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Katalikas, kurs neremia 

katallki&kos spaudos, neturi 

teisės vadintis geru Bažny

čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

KIEK KAŠTUOJA VIEN! 
META! TAIKOS

EINA NUO 1915 METŲ TEL.

“New York Times” ido- New Yorko Vyskupas Ragina
±ioap^inaSeXns:: 
tybės ginklavosi tik tada,; rlisdUS
kai ruošėsi karui. Dabar 
visas pasaulis ginkluojasi 
istorijoje negirdėtu skubu
mu ir pasiryžimu. Tačiau 
nėra nė vienos valstybės, 
kuri sakytų, kad ji ruošiasi 
kariauti. Visos atkakliai 
tvirtina, kad ginkluojasi 
tik dėl to, jog nori apsau
goti taiką ir užkirsti kelią 
karui. Vadinasi, visi gin
kluojasi tik dėl taikos mei
lės... Bet ta “taikos meilė” 
žmonijai labai brangiai 
kaštuoja. 1913 m., kai di
džiosios Europos valstybės Ispanijos Nacionalistai

Atgavę Morą De Ebro

vr •

New York, N. Y., lapkri
čio 7 — Vakar visose kata
likų bažnyčiose kunigai 
skaitė J. E. vyskupo S. J. 
Donahue, New Yorko Arki- 
diecezijos administrato
riaus laišfcą į katalikus pi
liečius, kad jie antradienį, 
lapkričio 8 d. balsuotu už 
konstitucijos priedus 1, 4, 
6 ir 8. Keturi paminėti kon
stitucijos priedai yra svar
būs katalikams ir bendrai 
visiems darbininkams.

ruošėsi karui, visame pa
saulyje apsiginklavimui 
buvo išleista tik pustrečio 
milijardo aukso dolerių. Hendaye, Prancūzijos-Is-
Pereitais metais pasaulis oanijos rubežius lapkričio 
apsiginklavimui išleido 18 
milijardų dolerių, atsieit, 
beveik 7 kartus daugiau, u. Nacumabstai jau kelio- 
Ginklavimosi išlaidos ats- <

k-------------- --------- --------------—

kirose valstybėse pereitais Ebro upės, 
metais atrodo šitaip.

Rusija apsiginklavimui 
išleido 5,5 milijardo- dole
rių tų išlaidų kiekvienam 
jos gyventojui teko po 32 
doleriu. Vokietija išleido 
2,6 milijardus dol., Italija 
— 350 milijonų dol., Japo
nija — 370 milijonų dol. 
Bet į tą skaičių neįeina jos 
išlaidos karui Kinijoje. 
Kiekvienas karo mėnuo jai 
kaštuoja per 150 milijonų 
dol. Anglija pernai išleido 
pusantro milijardo dol., 
Prancūzija — 700 milijonų 
dol., o Amerikos Jungtinės 
Valstybės — 550 milijonų 
dol. Visos kitos valstybės 
apsiginklavimui išleido a- 
pie 4,5 milijardus dolerių. 
Tačiau šiemet apsiginkla
vimo išlaidos ------ — _ __ _
šaulyje žymiai padidėjo. jes premjeras Molotoff. Di-

mu, šiais metais jos pa- bininkus - komunistus lai-, 
sieks per 20 milijardų do- kytis vienybėje. Jis taipgi

7 — Praneša, kad Ispanijos 
nacionalistų kariuomenė 
užėmė Morą de Ebro mies-

se vietose esą priėję prie

Ispanijos radikalai sako, 
kad jų kariuomenė Ebro 
uoės pakraščiuose tebesi
laiko stipriai. Jie atnaujin-| 
tomis karo jėgomis sulai-; 
kė nacionalistų briovimasr 
Ebro fronte. Bet naciona
listai sako, kad jiems pavy
ko sulaikyti radikalų puo
limą. Nacionalistai paėmė 
į nelaisvę 700 radikalų ka
reivių. Per 8 dienas abejo
se pusėse žuvo apie 5000 
žmonių.

Sovietai Šaukia: "Vyrai 
Laikykimės"

ciai. Viršuje išŠių dienų Žemaičiai. Viršuje iš kairės'Papilė; Papilėje pastatytas Simanui Daukantui paminklas; Kuršėnų bažnyčia; žemaičių vieš
kelis; Ventos pakrantės; Papilės žemės ūkio kooperatyvo naujieji sandėliai; žemaitiška sėdyba; žemaičių tipai; žemaitės grįžta iš baž
nyčios. . VDV

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIE
TININKAI TRUKŠMAUJA

Geležinkelių Kompanijos 
Nekapos Darbininkams 

Algų
Klaipėda — Panaikinus 

karo stovį, Klaipėdos kraš
to miesteliuose vokietinin
kai ruošia eisenas bei de
monstracijas. Išdaužyti 
kelių lietuviškų mokyklų 
langai, nulaužtas lietuviš
kojo krašto jaunimo orga
nizacijos “Santaros” sim
bolinis ąžuolėlis. Naujai į- 
steigtoji vokiečių organi
zacija “Memeldeutscher 
Kulturverband” baugini
mais telkia narius. Lapkri
čio 5 d. įvyko paskutinis 
penktojo Seimelio posėdis, 
kuris taip pat baigėsi de- 

lerių. Ypač tos išlaidos pa- pareiškė, kad karas jau da-l monstracijomis. Dabar
didintos Anglijoj, Vokieti-bar prasidėjęs. Vengrija smarkiai ruošiamasi nau
joj, Rusijoj ir Amerikoj, būsianti užpulta 1939 m. jojo Seimelio rinkimams. 
Šiemet Amerika apsigin- pavasarį, o Lenki ja tų pa-
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Sovietų Rusijos bolševi
kų vadai, 21 metų komu-’ 
nizmo režimo sukaktuvių 
išvakarėse, šūkiais gąsdina 
pasaulį, kad jie gali ne tik 
vieną užpuoliką, bet du ir 

visame _pa-Įtrįs supliekti. Taip kalbė-

• v

Amerikiečių apskaičiavi- mitrovas atsišaukęs į dar- v • • . A • _ •_ . . • « « • . - •X •

pavasarį, o Lenki ja tų pa-
klavimui jau išleis 1 mili- «¥ me^ rudenį. Vokietija 
jardą 140 milijonų dol., An-
glija 3 milijardus dol., nes Europos valstybes 1940 

m., o 1941 metais Vokieti-

Japonai Laužo Jung. 
Valstybių Sutartį

Bendras Neutralumo Įstaty
mas Pabaltijo Kraštams

Talinas, lapkričio 2 ir 3 
dienomis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atstovai paren
gia bendrą neutralumo į- 
statymą visiems trims kra
štams, kuriuo bus tvarko
mas neutralumo klausi
mas.

Chicago, III. — Stambių- 
iu geležinkelių kompani
jos pranešė Juntr. Valsty
bių vyriausybei, kad jos at
sisako vykdyti nutarimą, 
kuris buvo padarytas pe
reitą pavasarį nukapoti 
darbininkams algas 15 
nuošimčių. Kompanijų už
simojimas nukapoti algas 
būtų iššaukęs streiką. 
Streikas būtų palietęs apie 
milijoną darbininkų.

Valstybės Prezidentas Ap
dovanotas Estijos Ordinu

Skautai Sveikina Užsienio 
Lietuvius

J. E. Kardinolas Mundelein 
Šv. Tėvo Audiencijoje

o 7 — Vakar J. E*. Kardi- t T

Prancūzija — 15 milijardo ja pulsianti sovietų Rusiją, 
dol. Tuo būdu kiekvienam Taigi sovietų vadai šau- 
Europos gyventojui per kia kaip tie žvirbliai: “vy- 
metus tenka apie 180 litų rai laikykimės”, bet kada 
apsiginklavimo išlaidų. Už pamato vanagą, tai visi 

gaminami lenda į krūmus. Taip ir su 
laivai, sovietų Rusija. Ji buvo ir 

lėktuvai, tankai, statomos vra pasižadėjusi ginti ma- 
tvirtovės, gaminama mais- žasias Europos valstybes, 
to atsarga karo metui ir tt. kada Vokietija užpuolė, 

tai sovietai nei piršto nepa- 
Taigi, kaip matyti, tai- judino prieš Vokietiją.

kos apsaugojimas pasau
liui labai brangiai kaštuo-: 
ja. Minėtas laikraštis tvir
tina, kad toks nepaprastas 
ginklavimasis negali pra
eiti be skaudžių pasekmių. 
Arba turi kilti karas, ku
riam .visi tie parengimai ir 
gaminiai bus suvartoti, ar
ba, jei nebus karo, kils la
bai sunkus ir ilgas ekono
minis krizis, kuris palies 
visą pasaulį. Nes apsigin
klavimo reikalams išeikvo
ta didžioji dalis žmonijos 
sutaupų, valstybės labai į- 
siskolinusios, didžiausi fa
brikai dirba tik karo rei
kalams, milijonai žmonių 
stovi po ginklu ir tt. Todėl 
pasauliui gresia didelės ne
laimės.

Taigi sovietų vadai šau-

tuos pinigus 
naujausi ginklai

v •

tai sovietai nei piršto nepa-

Moterų Suvažiavimas

Tokyo, Japonija, lapkri
čio 7 ~ '
smarkiai puola Jung. Vals
tybes už laikymąsi taip va
dinamos Devynių — Jėgų 
sutarties. Japonai būtinai 
pasiryžo tą sutartį sulau
žyti. Jie karą su Kinija va
dina apsiginimo karas. Va
dinasi, Japonija kariauja 
su Kinija ne kaipo užpuoli
ke, bet apsigvnimo tikslais. 
Žinoma, iš tokios Japonijos 
politikos pasaulis juokiasi, 
nes žino, kad Japonija už
puolė Kiniją. Bet pagal De
vynių Jėim buvo susitarta, 
kad Japonija pripažins ir 
gerbs Kinijos nepriklauso
mybę. Jung. Valstybės yra 
viena iš devynių pasirašiu
sių tą taip vadinamą Devy
nių Jėgų pakta.

Japonų laikraštis

Kaunas, — Lapkričio 3 d. 
atvyko estų generolas Jon- 
sonas ir įteikė prezidentui 
A. Smetonai Estijos Balto
sios žvaigždės ordeną — 
grandinę.

Audra Šventojoj Padarė 
20,000 Lt Nuostolių

te aunas, lapkričio 1 d.— 
Skautų vadų suvažiavimas 
broliškai sveikina užsienio 
lietuvius ir užsienio lietu
vių skautus.

Lawrence, Mass. — Sek
madienį, lapkričio 6 d., Šv. 
Pranciškaus par. svetainė
je įvyko ALRK Moterų Są
jungos apskričio suvažia
vimas. Dalyvavo iš 6 kuopų 
atstovės. Suvažiavimo pre
zidiumą sudarė šios Sajun- 
gietės: Vedėja — V. Liut- Japonai vis dar laimi Ki-
ikienė, pagelb. — P. Ado- nijoj, nors Kinija gavo pa- 
maitienė, rašt. — L. Ven- gelbos iš Rusijos, 
čienė.

Sąjungietės padarė daug Valstybių ir Japonijos gali 
gražių nutarimų. Nutarė,kilti smarkesnis susikirti- 
dalyvauti išdirbinių paro-'mas.
doje. . | Vokietijos diktatoriaus

Apskričio valdybon iš- Hitlerio spauda taip pat a- 
rinktos visos tos pačios takuoja Jung. Valstybes ir

L. Ven- gelbos iš Rusi jos.
Spė jama, kad tarp Jung.

— Netrukus numatomas 
paskirti karo atstovas Lie
tuvai iš Vokietijos, kuris 
reziduosiąs Kaune. Juo mi
nimas nesenai lankęsis 
Kaune vokiečių armijos 
pulkininkas Justas.
— Į Klaipėdą atvežama 

daug Sovietų Rusijos miš- 
mas statomiems molams ko, kuris apdirbamas vie- 
kalti polius. Taip pat iš-tos lentpiūvėse ir toliau 
laužta keletas polių. Nuos- parduodamas į užsienius, 
tolių padaryta apie 20.000; — Buvęs Rusijos kuni- 
litų. VDV Raikštis Mykolas Trubec-

Spalių 15 d. apie 14 vai. 
Šventosios uoste audra nu
vertė nuo molo vieną po- 
liakalį, guris buvo vartoja

Kun. J. Breivos, Kirdeikių 
Klebono Jubiliejus

Kun. J. Breiva, Kirdeikių 
parapijos klebonas šiomis 
dienomis švenčia savo vi
suomeninės veiklos 20 me
tų sukaktuves. Kun. J. 
Breiva yra persikėlęs iš 
Vilnijos, suorganizavęs ir 
parapiją, kurioje klebo- 
įsteigęs i naują Kirdeikių
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kojis gavo Lietuvos piliety
bę, nes įrodė, kad jis yra 
kilęs iš Lietuvos kunigaik
ščių giminės ir turįs ryšių 
su lietuvių tauta. Iki šicl 
M. Trubeckojis gyveno už
sienyje su Nanseno pasu 
(be tikros pilietybės).

Parašė Kristui Karaliui 
Himnų

čio 7 ______________
nolas Mundelein buvo Šv. 
Tėvo, Popiežiaus Pijaus XI 
audiencijoje. Kalbėjosi a- 
pie 45 minutes. Po to Jo 
Eminencija Kardinolas užėmė jai pripažintas Če- 
Mundelein buvo nuvykęs į koslovakijos teritorijas. 
Sistinę koplyčią, o iš ten; Vengrija gavo 4,875 ketvir- 
Vatikano automobiliu nu- tainių mylių plotą.
vyko į Šv. Petro Katedrą ir: 
dalyvavo vienuolės a. a J 
Maria Rossello beatifikavi- 
mo ceremonijose, kurioms 
vadovavo pats Šv. Tėvas.

Anglų spauda rašo, kad 
J. E. Kardinolas Mundelein 
kalbėjosi su Šv. Tėvu apie 
sudarymą konkordato su 
Jung. Valstybėmis.

Lapkričio 13 d. Šv. Tėvas 
beatifikuos vienuolę moti
ną Prancišką Ksavera Ca- 
brinį, Švč. Širdies Misijo- 
nierių Seserų kongregaci
jos įsteigėją.

Lapkričio 20 d. — motiną 
Mariją Dominiką Mazza- 
rello, kuri buvo viena įstei
gėjų Šv. Jono Bosko Mari-j --------------
SigėSSerų Au5dijieeių į i "Darbininko" Metinis Balius 

Šv. Tėvas bus atlikęs 502 
beatifikacijų ceremonijas' 
ir 34 kanonizacijas. Taigi1 
šis mėnuo yra istorinis po
piežiavimo mėnuo.

žinias Teritorijas
Budapeštas, lapkričio 7— 

Vengrijos kariuomenė jau ' V — — •• • V • i X.

• vr

ADF. Prezidentas Už Taikų

VVashington, D. C. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
pirmininkas William Green 
parašė straipsnį žurnale 

, “American Federationist”, 
kuriame jis reiškia pagei
davimą, kad Federacija su
sitaikintų su CIO, nes ne
sant vienybės darbininkai 
skaudžiai nukenčia. Darbi
ninkai seniai laukia, kad 
didžių jų darbininkų orga
nizacijų vadai suprastų 
vienybės galybę.

Puikiai Pavyko

Prez. Roosevelt Ragina 
Balsuoti Už Naujos Dalybos 

Šalininkus

Pereitą ketvirtadienį, lap
kričio 3 d. “Darbininko” 
salėje įvyko “Darbininko” 
metinio baliaus komisijų 
skaitlingas susirinkimas, 
kuriame iš raportų paaiš
kėjo, kad šis balius davė 
gryno pelno $687.23.

Ištikrųjų, reikia pripa
žinti, kad komisijos, kurios 
buvo apsiėmusios darbuo
tis, gražiai ir nuoširdžiai 
pasidarbavo. Visiems ir vi
soms pasidarbavusiems 
nuoširdžiai dėkuojame.

Baliaus komisijų susirin
kimas praėjo pakilusioje 
nuotaikoje ir pasižadėji
mu ir ateityje pasidarbuo
ti “Darbininko” naudai. 
Tai gražus ir pavyzdingas 
lietuvių katalikų, laikraš
čio “Darbininko” rėmėjų ir 
prietelių darbas.

Hyde Park, N. Y. —Prieš 
pat rinkimus prez. Roose
velt pasakė kalbą per radio. 
Jis ragino piliečius balsuo
ti už demokratų kandida 
tus, ypač už tuos, kurie re 
mia Naująja Dalybą. Pre
zidentas ypatingą dėmesį 
kreipė į New Yorko vals
tybės rinkimus ir pasisakė: 
už dabartinį gubernatorių; 
Lehman ir kitus Demokra- 

i tų partijos kandidatus. Jis 
• __ • • * • V f • >. ..............Į 

I

; Kaunas — Muzikas K.
1 — i sukomponavoSąjungietės, kurios gražiai Angliją, kad jos būk kaudamas / pasižymi savoj Kąveckas * _ r__ ?_____

himną Kristaus Karaliaus taipgi pasisakė ir už kitų 
garbei, žodžiai K. Inčiūros. valstybių demokratus.

darbavosi. Suvažiavimas šiaši karui. Tačiau 
XX. praėjo gražioje nuotaikoje. įrodymų neturi.

