $113.28 ir pasiųsta į Lie
tuvos Ginklų Fondą ir ant
rą, Krašto Apsaugos minis
terijos padėkos laišką viso 
Montrealio lietuviams už 
jų geras širdis, kada Lietu- 

kovo mėnesyj, kad galėtų Ya huvo sunkioje valando- 
ir moraliai užslopinti, už-:Je‘__ __ . . .
draudžiant ir kalbėti apie1 
Vilnių...

• v

“DARBININKO” METINIS

JACK SHARKEY

CT. •’ *'

' -'j

■
________ - . • ■ *

Eikš Ballroom
8 Magazine Street,

4-

ščiausias laiko vienybėje 
ir stiprybėje.

O. Jurgutis,
54 Kp. Korespondentė.

MOTERIMS

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 Dovana

Elektrikine Siuvamoji Mašina VERTES $100.00
Gros AL STEVENS’ ORKESTRĄ

I

WS skyriaus vardu ta
riu, mūsų gerbiamiems a- 
merikiečiams ir mūsų ger
biamam klebonui nuoširdųbiamam klebonui nuoširdų

VVS skyrius, glaudžiai ačių, nes be šių asmenų pa- 
------------- ; su minėjimas Spalių 9-tos bū

tų gal ir neįvykęs. Nuošir
džiai dėkoju ir parap. Cho
rui. " P. J.

bendradarbiaudamas r ! 
Šv. Kazimiero parapija ir 
jos klebonu kun. J. J. Bobi- 
nu, šiais metais tinkamai 
paminėjo Spalių 9-ją dieną. 
Vakaras įvyko Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje. 
Turėjom keletą svečių iš A- 
merikos: “Darbininko” red. 
poną A. Kneižį iš Bostono, 
Mass., Kunigą Petrauską 
iš Brockton, Mass., poną 
A. Peldžių, “Darbininko”

Svarbus Atsišaukimas Į 
LRKSA Kuopas

Chicago, III. — Nauja 
LRKSA 117 Mergaičių 
kuopa lapkr. 5 d. puošniam 
Windermere viešb u t y j, 

adm. ir poną Vyt.“šin^dą 1614 East St- ren8ia
iš Rouzes Point, N. Y. šie gražų susipažinimo vaka- 

- • rą su šokiais. Labai svarbu, 
kad ir kiekviena LRKSA 
kuopa Chicagoje kuoskait- 

kusiems puikią nuotaiką. tingiausia minėtame vaka- 
Be to, parapijos Choras ™ VPatlngal
buvo puikiai pasiruošęs,: 
sudainavo sekančias dai
nas: Lietuvos Himną, “Mal
da už žuvusius dėl Liet. Ne
priklausomybės”,. “Ei Pa
sauli...”, “Į Vilnių Tiltai-! 
tis”, “Kur Sapnų grožy
bės”, ir “Laisva Lietuva”. 
Taipgi, jaunų mergaičių 
choras sudainavo: “Plau
kia Nemunėlis” ir “Pelė-Į

mums malonūs svečiai pa
sakė keletą nuoširdžių pra
kalbų, kas suteikė susirin-

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

Bus skanių valgių ir gėrimų. Įžanga 45c

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

Yra naudinga moterims 
žinoti, kad Detroit News 
auditorijoj penktadieniais 
po pietų moterys sueina 
siūti arba kitokius rank
darbius dirbti, vad. Miss 
Crumb — dykai. Per porą 
valandų moterys turi pro
gą susipažinti su kitomis.

Detroit Times: antradie
niais 1 vai. po pietų turi 
valgių gaminimui pamo
kas jų auditorijoj, vad. 
Prudence Penny. Užsimo
kėjus dešimts centų, duo
da kortą, su kuria gali mo
teris lankyti jų pamokas ir 
teatrus dykai per ištisus 
metus. Daug svarbių daly
kų galima išmokti.

Detroit Free Press — va
dovybėje Ruth Alden, pra
dėjo suknių (dress) siuvi
mo vajų. Moterys turi pro
gą į šį kontestą įsirašyti.

Suknelės siuvamos bied- 
noms mergaitėms nuo ke
turių iki devynių metų am
žiaus. Detroit Free Press 
skiria nemažai dovanų pi
nigais už gražiausią ir ge
riausią pasiūtą suknelę. 
Galima siūti iš vartotų ar- 
ra naujų medžiagų. Čia yra 
gera proga moterims arba 
organizacijoms užsidirbti 
kiek pinigų ir kartu pagel
bėti biednoms mergaitėms. 
Šis vajus baigsis gruodžio 
1, 1938.

O. Yurgutis,
54 Kp. Koresp.

5828 S. California Avė., A. 
Poška, 2222 W. 23rd PI., M. 
Sucilla, 741 W. 123rd St. H. 
ir F. Yuss, 7118 S. Washte- 
naw Avė., M. Zekas, 6904 
S. Talman Avė., J. Micke- 
liūnas, 6747 S. Artesian A- 
ve., arba Gim. Pan. Švč.

i

uDarbininko" Metinio Baliaus 
Komisija Smarkiai Darbuojasi
Rugsėjo 26 d. išrinktoji 

“Darbininko” metinio ba-■’ . * ., . Darbininko metimo ba-p^apųos klebonijoj, 6812 Uaus komisijos smarkiai 
S. Washtenaw Avė. _ darbuojasi, kad metinis 

Ieva Lukošiūtė, balius, kuris įvyks Spalių
LRKSA 117 Kp. “Feminine 

Fancies” Pirm.

kuopų valdybos.
Bereikalo mes kalbėsime 

apieRietuvių jaunimą ir jo 
auklėjimą religinėj ir tau
tinėj dvasioj, jei augesnie
ji LRKSA nariai nesi
stengs su jaunimu veikti. 
Padėkime jaunimui orga
nizuotis ir pratinkime jį 
prie Sdsivienijimo.

Susiorganizavus naujai 
panelių kuopai, yra gera 
proga joms padėti. Padėki
te tai kuopai surengti sėk
mingiausi vakarą. Daly
vaudami susipažinimo va
kare, lapkr. 5 d. paremsite 
naują kuopą ir lietuvaites 
pagerbsite.