Visuomenine ir kultūrine 
veikla.



Antradienis, Lapkričio 8,1938

Mirė ’ <
iS^ ’^kšiikalS: feuvos paveikslų vakarą

^VIETINES ŽINIOS
veikslus rodys filmininkas 
J. Janush, Jf., iš Hartford, 
Conn. Vietiniai kunigai tą

GRABORIAI

Aleksandras Aukštikalnis, 
73 metų, savo namuose, 
138 Silver St. Jis paėjo iš 
Vabalninku parapijos. A-i 
menkoje pragyveno 45 
metus. Paliko žmoną Tofi-| 
lę (Vinčiūnaitę) ir du sū
riu. Laidojamas lapkričio 9' 
d., 9 vai. r., su mišiomis, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, 
Šv. Benedikto kapuos*.
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garsino bažnyčioje. Jie 
aiškino, kad vakaro pelnas 

Į eis parapijos tvorų ir namų 
pataisų fondan. Audra pa
darė daug žalos. Jie ragino 

j parapijiečius atsilankyti 
minėtan gražian parengi
mam

___
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Lapkr. 6 d., kun. dr. Juo
zapas Pauliukonis, MIC. 
padėjo kunigams darbuo
tis Šv. Petro par. bažny
čioje. Jis laikė Šv. mišias 
Lietuvos Dukterų draugi
jos intencijai ir pasakė į- 
SDŪdingą pamokslą apie 
katalikišką veikimą. Jis 
dalyvavo minėtos draugi
jos Jubiliejaus vakarienė
je, atstovaudamas Maria
napolio Kolegiją. Pirma
dienio rytą jis su kun. K. 
Urbonavičių grįžo kolegi- 
jon mokytojauti.

Lapkr. 8 d., 7:30 vai. vak. 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., įvyks Lietuvos Dukte
rų draugijos susirinkimas.

Lapkr. 10 d., 7:30 vai. v., 
bažnytinėje salėje, W. 5th 
St., bus paveikslų vakaras 
iš Lietuvos. Spalvuotus

So. Boston — Sekmadie
nį, lapkričio 13 d., 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje svetai
nėje, W. Fifth St. įvyks 
Blaivininkų 49 kp. vakaras. 
Rodys paveikslus apie 
gamtos grožybes kleb. kun. 
P. Strakauskas. Įžanga 35 
centai, vaikams 10c.

Krikštai

Lietuvos Jubiliejaus pa-!
DAKTARAI

Lapkr. 5 d., tapo pakrikš
tyta duktė Jono - Onos 
(Sandaitės) Urbonų var
dais Ona - Elzbieta. Kūmai 
buvo Petras Urbonas ir O- 
na Jociūtė.

Lapkr. 6 d., tapo pakrik
štyta duktė Stanislovo - 
Suzanos (Žarkauskaitės) 
Bernotų, vardu Suzana. 
Kūmai buvo Juozapas Mi
liauskas ir Marė Migne- 
ault.

Šią pačią dieną tapo pa
krikštyta Birutė - Apoloni
ja Mykolo - Pranciškos 
(Končiūtės) Grilevičių. 
Krikštatėviais buvo Ro- 
maldas Račiauskas ir Apo- 
lionija Kapustaitė.

l 
t

Rengia Blaivininkų 49-ta Kuopa
LAPKRIČIO-Nov. 13, 1938

Šv. Petro par. salėje ant 5-tos gatvės, So. Bostone.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. Vaikams 10c.

Kun. Pr. V. Strakauskas pereitą vasarą buvo iš
važiavęs į Alaską ir kitas šalis ir bevažinėdamas 
nuėmė labai daug gražių gamtos paveikslų, kurie 
nustebins visus atsilankiusius. Taigi, nepraleiskite 
progos, visi ateikite ir pilniausiai būsite patenkinti 
Laukiame kaip senų taip ir jaunų.

\--------------------------------------------------- z

Grįžo Iš Netvarko
Pirmadienio rytą grįžo iš 

Newarko pp. J. Kumpa ir 
A. F. Kneižys, kur sekma
dienio vakare parapijos fė- 
ruose pasakė kalbeles lie
tuviams katalikams darbi
ninkams. Ragino visus pri
klausyti prie LDS (Lietu
vių Darbininkų Sąjungos) 
ir skaityti laikraštį “Dar
bininką’’, kuris ir dabar 
turi nemažai skaitytojų to
je kolonijoje.

Įžanginę kalbelę pasakė 
vietinis klebonas kun. I.

tuziastinga. Kalbėtojai la
bai gražiai įvertino draugi
jos darbuotę per 35 metus 
katalikybės, labdarybės ir 
lietuvybės darbe.

Draugijai palinkėta gy
vuoti ilgus metus. Rap.

Lietuvių Masinis Politinis 
Susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 6 
d., 2 vai. po pietų įvyko 
Lietuvių Demokratų masi
nis susirinkimas, kurį su
ruošė Lietuvių politinis 
klubas. Susirinkimas ture-

irius p. Saltonstall 
nei viename 

susirinkime ir nė
jo nėr lietuvių radio.

Reikia stebėtis, kad kai- 
kurie lietuviai respubliko
nai kalbėtojai savo politi
nėse kalbose griebiasi 
Šventojo Rašto žodžių ir 
Katalikų Bažnyčios Vadų 
Dareiškimų, kurių ’ patys 
sau netaiko savo viešame 
ir privačiame gyvenime. 
Šventojo Rašto žodžiai ir 
Katalikų Bažnyčios Vadų 
pareiškimai privalomi ne 
tik demokratams, bet ir 
respublikonams ir visiems 
kitiems.

Lietuviai, piliečiai! Šian
dien balsavimo diena (lap
kričio 8). Balsuokite visi, 
kurie turite teisę balsuoti. 
Kadangi lietuviai yra visi 
darbininkai, tai ir balsuo
kite už tuos kandidatus į 
valdiškas vietas, kurie yra 
artimi ir palankūs darbi
ninkų reikalams, darbinin
kų organizacijoms. Darbi
ninkai patys peržiūrėkite 
vienos ir kitos partijos 
programą ir jas palyginki
te, kuri yra artimesnė dar
bininkams. Prisiklausėte 
kalbų ir pranešimų.

Visiems aišku, kad parti
ni] kandidatai visų pažadų 
negalės išpildyti, bet lai 
išpildo nors dalį <r tai bus 
gerai: Balsuokime ir di- 
džiuokimės, kad turime 
teisę ir laisvę balsuoti.

Darbininkas Pilietis.

jis vaidintas lietuviams ar 
svetimtaučiams? Lietuvių 
parapijos choras, kuris tu
rėtų skiepyti jaunose A- 
merikos lietuvių širdyse 
lietuvybės daigus, pats 
pradčjo juos naikinti, p. 
“Buvęs” teisina, kad me
nąs nežiūrįs tautybės — 
netiesa. Kiekviena tauta 
turi savo originalų meną, 
menas yra atskirų tautų 
sukurtas. Galima kitų tau
tų veikalus, mužiką paro
dyti lietuviškoje scenoje, 
kad lietuviai galėtų sveti
mąjį veikalą palyginti su 
savuoju, bet tai nebus mū
sų tautos menas. Ir sveti
mą vaidinant reiktų varto
ti sava kalba, juk tokiais 
parengimais kovojame su 
nutautėjimu.

Jau, rodos, reiktų supras
ti vadams, kad kai nekal
bės lietuviškai, tai nebus 
reikalingos nei lietuvių pa
rapijos, nei pagaliau lietu
viški Dvasios Vadai. Taigi 
nemanyčiau, kad patys tu
rime kasti t sau kapą tuo- 

, jau, kada dar galima gy
venti.

Pats veikalas suvaidintas 
neblogai, p. muziką Jušką 

i galime nuoširdžiai pagirti, 
i choras puikus ir palinkėti, 

kad ateityj suvaidintų vei- 
: kalų lietuvių kalba.

B. Laučka.
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Šliūbai Padėka

n—r
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. 
TeL COLumbia 2637.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

TeL ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
«

r

Lietuvis Dantistas
1L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, M aks. "■

TEL.. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
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)

P ! t

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Pagerbė Adv. Cūnį

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU vargoninko, kuris 

moka vesti ir tvarkyti chorą, 
ruošti įvairius parapijos paren
gimus su klebono pritarimu. Al
ga priklausys nuo parodytos vei
klos ir ištikimybės savo virši
ninkui. Turi būti praktikuojan
tis katalikas. Atsišaukite: Rev. 
I. Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark, N. J. (15-18)

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”. (11-15)

■1 ' ' ■ .................................

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUSKA8
Registruotas Vaistininkas

Mūsų vaistinėje galima gauti
Visokių lietuviškų.žolių vaistų

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

NaSdetama* vitam* pataelyja aaa 114? aafą

' ■ .......—-------- ■" --

Lapkričio 6 d., Lietuvių 
salėje, įvyko jaukus šeimy
niškas bankietas pagerbi
mui adv. Juozo Cūnio, kai- 
do pirmo lietuvio Bostone 
gavusio žymesnę valdišką 
vietą asistant District At- 
torney of Suffolk County. 
Pagerbimą suruošė South 
Bostono lietuvių Piliečių 
Draugija, kurios narys yra 
ir adv. Cūnys. Rengimo 
Komisijai vadovavo ir pro
gramą vedė Dr. A. L. Ka
počius. Dalyvavo per 200 
žmonių, daugiausia profe
sionalai, biznieriai, ne tik 
vietiniai, bet ir iš kitų ko
lonijų. Bankietą pradėjo 
Piliečių d-jos pirm. A. Ber
notas. Kalbėjo apie keles- 
dešimts žymesniu žmonių. 
Visi ne tik komplimentavo 
adv. J. Cūnį, bet reiškė pa
dėką Dist. Atty William J. 
Foley, už paskyrimą adv. 
Cūnio į minėtą vietą, kas 
yra lig simboliniu įvertini
mu visų lietuvių. Distct. A- 
tty Foley savo kalboje pa
reiškė, kad jis lietuvius ge
rai pažįsta net nuo tų lai
kų, kada jie vestuvėse lėk
štes daužydavo. Taip pat 
pareiškė, kad adv. Cūnys 
“lipsiąs” ir aukščiau. Ponia 
Foley prisiminė apie ponią 
Cūnienę ir įvertino jos pa
sišventimą balsavimo lai
ke. Visi garbės svečiai su
tikti ir pagerbti entuzias
tingai. Daug entuziazmo 
sukėlė ir D-ro Jakimavi
čiaus atsilankymas. Adv. 
Cūnys ir p. Cūnienė savo 
kalbose reiškė širdingas 
padėkas už tokį jų pager
bimą. Reikia pasidžiaugti, 
kad beveik visi čia gimę ir 
augę profesionalai be ang
lu kalbos prakalbėles pasa
kė lietuviškai, o tuom tar
pu kaikurie ateiviai nemo
kėdami ?erai anglų kalbos 
bandė kalbėti angliškai. 
Vienas net bandė sakyti a- 
nekdotus, bet iš jų tik jis 
vienas juokėsi, nes kiti ne
suprato ką jis sako: Dainų 
programą išpildė šešios Bi
rutės. Abelnai nuotaika bu
vo jauki. Buvęs.

Kelmelis, o kalbėtojus per- Kiuoas. pusinnKimas ture- 
statė p. Gvaizdaitis, LDS į° Įvykti So Bostono High 
14 kp. pirmininkas. Išpla-I School auditorijoj, bet per 
tinta brošiūrėlė: “Spauda k aidą auditorija nebuvo 
XX Amžiaus Idėjų Kovo-atidaryta, tai.lietuvių mi- 
se”.

Newarko kolonijos lietu
viai darbininkai tariasi su
rengti prakalbas ateityje. 
Kadangi į tas prakalbas 
buvo atvykęs p. Kaūklyš iš 
Kearny, N. J., tai abiejų 
kolonijų veikėjai tarėsi 
rengti prakalbas. Prakal
bose dalyvavo įžymi artis
tė - dainininkė p. Jonė Žu-j 
kauskaitė. kuri perdavė sa-i. x . 
vo sveikinimus ir linkėji-lbmtautis, kūno pavardes

j nia, vadovaujant Stepono 
Dariaus Posto benui, nu- 
maršavo į Municipal Buil
ding svetainę. Svetainė bu
vo pilna žmonių. Kalbas 
Dasakė adY. A. Mileris iš 
Worcester, adv. F. Bago- 
čius, kongresmanas p. J. 
McCormack, Demokratų 
partijos kandidatas į gu
bernatorius p. James M. 
Curley ir dar vienas sve-

Lapkr. 5 d., Morton J. Ke
lly apsivedė su Eleonora 
Barysaite, gyv. 148 D. St., 
So. Bostone. Liudijo Povi
las Newmanas ir Marė Ba- 
nnister. Jaunavedžiai gy
vens Little Neck, N. Y.

Tą pačią dieną apsivedė 
Mykolas Baškevičius su 
Pranciška Mastauskaite, 
gyv. 86 Fuller SL, Dorches
ter. Liudytojais užsirašė 
Antanas Ramanauskas ir 
Alena Lauraitė.
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"MIKADO” AIDŲ 
AIDAI

mus Bostoniečiams, 
pažįstamiems.

savo

Moterų Draugijos Jubilie
jaus Balius

neteko nugirsti. Progra 
mos vedėjų buvo adv. K. 
Kalinauskas.

Grojo Stepono Dariaus 
Posto benas. Dainavo ir šo
ko vaikučių grupė, p. O. I- 
vaškienei vadovaujant. 
Taipgi šoko mažos trys se
sutės Petrusevičiūtės. Rap.Sekmadienį, lapkričio 6 

d. vakare, parapijos sve
tainėje įvyko Lietuvos 
Dukterų draugijos po glo
ba Motinos Švč. 35 metų 
p-vvavimo sukakties proga 
Jubiliejinis bankietas. Da
lyvavo ir kalbas pasakė iš 
dvasiškių: kun. P. Virmau
skis, kun. K. Urbonana- 
vičius, kun. P. Juškaitis, 
kun. Pauliukonis, MIC. ir 
kun. P. Strakauskas. Prog
ramos vedėju buvo kun. K. 
Jenkus.

Iš pasaųlionių kalbėjo 
Dr. P. Jakimavičius, adv. 
K. Kalinausskas ir p. I. 
Marksienė, draugijos pir
mininkė per 10 metų. Dai
nų, deklamacijų ir sveiki
nimu programą išpildė vai
keliai, n. Onai Ivaškienei 
vadovaujant.

Bankiete dalyvavo daug 
žmonių. Nuotaika buvo en-'publikonu kandidatas į gu-

Lietuviai Politikuoja
Šių metų rinkimų kam

panijoje labai aktyviai pa
sirodė lietuviai, kuriems 
vadovaują p. Jack Shar
key, buvęs pasaulinio bok
so čempijonas. Lietuviai 
demokratai suruošė Mas
sachusetts vaistytoje lie
tuvių kolonijose masinius 
susirinkimus, kuriuose 
kalbėjo įžymūs kalbėtojai. 
Kaikuriose kolonijose da- 
lvvavo ir kalbėjo Demokra
tų partijos kandidatas į gu
bernatorius p. James M. 
Curley.

Yra lietuvių ir respubli
konų, kuriems šių rinkimų 
kampanijoje vadovauja 
adv. Šalnos. Bet pats res-

I

AMERIKOS LĘGIJONIERIAI
Stepono Dariaus Postas, ^o. 317, Visus Nuoširdžiai 

Kviečia Atsilankyti į Jų 3-čią Metinį

MILITARĮ BALIŲ
Lapkričio-Nov. 11,1?3|, į V< Vak.

E ir Silver Sts. - LIETUVIŲ SALĖJE - So. Boston.

l! Gros Gera Orkestrą. Viši kviečiami kūosValtlin- I
| .Oil& •••;:■ j - I

j giausiai atsilankyti.įr paremti šįparęngį/pą. J

Pasinaudodamas redak
cijos duota teise, noriu pa
sisakyti dėl tijpusios ko
respondencijos “Mikado” 
Aidai, ‘Darbininke’ No. 82.

Korespondentas “Buvęs” 
rašo, jog pavykusi ir susi
laukusi didžiausio pasise
kimo, net virš tūkstančio 
žiūrovų susilaukė. Džiugu, 
kad rado tokio pritarimo, 
bet drauge ir liūdna, nes 
tas parengimas buvo ruo
šiamas lietuviams, o ne ja
ponų ar kitų tautų pasige
rėjimui anglų kalba. Tiesa, 
butą ir japonų.

p. “Buvęs” nori pateisin
ti rengėjų elgesį ir įrodyti, 
kad pasielgė teisingai. Žį- 
noma, ypatingo blogo nė
ra, bet jokiu būdu negalių 
sutikti su nauja mintimi, 
jog jei lietuviai darys savo 
parengimus lietuvių kalba, 
jie bus nekultūringais kitų 
akyse. Neaišku, ar kores
pondentas galvoja taip, 
jog lietuvių kaitra yra 
“chamų kalba?” Mano ma
nymu, mes galėtume tik 
džiaugtis ir didžiuotis, kad 
ir mūsų maža saujelė, bet 
nenorime nutautėti ir todėl 
pas mus viskas lietuviškai. 
Kai dabar spaudoje, susi
rinkimuose kovojama su 
nutautėjimu, tai tokiais 
vaidinimais padedame mū
sų jaunimui nutautėti. 
Klausimas ar tas veikalas 
buvo vaidinamas biznio ar 

kultūriniais tikslais? Kuo 
, skiriasi tas parengimas 
į Įiuo angliškųjų, kupų gali 
į latytį kiekviename •> teat
re ? Atsakymas nieku. Kam 

e

Spalių 3 d. mirė Povilas 
Žukauskas. Paliko didelia
me nuliūdime velionio žmo
na p. Stanislava Žukaus
kienė ir trys sūnūs ir dvi 
dukteri. Velionis palaido
tas iškilmingai. Velionio 
žmona ir šeima reiškia 
nuoširdžią padėką kleb. 
kun. P. Virmauskiui ir kun. 
K. Urbonavičiui už dvasinį 
patarnavimą; Šv. Jono, Šv. 
Kazimiero draugijom ir Pi
liečių klubui už paskutinį 
patarnavimą, ir visiems 
giminėms ir pažįstamiems, 
už dvasinius bukietus (šv. 
mišias) ir gėles, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvė
se, ir visiems, kurie pareiš
kė mums nuliūdusiems už
uojautą.

Nuliūdę
S. Žukauskienė,

Dukterys: Ona Anderson, 
Alena; Sūnūs: — Benedik

tas, Vladas ir Petras.

Dirbtinė Pabaisa Gąsdino 
Žmones

Neseniai Hokkaidos salos 
gyventojai (Japonijoj) tu
rėjo nemaža baimės. Neto
liese minėtos salos ėmė 
dažnai rodytis didžiulė pa
baisa, kuri užpuldavusi 
netgi žvejų laivus. Iš pra
džių netikėta žvejų tvirti
nimams. Bet paskiau, kai 
laikraštininkams pasisek
davo nufotografuoti tą pa
baisą, kurios nuotraukas 
spausdino laikraščiai, tai 
jau gyventojuose kilo di
džiausias nerimas. Imta 
reikalauti, kad vietinė val
džia kaip nors tą^ pabaisą 
pašalintų. Vietine valdžia 
kartą išsiuntė gerai aprū
pintą pavandeninių laivų 
ekspediciją pabaisos me
džioti. Pagaliau, ekspedici
ja pamatė pabaisą. Įtempi
mas didžiausias. Bet kaip 
nusistebėta, kai patirta, 
kad tojf pabaisa buvo pa
daryta iš gumos.

ivo pa-_ JHHM
paaiškėjo! kad tąi buvusi 
visai nekalta studentų iš
daiga, kuri tačiau sukėlė 
gyventojuose nemaža ne- 
rįĮno.

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

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus. 

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos
TURI 25 METŲ PATYRIMU.

324 E SU So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

PechelIShoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim pnilnj Me
todo nuo Reumatizmo, 
kuri noriai pasiųsime 
koinam Šio laikra&fo 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit kan- 
tStl kožnoje oro per
mainoj, ital jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo Llm-piją Metodą, 

tams.
Mes noriai pasiųsim joms PILNĄ 

Paišeli. 7 dienoms DYKAI I8BAN- 
DYYMUI, Ir jeigu noksite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaSCOS. Mes kviečiame jus naudot! tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i <
R08FE PRODUCT8 CO. DepL N-9 

2708 W. FarveU Are. Chicago, 11L

i



Antradienis, Lapkričio 8,1938

Iš Mūsų-Veikimo Centro
(ALRK Federacija, 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.)

Planuojamas Šaukti Tarybos 
Suvažiavimas Budėkime

_______ lai- 
nos klausimus ir nustatyti kais, kuomet lietuviams 
ateities veikimo gaires, šių katalikams ypatingai yra 
metų gruodžio mėnesio laba-i svarbu būti gerai or- 
pradžioj bus sušaukta A.L. ganizuotais. Ne tuščiai 
R.K. Federacijos Tarybos mūsų vadai per spaudą ir 
suvažiavimas. Nei diena gyvu žodžiu ragina stiprin- 
nei vieta suvažiavimui dar mūsų veikimo centrą — 
nenustatyta. Bus paskelb- ;A.L.R.K. Federaciją. Mes 
ta spaudoj. Tuo tarpu gali-;daug turime darbų, 

—x... j atskirai 
jų neįveiksime.

katali- 
veikimo, 

be kovos su mūsų idėjos 
, Lietuva, kurią 

mylime ir kuriai tiek daug 
dirbome ir aukojome, mū
sų pagalbos laukia. Jai su
sidaro rimto pavojaus ir iš 
Rytų ir iš Vakarų krašto. 
Turime būti stipriai susi
organizavę ir gerai prisi
rengę reikale teikti mora
linę ir medžiaginę paramą. 
Prisirengkime tuoj, kad 
galėtume atėjus reikalui, 
tarti savo žodį, stoti į pa
galbą. Pagaliau, jau dabar 
reiktų šaukti gausingi ma
siniai susirinkimai, kad 
griežtai užprotestuoti prieš 
vokiečių nacių varomą 
šlykščią propagandą, nu
kreiptą prieš mūsų tautą, 
prieš pasikėsinimus atplėš
ti nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą. Reikia tarti griež
tas žodis ir prieš lenkus, 
kurie baigia smaugti lietu
vių veikimą Vilniaus kraš
te ir, be to, stato neturin-i 
čius jokio pagrindo reika
lavimus suteikti Lietuvos 
lenkams daugiau laisvės. 
Kadangi Lietuvos lenkai 
turi tiek laisvės, kiek visi 
kiti piliečiai, dėl to tie rei
kalavimai yra niekas dau
giau, kaip tik provokacija, 
kuri šiuo momentu yra pa
vojinga. Tad, budėkime ir 
rengkimės!

Kad aptarti svarbius die-

ma pasakyti, kad suvažia-Į ruPesc,ų, 
vę Tarybos nariai svars- veikdami 
tys: moralinės ir medžiagi-• ® ® vietos reikalų: 
nės paramos teikimas Lie- kiško ir tautiško 
tuvai; praplėtimas Vilniaus! I“*.'*”* 
vadavimo darbų išeivijoje;;Pr|esais, 
mūsų tampresnio susior-į 
ganizavimo reikalai; jau-; 
nimo klausimas; mūsų tau
tos reikalai sąryšyje su 
naujais įvykiais Europoje; 
nustatymas laiko, vietos ir 

“programos Federacijos 
kongresui, kuris įvyks 
1939 m. rudenį; Nevv Yorko 
Pasaulinės Parodos reika
lai.

Federacijos apskričiai, 
skyriai ir paskiri veikėjai 
prašomi šiais klausimais 
išsitarti ir savo nusistaty
mą prisiųsti Federacijos 
sekretorijatui, kuris visus i 
sumanymus priduos Tary
bos suvažiavimui.
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Metiniai Susirinkimai

Gyvename tokiais

kime, kad tinkamai panau
doti metinius draugijų su
sirinkimus katalikiškojo 
veikimo stiprinimui.

DARBININKAS

VDV.Žemaičių krašto vieškeliai.

Paplito Kojinių Gamyba

Lietuvos Darbininkai Prašo

Iš Krikščionių Darbininkų 
Suvažiavimo

Kaunas — Spalių 8 ir 9 
d.d., šeštadienį ir sekma
dienį Kaune buvo Krikš
čionių Darbininkų S-gos 
skyrių atstovų suvažiavi
mas. Suvažiavimą Marijo
nų salėje atidarė S-gos pir
mininkas prof. Pr. Dovy
daitis.

Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo išrinkti: Dr. Dielinin-

v •

laitis prisiminti ir pagerbti bonui bus atmintina, kad pasise- 
atsistojant. Kartu tuo bū- kė tokią puikią kleboniją pasta- 
du pagerbti ir visi miru
sieji krikšč. darbininkai.

Mandatų k-jos praneši
mu, suvažiavime dalyvavo 
30 skyrių 101 atstovas ir 
381 registruotas svečias, 

i Visų suvažiavimų dalyvių 
netalpino Ateitininkų salė. 
Nusiskųsta, kad iš kaiku- 
rių vietų (K. Rūdos ir k.) 
važiuojant geležinkeliais 
negauta papiginimų, nors 
iš Susisiekimo M-jos buvo 
gauta.

Sekmadienį dar buvo pri
imti S-gos ženklelis ir uni
forminės kepurės projek
tas. Suvažiavimas priėmė 
visą eilę svarbių rezoliuci
jų apskritai darbininkų pa- iaVo įleisti pas kleboną. 

Jam esą reikia parapijinius 
reikalus suvesti. Įtarda
mas keisto brovimosi tiks
lus, klebonas pakėlė triuk-

tyti. Amerikoniško styliaus 
dviejų aukštų su verandomis ir 
balkonu. Per pietus visi kunigai krities. Čia beveik kiekvie- 
svečiai sveikino kleboną ir lin- name kaime mergaitės dir- 
naujoj klebonijoj. Malėtų deka
nas pasakė: “Mes dabar visi tu
rime nusilenkti prieš Bijutiškio 
kleboną ir rausti iš gėdos, kad 
negalime pasistatyti ir menkes
nių klebonijų”. Klebonas visiems

Gelvonai, Ukmergės aps-

Daugumas draugijų vi
sose kolonijose gruodžio 
mėnesyje laiko vadinamus 
metinius susirinkimus, 
renka valdybas, nustato a- 
teities veikimui planus. I 
Narių pareiga tuose susi-j 
rinkimuose dalyvauti ir 
stengtis padėti išrinkti tin
kamas valdybas ir įtrauk
ti jas į platesnį, organizuo
tą katalikišką ir tautišką 
veiklą. Federacijos skyrių 
veikėjų pareiga yra vieti
nes katalikiškas draugijas 
prirašyti prie ALRK Fede
racijos. Kaip tai padaryti, 
visas informacijas rasite 
Federacijos konstitucijoje. 
Kas jos neturėtų, parašy
kite, prisiusime. Kuriai ko-' 
lonijai reiktų specialių išleido gražius, 
draugijoms laiškų apie Fe- spalvuotus Šv. Panelės Au- 
deraciją, pareikalaukite jų šros Vartų Marijos paveik- 
iš centro, žodžiu, pasiruoš- sius, kurie parduodami po

Aušros Vartų Paveikslai ir 
Giesmė

Vilniui Vaduoti Sąjunga, 
kaip jau esame pranešę, 

didelius
• v

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

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda žviežius 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.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Są. Cash Markei
POVILAS BALTRUŠIŪNAS. Sav. 

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

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Fin. Rait — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St, Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kasos OI.—Marijona Aukitlkalnienė, 

111 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobainytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

| *V. JONO EV. BL. PA4ALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
I 601 6th St, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. N e vie ra, 

16 Winfield St, So. Boston, Mass.
Prot Rait. Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rait Aleksandras Ivaika, 

1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass 
Iždininkas, Andrius Zaleskas, 

702 Flfth St, So. Boston, Mass. 
Marialka, Jonas Zaikis,

7 Wlnfield St, So. Boston, Mass.
1 Drauclja laiko susirinkimus kas tre

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

mašinėlėmis vyriškas ir 
moteriškas kojines. Prasi
lavinusi kojinių mezgėja 
padaro apie 24 poras koji
nių; už 1 tuziną kojinių nu- 

____ ______________ mezgimą, atlygina 80 cen- 
svečiams padėkojo už linkėjimus tų. Gelvonų apylinkėse pa- 
ir komplimentus. Bijufišfcietis. gamintos kojinės yra išve- 

I žiojamos po visą Lietuvą. 
Tik gaila, kad kojinių ma
šinėlių savininkai yra ne
lietuviai.

• v

kaitis, Kardišauskas iš Ma
rijampolės, Jančiauskas iš 
Prienų, Riauba iš Panevė
žio, Adomkus iš Telšių, 
Zigmantavičius iš Šiaulių 
ir Būlys iš Išlaužo; į sekre
toriatą — J. Gražys ir p-lė 
Abramavičiūtė. Centro 
Valdybos vardu pranešimą 
padarė S-gos juriskonsul
tas adv. Katilius ir Dr. Pr. 
Dielininkaitis. Dabar S-ga i“* a“uoua“ f"“** Lrl“K’

• ao tls> •ur* LneiminKaitis, smą. Tuomet tas vyrukastun 42 skynus su daugiau, adv Katilius ir Bertašius.
i Beje, iš senesnių laikų są
junga dar turi 6.500 Lt sko
lų. J. E. vysk. Reinys paža
dėjo rūpintis, kad skolos 
būtų greitu laiku likviduo
tos. Suvažiavimas baigėsi

dėties gerinimo ir organi
zaciniais reikalais.

Į naująją centro valdybą 
išrinkti: prof. Pr. Dovydai-

50 centų. Jų šimtas buvo 
prisiųsta Federacijai ir jau 
beveik visi išplatinti. Jei 
kurios kolonijos tų gražių 
paveikslų norėtų, praneš
kite, partrauksime dau
giau. Po paveikslu yra to
kia malda: “Marija, mūsų 
žemės Motina, kuri iš Auš
ros Vartų per amžius glo
bojai mūsų kraštą, padėk 
mums nugalėti visas kliū
tis ir grįžti į savo sostinę 
Vilnių, kur vėl linksmomis 
širdimis galėtume garbinti 
Tave ir Tavo Dieviškąjį 
Sūnų. Amen”.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas Federacijai pri
siuntė, tokio turinio laišką: 

“Skubame Tamstoms 
pranešti, kad neseniai iš
leidome Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveiks
lėlius, kuriuos platiname 
per klebonus parapijose; 
pirmoje eilėje paveikslė
liai įteikiami bažnyčių 
choristams, kad jie iš
mokę čia esančią giesmę 
galėtų pagiedoti spalių 
ir gegužės mėnesiais per 
pamaldas bažnyč i o s e. 
Giesmės 
nemirtingojo poeto Mai
ronio, kompozicija muzi
ko B. Budriūno. Giesmės 
gaida nėra per daug su
dėtinga, todėl gali būti 
lengvai ir masiniai gie
dama”.
Laiškas savaime aiškus. 

Reikia tik pridėti, kad šie 
paveikslėliai yra par- Dr. Pankauskas, 
duodami po vieną centą, gelis, prof. Pakštas. Garbės 
Dėl to visi mūsų chorai 
lengvai gali įsigyti. Ger
biamieji chorų vedėjai, 
prašomi kreiptis šiuo rei
kalu į Federacijos centrą. 
Parašykite, kiek egzem
pliorių norėsite. Gavę už
sakymus, paveikslėlius su 
gaidomis tuojau partrauk
sime.

Neužmirškime, kad Stu
dijų Rateliuose lapkričio 
mėnesį gvildename švieti-'počius, 
mo ir auklėjimo reikalus, stud. at-kai, Blaivybės Dr- 
o gruodžio mėn. apie pa-^ ja, kat moterys ir k. Buvu- 
saulio taiką.

-*• Leonardas šimutis, ___
ALRKF Sekretorius. Endziulaitis ir a. a. Matu-

•v •

kaip 6.000 narių. Skyrių 
veikla gyvėjanti. Patobulė
jęs ir S-gos organas “Dar
bininkas”. Pranešėjai iš 
centro ir iš skyrių nurodė 
darbininkų nusiskundimus 
butų stoka rangovų nesą-'^Japi^t“ entu'zlazmm"'’’' 
ziningumu, kai kūnų sam-, Po iškilming0 posėdžio 
dytojų blogu elgesiu su turėj0 . eit ės j Ka. 
darbininkais ir k. Ypatm- ro Muziejaus sodelį. Tačiau 
gi nuskriausti yra kiem- tikrais sumetimais jos 
sargiai, apie kurių nepa- negalgjo jvykti darbi. 
SjkygSt ^njp’^Vni° neorganizuotai nue-
vo daug kartų rašyta.

Šeštadienį popiet buvo la
bai įdomios diskusijos, ku-' 
riose darbininkai iškėlė 
reikalą juos aprūpinti že
mės sklypais. Darbininkai 
turi gausias šeimas ir yra reikšdami
tėvynės pnauglio ir darbo atl įdėk ir . 
pagrindas, tai ir žeme Dr p/ DieIininkPaičiui 
jiems reikalinga. kurjs buv0 viso suvažiavi- Darbinmkų meno vakare _ • , • i ,, . . mo S’ela ir darbo ragmto-dalyvavo K. Kaveckas, so- . ®
listė Pr. Kaupelytė — Ka-Jas' 
veckienė, sol. Augaitytė —' 
Santvarienė, sol. Sprindys' 
ir Kauno krikšč. darbinin
kų skyriai, kurie ypač gra
žiai pasirodė.

Kėsinos Įsilaužti Klebonijon 
Ir Bažnyčion

Uliūnai. Naktį Midžiūnų 
km. V. daužė duris ir reika-

išlaužęs kablį įėjo bažny
čion. Sušaukus vyrus ir po
liciją P. V. pasidavė; sakos 
ėjęs bažnyčion melstis.

PažyYnėtina, kad P. V. 
šeima ant klebono pyks
tanti, nes klebonas viešai 
įspėjęs už neklausymą ir 
neatlikimą parapijinių pa
reigų bažnyčiai.