Nuo savęs nuoširdžiai 
prašau LRKSA narių įsi
gyti Susipažinimo vakaro 
tikietų iš anksto. Pirkite 
juos pas kuopos nares: O 
Bemeckaitę, 6547 S. Wash- 
tenaw Avė., E. English, 
5709 S. Mozart St., L. Eur- 
kaitę, 6837 S. Campbell A- 
ve., Helen B. Kedzewick, 
6919 S. Campbell Avė., S. 
Lukošiūtę, 7011 S. Arte
sian Avė., Sophia A. Malin, 
2241W. 23rd PI., K Mikšis, 
2241 W. 23rd PI., M. Pilot,

Gerb. ChoryVedėjy Žiniai

Oct. 29 d., 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. tikrai 
būtų sėkmingas, nes jame

o. Jack Sharkey ir kiti įžy-Siuntine jant užkvietimus mūs svečiai / Kaip 
dalyvauti Pasaulinėje Pa-į jaunim0 ir suaugusiųjų ža- 
rodoje Lietuvių Dienos atvykti iš įvairių mies- 
Dainos Programoje, buvo tų, kaip tai: Brocktono, 
pažymėta, kad užsiregis- Norwoodo, So. Bostono, 

Brightono, Hudsono, Atho- 
lo, Greenfieldo, Nashua, 
Lawrence ir kitų.
PREZIDIUMAS —
Garbės Pirm.—Kun. P. Juškaitis 

Pirmininkas — A. F. Kneižys,
I Vice-Pirm. — V. Savickas,
II Vice-Pirm. — O. Siaurienė, 

Sekretorius — J. Kumpa.
KVIETIMO KOMISIJA — 

Jack Sharkey 
Ona Ivaškienė. 
Felicija Grendelytė, 
J. Cižauskas, 
Antanas Peldžius,

PROPOGANDOS KOMISIJA — 
- Alekas Ivaška, 

Pranas Razvadauskas.

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

PRIĖMIMO KOMISIJA — 
Julė Jakavonytė, 
J. Puodelienė, 
M. Venčius 
V. L. Palionis, 
p. Smilgienė, 
B. Žilienė, 
F. Grendelytė, 
M. Tuleikytė. 
Stella Valatkevičienė,

Siuntinė jant užkvietimus

travusiems chorams tuo- 
jaus bus išsiuntinėtos gai
dos numatytų dainų prog
ramoje. Šiuomi pranešame, 
kad ne dėl Dainų Programo 
Komiteto kaltės iki šiol 
gaidos nepagamintos ir an
kščiau gruodžio mėnesio, 
jokiu būdu nebus galima 
gaidų siuntimui prirengti. 
Gauname daug laiškų su 
prašymu siūti gaidas, kad 
neatsakinėti kiekvienam 
skyrium, pranešame per 
spaudą. Todėl, užsiregis
travusių chorų dalyvauti 
programoje gerb. Chorų 
Vedėjų šiuomi prašome, 
kad statant savo darbų 
planus tolimesnei veiklai, 
malonėtumėte taip sutvar
kyti, kad kaip tik bus gau
tos gaidos, kad tuojaus 
būtų galima pradėti studi
juoti dainas. Pavasaris ne
betoliausia, reikės pradėti 
chorų vizitaciją, kad būtų 
galimybės nors kiek su 
chorais iki to laiko pasi
rengti.

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

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

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

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

1

DETROIT, MICH.

J. Brundza, 
L. D. D. R. K. Sek.

Spalių 9 d. Uršulė Rakau
skienė su sūnais — Ambra
ziejų, Petru ir marčia Ona 
buvo nuvažiavę į Sandus- 
ky, Ohio, pamatyti sūnaus 
magiko, Vinco vaidinant 
Statė Teatre. Vincas, pasi
vadinęs Will Rock, jau ke
linta savaitė Thurstone ro
do štukas Ohios valstybė
je, ir neužilgo važiuos į 
Kentucky, Indiana, Illinois 
ir kitas valstybes. Mano
ma, kad apie ateinantį pa
vasarį rodys Michigan val
stybėje. Brolis Jonas yra 
jo pagelbininku. Kiek gir
dėt, tai Rakauskams gra
žiai sekasi.

Medonienės, 
Dailidie- 

Kramblienės visasJ

Vaičiūnaitė; Ang-

Spalių 11 d., 8:30 vai. va
kare Šv. Jurgio par. moky
klos svetainėje, Moterų 
Sąjungos 54 kuopa turėjo 
naujų narių pagerbimo va-

karą. Buvo vienas iš sėk
mingiausių vakarėlių, nes 
23 naujos narės įstojo į 
mūsų kuopą. Žaidė “bun- 
co” per kurį nemažas skai
čius narių laimėjo dovanų. 
Pirmą dovaną aukojo Lau
rinaitienė. Skaniai paga
minti užkandžiai mūsų ko
misijos
Laurinaitienės, 
nės ir 
užganėdino. Pirmininkė O. 
Kratavičienė buvo vakaro 
vedėja. Centro pirm. E. 
Paurazienė kalbėjo. Ji ra
gino sąjungietes darbuo
tis. Taipgi kalbėjo Michi
gan valstybės direktorė 
Medinienė; Jaunamečių ir 
Iždo globėja Stepanaus- 
kienė, vice - pirm. M. Kase- 

ivičienė, ilgametė ir kurios 
vardas randasi ant čarte- 
rio — Medonienė; viena iš 
pirmųjų Sąjungos narių — 

■ M. Stankienė; protokolų 
rašt.
lų kalboj korespondentė — 
O. Aksomaitienė ir kitos. 
M. Kasevičiūtė vardu nau
jų narių dėkuojo už tokį 
gražų vakarėlį. Visos 
džiaugiamės, kad turime 
gražių talentų ir gerų dai
nininkių. Dailidienė netik 
jausmingai sudainavo dai
nelę iš operos, bet vadova
vo Sąjungietėms su pagel- 
ba Stankienės dainuojant 
šias dainas: “Vilniaus Kal
neliai”, “Kai Ateis Pavasa
rėlis”, “Plaukia Nemunė
lis” ir “Ar aš tau Sese Ne
sakiau”. Visos išsiskirstė 
namo užganėdintos vaka
rėliu ir mūsų šių metų va
jum. Turime jau apie 130 
narių 54 kuopoj ir mano
me, kad dar daugiau turė
sime ateityje. Valio, valdy
bai ir narėms už tokį darb-Į 
štumą. Lai mus visas Auk-I

Rožė Stankienė, narė 54 
kp. M. S., gavo Michigan 
Statė Fair garbės kaspiną 
už jos gražiai pasiūtą kal- 
drą.