! i

i jo prie Nežinomojo Karei- 
| vio kapo, ant kurio buvo 
į uždėtas vainikas. Taip pat 
pagerbti ir pirmųjų kritu- 

c, šių kovos lauke Laisvės 
gynėjų paminklai.

Suvažiavimo dalyviai iš

žodžiai mūsų) Sekmadienį J. E. vysk. 
>io poeto Mai- Matulionis suvažiavimo

BIJUTIŠKIS

Atlaidai ir klebonijos 
šventinimas

Bijutiškyje, rugsėjo 29 d. š. m. 
buvo Šv. Mykolo ir per trys die
nas 40 vai. atlaidai. Per visas 
dienas oras pasitaikė labai gra
žus ir šiltas. Taigi ir žmonių
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STEPONKŲ, Vincento ir Jad- ‘ 
vygos. Gyveno Chicagoje, 4157 

I South Kedzie avė.

VAIČULIS, Petras, sūnus Pet- . 
ro, kilęs iš Kalvarijos miesto. 
Prieš Karą gyveno Paulina St., 
Chicagoje; arba Jankauskas, 
Jonas, minimo Petro Vaičulio 
dėdė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti į

LIETUVOS KONSULATĄ
100 East Bellevue Place 

Chicago, III.

Kam reikalingi angliai, prašome pašaukti mus, ir ; 
kaip bematant bus pristatyti Bostono apylinkėje. J

Parduodame
Visokios rūšies ANGLIS ir COKE ;

Taipgi per mus galite pirkti Stokers — automatiš- ; 
ką angliams kūrenti mašiną, OIL BURNERS. 

Mes reprezentuojame
STETSON FUEL CORP. i

"DARBININKAS"
366 W. Broadway, Tel. ŠOU 2680, So. Boston, Mass.

dalyviams Karmelitų baž
nyčioje atlaikė pamaldas.
14 vai. Ateitininkų salėje į- - ~ ° „ .*>
vyko iškilmingas posėdis? d.au| b“v0 at,a£uose- .H>a{ prie 
Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti J. E. vyskupai 
Matulionis ir Reinys, gen. 
Glovackis — Grigaliūnas, 

kan. Do-

CREMO ALE

prezidiumo nariai suvažia
vimą pasveikino žodžiu. 
Raštu sveikino J. E. ark. 
Karevičius, vyskupai Pal
tarokas, Kukta, Staugaitis, 
kun. Krupavičius (jam, 
kaip žemės reformos vyk
dytojui, darbininkai sukėlė 
didžiausias ovacijas ir su
šuko triskart valio), Sava
norių Kūrėjų S-gos Valdy
ba, KVC vyr. v-ba, kun. Ka- 
—xi — pavasarininkai,

išpažinties ir Komunijos apie 
1600. Kun. kleb. J. Zabulioniui 
su dvasios pagelba buvo atvykę 
septyni kunigai. Pamokslus sa-, 
kė: Šv. Mykolo šventėje — kun. 
A. Mažeika, Joniškio klebonas ir 
kun. A. Eocenas, Giedraičių 
gimn. kapelionas; rugsėjo 30 d.
— kun. J. Žvinys, Dubingių kle
bonas ir kun. K. Lesevičius, 
Giedraičių dekanas; spalių 1 d.
— kun. M. Lajauskas, Malėtų 
dekanas ir kun. P. Burdauskas, 
Videniškių par. vikaras.

Padarytas Tam, 
Kad Patenkinus Visus!

Atėję į tavernas ar restauranas visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

L šieji seimo nariai ir kat 
darbininkų veikėjai a. a.i.

Klebonijos šventinimas
Rugsėjo 29 d., šv. Mykolo 

šventėje po sumos prieš piet, 
kun. M. Lajauskas, Malėtų deka
nas, pašventino naują kleboniją, 
kurią kun. klebonas J. -Zabulio-1 
nis praeitą vasarą pradėjo sta- j 
tyti, o šią vasarą užbaigė ir 
prieš pat šv. Mykolą įėjo gy
venti. Taigi toji- diena visiems 
buvo džiaugsmo diena, ypač kle-

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
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DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.CC
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00

■ Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

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

Vieningus Sunku Nugalėti
Lietuvoj eina rinkimai, kurių rezultatas iš anksto 

numatomas: prezidentu bus išrinktas p. A. Smetona. 
Čia nėra dviejų galimybių, nes rinkimus praveda ne 
visa tauta, o viena tautininkų partija, kuriai p. Smeto
na kol kas parankiausias. Jis, tarsi ta kempė, sugeria 
į save dešiniuosius, vidutinius ir kairiuosius ir suneu- 
tralizuoja juos į kažkokį kiek pakenčiamą mišinį, ku
riuo valstybė vargais - negalais verčiasi. Bet tai toli- 
gražu nėra normali šalies valdymo sistema.

Dabar, rodos, neturėtų būti nė didelio noro pakliū
ti į vyriausybę. Lietuva gyvena tokį laikotarpį, kuria
me nelengva valstybės vairą vairuoti, geriau tariant, 
net labai sunku, nes tokiu kritingu momentu koks ne
atsargus vairo pasukimas gali atnešti nelaimę. Į Lie
tuvos skvernus dabar įsikibę vokiečiai ir lenkai. Kiek
vienas siūlo savo prietelystę, tik su jais susidėk. Bet su 
kuriuo ir kokiomis sąlygomiš? — tai klausimas, kuris 
reikia skubotai rišti, nes “gerieji” kaimynai ilgai lauk
ti nenori. Vokiečiai žada ekonominį gerbūvį ir politinę 
globą. Lenkai tiek susipranta, kad gerbūvio siūlyti ne
begali — tai būtų perdaug komiška — bet pasižada 
būti globotojais ir apgynėjais.

Nė su vienu iš jų Lietuvai nepakeliui. Vokiečių 
tvarka ir ekonominė pažanga — taip, bet seka griež
tas nacizmas ir sistematingas nutautinimas bei pasi
nėrimas vokiečių kultūroj. Lenkai 
mums pažįstami, kad jų garbės žodis, sutartys ar pa
žadai neturi realios vertės. Be to, jie sudaro persilpną 
atramą prieš vokiečius, su kuriais neužilgo turės susi
kirsti. Jei Lietuva su jais susidėtų, tai veikiai būtų į- 
traukta į karą, kurs padarytų Lenkijai, na, ir Lietuvai 
galą.

Tai tokia mūsų kaimynų pasiūlymų perspektyva. 
Kaimyniškai su jais santykiauti būtų tikslu ir normalu, 
bet dėtis į tamprią su bet kuriuo sąjunga — pražūtin
ga. Lietuva nori išlikti pilnai nepriklausoma. Bet tam 
reikia tokios vidujinės vienybės, kad visi piliečiai min- 

• tytų kaip vienas ir būtų pasiryžę galvą už tėvynę pa
guldyti. Net stiprūs priešai nesiryžta pulti vieningai 
nusiteikusią tautą, kaip ji maža bebūtų. Hitleris vien 
intrygomis ir grasinimais pavergia valstybes. Jo špio
nažo sistema gerai sutvarkyta. Jis žino kiekvienos val
stybės silpnybes, su intrygomis įsibriauna į jos vidų — 
ir tebelieka tik pasiųsti kelias divizijas į jos pasienį, o 
jau finalas savaime susidaro.

Naujoji Lietuvos vyriausybė turėtų tai suprast. 
Be abejo, ji supranta. Nors jau vėloka šaukti prie val
džios vairo geriausias tautos pajėgas, bet dar neper- 
vėlu. Vieningai nusiteikusi tauta užtaisytų nesutiki
mų spragas ir išoriniams priešams nebūtų kur įsikišti. 
Vieningai ginama nepriklausomybė dar gali atsilaikyti.

K.

na, lenkai tiek

Trijų Rūšy Lietuviai
Tomis trimis pagelbos 

rūšimis naudojasi ir lietu
vių trys rūšys.

Viena lietuvių rūšis — 
tai dvasiniai skurdžiausie ji 

. žmonės. Tai tie, kurie ne- 
i betekę tikybinių ir tauti
nių jausmų, turi tik viena
tinę gyvenime brangenybę, 
tai savo pačių dvasiniai nu
skurusį asmenį ar, teisin
giau pasakius, savo asme
nines užgaidas. Šios rūšies 
lietuviai pasirenka daž
niausia insurance kompa-

Kiekvienas apdairus žmo-1 
gus proto ir širdies akimis, 
numato, kad bile diena, bi
le valanda gali aplankyti 
jo namus labai nemaloni 
viešnia, ar tai ji būtų liga, 
ar tai kitokia kokia nelai
mė. Apdairus žmogus nu
jaučia, kad jam vienam ir
jo šeimynai didesnės nelai-| 
mės našta būtų persunki 
pakelti, todėl jau iš laiko 
jis pradeda dairytis, kad 
suradus geriausią ir tinka
miausią pagelbą sau ir sa
vo šeimynai, kuomet liga .. „ . . . ,
ar mirtis įsibraus netikė- n13“-®et,*r « 
tai į jo namelius.

Tinkamesnės pagelbos i- 
ki šiol nesurasta, kaip tik 
priklausyti arba prie vieti-j 
nių pašalpinių draugijų, gerokai pigesnę premiją 
ar prie apdraudos kampa- gaunama jose tiek pat, 
nijų (insurance co.), arba kiek už brangesnę premiją 
prie kokios nors didesnės insurance kompanijose, 
fraternalės organizacijos.! Matote, apdraudos kompa- 
Kurią iš tų trijų pagelbos nijos išmoka nemažas pi- 
rūšių pasirinkti, klausimas nigų sumas dideliam savo 
ne visiems lengvai išriša-, agentų kadrui, gi fraterna- 
mas. *• - lės organizacijos tokių a-

gentų nelaiko ir tomis li
kusiomis nuo jų algų pini
gų sumomis palengvina 
pas juos apsidraudusius.

•
Kita lietuvių rūšis, tai tie 

lietuviai, kurie turi jau dvi 
gyvenimo brangenybi: 1) 
savo ir 2) savo tautos ge
rovę. Šios rūšies lietuviai 
šliejasi prie fraternalių or
ganizacijų, kurios nei kiek 
neblogiau už apdraudos 
kompanijas atsiteisia pas 
juos apsidraudusiems, bet: 
dar ir įvairiais būdais re
mia lietuvių tautinius ide
alus.

Trečia lietuvių rūšis, tai 
tie lietuviai, kurie turi savo 
gyvenime net tris didžias 
brangenybes: visupirma
Religija, paskui tautybę ir 
pagaliau patys save su sa
vaisiais. Tiems apdraudos 
klausimas aiškus. Jie žino, 
KAD reikia apsidrausti ir- 
žino, KUR reikia apsidrau
sti. LIETUVIŲ ROMOS 
KATALIKŲ SUSIVIENY- 
MAS AMERIKOJE — tai 
tos trečios lietuvių rūšies 
geriausioji 
fraternalė 
Jie, kaipo 
lietuviai ir kaipo katalikai 
tų visų sau brangių tikslų 
atsiekimui neturi tinka
mesnės už LRKSA įstai
gos. Joje apsidraudęs lie
tuvis žino, kad už tuos Su- 
sivienymui sumokėtus ska
tikus jis gaus sau daugiau 
negu apdraudos kompani 
jos jam duotų. O jei net 
taip likimo būtų lemta, kad 
kataliku į LRKSA toli 
daugiau įmokėtų, negu jis 
iš jo gautų, tai katalikas 
žino, kad jo skatikai Susi- 
vienymui sumokėti parė
mė jam brangius lietuvy
bės reikalus, o kas svar
biausia tai tas, kad jis juos 
mokėdamas buvo tuomi, a- 
pie kurį Didžiausias žmoni
jos Mokyto jas ir Išganyto
jas pasakė: “Eikite mano 
Tėvo palaimintieji, pavel
dėkite jums nuo pasaulio į- 
kūrimo parengtą karalys
tę. Nes aš buvau išalkęs ir 
jūs mane pavalgydinote... 
buvau nuogas ir jūs mane 
pridengėte; ligonis, ir jūs 
mane aplankėte”. (Matas 
25, 34). Taip, Susivieny- 
mas savo ligonius aplanko 
ir jo aplankymas reiškiasi 
ne tik paguodos žodeliais, 
bet ir skatiku, kurs ligo
niams yra laukiama para-; 
ma, o tiems, kurie juos su
dėjo ■ 
laidas.

I
Apie vietines pašalpines 

draugijas tik tiek tegalima 
pasakyti, kad paskutiniais 
laikais, dėl visiems žinomų 
priežasčių, daugumos jų 
spartus silpnėjimas kalba 
nebe jų naudai. Jų šalinin
kai nieko nebegali įtikinti, 
kad reikiamos gyvenime 
paramos būtų geriausia 
pasitikėti iš jų pašalpinių 
draugijų. Jų pačių daugu
ma savo stipriai sunegalė- 
jusias pašalpines draugi
jas trina alkoholiu ir pa
veda jas dievaičio Bacho 
visiškai apveizdai.

apsidraudimo 
organizacija, 

žmonės, kaipo
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pastebi, kad ir bizniškais 
tik sumetimais besivaduo
jant geriau apsidrausti y- 
ra fratemalėse organizaci
jose, jau tik dėlto, kad už

Viktoras Biržiška

Pusmečio Balansas
LENKIJOS ULTIMATUMĄ PRIĖMUS

čiau Baltijos mūsų kaimy
nai nepasidavė gražiems 
vyliams ir bevelijo tvarky
tis be svetimos globos. Tad 
ir čia ultimatumas galėjo 
būti tik Lenkijai naudin
gas; gerai, kad visas šis 
triukšmas kaštavo mums 
tik vienų pusryčių Kauno 
aerodrome ir nieku rimtes
niu nepasibaigė!

kų ir triūso sudarytas kul
tūrinis lobis lieka konfis
kuotas!* Bergždžia būtų čia 
kartoti visi tie taip plačiai 
žinomi skaudūs faktai iš 
Vilniaus lietuvių gyveni- - 
mo, kurie prisidengiant 
retorsijomis dėl tariamojo 
lenkų persekiojimo Laisvo
je Lietuvoje, kurio nebuvi
mu turėjo geros progos įsi
tikinti tie blaivūs lenkai 

“MUŽIKŲ VALSTYBĘ” žurnalistai ir šiaip Lenki- 
LANKO LENKAI i

Vargiai ar Lietuvos akty- 
van ultimatumo balanse 
galima užrašyti visokių

SUTARTYS kviestų ir nekviestų Lenki-
Ir pasipylė, kaip iš gausy- jos ponų viešnagė vasarą 

bės rago, visokių mažų ir Lietuvoje, jų tarpe ir tokių 
dar mažesnių sutarčių artt- aukštų asmenų, kaip lenkų 
plūdis! Čia ir Augustavo 
sutartis, ir geležinkeliais 
susisiekimo sutartis, ir 
miškų plukdymo Nemunu 
konvencija, ir... vos nepa
rašiau prekybos sutartis; 
tačiau pastaroji virto tik

Vienu žodžiu, įvyko tary
tum ‘Stebuklai, jei šiuos 
faktus įvertinti išoriniai, 
neatskleidžius jų esmės pa
slapčių. Tiek gėrybių iš 
“brolių” pusės ir tai už tokį 
menkniekį, kaip kokio tai 
nežymaus ultimatumėlio 
priėmimas!