Uršulė Rakauskienė, taip 
pat M. S. 54 kp. narė, turė
jo kaldrą parodoj Conven- 
tion Hali, spalių 8, 9 ir 10 
d., kur Detroit News turė
jo virš 2,000 kaldrų, atsių
stų iš visų Jung. valstybių. 
Malonu, kad ir mūsų mote
rys turi galimybės ir noro 
parodyt savo darbus, ir 
tuo parodo gražius pavyz
džius.

O. Yurgutis, 
M. S. 54 kp. koresp.

LDS Kuopų Atstovų 
Dėmesiui!

LDS Naujosios Anglijos 
ADskričio kuopų atsto
vams šiuomi pranešame, 
kad Apskričio suvažiavi
mas. kuris turi įvykti spa
lių 23 d. Haverhili, Mass., 
įvyks ne 80 River St, kaip 
Dirmiau buvo skelbta, bet 
Ūkesu Gedimino kliubo sa
lėje, 324 River St., Haver- 
hill. Mass.

Perkelta iš priežasties, 
kad potvynis užliejo salę, 
todėl perkeltą į vietą, kuri 
potvynio liko nepaliesta.

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



t

Antradienis, Spalių 18 d., 1938

NAUJAS KONGRESAS
Ką Amerikos žmonės muitų ar tarifų ant neku- 

rems ateinančiuose rinki- rių tavorų, atgabentų į šią 
muose? Ar jie vis stos už šalį iš svetimų šalių, ir pa- 
dabartinius vadus ar jamų taksais, kurie uždėti 
kreips dėmesį į opoziciją, asmenims, kurie uždirba 
kuri kaltina juos už dabar- paskirtą sumą pinigų, 
tinį ekonomišką padėjimą ? į

Kokią rolę loš nauja or
ganizuojama trečia parti- , TX
ja, kurios vadu yra guber- neSa Paimtl Kongreso 
natorius La Follette is 
Wisconsin? Kaip pasirodys 
mažesnės politiškos parti
jos? i

Tie klausimai dabar su--
ka galvas Jung. Valstybių kybą netik su svetimomis 
politiškų vedėjų. Tuos šalimis, bet ir tarpe vals- 
klausimus atsakys Ameri- tybių. , 
kos balsuotojai lapkričio Turi teisę nustatyti kiek 
mėnesio pirmą antradienį, iš kurios valstybės žmonių 
Naujas Atstovų Būtas bus gali atvykti į Jung. Valsty-, 
išrinktas — jo atstovai bes kasmet.
renkami dviem metams. Ir įsteigia vienodas natu- 

Senatoriai renkami še- ralizacijos taisykles.
šiems metams. Laikas tre- Teisė lieti pinigus pri-; 
čios dalies Senato išsibai- klauso Kongresui. Turi ga- 
gia kas du metai, ir todėl lę įsakyti atspausdinti po- 
ateinantį rudenį bus iš- pierinių pinigų. Nustato 
rinkti 32 senatoriai. saiką

Rinkimo pasekmės nūs- puskvortės.
tatys tautišką nusistaty-* Kongresas turi milžiniš- 
mą sekantiems dviem me- ką galę apsaugoti tautą, 
tam. 1940 m. naujas prezi- Kongresas gali paskelbti, 
dentas, kaip ir naujas Kon- karą, ir pravesti taisykles 
gresas, bus renkami ir vai- sutvarkymui žemės ir jū- 
džios pamatinės problemos rių pulkų, 
vėl stovės prieš balsuoto-' 
jus.

Išrinkimas naujo Kon
greso yra svarbus daiktas,! 
lygiai kaip išrinkimas Vy-; 
riausio Vado.

Kongresas yra galinga į-; 
statymdavystė federalės! 
valdžios. Nors pasitaiko,; 
kad energiškas prezidentas; 
pagelbsta nustatyti tautiš
ką įstatymdavystę savo re
komendacijomis, bet tas autorių ir išradėjų išimti- 
tik galima, kada abiejų bū-: nas teises jų raštams ir iš- 
tų didžiuma jį remia. Net radimams.
ir kada didžiuma atstovau- Nusprendžia skaitlių tei- 
ja vieną politišką partiją, sėjų Aukščiausiojo Teis- 
kuri išrinko prezidentą, jie mo ir įsteigia žemesnius 
gali nepriimti kaikurių federalius teismus, 
žingsnių, kuriuos preziden-Į Išsprendžia 
tas remia.
kutiniame Kongrese, kada 
jis atsisakė padidinti Auk
ščiausiojo Teismo teisėjų 
skaičių ir senuosius kon- 
servatyviškus teisėjus pa
keisti jaunais progresyviš- 
kais žmonėmis ir kada 
Kongresas nepriėmė peror
ganizavimo sumanymą, 
kurį prezidentas rekomen
davo.

Kokios yra Kongreso 
priedermės?

Jas aiškiai nustato Jung.
Valstybių Konstitucija. 

Kongresas turi galę — 
Visu pirmiausia, uždėti kurie 

ir rinkti taksus. Reikalingi 
pinigai užmokėjimui vai-: 
džios išlaidų; surinkti ir' 
užlaikyti kariuomenę; ir; 
laivyną; vešti socialės ap-* 
draudos programą ir vie
šus darbus; užmokėti ka
reivių pensijas; sukelti 
dvejomis taksų rūšimis; i

dabartinius vadus 
kreips dėmesį į opoziciją, asmenims, kurie

Kongresas paskiria meti
nę sumą federalės valdžios 
išlaidoms. Pinigų iš Iždo

autorizavimo.
! Kongresas gali skolinti 
pinigus Jung. Valstybių 
kreditan.

Turi teisę tvarkyti pre-

bušelio, kvortos ir

t

Plūs *25 Jb Valine

VICTROLA ATTACHMENT 
Plays Victor Records through Radio! 
RCA Victrola. Attachment connects to any mod- 
em AC sėt (in the new 1939 RCA Victor Radio 
it's done by means of the Victrola Attachment 
••Plug-in”) . . . Plays records vith fuli tone and 
volume of radio X . Can be operated from arm- 
chair. Lets you hear the music you want. when 
you want it. on Victor Records.

The Victrola Button on your 1939 RCA Victor 
instantly turas on the RCA Victrola Attachment.

Gali duoti prezidentui 
galę nusavinti geležinke
lius, laivų - statybą, ir ki
tas industrijas, ar sutvar
kyti tautišką maisto aprū
pinimą.

Apart to visko, Kongre
sas dar gali įsteigti paštus 
ir pašto kelius.