Rugsėjo 19-ją dieną pasi
baigė lygiai pusmetis nuo 
garsaus lenkų ultimatumo 
įteikimo ir Lietuvos vy
riausybės sutikimo priimti 
padiktuotas ultimatumo 
sąlygas, kurių svarbiausia 
buvo — Lietuvos Lenkijos 
diplomatinių santykių nor
malizavimas. Žinoma, užsi
mezgus diplomatiniams 
santykiams tarp abiejų 
valstybių, lenkams buvo 
nepatogu vadinti savo rei
kalavimus ir vėliau ultima
tumu ir jų buvo stengtasi 
jį paversti nota, bene 
“draugiško” pobūdžio, a- 
not oficiozinės lepkų spau
dos. Tačiau faktas lieka 
faktu: stingant rimtų ar
gumentų Lenkijos reikala
vimams paremti, griebtasi 
“teisiškiausio” moderninės 
Europos istorijoj argumen
to — ginkluotos jėgos: pa
liekant 48 valandas Lietu
vos valdžiai “apsispręsti” 
— priimti ar nepriimti pri
metamas sąlygas, tuo pat 
metu buvo imtasi paruo
šiamųjų karo priemonių.— 
lenkų kariuomenė, sustip
rinta aviacija, buvo su
traukta į Vilniaus kraštą 
ir koncentruojama ties ad
ministracine linija, kad, 
ultimatumo atmetimo at
veju, būtų galima nedel
siant pulti Laisvąją Lietu
vą ir, lenkų generolų ma
nymu, per 24 valandas Lai-; 
svoji Lietuva būtų okupuo-'nieko iš Lietuvos neišvež
ta. Nekeliant tuščio šia a-> darni (puiki prekybinė 
i. i u.. Įtcrabįnacijat)> tuo tarpu

Lietuva turi prekybinę su
tartį su Anglija; vienu di
džiausių Lietuvos bekonų 
ir sviesto pirkėjų, ir kom
pensacijos pagrindais per
ka Anglijoj pirmosios rū-

v •
socialės apsaugos minis 
tro, taip gerai mums pažįs

V •

jos piliečiai, kurie taip gau
siai viešėjo šiemet vasarą 
Laisvoje Lietuvoje, tie fak
tai, kurie tamsiomis dėmė
mis tepa lenkų viešpatavi
mo Vilniaus krašte pokari
nės istorijos puslapius! Vi
skas liko, kaip buvę prieš 
ultimatumą!

v •
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tarno iš “anų laikų”, viešė- SUVALKŲ VEKSELIS 
jimas šią vasarą Žemai-; Tad i< visas pusmečio Re
čiuose! Nesusižavėjo Lietu- i tuvių — lenkų santykių 
vos visuomenė ir žadamuo- sunormavimo balansas at- 
ju grįžimu į Lietuvą p. Gar- rodo labai nykus! Mūsų ak- 

lenkų svajone, nes, kaip ir buko - Herbačiauskio, ku- tyve — tuščia vieta; pasy- 
arolimo o m-ini-i laiilr- srf’aio’si namnn iaiti-!
ti, Lenkijos ir Lietuvos vai- kinti, 1 ___ ________ _ t
stybės, eksportuojančios paveikė tą Lietuvą kurią Suvalkų vekselis, 
tas pačias prekes, daugiau- jis ankščiau f1 
šiai žemės ir pieno ūkio bjauriausiu būdu šmeižė ir 
produktus, vargiai galės plūdo davusiam jam prie- 
rasti prekybinio balanso glaudą lenkų laikrašty “I- 
tokias apykaitos prekes, Iliustrowany Kurjer Co- 
kurių kita valstybė štoko- dzienny”.
ja, o ne pati išveža.

galima buvo a priori lauk- riam staiga parūpo įsiti- ve svarbiausi straipsnį su- 
ti, Lenkijos ir Lietuvos vai- kinti, kaip ultimatumas daro ligi šiol neapmokėtas 

kuris, 
tiek kartų nors ir pateko protestan, 
zLi 4 •*» j w • X • i i • i —

PREKYBINIS BALAN
SAS

Tiesa, lenkai norėjo iš 
karto išrutuliuoti savo pre
kybinį balansą su Lietuva 
ligi 20 milijonų litų jau 
pirmais metais, paskandi
nę Lietuvos rinką savo ma
nufaktūroj ir už tat beveik

tačiau ligi šiol kitos pusės* 
neišpirktas — stengiamasi 
net įrodyti, kad reikėtų jis 
nurašyti į beviltiškųjų sko
lų nuostolius! Tad ir saldo 
00 gaunamas Lietuvos ne- 

Pan naudai. Nors pokarinės Eu-

Užtat nemažai 
pradžiugino Lietuvos vi
suomenę žinutė, kad “]----
hrabia Stanislaw Tyszkie- rOp0S istorijos puslapiai 
wicz” jau nebe grafas Sta- išmarginti šūkiais, ger- 
sys Tiškevičius, bet teisė- biančiais tik jėgą ir panie-
čiausias Lenkijos pilietis! 
Kad taip patarus visiems 
sulenkėjusiems Lietuvos 
ponams apleisti “mužikų 
valstybės” pilietybę ir virs-
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kinančiais teisę, ir stengia
masi net paskelbti dėsniu 
romėnų posakį “contra 
vim non valet ius” (teisė 
negalioja prieš jėgą), ta-
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amžinos laimės

kimirka ginčo, ar lenkų 
generolų svajonės būtų ti
krai įvykdytos, ar kiltų il
gas partizanų karas, kuris 
įrodytų, kad Širvintų ir 
Giedraičių kautynės gali 
pasikartoti su vienoda pa
sekme, tenka konstatuoti, 
kad jėga ir prievarta šiuo 
kart laimėjo: ultimatumas 
buvo priimtas. Veikiant 
jau pusmetį jo pasekmėms, 
pravartu bent trumpai per
žvelgti jo veiklos ligšiolinį 
balansą, įvertinant jo abi
pusišką “naudą”, apie ką 
taip rėkė lenkų spauda, di
plomatiniams santykiams 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
atsistačius.

sies anglį, geležį ir manu
faktūrą, su kuira negali ly-
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ti garbinSos Poni4 Lenkijos čiau Lietuvos susipratusi 
piliečiais. Tokios apykaitos visuomenė ir visa lietuvių 
prekės Laisvoj Lietuvoj tauta savo teisių neišsiža- 
dar yra apsčiai, ir šiai dėjo prievartos sąskaiton 
prekei eksportuoti Lenki- įr kurs toliau savo nepri- 
jon pravartu būtų sudaryti klausomąjį gyvenimą, vU- 
net atskiras prekybines su- damosios, kad ateis tokie 
tarties su Lenkija kelių prablaivėjimo laikai, kuo

met teisė vėl viešpataus 
žmonijos santykiuose. A- 
teitis parodys, ar jos klys
ta! “M.V.”

piliečiais. Tokios apykaitos visuomenė ir visa lietuvių

posmų straipsnis. Kiekvie
ną nepatenkintą mūsų san
tvarka Lietuvos poną, 
trokštantį tapti Rzeczypos- 
politej piliečiu, galima bū
tų kompensacijos pagrin
dais įkeisti už Lenkijos 
Sląsko anglies keliolika ki
logramų. Biznis būtų 
mums pelningas, o kitai 
pusei garbingas — ir tuo
met niekas nesakytų, kad 
ultimatumas tik Lenkijai 
buvo naudingas!

gintis Lodzės išdirbiniai. 
Vadinasi, ir čia ultimatu
mo pasekmės gali būti nau
dingos vien Lenkams, o 
Lietuvai tik žalingos. Daug 
buvo žadėta iš lenkų pusės 
miško Nemunu plukdyti, 
savo laiku dėl to buvo ir ne
mažai jų pritriukšmauta 
Tautų Sąjungoj ir net Haa- 
gos Tribunole, o tikrovėje 
pasirodė, kad to pagarsė
jusio miško (ir tai kokios 
kilmės!) šiemet Nemuno 
vandenyse niekas nematė! 
Traukiniai jau tarp Kauno 
ir Varšuvos vaikščioja pa
gal geležinkelių tvarkraštį, 
tačiau jais, be svečių iš 
Lenkijos ir atstovybių per
sonalo, maža kas iš lietuvių 
naudojosi. Pagal sutartį, 
geležinkeliečių brigada, ly
dinti traukinius, gali lauk
ti pamainos ir nakvoti Len
tvary; tad paskutiniuoju 
metu lenkai parodė tiek ge
ros valios- mūsiškių atžvil
giu, kad net... leido jiems 
Lentvary laisvai vaikščioti kyklos ir visokeriopos lie- 
miestely, ką pirma uždrau- tuviškos 
sdavo! Oro susisiekimo Ii- kultūrinio ir ūkiškojo po
nijos tarp Varšuvos ir Kau- būdžio, po senovėje lieka 

uždarytos ir likviduojamos
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DO KOVVNA
Ginklo žvangėjimas ana

pus administracinės linijos 
jau aprimo; šūkiai (pagal 
įsakymą!) ad hoc suvary
tos minios Gedimino sosti
nėje “do Kowna, do Kow- 
na!” (į Kauną, į Kauną) 
nutilo; Lenkijos pasiunti 
nys su gausiu atstovybės 
personalu jau Kaune; vasa
rą lenkų importuota ir ke
tinės gamybos diduomenė 
atostogauja Palangoje; 
lenkų radijas iš Varšuvos 
ir Vilniaus liovėsi plūdęs 
Laisvąją Lietuvą ir jos val
džią; sužavėtas ultimatu
mo priėmimu radijo dikta
torius' Varšuvoje kitą die- 
ną po to, kaip radijas dar 

j kėliojo paskutiniais žo- no atidarymas ir jos pratę-
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DĖL AMNESTIJOS LENKIJOJE
VILNIAUS KRAŠTO 

LIKIMAS
Pagaliau, balansuojant 

Lietuvos — Lenkijos san
tykius po ultimatumo, ten
ka iškelti ir svarbiausia 
pozicija — Vilniaus krašto 
likimas. Palikti p.p. Bo- 
cianskių ir Klopotovskių 
globai, Vilniaus krašto lie
tuviai, be išdaužytų Vil
niaus lietuvių organizacijų 
ir Vytauto Didžiojo gimna
zijos būstinių langų, kitų 
apčiuopiamųjų ultimatu
mo, padiktuotų lenkų “ge
ros širdies”, pasekmių ne
patyrė! Lietuviškosios mo

organizacijos,

Nors jau artinasi valsty
binė ir tautinė Lenkijos 
šventė, kuri bus minima 
lapkričio 11 dieną, o tuo 
pačiu ir Lenkijos nepri
klausomybės dvidešimtme
tis, bet amnestijos klausi
mas dar galutinai neiš
spręstas. Taip pat nežinia, 
ar amnestija iš viso bus 
paskelbta.

Dabar beveik visuose len
kų laikraščiuose buvo įdė
ta šitokia žinia:

“Kalinių globos patrvna- 
tas paruošė Vyriausybei ir 
Teisingumo ministerijai 
memorialą dėl amnestijos 
paskelbimo ryšium su ne
priklausomybės dvidešim- 
čio jubiliejumi.

Tame projekte yra nu
matyta dovanoti bausmė 
trijų rūšių kaliniams:

1) Nepilnamečiams kali
niams, nuo 13 iki 17 metų,

2) Nepilnamečiams kali
niams, kurie bausmes at
lieką ne pataisos namuose, 
bet paprastuose kalėjimuo
se,

3) Asmenims, kurie pir
mą kartą yra nubausti ne
daugiau, kaip vieneriems 
metams kalėjimo.

Kalinių globos patronatų 
turimomis Žiniomis, jeigu 
patronato projektas būtų 
priimtas, amnestija palies
tų 20.900 kalinių”.
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Žinoma, ne visos pašai- džiais Lietuvą, net “su ap- simas į Baltijos valstybes uolių kuratorių taip, kad 
’’ pareiškęs, ne tik davė progos Konrado 

Kaune stebėti
kartais net nepakanka pi-1

_ ___ __  , t - nigų jų algoms apmokėti;
tų gydymosi. O jei ir gydo- dijas neturįs plokštelių su auksu blizgančias lenkų Vytauto Didžiojo vieninte
si. tai nevisos minėtomis Lietuvos himnu, ir tik to- lakūnų uniformas, bet, kas lė lietuvių gimnazija Vii- 
priemonėmis I 
vimo klubais).

Jei tamstai apsidraudimo 
klausimas tebėra dar atvi
ras, mano mintys, tik ką 
pareikštos, tebūnie tams
tai pagalba. r.'“

Kun. J. švagždys.

pinės draugijos sunegalė- gailestavimu’-’
jusios taip labai, kad reik- kad, deja (!), Varšuvos ra- kavinėje 
a__ a________ • i— Ji y-Jz\lrafnlin an E

(girtuoklia-dėl negalįs pradžiuginti svarbiausia, sutrumpino niuje negauna teisių, nes, 
mūsų himno melodija ir skrajojančiam olandui ke- anot Varšuvos švietimo' 
žodžiais savo klausytojus lią vizituoti Skandina vi jos ministro, tatai priklauso 
Lenkijoj; ’ net žinomas ke- ir ypač Baltijos valstybes, ne nuo jo, bet... nuo Lenki- 
tuvių ėdikas Radziminskis įtikinant jas, nors ir berg- jos užsienio reikalų minis- 
pakeitė savo straipsnių tu- ždžiai, sudaryti darnų Bal- tro. Net Lietuvių Mokslo 
rinį ir toną Lietuvos atžvil- tijos valstybių koncertą — Draugijos, kurios nedrįso 
giu ir jau nebemato Lietu- sąjungą Lenkijos globoje liesti net rusų caro valdžia, 

valstybės, ir Lenkijai diriguojant. Ta- visas turtas ir lietuvių au-

tuvių ėdikas Radziminskis įtikinant jas, nors ir berg-

voje laukinės
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GARBINGUMAS
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milžinišką 
srity yra 
garbingas 
veteranas.

Lietuviai ilgai skurdo iš
eivijoje. Pradėję skaitlin- 
giau vykti Amerikon 1870- 
1880 metais, jie pradžioje 
buvo pakrikę, nesusipratę, 
skaudžiai išnaudojami. 
Trūko organizacinės sąvo
kos, trūko vadų. Šliejosi 
prie lenkų ir stiprino jų 
pajėgas, nes dar nesugebė
jo įžiūrėti didelio skirtumo 
taip savęs ir “paliokų”. 
Pirmieji tautinio įsisąmo
ninimo žingsniai, pirmo- 

• sios organizavimo ir švie
timo pastangos neužgin- 
čyjamai priklauso lietuvių 
kunigams. Maža jų tais lai- ' 
kais Amerikoj tebuvo, bet lietuvių istorijoj, 
tą menką kiekybę atsvėrė 
kokybe kun. Antanas Mi
lukas, kurs savo gabumais, 
energija ir veiklumu vei
kiai atsistojo priekyje.

Kun. A. Milukas buvo be- 
siauklėjąs Seinų dvasinėj 
seminarijoj kaip tik bręs
tančio tautinio susipratimo

Iš čia jis, kaip koks Ceza
ris, darydavo žygius į visas 
lietuvių kolonijas, kurias 
lengvai savo įtakai paverg
davo. Iš čia valdė Susivie- 
nyjimą, čia leido “žvaigž
dę”, čia spausdino šimtus 
naudingų knygų: Daukan
to, Pietario ir kitų žymių 
autorių raštus, kurie tik 
per jį liko įamžinti mūsų 
literatūroj. Reikia tiesiog 
stebėtis, kokį 
darbą švietimo 
nudirbęs tas 
mūsų išeivijos
Jo vardas užims vieną žy
miausiųjų vietų Amerikos

DARBININKAS

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. Juškaitis, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; A. Skirius — 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
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Dabar jis tą istoriją kaip 
tik ir rašo. Sumanė sukur
ti stambų kūrinį, kuriuo 

-apvainikuos vaisingą savo 
gyvenimo darbuotę. Tai 
didžiulė, virš 700 psl. kny
ga, vardu “Spaudos lais
vės ir Amerikos lietuvių 

metu? T ai" buvo dinamiška Joje aprašytas lietuvių 
asmenybė. Iš karto jis mo-(tautinio kilimo laikotarpis 
kėjo uždegti kiekvieną ar- nuo Valančiaus iki mūs lai- 
čiau, su juo susipažinusį^ kų. Joje labai daug medžia- 
klieriką kažkokia gyvas-gos istorijai — atsimini- 
tingumo ir energijos srove, mai, kronikos, laiškai, do- 
kuri nešte nešė prie idealo, kumentai. Mums amerikie- 
Gi klierikų idealas žino- čiams ta knyga ypačiai 
mas — dirbti bažnyčiai ir tuomi brangi, kad atvaiz- 
tautai. Pats rašė ir kitus duoja čionykštį gyvenimą, 
rašyti skatino. Nevienas mini daugiausiai pasižy- 
paskui kiek pasižymėjęs męjns*us ve*kėjus ir nu- 
Seinų seminarijos auklėti- šviečia tas kovas, kurias 
nis iki šiai dienai kun. Mi- lietuviams išeivijoj teko 
lukui dėkingas, kad jį į- 
traukė į lietuvišką darbuo
tę. Jis buvo tarsi žežirbos- 
kibirkšties laidukas (spark 
plug) visuomeniniam klie
rikų veikime. Deja, lenkų 
ir rusų ujamas, turėjo se
minariją apleisti.

Persikėlęs Amerikon,

lango, ir įbedęs akis į drau
go veidą, stengiasi supras
ti, ką jis ketino pasakyti?
— Ar ištikrųjų mes gali

me pilnai tvirtinti, kad...
— Nejaugi draugas abe

jo ji, kad šie kuklūs name
liai dabar mano?

— Nekiek! Mielas drau
guži, — dovanok... j
— Ar jie man maža kai-___

navo? vis neva įtikinti' jarbo savaitę 44 valandų, 
norėdamas kalbėjo Jonas Įstatymas viršlaikį pa-

Tiek metų taupėm, nuo vėlina,? Ir kada tas įstaty- 
savęs net nutraukdami,: mas pradėjo veikti ? 
dabar, tik gal, nebereiks 
samdyti pas kitus... | Atsakymas— Algų-va-

Klausimai ir Atsakymai
•

komercija arba išdirbimui 
tavorų, kurie siunčiami iš 
vienos valstybės į kitą.b r IvmnI IIIHl

Klausimas — Suprantu, 
kad algų - valandų įstaty- 

’ mas įsteigia - maksimumo 
_______ A A

kovoti ir kurių dėka jie iš
laikė savo tautybę ir pa
čiai Lietuvai daug padėjo.

Kuomet caro laikais Lie
tuvoj viskas buvo užgniau
žta, čia Amerikoj energin
gi Lietuvos sūnūs ir dukte- 
rys kūrė tautinę idėją, or- 

________ i ganizavosi, švietėsi ir kada 
kun. Milukas baigė Over- išmušė nepriklausomybės 
brooko seminariją ir šio kūrimosi valanda, jie su- 
šimtmečio pradžioje mato- teikė Lietuvai stambią pa
ine jį einant vikaro parei- galbą.
gas Shenandoah, Pa. Tais Dabar mūsų pajėgoms 
laikais Shenandoah (lietu- jau žymiai mažėjant, ten- 
viškai — Šenadoris) buvo 
tarsi Pennsylvanijos lietu-' 
vių sostinė. Ir ne vien' 
Pennsylvanijos. Tiksliau 
pasakius, anuo metu Šena
doris buvo mūsų išeivijos 
švietimo centras, lyg kokie 
lietuviški Afinai, ir tai vis 
pasidėkojant kun. Milukui.

ka praeitimi gyventi ir iš 
ten semti įkvėpimo nau
jiems darbams, naujoms 
pastangoms. Todėl mes e- 
same kun. Milukui daug 
dėkingi, kad tą praeitį taip 
vaizdžiai atskleidė ir ją sa
vo knygoj įamžino.

Jonas Kmitas.

’t
i

Gurklianiškis

Pasakyk jam, kad motina 
mirdama jį daug kartų 
laimino. Č. Dikensas.

Lygus, tiesus asfalto ke
lias. Pakraščiais stovi ra
miai, paliekami į užpakalį, 
eilėse medžių. Jie nejuda. 
Pliki medžiai, tik ant neku
riu, kokiu tai keistu būdu, 
dar užsilikęs vienas kitas 
nugeltęs lapas. Automobi
liai, prisikimšę autobusai, 
lekia keliu pirmyn, kiti at
gal.

Miesto dirbtuvių dūm
traukiai aiškėja ir artėja. 
Tankėja nedideli namai ir 
nameliai su kitokiais pas
tatais. Artėja miestas.
— Koki puiki tavo maši

na — tarė Antanas savo 
draugui Jonui — per porą 
valandų ir atskrido kelias- 
dešimts mylių!,,
— Stop! — čia mano kie

mas! Sustojo mašina prie 
vartų. Priešais stovėjo dar 
nevisai užbaigta, bet jau 
tik ką nudažyta iš lauko, 
nedidelė, bet jauki vila.

— Tai šitie namai tavo? 
Jonai
— Taip mano! 

kintai, su vidujiniu džiaug
smu, atsiliepė draugas.

Namas su pašiurę užpa-

v •
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pridūrė Antanas? 
paten-

kaly. Keli tik ką pasodinti 
medeliai ir krūmai.

Paliko juos dvylikos me
tų dukrelė su perpus ma
žesniu broliuku.
— Prisibaladojom po sve

timus būtus — atsidūsėda
mas kalbėjo Jonas. — Vi
sos pastangos buvo įsigyti 
savo.gūštą.
— Darbas ir taupumas 

visad duoda džiuginančių 
vaišių.

Suėjo vidun. Sienos ne
senai išdažytos skleido a- 
liejaus kvapą. Vienas kam
barys papuoštas paveiks
lais, padengtas stalas, kė
dės spinta ir kiti reik'alin- 
giausi baldai. Neužmiršta 
ne žolinų...
— Jonai! — dabar esi šių 

gražių namų savininkas?
kaip matai

Berniukas nori moksle 
atsižymėti. Mergaitė nori 
būti tėvų, kaimynų ir visų 
giriama. Suaugę ir mažieji 
nori būti gerbiami. Visi no
ri ir pageidauja būti ger
biami, baidosi paniekos, 
nori nors kiek reikšti sa
vųjų tarpe, net visiškai su
griuvęs girtuoklis.

Sykį man draugas pasa
kojo apie sekantį įvykį: —I 
Eidamas gatve, radęs žmo-; 
gų gulintį šalę gatvės. Sa- 
wąs sau, kad čia kas pikta 
būta arba nelaimė atsiti
kusi. Priėjęs ir pakalbinęs. 
Supratau, kad didelė ne-j 
laimė jį parbloškusi. Varg- 
girtas, ^s priešinosi jo je- s:l yJe asmu0 s‘ov1’ tuo 
goms jam padėti. Nelai- lr giliau vei

kmingasis norėjo pasilikti kla t31- kaip jis elgiasi ir 
gulįs. Pagalvojęs, pasiry
žau jam pagelbėti. Polici- .. . , . .
ninkai radę pargriuvusį ■ in“kas g^na',Ir įaunu0’ 

les kaip tūla krutamųjų 
paveikslų vaidintoja gy- 

|da. Vos išgirdęs jo žodžius,Įve^a2

sig^ndęs? k'stengėsi'atsi-;1* būti 8erll pavyzdžių. Po- 
. kelti. Vargais negalais, jis vilas' kuris dirba audiny- 

ir kuris padavė gavo jėgomis ir jo pagalba riose, ir Petras, kuris mel- 
---- -------------------- --------------------- žia karves, ir Kotrina, kuri 

šeimininkauja, ir Apoloni
ja, kuri dirba raštinėje, ir 
visi galime būti pavyzdžiu. 
Kartais nė nežinome, kad 
toks ir toks mūsų pasielgi
mas yra kitų sekamas ir 
vėliau ar ankščiau bus imi
tuojamas.

Visi nori pagarbos ir nie
kas nepageidauja netekti 
savigarbos. Deja, nevi- 
siems tas sekasi. Jaunuo
liai sakėsi negersią svaigi
namųjų gėrimų, bet kiek 
jų šiandien laikosi to pra
našauto žodžio. Kas kaltas 
— blogas pavyzdys. Pavyz
dys veikia ir paveikia.

Ateivį Galima Išdeportuoti 
Jeigu Jis Atvažiuodamas 

Padavė Neteisingas Infor
macijas

blogam įpročiui yra reika
lingas. Neužtenka norėti 
pasipriešinti arba pasisten
gti pergalėti blogą įprotį, 
bet reikia pasipriešinti ir 
kasmet stengtis pergalėti. 
Geras pavyzdys yra geras 
pasistengimo sukeltojas. 
Kiekvienas iš mūsų gali 
būti geru pavyzdžiu.

Geriausiai ir stipriausiai 
i veikia didelių arba žymių 
asmenų pavyzdys. Guber
natoriaus, miesto majoro, 
mokytojų, auklėtojų ir tė
vų veikiausiai pastebimi. 
Gydytojų, teisėjų, profe
sionalų bei kitų pavyzdžiai 
nemažai sekiami. Aišku, 
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šas žmogus gulėjo visiškai ku,° auk^lau tautoje arba 
girtas, & priešinosi jo jė- sa!yJe asmuo s‘ovl 

i,™ Nelii. sėkmingiau ir giliau
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Klausimas — Aš . varto
jau draugo pasportą, kada

— Taip f taip Jonai — ra- landų įstatymas pradėjo atvykau į šią šalį 1926 m.,
mino Antanas šia pat sėdė- veikti spalių 24 d., 1938 m. bet atvykęs čion vartojau girtuoklį, jį veža į apsaugą.

gyvena. Kaip jaunuoliai 
seka kaip toks ir toks spor-

damas prie stalo ir glosty- Aprūpina maksimumo dar-: savo vardą. Ar galiu prašy- o tada tai jau nemaža gė-
„„„ „„ rU-ol.n. ihn aatro i to 4.4. 170 lo nHll nir-' ti •nilintTzlooa aoxm X7ov-rtn (įĮ—

Ateivis,; jiš' pasljudino'tuį būt'nu- . B?t.ir eiliniai žmonės ga-
damas pastatytų ant stalo, bo savaitę 44 valandų pir-Įti pilietybės savo vardu 
vėlyvų, baltų astrų, žiedus, mais metais, 42 valandų Atsakymas — ’
— man tik priminė, tik ką antrais metais ir 40 valan- kuris atvyko kito vardu, 
girdėtas varpo aidas —kad dų, kada įstatymas veikia ne savo, nuo liepos 1 d

’ ‘ 1 . Viršlaikis 1924 m., i
pavėlintas, bet darbinin- j klaidingas informacijas,

Jonas tylėdamas, kiek su- kams reikia mokėti nema- kada jis prašė įleidimo, ir 
simąstė. • žiaus vieną ir pusę jų regu-' išgauti -----

visgi mes esam ne savi n i n- dvejus metus, 
kai, bet nuomininkai...

•9

atsikėlė, ir pradėjau jį ves-. “ 
ti namo.

• žiaus vieną ir pusę jų regu-(išgauti imigracijos vizą Matyt, jame kas nors da-
Antanas padėkojęs už lariško mokesnio už virš-! vartojo dokumentus kito rėsi. Norėjo apsisaugoti

pramogą, su automobiliu laikį. Įstatymas apdengia asmens, ne savo, kreivai nuo gėdos. Bet žinoma, jis
toli už miesto atsisveikinęs tik tas industrijas, kurios prisiekė ir ji galima išde- nė nepamąstė apie gėdą

. užsiima tarpvalstybiška1 portuoti. < ' ....išėjo.
..Keistokos buvo Antano 7 vi

pastabos. Tačiau jis tai šaulyje tepaliks, 
kalbėdamas turėjo ką kitą amžina?!..

ir tai ne
gerdamas. Apsisvaiginant 
visas žmogaus kilnumas

v •

— Taip! 
drauge...

Oras dar gražus, tylus ir 
nešaltas. Langas pravi
ras. Aidi pamažu, virš pa
prasto priemiesčio triukš
mo ir automobilių sirenų— 
netolimo šventnamio —ka
talikų bažnyčios varpas. 
Gaudžia varpas ilgai, kol 
ant galo nutyla...
— Taip Jonai, bet...
— Ką? — atsigrįžęs nuo

•

limuosius, ar kitus gerada- beį garbingumas numeta
mus, kurie pergyveno gy- mas šalin> Niekas 
venimo vasarą ir rudenį ir būti negerbiamas arba pir- 
yra Aukščiausio Teisėjo, štais badomas negarbingu- 
del savo gyvenimo žygių į- mu 
vertinti. Jie gal mūsų mai- Gana sunku prarasti 
dų laukia, ir mes tai ture- blogą įprotį arba gerąjį, 
tume atsiminti. Niekas nepageidauja pra-
C....................

--------------- ------- j gyvenimo vasara, 1 
Visą laiką žmogus j vieną mėnesį tektų prisi

minti, kad nors kaip mes 
neprisileistume panašių 
minčių — visvien turėsime 
mirti. Paliks viskas čia, 
kad ir kas būtų brangiau
sio, mėgiamiausio ar mie
liausio... Bet paliks ne vis
kas: — ir dėl to ačiū Die
vui! — paseks mumis mū- 
įsų visi gražūs, kilnūs dar
bai ir žygiai, bus mūsų di- 

i----------------------------------

Žmogus, užgimęs kūdi
kiu, augdamas vaiku — 
trokšta užaugti “dideliu”. 
Suaugę jaunuoliai, 
vienas gal norėtų tokiu ir 
kiek ilgiau pasilikti, — bet 
pavasaris greit virsta va
sara ir bežiūrint ateina ru
duo...
norėtų, kad būt pavasaris 
ar bent vasara. Rudenį jis 
nemaloniai prisimena ir 
dar visai nelaukia — žie
mos...

Tą norą ir troškimą žmo- 
lJ guje prigydė Aukščiausias

nenori
priminti, ne tik savo drau
gui Jonui, bet ir kiekvie
nam mūsų...

Mes dar jauni, nors ir ne 
patys, gal, jaunuoliai. Jau 
sukūrė vieni šeimas, turim 
savo vaikų, įsigyjom tur
to, vienas kitas — nebile 
kaip įsikūrę, yra kad ne- 
turtuolis, tai viskuo perte
kęs...

O už metų dešimtį? — 
Daugelio maži, kuklūs vai
kučiai išaugs grakščiais. | 
jaunuoliais, o tėvų tam- 
sius galvos plaukus papuoš £urtataljis pariel

dar dešimtį pavasarių, ir 
liūdnoko rudens mėnesių,
— veltui, kuris, senelis be
ieškos seno draugo gyvųjų 
tarpe?...

Daugelis medžių senų, ir 
dar naujų atžalų pridigs ir 
vėl vis augs, kol kiti nu- žmogus 
džius, ar kirtėjai nuvers, i

Daugelis dangoraižių, ir retai prigimty ir pastebi 
kuklių priemiesčio vilų vis mirties šešėlių, bet ties jais 
dar tebestovės, nors savi- jis stengiasi neapsistoti, 
ninkai ir keisis. Ir naujieji Tačiau, nors mes ir kaž 
savininkai vis tebesakys 
taip pat: mano.
—O gal ir tiesą Antanas 

sakė draugui: 
“mes esam ne savininkai, 
bet nuomininkai”?...

Čia žinom, — netoli yra 
bažnyčia. Dar kiek toliau
— gražios kapinės. Kapi
nės netuščios. Pirmu akių 
užmetimu — matyt daugy
bė kryžių, gražių didelių 
granitinių ir net jnarmūro 
paminklų, kurie tokie, ro
dos, pastovūs ir galės sto
vėti šimtus metų... Ištikro, 
tik vienas tokių, kapinių 
kryžių ar paminklų, netru
kus žymės, po juo palaido
tą “saviųinką”, ir štai, tik 
koki jam nuosavybė pa-

ne

v • i gė begalo išmintingai, kaip 
Dievas ir tegali padaryti. 
Tuo įgimta žmogaus gyve
nimo noru — paremta yra 
visa žmonijos kultūra ir 
šių dienų civilizacijos, ne- 
kurie, didieji laimėjimai.

Ilgus metus gyvendamas; 
tik dirba, siekia 

naujų laimėjimų, nors ne-
J_ • ___ •_ 1 ?_  _ ___ J _ 1— • I“ I

II

kad, —

O, koliai tebeina mūsų rasti geruosius įpročius.
> bent šį Bet kasgi nori palaikyti 

bloguosius. Vien tik tvir
čiausias pasiryžimas ir šir
dingas pasipriešinimas 

džiausią viltis ir paguoda, 
kad čia būdami žemėje —_____ ______ c_________
alkaną pavalgydinom, su-; yra ponas Jonas Garner, 
šalusį sušildėm, nuskriaus- kuris pareina iš Texas vai
tam nuo veido ašaras nu- stybės. 
braukėm ir suraminom...— 
meldėmės už mirusiųjų vė
les.

Šios šalies Vice-pirminin- 
kas gauna 15,000 algos me
tams. Šiuo metu iki kitų 
rinkimų vice-pirmininku

550 metų Katalikiškosios Lietuvos ir 20 metų lais
vos Tėvynės sukakčių proga kilo sumanymas tuos taip 
labai reikšmingus mūsų Tautai įvykius įamžinti įve
dant AMŽINĄJĄ ŠV. SAKRAMENTO ADORACIJĄ 

Į Šv. Mikalojaus — s.s. Benediktinių bažnyčioje Kaune. 
To sumanymo reikšmę bei naudingumą suprato Lietu- 

. vos katalikiškoji visuomenė, o ypač, kaip visur ir visuo- 
Mirtis vis vien ateis. Vis-i met, giliai tai atjautė Amerikos Lietuviai. Jie įrodė tai 

kas, kas šiandien “mano” savo aukomis. Gerb. Kun. D. Mikšys aplankęs tik mažą 
ar “mūsų” paliks. O gėry- dalį amerikiečių lietuvių, surinko 6000 dolerių,*kurruos 
bės turės atitekti kitiems, per kasos Globėją Kun. Linkų esame gavę; kai kas pri- 
nes tą turtą ir nuosavybių; 
“nuomos terminas” bus 
pasibaigęs, ir mes jau tu
rėsime išduoti pilną ir 
smulkią apyskaitą, kaip iš
mintingai tąsias Dievo do
vanas valdėme. Vienuoliką 
mėnesių per visus metus 
dirbome, triūsėme, 
me ir linksminomės. Vieną; 
mėnesį — lapkritį — Kata-'

i iri________________________ lt-_________ • I C

kaip stengsimės apie ją ne 
mąstyti — ji, mirtis — vis 
vien ateis.

Neseniai Pittsburgho 
taksi vairuotojai tarp sa
vęs rinko dovanas nupirk
ti broliui vairuotojui auk
sinį kieliką. Tūlas vairuo
tojas per 17 metų siekda
mas mokslo ir vairuoda
mas taksi, galutinai prisi
artino prie savo ilgai lauk
to siekimo — kunigystės.

Philadelphijoje Federal 
Alcohol Tax Unit agentai 
arba detektyvai pastebėjo, 
kad tūlas vyras dalino gu
mines tarbeles kitiems. 
Agentai jį suareštavo. Ir 
tose tarbelėse jie rado na
minės degtinės.

Japonijoje turtingiausios 
trys moterys, yra gydyto
ja, antra rašytoja ir trečia 
guitaristė (guitar-muzi- 
kė).