Globoti mokslo ir nau
dingosios dailės progresą, 
skiriant tam tikram laikui 
autorių ir išradėjų išimti-

N0W GET double home 
entertainment. . . radio 
and Victor Records... for only a 

little more than you’d have to 
pay for the radio alone!

Here’s a radio to delight you 
in every way! Modern Console 
Grand Cabinet! Electric Tun
ing! Marvelous tone! The 
world’s greatest artists are on 
Victor Records.. .and this great 
RCA Victor Radio and Victrola

For iiner radio perfomaance... RCA VictorRadio Ulbės

Attachment make their music 
available to you at all times! 
Take advantage of tins combi- 
nation offer today: RCA Victor 
Radio 97KG, with Victrola At
tachment,$9.00 worth of Victor 
Records of your choice,subscrip- 
tion to the Victor RecordReview 
and membership in new Victor 
Record Sodety — at a saving 
of $11.00. Low down payment, 
easy terms.

ALL THESE FEATURES!
• Improved Electric Tun

ing for 6 ytations
• Handaome Conaole

Grand Cabinet of 
Modern Design

• Magic Eye
• RCA Victor Metai Tubea
• Victrola Button
• “Plug-in” for Victrola

Attachment
• 3-Band Straight-Line

Dial
• Large Dynamic Speaker

• i .

RCA Victor turi automatinį tuning. Jau nereikia ranka sukinėti ir ieš
koti stočių — tik paspausk guzikėlį ir stotis yra. RCA Victor atsižymi ne
paprastu tono švelnu/nu, malonumu ir radio išvaizda elegantiškumu. Pirm 
negu pirksi radio, ateik į mūsų krautuvę ir pažiūrėk RCA Victor Radio ir 
pats įsitikinsi, kad RCA Victor yra vienas geriausių.

RCA Victor turi vėliausios mados visokius įrengimus, kurie labai pa
tobulina radio balsą. Įsigyk šį radio ir tikrai pasidžiaugsi.

dasi atskirų Didž. Britanijos1 vandenpuoliai, garsusis Niagar- - 
Imperijos Dominijų arba kolo-’ra Fiill’s Zambezi upės vanden- 
nijų paviljonai, būtent: Airijos, puolis intt. Čia visa turi dau- 
Australijos, Kanados, Naujosios giau panašumo ne parodai, o tik 
Zelandijos, Rytinės Afrikos, Va- kaž kokiam keistam cirkui ar 
'T—a-Si. TV... teatTUŽ.

VANDENPUOLIS
Visi parodos ribose esantieji 

keliai ir takai, nakties laiku pa
tvinsta apakinančia elektros 
šviesa; o visi medžiai ir alėjos, 

, City Tf Gligiv — tarp Oliuojančių laPU> — su- 
_ ______ (Glasgow Miesto žiba įvairiaspalvėmis elektros
Pašto), Gumos, Miškų, Agrikul- šviesomis. Gražiausią ir įspū- 
tūros ir žuvininkystės paviljo-, dingusią nakties laiku sudaro 
nat Apie šių visų, ypatingai ko-; vaizdą Ilgasis Laiptinis Van- 
lonijų paviljonų turtingumą, į- denpuolis, einąs nuo statoko kal- 
domumą ir įvairumą, - sunku™ ties Centraline paro-
yra suprasti ir įsivaizduoti! Tik dos arta vartais. Prie jų
apie juos visus noro ir trumpai'nemaž Pasideda dar ir didžiuliai 
paminėti, - jau nebėra galimy/įvairiT* fontanai2

bės, nes perdaug vietos laikraš
ty užimtų.

CHEMIJOS PAVILJONAS

Pavilion of Chemistry (Che
mijos Paviljonas), tarpe įvairių 
kitų eksponatų, netikėtai paste-

karinės Afrikos Kolonijų, Pieti
nės Afrikos Unijos, Šiaurinės 
Airijos (Ulsterio), Britų Impe- 
rialės Unijos, Maltos, Indijos, 
Burmos, Ceylono ir kiti. Prie 
šių, dar randasi North Industry 
of Scotland (Šiaurinės Škotijos 
Industrijos) 
Post Office

kurie įvairiaspalvių parodos 
bokšte esančių elektros prožek
torių pagalba, — dar yra paį
vairinami, — įvairiaspalvėmis 
šviesomis kartas nuo karto ap
šviečiami, kas savaime sudaro 
tiesiog pasakišką kokio tai už-

įvairiaspalvėmis

VX10Į/VAiaV^, A1VV1X\VVO,A , A v->.. - . .. T

bėjau tam tikroje kristalinėje! būrto, o tikrumoje, mechaniško 
tankutėje, įleistą vieną sūraus1 Pasaulio grožio vaizdą! Natūra-

I!

__r______ įsileidimą
Tas įvyko pas- naujų valstybių į Uniją ir" 

leidžia visus District of Co
lumbia įstatymus.

Abelnai kalbant, abieji 
būtai turi lygias teises leis
ti įstatymus. Yra keli iš
skyrimai. Pav., visi suma
nymai uždėti taksus turi 
prasidėti Atstovų Bute. 

ĮVientik tas Būtas gali kal- 
! tinti federalius viršininkus 
i ir imti žingsnius prieš 
juos. Jeigu kandidatai į 

Į prezidentus turi lygų skai
čių balsų, tai Atstovų Bū
tas turi teisę balsuoti už 

: vieną iš trijų kandidatų, 
turi aukščiausią 

skaičių balsų elektoriškoje 
kolegijoje, ir išrenka Pre-' 
zidentą.

Be to, kada prezidentas 
paskiria kabineto narius, 
Aukščiausiojo Teisino tei
sėjus, ir kaikuriuos kitus 
valdininkus, vientik Sena
tas gali užgirti ar atmesti

BATCHELDER WHin0HORE COAL GO.

V/e Recommend 
and 

Guarantee
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Atlantiko vandens lašelį, padėtą I pa8a^; par.oda Yra 

I

kopą ir pridėjau prie mažiutėlėš 
jo liunetos (veidrodėlio) savo 
akį. Pradedu žiūrėti. Oi, Viešpa- 

; tie, Tu mano! Koks didelis buvo 
mano nusistebėjimas, kai visą 
tą vandens lašelį, pamačiau į- 
vairių įvairiausiais vandeniniais 
gyvūnėliais, kurių jokia, nors ir 
geriausia žmogaus akis, nieku 
būdu nebegali matyti, pripildy
tą krutantį knibždantį! Vieni tų 
gyvūnėlių yra ilgi; antri trunf- 
pi; treti stori; ketvirti ploni; 
penkti apvali ir tt. ir tt. Vieni 
jų tiesioginiai po vandenį plau
kioja; antri tik šokinėja; treti 
vietoje būdami, įvairiai raitosi; 
ketvirti vos matomai monoloni- 
niai juda ir tt. Vieni iš jų ant
riems yra kiek panašūs: Tačiau 
kiti, — baisiai vieni nuo antrų, 
savo mažyčių kūnelių sudėjime, 
yra skirtingi! Tai yra mažasis, 
— mūsų akimis nematomas pa
saulis! Tai matant, ūmai norė
tųsi sušukti: — “Viešpatie! — 
Kaip begaliniai esi galingas ir 
nuostabūs Tavo darbai, didžia
jame pasauly; tačiau dar esi ga
lingesnis ir nuostabesni Tavo 
darbai, mažame, — nematoma
me pasauly, kurs irgi yra Tavo 
rankų ir išminties darbas!...

Užbaigus apie paviljonus, dar 
prisieina priminti ir kai kurias' 
kitas parodos įvairybes ar įdo-| 
mybes. Taip, pavyzdžiui, Amu-] 
sement Park (Nuostabų Par
kas !), kuriame randasi didžiau
sios įvairenybės, kaip, tai, po 
aukštus kalnus bėgiojantieji su 
pasažieriais traukiniai, žmo
nėms skraidyti rakietos, šiurpu
lingas Indijos Swaraj Machara- 
ja (Laisvės kunigaikščiti) teat
ras, paslaptingi indusų Fakirai 
(Burtininkai), įvairių spalvų

po specijaliu mikroskopu (pa
didinantis stiklas!). Perskaitęs 
paaiškinimą, pasitaisiau mikros-

• ir įvairi dieną; tačiau tam tikra 
žodžio prasme pasakius, — nak
tį yra dar gražesnė ir įvairesnė!

Šią parodą suruošė ir jei lėšas 
paskyrė, Glasgow Miesto Corpo- 
racija, susitarusi su Didž. Brita
nijos vyriausybe, ir jos Domini
jų atatinkamais valdžios orga
nais, ir privatinėmis įvairiomis 
kompanijomis. Visas parodos 
suruošimas ir įtaisymas, kaina
vo netoli 2,000,000 svarų ster
lingų. Parodos laikui pasibai
gus, — Glasgow Miesto Corpo- 

i racija daugumą didžiųjų paro
dos paviljonų bei rūmų, mano 
nuo jų savininkų atpirkti ir vi- 

į suomet parke laikyti žmonėms 
pasižiūrėjimui. Ar jei tai pa
vyks padaryti, — dar nėra ži- 

: noma.
Parodon įėjimo bilietas kai

nuoja 1 šilingą. Nuo 5 d. gegu- 
j žės (parodos atidarymo die
nos), iki 21 d. rugsėjo, parodą 
viso aplankė 9,427,842 žmonės. 
Apskaitliuojama, kad iki pabai- 

' gai, parodos lankytojų skaitlius 
bus pasiekęs 12,000,000, nes ne 
tik iš visos Didž. Britanijos, bet 
ir iš kitų įvairių kraštų įvairaus 
didumo žmonių būriai, skaitlin
gai kiekvieną dieną parodą lan
ko. J. Butkevičius.

(Pabaiga)

i
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LOW DOWN PAYMENT ■.. LIBERAL TRADE-IN!

i

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

Samuel Kaufman, Prezidentas ir Kasininkas
Telefonas LlBėrty 2337

gy

Didž. Britanijos Imperijos, Ir Jos Dominijų Paroda 
Glasgow'e, Škotijoje

(Tęsinys)
TAIKOS PAVILJONAS

Toliau einant įdomus yra; ^įįįkopai''Bažnyčia" ir"Pavil-| 
Peace Pavilion (Taikos Paviljo-: jonas) > taip kaip ir of
nas). Svarbiausias jo ekspona-, (Škotijos Bažnyčia),!
tas, yra gražus Tautų Sąjungos. guvisu menką įgpūdį lankytojui 
Rūmų, Genevoje, Šveicarijoje, tesudaro.„ Jos paviljonas, yra' 
mOdel^:^!P?VL15n!S/JLair2a.-S daugiau panašus į kokį nors 

mažą informacijų biurą, o ne j; 
bažnytinį paviljoną!

Palace of Engineering (Inži- 
nierijos Rūmai), — tai jau tik-; 
rai ir nebejojamai bus vieni iš 
didžiausių visos parodos pasta
tų! Visi juose išstatytieji ekspo
natai, ir pats dirbamojo darbo 

Valstybių procesas, aiškiai parodo, kokią

karą, arba kokį nors konfliktą, 
su visomis savo baisybėmis! E- 
piskopical Church and Pavilion!

savo piešybos eksponatais, pui
kiausiai atvaizduoja kiekvieną

pasiūlytus valdininkus.
Padarytas sutartis su 

svetimomis šalimis, tik Se-i 
natas gali užgirti ar atmes
ti pasiūlytus valdininkus. į

Kada Jung. ... _
Namo Būto civilis atsto- milžinišką pažangą, Didž. Britą-1 
vas apkaltintas, Senatas'ni> inžinerijos srity yra pada-; 
veikia kaipo teismas ir ga
li jį išteisinti ar jeigu ap
kaltintas, tai gali praša
linti 2/3 balsų.