Tūlas V. Smith per daž
nai rasdavosi kalėjime už

žadėjo dar savo aukas prisiųsti vėliau.
Adoracijos įrengimą norėjome užbaigti š. m. spa

lių mėn. pabaigoje. Darant gi remontą atsirado daug 
sąmate nenumatytų išlaidų, ir todėl pilnai bažnyčią 
paruošti tegalėsime tik surinkus dar apie 5000 dol. rei-| girtavimą. 12 metų bėgyje 
kalingų lėšų. Didelė dalis svarbesnių darbų jau atlik- 

I ta. Visiems tautiečiams Amerikoje, prisidėjusiems į- 
vykdyti tą kilnų sumanymą gausingomis aukomis, 

taupė- nuoširdžiai dėkojame.
Amžinosios Šv. Sakramento Adoracijai Rengti 

Komiteto Pirmininkas t Vysk. T. Matulionis 
likų Bažnyčia ragina tikin-! z Iždininkas Kun. M. Sugenis
čiuosius prisiminti apie sa-j 1938 mt. spalių mėn. 4 d» 
vo draugus ar tėvus — my- Kaunas, Benediktinių g. 4 c.

V

jis 43 kartus radosi kalėji
me. Teisėjas jam davė pa
sirinkti, arba supilti 20 

Ikvortų degtinės vandente- 
; kin arba eiti kalėjimam 
Ponas Smith pamąstė, kad 

i lengviau sėdėti kalėjiman 
per 30 dienų.

i Jonas Bu j a.



Antradienis, Lapkričio 8,1938
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POLITIŠKAS SKELBIMAS

HERBLAX
Šie vaistai yra padaryti iš 

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

* Wellington & Co. Ine.
Laboratory at Norwood, Mass.

Edw. V. Warabow
(WRUBLJAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Sidabrinis Jubiliejus
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS 

1913 -1938
Indiana Harbor, Indiana

Šio mėnesio, (November) kare 5:30 vai. parapijos sa- 
13 d. Šv. Pranciškaus para-Į Įėję (svetainėje) bus iškil- 
pi ja iškilmingai minės sa- minga vakarienė. Laike va- 
vo 25 metų įsikūrimo su- karienės bus programa ir 
kaktuves. kalbos. Programą išpildys

šeštadieni 12 lapkričio-parapijos mokyklos vaiku‘ bestaaienj ±2 įapKricio čįai ir Parapijos choras. 
Nov. bus klausoma ispa- y £ į bus kun.
ančių po pietų 3 vai. ir va- y Urb gese' Kazimie. 
kare 7:30' i riečių kapelionas.

Sekmadienį, lapkričio-! Jubiliejaus iškilmėse da- 
Nov. 13, 10:30 vai. ryte bus gyvaus daug garbingų ku- 
iškilminga suma su asista. I 
Sumą celebruos kun. H. 
Vaičiūnas, Cicero, III. Šv. 
Antano parapijos klebo
nas. Laike Sumos sakys 
pamokslus prelatai: prel.
M. Krušas ir prel. F. Jan-| 
šen.

Po Sumos bus palaimini-! 
mas Šv. Sakramentu. Va-I

nigų ir žymių pasauliečių 
svečių.

Jubiliejui prisiminti bus 
atspausdinta knyga su pa
rapijos aprašymu ir para
pijos draug-ijų paveikslais. 

Kun. Kazimieras 
Bičkauskas,

Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas.

Šv. Pranciškaus Parapijos 
Trumpa jsikūrimo Istorija

Iš praeities nuveiktų dar-j lais. Ta maža grupė lietu- 
bų ir gyvenimo pavyzdžių. vių negalėjo pasistatyti 
kiekvienas privalome sem-sau maldos namų, kur ga- 
tis jėgų ateities darbams. * lėtų savo tėvynės kalba

Kaikurios žinios, šios pa-! garbinti Dievą, todėl iš 
karto turėjo glaustis prie 
kitu parapijų.

Važiuodavo kur kam bū-

rapijos istorijos, surinktos 
iš žmonių atsiminimų, to-j 
dėl tenenustebina jei kar
tais įsibrautų kokia klaida, davo patogiau. Dažniausia

Lietuvių, Indiana Har-rvaž.iav0.,.i baŽ‘
1903 nyc1^ vekau 1 S. Chicagą.

Metai po metų, tas nedi
delis lietuvių būrelis augo. 
Matydami, kad jėgos di
desnės pradėjo galvoti

bor, jau buvo apie 
metus. Tuo laiku Harboro 
vaizdas buvo kitokis negu 
dabar. Aplinkui matės dar 
pelkės ir smiltynai. Štai į piaucp §
šią vietą pirmutiniai atva--steigti savo parapiją, 
žiavo: Vašeikis, Aukselevi- 
čia, V. Radžius, B. Jasiulis,! 
Maurušis, O. Radienė, A. i 
Paulauskis, J. Paulauskis.

Šis būrelis, tuose smilty
nuose ir pelkėse, pradėjo 
kurti sau gyvenimą. Kaip 
kiekvienas geras katalikas! 
rūpindamasis savo žemiš
kais reikalais nepamiršta’ 
ir sielos reikalu, taip ir šie,! 
jau iš pat pradžios pradėjo 
rūpintis savo sielos reika-

Jasiulis ir Vaseikis su
šaukia pirmą jį susirinkimą 
parapijos reikalais pas Šer- 
petauskus 137 str. Nutaria 

įsteigti savo parapiją.
Visi susirinkimo dalyviai 

sudeda po 10-dolerių ir tuo
mi užsimezga parapijos 
kūrimo darbas. Būsimos 
parapijos varda: “Šv. Pran
ciškaus parapija”, pasiūlo- 
lo Vaseikis ir tas pasiūly
mas buvo priimtas. Pir
miausia reikalas buvo rū
pintis sklypais. Pinigu dar 
daus; trūko juos nupirkti, 
todėl daro rinkliavą ir pa
galiau nuperka 4 sklypus 
do 35 pėdas, bet ir tai dar 
lieka skoloje. Turėdami 
žeme, siunčia delegaciją 
Das kun. Kriaučiūną Brid- 
geporte, kad jis tarpinin
kautų pas vyskupą gauti 
kunigą. Delegatais buvo 
išrinkti: J. Radžius, J. Pau- 
lauskis ir Verbyla. To pa
sėkos buvo tos. kad dides
nėmis šventėmis atvažiuo
davo kun. Čižas iš Dievo 
Apveizdos bažnyčios ir at
laikydavo čia pamaldas ai
riu bažnyčioje, taip važinė
jo 2 metu.

Po kuft. Čižo atvažiavo 
kun. Juodišius, kuris čia 
pabuvęs apie mėnesi laiko 
susirgo ir iš parapijos pa-
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IŠRINKITE VĖL Į KONGRESMONUS

ji šį kandidatą remia respublikonai ir indepen- 
dent visame distrikte.

Wigglesworth turi gerą tarnystės rekordą po
li litiškoje dirvoje. Taigi, atėjus balsavimui, lietuviai 

atiduokite savo balsą už Wigglesworth į kongres- 
monus. jyjan a. Hedin, 112 Hillberg Avė., Brockton, Mass.

I sitraukė. Prie kunigo Juo- 
dišiaus buvo noras pradėti 
statyti bažnyčią, bet skly
pai dar nebuvo išmokėti, 
tai negalima buvo Dradėti 
statybos darbai. Tuomet 
Radžius, St. Šerpetauskas 
ir A. Bajorinas sudėjo no 
221 dol. 50c. ir sklypus iš
pirko. Jie tuos pinigus ne- 
naaukojo, bet paskolino, 
kad būtų galima pradėti 
statyba. 1

Tuo laiku, 1912 m., į kun. 
Juodišiaus vietą atėjo kun. 
J. Jakštvs. Kun. J. Jakš- 
čiui nupirktieji sklypai ne
patiko ir jis juos vienus 
pardavė, kitus išleido lote
rijai ir nupirko dabarti
nius, kur pastatyta bažny
čia.

NAUJA PARAPIJOS 
BAŽNYČIA

Bažnyčios statybą kun. 
J. Jakštys pradėjo 1913 m. 
ir tais pačiais metais ją 
užbaigė. 1915 m. liepos m. 
Jo vieton atvažiavo kun. J. 
Martišiūnas. Buvo labai 
trumpai. 1916 m. gegužės 
m. naraoija gavo kun. K. 
Ambrozaitį, kuris irgi 
trumpai klebonavo, nes tų 
pačių metų pabaigoje i pa
rapija atėjo kun. J. Zabloc
kis, kuris stengėsi išmo- . 
keti esamas parapijos sko- ; 
las ir parapijai vadovavo 
iki 1917, rugpiūčio. Po kun.
J. Zablockio atvažinėdavo 
iš Gary parapijos kun. Ru- 
sis ir atlaikydavo čia pa
maldas.

1919 m. į parapiją atva
žiavo kun. J. Čiuberkis, ku
ris jau ilgesnį laiką vado
vavo parapijai, būtent iki 
1924 m. birželio m. Po jo, 
kurį laiką, atvažiuodavo 
airių kunigas Šmitas. Po 
kun. Smito apie porą mėne
sių vadovavo parapijai 
vienuolis marijonas kun. 
F. Meškauskas. Po kun. F. 
Meškadsko iki 1925 m. ba
landžio m. klebonavo kun. 
Gervickas.

1925 balandžio m. 12 d. 
parapija gavo dabartinį 
parapijos kleboną kun. 
Kazimiera Bičkauską, ku
ris sėkmingai ir dabar dar
buojasi parapijai. Prieš
K. Bičkauską, taip dažnai 
keičiantis kunigams, para
pija nerodė gyvumo, nes 
nieko naujo, be bažnvčios 
pastatymo nebuvo padary
ta.

Kun. K. Bičkauskas tik 
atvykęs į parapija tuojaus 
imasi energingai darbo ir 
to darbo vaisiai tuojaus pa
sirodo.

NAUJA KLEBONIJA IR 
SESERŲ NAMAS

1925 m. spalių t. y. į šešis 
mėnesius pastatė kleboni
ją. Klebonijos pastatymas 
kaštavo $14,000.

1927 m. pastatyta Seserų 
namas ir įsteigta parapijos 
mokykla. Mokyklą vesti 
pakviestos Seserys Kazi- 
mierietės. Pačios pirmuti
nės, kurios pradėjo moky
kloje darbuotis buvo: Se
suo Kristina, Sesuo Simpli- 
ci ja ir Sesuo Magdalena. 
Seserų namo pastatymas 
ir mokyklos įrengimas 
kaštavo $10,00.

1928 m. išdekoruoti baž
nyčia kaštavo $2,300.

1929 m. pastatyta para
pijos salė, kuri sudaro di
delį patogumą parapijai. 
Prie salės yra įrengta vir
tuvė ir supirkta visi indai 
300 žmonių aptarnauti. 
Salės pastatymas ir įrengi
mas kaštavo $17,000.

Taigi per keturis metus 
padaryta patys svarbiau
sieji darbai, kurie reikala
vo daug pinigo ir darbo. 
Kartu buvo gražinama ir 
tvarkoma smėlio krūvos, 
kurios buvo apie kleboniją 
ir bažnyčią.

1936 m. sudėti bažnyčio
je vitražo langai, kurie 
kaštavo $1300.

1937 m. įtaisyti nauji 
i bažnyčiai vargonai, už ku-

DARBININKAS

THE Finas are busily preparmg to 
play host to the worid during the 

1940 Olympics. Helsinki will be the 
center of the Gamės. The Helsinki 
Stadium, opened lašt Spring, vili be 
enlarged to accommodate 63,000 per- 
sons. New hotels are being built, 
and other accommodations for visi- 
tors are under way. Americans wHl 
be particulariy provided for; for 
instance, English has been chosen as 
the official foreign language of the 
Pames. Beautiful, inviting, and easily 
accessible, Finland expects a large 
number of American visitors to the 
Olympics.

6

i Mickeliūnienė, Chicagos Apskr.: skriaudimais ir persekioji- 
Pirm. P. Čižauskas ir vardu vi- miis; ' ....
sos Panelių Kuopos galų gale yj 
kalbėjo pirmininkė Ieva Luko-j

■ šiūtė.

ragino visus lietu
vius nebenustoti vilties, 

1 atgauti pavergtą Vilnių, 
.. • n i- » 1 nors tos valandos ir ilgiausioji nauja Panelių kuopa su-....................... . , , .. ®

sideda iš vien Amerikoj augusių a,al >auktlJ Pas’
mergaičių, ir spėjome gauti šim- kiau pereina kalboje kaip 
tą narių. pavyzdį, prie Vengrijos;

Džiaugiamės nauja “Feminine pamini Lenkiją, ypatingai 
Fancies” kuopa; mūsų noras ir vidujinę pastarosios padė- 
prašymas yra: visos lietuvaitės, tį, dėlei kurios ir patys 
ateikite į LRK Susivienijimą ir drąsiausieji lenkai, nemaž 

j tapkite nariais. P. J. dabar pradeda rūpinties.

riuos užmokėta $1400.
1938 m. vėl naujai išde- K. Skelly ir Josephine Stanaitė. 

koruota bažnyčia; kaštavo Toastmasteriu buvo Juozas Mic- 
$1000.“ ' ■ “ ■

Pabaigęs šių metų darbą tutis, Dr. A. Rakauskas, Red. L. 
ir pats klebonas kun. K. į šimutis, 
Bičkauskas staigiai susir-'kun.

---- v------- —-------  
ir keletą mėnesių turėjo. 
rimtai gydytis.

Nuo 1925 m. iki šių me
tų parapijos statyba ir 
puošimo darbams išleista 
$47,000.

Be šių stambių darbų 
dar daug supirkta smulkių 
dalykų, kurie reikalingi 
bažnyčiai ir kurių ankš
čiau nebuvo, būtent, mons
trancija $400 vertės, reli-

Muzikališką dalį išpildė dain.

keliūnas. Kalbėjo: kun. A. Bal-

kun. V. Černauskas, 
________________________ _______ . Katauskas. adv. C. Kai, 
go laikydamas Šv. Mišias adv. J. Grish, Ig. Sakalas, Elena

v •

PHILADELPHIA, PA.
ŠV. ANDRIEJAUS PARA

PIJOS ŽINIOS 
Misijos

Sekmadienį, lapkričio 13 
d., prasidės misijos Šv. An
driejaus par. bažnyčioje. 
Pirma savaitė moterims ir 
merginoms, antra vyrams 
ir vaikinams. Pasinaudoki
te.

STAMBI AUKA

dabar pradeda rūpinties, 
nervuoties ir nugąstauti ir 
t.t. Kalbėtojas baigia savo 
kalbą, kuri palydima karš
tais publikos aplodismen- • 
tais, — rankų plojimu.

Antrasis kalba Aviacijos 
Technikos studentas, — p. 
A. Vasiliauskas. Jo kalba 
yra maišyto turinio, pat- 
riotinga, graži, įdomi, — 
tankiai paįvairinama Tarp
tautine Europos padėtimi, 
įvairiais atžvilgiais; mini 
strateginę Lietuvos padėtį, 
ateity tautų planus ir sie
kimus ir tt. Jo kalba buvo 
neilga.

Trečiasis iš eilės kalbėto
jo p. Ed. Meškas, — Diplo
muotas Ekonomistas, Že
mės Ūkio Rūmų Kaune, 
kurs neseniai iš Lietuvos 
atvykęs Škotijon, — studi
juoja ekonominius moks
lus, Edinburgh’o universi
tete. Pasveikinęs Škotijos 
lietuvius, visos Lietuvos ir 
Edinburgh’o lietuvių var
du, — jis greitai kalboje 
persimeta apie Vilnių ir e- 
konominę ir pramoninę 
Vilnijos padėtį; mini Len
kijos Lietuvai kaip žinome, 
įteiktą ultimatumą; pami
ni kaip baisiai jis visą Lie
tuvą sujudino; paskiau dė
kodamas Glasgow’o lietu
vių veikėjams, — pereina 
kalboje Škotijos lietuvių 
pusėn. Jo kalba pabaigia
ma paties kalbėtojo prašy
mu, visiems pritariant, 
bendrai sudainuoti dainą: 
— “Pasėjau linelius, —gel
tonus grūdelius”, kuri grei
tai ir buvo visų sudainuo
ta. Pabaigus kalbėti, jubli- 
ka ir jam, kaip ir antrą jam 
kalbėtojui, sukėlė nemažas 
ovacijas!

Kalboms pasibaigus, 
Blaivybės dr-jos choras, p- 
lės J. Sarafinaitės diriguo
jamas, labai puikiai ir har
moningai sudainavo: — 
“Ei, pasauli mes be Vil
niaus nenurimsim”, “Au
kojuos tėvynei”, “Priešai 
mūsų jėgas traukia”, “Į 
Vilnių į Vilnių, vaikai Lie
tuvos” ir “Lietuva Tėvynė 
Mūsų”. Su Lietuvos Him
nu visa gražaus koncerto 
programa ir užsibaigė.

J. Butkevičius.

I
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Didelė parapijos rėmėja 
ponia Petronėlė Staniškie- 
nė, paaukavo Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčiai, 
labai gražų gedulingoms 
pamaldoms arnotą, impor
tuotą iš Lietuvos. Už tą au
ką, Uždūšinės dienoje, kun. 
J. Čepukaitis pareiškė pa
dėkos žodžius. F. P.