Prezidentas negali paleis- dulkelė, vidurin didelio ežero j- 
ti Kongresą, kaip daroma kritusį, kuriame, tarsi milžmiš- 
Euronos šalvse. Kongresas kame skruzdėlyne, viskas kruta,;

I

riusi! Antrieji savo didumu ir 
I eksponatų skaitlingumu, yra
Palace of Industry (Pramonės 
Rūmai). Įėjus vidun žmogus 
jautiesi taip, kaip kad maža

I

džiosios Britanijos kolonijalis 
kelias), ypatingai nakties laiku, 
— tai jau atrodo tiesiog nuosta
bus dalykas. Mat ta Avenue, ei
na apie ilgą ir siaurą tvenkinį, 
kurio vandeny sudėta tūkstan
čiai kristalinių įvairių spalvų e- 
lektros lempų, kurios nakčiai 
užėjus, visos iš karto esti užde
gamos. Visais tvenkinio pakraš
čiais, vienas palei antrą sustaty
ti fontanai, iš kurių vanduo 
šauna apie 30 pėdų aukštyn ir 
paskiau krinta tvenkinio vidun, 
ir nuo daugybės kristalinių elek
tros lempų, — atrodo, kad visas 
tvenkinys esąs ir iš fontanų 
tryškąs vanduo, — įvairių spal
vų šviesų liepsnomis dega!... 
Dar kas įdomiau, kad ta vande
ny esanti įvairiaspalvė elektros 
šviesa, nuolatiniai ta pati nes
tovi, bet kartas nuo karto auto
matiškai mainosi. Tas sudaro 
tiesiog pasakišką kokio tai šim
to, užburto pasaulio grožio vaiz
dą! Daugumas žmonių sako, kad j 
tokio nuostabiai gražaus mecha-! 
niško, — žmogaus ranka pada
ryto vaizdo, niekur savo gyveni
me nebėra matę!... Apie visą tą 
pasakišką, — galima sakytine 
vandens, bet įvairiaspalvių elek
tros šviesų tvenkinį, nakties lai
ke (mat paroda pastaruoju lai
ku tris vakarus į savaitę, teuž
daroma tik išmušus laikrodžiui

Į

i
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Europoš šalyse. Kongresas kame skruzdėlyne, viskas kruta, 
yra pilnai nepriklausomas juda snabžda dirba. Visi lanky- 
Federalei valdžiai. Tiesa, kune čia nustatę visa ap- 
kad prezidentas sali ant žluretl w Pamatyt1’. ~ irKaa preziaemas gan ĮnVskaudžiai kiefcvienas apsiauna! 
biliau? uždėti veto , bet tas pata
pravedimas pačio sumany- atsitiko: — Bežiūrinėjant galva12 nakties!) žmonės tam
mo vėl. abiejuose namuose 
2/3 balsų priima bilių be 
prezidento užgyrimo.

FLIS

apsisuko, — ir ūmai paAijutad, xkj?6sn_a sėdi’
kad aš suvisu vargšas silpnas ir 
bejėgis čia esąs!... ; ‘

Brittish Colonial Avenue (Ui-

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.
T- • ' • —- T ■ .  ------------ --------------------------------

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Lietuviu Kalbos 

GRAMATIKA 
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

PariŠė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Seniai laukto ji 4ietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatiką skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiausia, gražia tvarka. Viškas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės ženklai, kad kirčiavimu ir baisių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas, žodžiu, tai tinkamiausias 
vadovėlis norintiems geriau pažinti lietuvių kalbą, 
ypač tinkamas lietuvių parapijų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietaiš, patva
riais viršeliais.

kaina i doleris. (Siunčiant paštu $1.15).
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston, Mass.
1 žiūri ir stebisi, negalėdami vaiz
do gražumu atsigerėti!

Visose tos Avenue pusėse, ran-

IJ



, Antradienis, Spalių 18 d., 1938 DARBININKAS 8

Iš Lietuvos
Lietuva Pasigamins Pakan

kamai Cukraus
Į

Į 
I

Kylant krašto ekonomi
nei gerovei, kyla ir cukraus, 
suvartojimas, nes žmonės 
gali geriau maitintis. Šie
met cukraus suvartojimas 
pakilo net 25 procentais. 
Kilo klausimas apie trečio 
cukraus fabriko statybą, 
nes bijoma, kad esamieji 
ties Mariampole ir ties 
Kuršėnais cukraus fabri
kai nepagamins tiek cuk-l 
raus kiek jo suvartojama, i 
Tačiau apskaičiuota, kad i 
ateinantiems metams dar 
pakaks savo cukraus, nes 
yra jo dar didoka atsarga. 
O jeigu po poros metų ke
lių tūkstančių maišų ir 
trūktų, tai dėl to neverta į 
trečiąjį fabriką dėti dide
lius pinigus. Tokiu būdu 
trečio fabriko statymą ati
dedama dviems - trims me
tams, kol žymiau pakils 
cukraus suvartojimas.

Šiemet cukriniai runke
liai užaugo šiek tiek men
kesni ir jų cukringumas 
menkesnis. Jau pradėtas 
cukrinių runkelių kasimas 
ir jų į fabrikus suvežimas. 
Rugsėjo mėnesio pabaigo
je prasidės cukraus gami
nimas.

Per vasarą abudu fabri
kai atremontuoti ir pasi-| 
ruošta naujam darbo sezo
nui. Fabrikai dirba tiktai 
apie tris mėnesius. Ilgiau 
darbą tęsti negalima, nesi

sugestų runkeliai.
Iki šiol fabrikai gamino 

tiktai smulkųjį cukrų, o 
gabalinis cukrus buvo įve
žamas iš užsienio. Šiemet 
Pavenčio fabrike (ties 
Kuršėnais) padaryti įren
gimai ir gabalinio cukraus 
gamybai. Todėl jau atei
nančiais metais neteko įsi
vežti nė gabalinio cukraus.

Lietuvoje Gerokai Didesnis 
Derlius

Dabar Lietuvoje vyksta 
naujo derliaus kūlimas. Vi
sur ūžia motorinės kulia-; 
mosios mašinos, ruošiamos 
talkos, su pabaigtuvėmis,- 
su išgėrimais bei dainomis. 
Smagu ūkininkui, kai jis 
suima gerus savo prakai
tuoto darbo vaisius. O šie
met grūdų ir pašarų. der
lius, gerokai didesnis negu 
buvo pernai.

Lietuvos Bankas įvairiais 
būdais seka ir tiria krašto 
ekonominį gyvenimą, ^an- 
ko korespondentų iš įvai
rių vietų pranešimai rodo, 
kad šiemet visą grūdų der
liai bus didesni ir grūdai 
geresni. Rugių derlius bū
siąs didesnis apie 5 procen
tus, kviečių net 40 procen
tų, miežių 19 proc., žirninių 
javų 32 procentai, avižų 22 
procentai, ir sėmenų 6 pro
centai.

Iš visų javų būsią prikul
ta apie 32.000.000 centne
rių. Tsb.

I

Paminklas Pirmiesiems Žuvusiems Lietuvos Savanoriams
Kaune, Karo Muzijaus lietuviškų kariškų dalių 

sodely, ties Nežinomojo organizatorius. Jis važinė- 
Kareivio kapu,, rugsėjo 7 jo rusu kariuomenės daly- 
d. pašventinti ir atidaryti se, ruošė lietuvių karių su- 
du kuklūs paminklai pir
miesiems žuvusiems sava
noriams kovose už Lietu
vos nepriklausomybę. Pa
minklai — skulptūros vai
zduoja pirmąjį žuvusį ka
reivį Povilą Lukšį ir pir
mąjį karininką Antaną 
Juozapavičių.

Antanas Juozapavičius 
yra Jkilęs iš Biržų apskri
ties. 1915 metais jis buvo 
paimtas į rusų kariuome
nes, tuojau stojo į karo 
mokyklą Maskvoje ir joje 
gavo karininko laipsnį. Ki
lus Rusijoje revoliucijai, 
1917 metais A. Juozapavi
čius buvo uolus ir gabus

sirinkimus, rūpinosi jų iš
skyrimu į atskiras * lietu
viškas dalis. Nors tada dar 
nebuvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybės, bet ka
rininkas A. Juozapavičius, 
jautria lietuviška širdimi 
nujautė, kad artinasi Lie
tuvos išsilaisvinimo valan
da ir kad Laisvę teks gin
klu ginti.

1918 metais A. Juozapa
vičius grįžta į dar vokiečių 
okupuotą Lietuvą ir tuojau 
stojo į valstybės apsaugos 
darbą. Tų metų rudenį, su
sikūrus pirmaj Lietuvos 
vyriausybei, jis buvo pa
skirtas krašto apsaugos

zsskc

Kun. Dr. Juozas Tumas Vaižgantas, vienas

M ALĖTAI

REKOLEKCIJOS

Malėtuose, sekmadienį, rugsė-

Apeliacinių Rūmų proku
roro padėjėjas Nutautas. 
Dabar ši komisija, Minis
tru Tarybos nutarimu, pa-' 
naikinta. Klausimą tiesiog
suręs vidaus reikalų minis- jo 11 dieną buvo Vardo Marijos 
tras SU teisingumo minis- atlaidai, 40 valandų ir trijų die- 
tru, kaip įstatyme numa- nų rekolekcijos. Rekolekcijas 

vedė ir pamokslus sakė J. E. 
.Vyskupas P. Būčys, MIC. Jo 
Ekscelencijos garsių pamokslų 
klausyti tiek žmonių suplaukė 
iš visos apylinkės, kad per vi
sas dienas į didžiausią Malėtų 
bažnyčią, kurią galima pavadin
ti katedra negalėjo žmonės su
tilpti, net ir šventorius buvo pil
nas, ir žmonės apgulę bažnyčią 
klausė pamokslų.

Daugumas ėjo netik išgirsti jo

tyla.

Lietuva Pripažino Italijos 
Imperiją

Atsimename, kad Itali
jos - Abesinijos karo metu 
Tautų Sąjunga paskelbė I- 
talijai ekonomines sankci
jas ir stengėsi visaip truk
dyti Etiopijos (Abesinijos) 
užkariavimą. Tačiau italų pamokslų, bet ir jo paties pama- 
jėga ir ryžtumas paėmė 
viršų: jie užkariavo seną 

j etiopų imperiją. Italų kara
lius priėmė ir Etiopijos im
peratoriaus titulą. Tada 
buvo stengtasi daryti Itali
jos spaudimą, nepripažįs
tant jai Etiopijos užkaria
vimą.

Tačiau Šių metų pavasa- kunigų buvo suvažiavę net 18. 
rį Tautų Sąjunga nuspren- Taipgi su Jo Ekscelencija buvo 
dė, kad Etiopijos užkaria
vimo pripažinimas palieka
mas kiekvienos valstybės 
nuožiūrai. Daugelis Euro
pos valstybių tokį pripaži
nimą jau padarė ankščiau. 
Rugsėjo 7 dieną Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
priėmė naujo Italijos nepa
prasto pasiuntinio ir įga
lioto ministerio skiriamuo
sius raštus. Naujasis italų 

: ministeris prisistatė ir bu- 
jvo priimtas, jau kaipo Ita
lijos karaliaus ir Etiopijos 

; imperatoriaus pasiuntinys.
O todėl laikoma, kad tuo 
būdu Lietuva pripažino I- 
talijos imperiją, kitaip sa
kant, pripažino Etiopijos 
užkariavimą.

—

iš žymiausių Lietuvos rašytojų 
ir veikėjų. Nuo jo mirties š. m. balandžio 29 d. sukako penkeri metai.

7BROCKERT’S ALE

00 Ellsworth St. 
Worcerter, Man.

PHONE
So. Boston

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

•. South Boston

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

Panevėžys

tyti kaipo rytų apeigų ir su bar
zda vyskupo, nes J. E. Vysku
pas P. Būčys dar pirmą sykį pa
sirodė šiame kampelyje, rugsė
jo 12 ir 13 dd. Vyskupas Būčys 
laikė mišias rytų apeigomis. Per 
jo mišias bažnyčia buvo užpil
dyta, net ir galerijos pilnos.

Su dvasine pagelba Malėtų De- 
! kanui M. Lajauskui, iš apylinkės

ministerio adjutantu. Ne- reliui savanorių, P. Lukšys' LietUVOS GvVUiinhlkvstė 
trukus A. Juozapavičiui kelis kartus dalyvavo mū-į CVairi!iaca *
teko vadovauti pirmajam šiuose su raudonarmiečių jKfllCIUOSc
pėstininkų pulkui, kuris žvalgų būriais. 1919 metų 
buvo steigiamas Alytuje, sausio I 
Tam pulkui, labai silpno- žuvo Taučiūnų kaimo lau- 
mis jėgomis, dar besiorga- kuose, ties Kėdainiais. Čia 
nizuojant, teko stoti į ko- įvyko susirėmimas su 100 
vas su besiveržiančiais į žmonių raudonarmiečių 
Lietuvą bolševikų pulkais, žvalgyba, o P. Lukšys tetu- 
Didelei priešo persvarai rėjo vis tiktai pasitraukti, 
spaudžiant, pirmasis pul- bet čia pat krito pirmasis 
kas trumpam laikui turėjo Lietuvos kariuomenės ka- 
apleisti Alytų. Betvarky- reivis savanoris Povilas 
damas pulko pasitrauki- Lukšys. Jo žuvimo vietoje 
mą, 1919 metų vasario 13 
dieną Alytaus tiltu bėjo-į 

(jantį karininką Antaną 
i Juozapavičių pakirto prie-Į 
šo kulkos. A. Juozapavi
čius buvo pirmasis už ne
priklausomybę žuvęs Lie
tuvos jaunutės kariuome
nės karininkas. Ant. Juo
zapavičius palaidotas Aly
taus kapinėse, kur jam pa
statytas gražus pamink
las. Ant. Juozapavičiaus 
vardu pavadintas naujasis 
Alytaus tiltas. Tilte yra į- 
mūrytos metalinės lentos, 
kuriose vaizduojamas pir
mojo karininko žuvimas.

Povilas Lukšys yra kilęs 
iš Kėdainių apskrities, Ka
zokų kaimo. Pradėjęs Kė-

• A • 1

jSJgZįT td t Paskutinieji statistikos8 Steną P.Juuksys duomenyS rodo, kiek dabar 
yra kokių gyvulių ir paukš
čių ir kiek jų buvo pernai. 
Taip, tie skaičiai rodo, kad 
buvo

Arklių 
galvijų 
kiaulių 
avių 
vištų 
žąsų

Kaip matome, 
šiemet gyvulių ir paukščių 
skaičiai visai mažai yra pa
sikeitę. Iš to galima- dary
ti išvadą, kad Lietuvos ū- 
kininkai jau turi pakanka
mu gyvulių ir paukščių 
skaičių, ir* matyti, neturi 
tam sąlygų ir reikalo tą 
skaičių didinti. Tsb.

DIDELIS GAISRAS
Krekenavos miestelyje, 

rugsėjo mėn. 10 d., sudegė 
Alekso Žuko trobesiai, tuo 
se pačiuose namuose buvęs 
nieno nugriebimo punktas 
ir Krekenavos šaulių ug
niagesių motoras, gesini
mo žarnos ir kiti gesinimo

atvykęs ir Tėvas Dvaranauskas, 
MIC., irgi Amerikiečiams gerai 
pažįstamas ir žinomas. Nors 
kunigų daug buvo, bet visiems 
ir darbo užteko, nes daugybė 
žmonių ėjo išpažinčių ir prie Sa
kramentų.

Antradienį, rugsėjo 13 dieną, 
2:00 vai. po pietų J. E. Vysku
pas Būčys, Šaulių salėje turėjo 
paskaitą rusams, temoje: “Kris
tus įsteigė vieną Bažnyčią”. J. 
E. nurodinėjo laiką ir priežas
tis rusų atsiskyrimo nuo Romos 
tikrosios Bažnyčios. Klausytojų 
rusų susirinko apie 500. Iš sykio 
visi klausėsi ramiai, bet paskui 
pradėjo tarp savęs ginčytis; vie
ni sako, kad Vyskupas teisybę 
sako, kiti kad ne. Paskui kele
tas padavė įvairių klausimų, kai 
kurie buvo ir naivi, bet Jo Eks
celencija į visus klausimus aiš- 

I kiai atsakinėjo. Pabaigęs atsa
kinėti, atsisveikinęs su rusais, 
grįžo į bažnyčią dalyvauti miš
paruose. Po mišparų pasakė pas
kutinį pamokslą ir suteikė A- 
paštališkąjį palaiminimą, ir at
sisveikino sn Malėtiškiais.

Eks-Amerikietis.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lvęūs tarp sa-

įrankiai. Nuostoliai dideli, '’ęs. Ka fle užvaldo, to pro- 
Trobesiai buvo apdrausti. ta pražudo.

MALDAKNYGĖS

pastatytas gražus pamink
las. P. Lukšys palaidotas 
Kėdainių kapinėse.

Taigi, dabar, pirmajam 
žuvusiam už Nepriklauso
mybę karininkui Antanui 
Juozapavičiui ir pirmajam 
žuvusiam kareiviui Povilui 
Lukšiui dar pastatyti pa
minklai ir Karo Muzieiuįe. 

Tsb.

1937 m. 1938 m.
549.700

1.1163
1.183.530
1.288.500
2.229.880

852.960

549.620
1.164.130
1.186.610
1.241.170
2.240.070

891.340 
pernai ir

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.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKl, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

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

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 ...................................  90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ............  $1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................  $2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidomis, tikros odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi................................... $3.00
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384

Liudvinavas Panaikinta Pilietybėn Priė
mimo KomisijaPASTATĖ MIRUSIAM 

KLEBONUI PAMINKLĄ 
Buvusiam Liudvinavo na- 

raDiios klebonui, a. a. Jo
nui Puodžiūnui, kuris Liu
dvinavo Daraniia gražiai 
tvarkė net 24 metus, arti- 

. ,mieii ant jo kapo, švento-
dainiuose organizuoti ka- rįuje pastatė gražų Damin- 
rišką dalį, tos srities pir- kla, kuris jau ir pašventin- 
mifoju savanoriu vyko Po- tas. 
vilas Lukšys. Tada jis bu
vo 28 metų amžiaus, maža
mokslis ir mažažemis. Jis 
kartu atsivedė dar penkis — Kalvarijos dvare rugių 
kaimo vyrus savanorius, derlius geras. Iškūlus buvo] ministras "b.‘Giedraitis?o 
P. Lukšys pasižymėjo drą- gautas 17 grūdas. Dėl to nariais teisingumo vicemi- 
sa ir sumanumu. Todėl tuo- daugelis apylinkių ūkinin- nistras A. Drevinskas, Ad- 
jau buvo paskirtas buri-kų perka iš dvaro rugius ministracijos Departmen- 
ninku. Vadovaudamas bū-1 sėklai. . Ito direktorius A. Survila irninku. Vadovaudamas bū-1 sėklai.

Suv. Kalvarija

Kaunas — Pagal veikian
tį laikina Dilietybės įstaty
mą pilietybę suteikia vi
daus reikalu ministras, su
sitaręs su teisingumo mi
nistru. Tačiau, kaip Data- 
riamasis organas, veikė ir 
atskira — pilietybėn Driė- 
mimo komisija, kuria su
darė du Vidaus Reikalų 
Ministeri jos ir du Teisin- 
eumo Ministerijos atsto
vai. Komisijos Dirmininku 

i buvo vidaus reikalų vice-

I

pusi................    -........-......  65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygž, parinktos gražiau

sios maldos, žilkini labai plona popiera, juodi kolenkoro vir- 
ielial________________________ ___________ ____________ $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 žios 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

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 

Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo ' 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo

tum,
Užsakymu* prašome slysti: . r

DARBININKAS i—
366 West Broadway, So. Boston, Mass.