Gla$gow, Škotija
Impresingas Spalių 9, Vilniaus Gedulo Dienos 

Paminėjimas Glasgowe, Škotijoje

Sekmadienį, £3 d. spalių, žų ir jaudinantį to paties 
Glasgow’o lietuviai Škoti- p. A. Poškos parašytą dar

kvijoriai, du kielikai $200. joje, labai gražiai ir impre- nespausdintą veikalą, 2-jų 
vertėj dingai paminėjo spalių 9,— veiksmų tragediją: — “A-

. ,, ’i jen^ bandito gen. Želi- šarų ir liūdesio žemė”. Šis
gowskio Vilniaus pagrobi-; veikalas visiems jį mačiu- 

2 ~^HkkmeH°ms iš- mo dieną. Tai liūdnai su- siems, nevienam tikrai Lie- 
kakčiai paminėti, — V. V. tuvą ir savo tautiečius lie- 
Sąjungos skyrius Glasgo-tuvius mylinčiam, gailias 
w’e, Blaivybės dr-jos sve-ašaras iš akių išspaudė... 
tainėje, suruošė labai gra- Garbė artistams už šio vei- 
žų koncertą, su atatinka- kalo pastatymą, o jo auto- 
mu vaidinimu, kalbomis, riui už jo parašymą! 
dainomis ir tt. Žmonių sve
tainėn prisirinko didžiau
sia daugybė! Tuo būdu, 
Glasgow’o lietuviai aiš
kiausia visiems parodė, 
kad jų širdy Lietuvos sos-'riningą ir patriotingą kal
tinės — Vilniaus išplėšimo'bą, kurioje, kiek laikrašty; 
gili žaizda, dar anaiptol ] 
nebėra užgijusi... Vos sve
tainėn įėjus, — akysna 
metasi šalę Didž. Britani
jos, — pusiau žemyn nu
leista ir juodu kaspinu, — 
gedulo ženklan pusiau per
rišta, trispalvė tautinė 
Lietuvos vėliava! Tai grau
dus ir kiekvieną jaudinan
tis vaizdas! Tai matyda
mas, kiekvienas lietuvis 
žmogus, aiškiai jauti, kad kai 3, ar 4 šimtai tūkstan- 
čia kas nors liūdno, — ne
paprasto, turėjo įvykti...
Mažos mergaitės, p.p. Ku- menką tautinį susiprati- 
bilytė ir Bosytė, tautiniuo
se drabužiuose (kostiu
muose), pasipuošusios, vi
są koncerto laiką svetainė
je esantiems žmonėms, 
trispalvius Lietuvos ženk
liukus pardavinėjo. Surin
kti už juos pinigai, eis V.

1 V. Sąjungos Centran Kau
ne.

Koncerto programai pra
sidėjus, pirmiausia V. V. 
St • m 9 1

kopos, dalmatikos ir kiti 
smulkūs dalykai.

leista apie $3000. Daugelis 
šių dalykų yra įgyta gera
širdžių parapijiečių auko
mis.

Viskas, ką šiandien Šv. 
Pranciškaus parapija, 
švęsdama savo sidabrinį 
jubiliejų turi, yra įgyta 
kun. Kazimiero Bičkaus
ko rūpesčiu ir jėgomis. To
dėl nereikia kalbėti daug 
gražių žodžių apie klebono! 
Kazimiero Bičkausko rū
pestingumą, darbštumą, 
pasišventimą ir nuopelnus 
Šv. Pranciškaus parapijai, 
nes jo gyvenimas ir pada
rytieji darbai daugiau vi
siems pasako už gražiau*- 
sius žodžius.

Žinoma be parapijiečių 
paramos ir pritarimo sun
ku būtų buvę tai padaryti, 
bet jiems už tai Dievas at
lygina savo malonėmis. 
Auka padaryta Dievo gar
bei virsta amžinu turtu, 
kurio nei rūdys negadina, 
nei kandys nenaikina.

Tie, kurie rūpinosi ir au
kojo savo centus šiam kil
niam darbui, šiandien tik
rai vertai gali džiaugtis 
savo nudirbtais darbais.

Katalikiškam, lietuviš
kos dvasios jaunimui jų 
tėvų nuveikti darbai yra 
pavyzdys ir pamokymas a- 
teičiai. Priaugančioji kar
ta taip pat privalo sekti 
gražiais tėvų pavyzdžiais 
ir surasti laiko ir jėgų kil
niems darbams. K. M.

v •
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Po vaidinimo prasidėjo 

kalbos. Pirmiausia, kalbė
jo gerb. kun. J. Gutauskas, Į 
— Škotijos lietuvių klebo
nas. Jis pasakė puikią, tu- 

iv. lrnl

paminėti vieta leidžia, pra-; 
džioje savo kalbos jis pami
nėjo tas priežastis, dėlei 
kurių Vilnius lenkams ati
teko; paskiau mini didelį 
Vilniaus krašte gyvenan
čių lietuvių ir kitų žmonių 
sulenkėjimą ar surusėji- 
mą, nes iš pusantro milijo
no Vilniaus krašto gyven
tojų, nesiranda lietuviškai 
kalbančių žmonių daugiau,

čių; mini dar žemą Vilnie
čių kultūrą, o ypatingai

Gražiai Pagerbė Naują 
LRKSA Panelių "Feminine 

Fancies" Kuopą
Praėjusį sekmadienį po pietų, 

Gim. Pan. Švenč. Par. mokyk
los kambaryj, LRKSA Chioagos 
Apskritys gražiai priėmė į Aps
kritį naujai suorganizuotą Pa
nelių kuopą “Feminine Fancies”. 
Buvo užkandžių ir sveikinimų.

mą; toliau stato klausimą, 
ar lietuviams jau visiškai 
nebėra jokios progos ko
kiu nors būdu atgauti at
gal pavergtą Vilnių? Mini, 
kad tautinį lietuvių ir kitų 
visų gyventojų susiprati
mą, Vilniaus krašte, patys 
lenkai, žiauriu su lietuviais 
ir kitais visais savo elgesiu, 
— laikas nuo laiko neju
čiomis natūraliai pakelia 

Sąjungos Glasgo w’o sky- ir sustiprina; mini kaip ir 
riaus pirmininkas p. A. še-'kokiu būdu, uždarinėdami 
duvis, trumpai susirinku
siems paaiškino šio koncer
to tikslą ir programą; pas
kiau sekė vaidinimas. Sce
noje, Glasgow’o Blaivybės 
dr-jos artistai — mėgėjai, žti, ar bent visiškai nuslo- 
p. A. Poškos vadovaujami, pinti tautinį lietuvių ats- 
labai puikiai ir vykusiai, parumą ir susipratimą Vil- 
suvaidino nepaprastai gra-; niaus krašte,
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Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

lietuvių mokyklas, knygy
nus, prieglaudas, likviduo
dami draugijas ir kitas vi
sas lietuvių įstaigas, lenkai 
stengiasi visiškai užgniau-

TEL. A1M/T0H 2680.
krašte, įvairiais T



Antradienis, Lapkričio 8,1938

Okupuotoje Lietuvoje
Pretenzijos | Lietimų 
Visuomenes Namus

lietuvių kunigų į gudų gy
venamas parapijas, o į gry
nai lietuviškas sritis at
siuntė visiškai lietuviškai 
nemokančius lenkus. To
kie naujieji apaštalai šiuo 
metu yra: Švenčionyse 
Gimžewskis, Gervėčiuose 
— J. Ęlaczas, Močioje — E.

11 1 • • A ■> f

Palūšę je (Švenčionių 
apskr.) vietos gyventojų 
lietuvių rūpesčiu 1932 m. 
pastatyti namai, kuriuose 
įsteigta/‘Ryto” draugijos 
pradžios mokykla. Mokyk
lą uždarius tuose namuose Ciolkowskis ir Apse — M. 
buvo įsteigta “Ryto” cįrau- Szimankįeviczius. Žinant 
gijos skaitykla. Susilaukus Vilniaus dvasinės vyresny- 
ir šiai panašaus likimo, Į bės politines tendencijas 
“Ryto” draugija šios apy-!*'"'1"'“Ryto” draugija šios apy
linkės gyventojų pageida
vimu, namus perdavė para
pijos klebono žinion katali
kų akcijos reikalams. Pas
taromis dienomis į šiuos 
namus pareiškė pretenzijų 
vaitas įr vįetds lenkų mo
kyklos mokytojas, reįka- 
ląudąmi šiuos namus per
leisti lenkų mokyklai, ta
čiau klebonas, vykdyda
mas parapijiečių valią, tai 
padaryti atsisakė.

toksPastaruoju metu 
prašomas pažymėjimas ne
buvo duotas Osigirių kai
mo, Vąlažino apskr. lietu
vaitei St. Kiemeišaitei. Vir
šaitis vieton prašomo tau
tybės liudymo išdavė pa
žymėjimą, kad prašytoja 
gyvenanti Osigirių kaime 
ir niekur iš jo nebuvo išva
žiavusi.

į tenka labai paabejoti, ar 
visa tatai didesnei Dievo 
garbei daroma.

Tardymai Ir Pabaudos
Rugsėjo 23 d. buvo tardo

mi Švenčionių gyventojai 
lietuviai — Dr. St. Bielinis, 
mok- VI. šekštelė, VI. Ma- 
minskas ir M. Gudėnas. 
Tardymas buvo vedamas 
ryšium su rugpiūčio 28 d. 
Švenčionyse įvykusiomis 
lietuvių sporto rungtynė
mis.

Švenčionių Storasta 50 
ąuks. arba 2 savaitėm a- 
rešto nubaudė Melagėnų 
valsčiaus gyventoją Mal- 
džiųną, kuris atsisakė pri
imti jo asmens dokumentą, 
kuriame buvusi iškreipta 
jo pavardė.

Po Kratų Suėmimai

Tyli Tragedija ,
Spalių 3 d. Švenčionių ap- 

skrityj, Balaveckų kaimo 
laukuose rastas peiliais su
badytas gretimo Gaveikė- 
nų kaimo jaunuolis lietuvis 
Vi. Čeponis. Jį pažįstantie- 
ji tvirtina, kad tai buvęs 
ramus jaunuolis ir prieš jį
niekas jokio asmens kerš-Į 
to negalėjęs turėti. Ši tyli; 
ir paslaptinga lietuvio traU 
gėdija vietos gyventojuose 
kelia didelio susirūpinimo 
ir įvairių spėliojimų. Rei
kia pažymėti, kad Vilniaus 
krašte tokių paslaptingų 
nužudymų pasitaiko gana 
dažnai. Kaip pavyzdį gali
ma paminėti pereitais me
tais lietuvio prekybininko 
Sakalausko dingimą, kuris 
vėliau buvo rastas Marcin
konių miške nužudytas. Su 
jo mirtimi buvo siejama ir 
lenkų slaptoji policija.

v •
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Moterims trūksta logiškos 
vaizduotės.

o

9

t
112 m., nes tik tada būsią 
galima išvystyti reikiamą 
greitį — 25.000 mylių per

Jums pirmą stiklą
PICKWICK

*

Bet pats produktas
vers jus antro prašyti

Dargužiuose, Valkinyko 
valse., KOP kareiviai ir 
Valkinyko viešosios ir Vil
niaus slaptosios policijos 
agentai darė kratas pas 
vietos gyventojus F. Jan
kauską, stud. M. Uždavinį 
ir Vytauto D. gimnazijos a- 
biturientą, St. Saulėną. Sa
kėsi iešką kontrabandos ir! 
lietuviškų knygų. Pas pa
staruosius du nesurado 
nieko, o pas F. Jankauską 
kelias lietuviškas knygas. 

[Vįsi trys po kratos suimti 
ir išvežti Vilniun.

•9

Varšuvoj Vienaip— 
Valažine Kitaip
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Skaitytojai, be abejo, ne
užmiršo vieno, teisybės ieš-užimi bu vienu, teioy uvo įco“ < 
kančio, žmogelio- istorijos, 
kuris pęsčias buvo nukelia
vęs net į Varšuvą. Kaip ži
nia, Varšuvoje žmogus at
rodė buvęs suprastas ir ten 
jam buvę pažadėta, esą 

su-
Vilniaus kurija šiomis 

dienomis perkėlė keletą

PARODYK KRANĄ

Buteliuose
(12 ONCŲ IR PILNOSE KVORTOSE)

Iš Krano

Kam reikia tvąrkįngaį va^an^- 
sudėlioti laikraštį? Juk ląį- 
kraščio pradžią yrą visur, 
o pabaigos iš viso nėra. Mo-’ tas” maždaug po 2 % me
teliai laikraštis prasideda tams. Jei ir toliau greitu- 
tenai, kur ji pradeda skąį-mąs taip augs, fąi 2050 pi. 
tyli. Vyrai yra kitokios jau bus gąlimą skristi po 
nuomonės; jie pedantai, įr! 25.000 mylių į valandą- Ta- 

—j; Aįau galimas dalykas, kad 
iki to laiko greitumas bus 
išvystytas įkį 3% metams. 
Tadą, jau po dvylikos me
tų, vidįnasį 1950 m., skris- 
tųmę po tūkstaptį mylių į 
valandą., o 2050 m. nęt 50. 
000 mylių į valandą! •

Dr. J. Stewąrto tvirtini
mu, iki 2050 m. mokslinin
kai atrasiąs būdą “išgrai
byti”. energiją net iš juros 
vandens. Girdi, jūros van
denyje yrą ta pati energija, 
kaip ir saulėj, tik saulę tą 
energija veikia ir tai jau 
visas milijardas metų, o ju
ros vandeny ji yra užgesu
si. Jei tą energiją atgaivin
ti, tai gautųsi puikūs rezul
tatai: vieno kibiro jūros 
vandens energijos užtektų 
varyti viso pasaulio preky
bos laįvus visą mėnesį! Su 
Šitokia energija nukeliauti 
į mėnulį būtų tik žaislas.

Pirmasis lėktuvas į mė
nulį, prof. dr. Stewarto įsi
vaizdavimu, būsiąs metali
nio rutulio 35 m. diametrų 
pąvidąlo. Palaikyti nuola
tinį vienodą greitį būsią į- 
taisyta 12 bombų, kurių 
bendras svoris turėtų būtį

Mat paskutiniame šimt
metyje greitumas “išdirb-

i dėl nieko kelia pernelyg di
delį triukšmą.

Panašiai ir su knyga: ar
gi čia svarbu, kur pradėsi 
skaityti? Moteris iš viso la
bai retai teskaito nuosek
liai; ji skaito šuoliais ir 
skuba pažiūrėti, kaip visa 
istorija pasibaigia, ir tik 
paskum grįžta į vidurį. At
radusi popiergalį, kuriuo 
vyras pasižymėjo, ligi kur 
jis yra atskaitęs, ji įdės jį 
ton knygos vieton, kur ji 
paskutinį kartą sustojo. 
Gi kai vyras pradės ydėl to 
urgzti, jai bus proga jam 
prikišti, kad jis tegalvoja 
tik apie save.

• v
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Štai, ko moteris negali. 
Bet yra tūkstančiai gerų įr 
malonių dalykų, kuriuose 
vyrai, tie pasaulio vįęšpą- 
čiai, yra juokingi kvailiu
kai. i XX.

{Mėnulį Keliausime Tik 
2050 Metais!

ĮVAIRENYBES
KO MOTERYS NEGALI?

l

jam buvę pažadėta, 
grįžus viB reikalai bus 
tvarkyti. Ir kai šis kreipę
sis nurodyton storastijos

Neperseniai skaitėme 
spaudoj, kad prof. Goddar- 
das šią vasarą savo kons- maždaug 28.000 tonų. Viso 
trukcijos dinamine raketa lėktuvo sų bombomis svo- 
keliausiąs į mėnulį. Tačiau’ris nemažiau, kaip 70.000 
jau ir rugsėjis baigiasi, bet tonų. Keliautų 60 žmonių 
apie didžiąją prof. Goddąr- įgulos įr 12 keleivių, 
do kelionę nieko negirdėti.
Tur būt, jo kelionė, anot Johno Stewarto svajonė a- 
mūsų žmonių, išnyko, kąip'pįe ateities kelionę į mėnų- 
kamparas. O gal dar sųsį-tlį. Kiek ji bus tikrą, iš mū- 
galvos?
paklausykime, ką tuo kląu-j jau nebępatįrsime. Pąliksį- 
simu kalba kitas Amerikos, m e tai ąteįsįąnčiom kar- 
mokslininkas, P— 
Mokslo Instituto profeso
rius dr. Johnas Stewartas.

Dr. J. Stewarto nuomone, 
pirmoji žmogaus kelionė į

Tai tokia yra prof. dr.

To belaukdami,!sų nei vienas tikriausiai

Brooklyno tom.priekį. Tas pabėgėjimas 
turi būti priderintas prie 
mašinos tempo. Pasirodo, 
kad moterims tat labai 
sunku, moteris savo judesį 
tegali priderinti tik prie to
kio partnerio, kuriame ji 
jaučia gyvą kraują. Gi 

autobuso, , tramvajus — ne vyras: tai
d) iš atminties atspėti tik šaltas metalas ir medis, 

laiką,
e) būti apsirengusi per 

pusvalandį prieš teatro 
vaidinimo pradžią,

f) reikiamoje vietoje pa- abstrakcija, kurios su ran- 
spausti tūtelę su dantų! ka ar akimi neapčiuopsi, 
pasta,

g) tvarkingai :
laikraštį, • ' ’ r- Į

h) palikti toje pačioje niąu, kad jau taip vėlu!..”— 
knygos vietoje ženklą, ku- girdėsi moteris kiekvieną 
riuo vyras pasižymi, 
kur jis yra perskaitęs.

Dėl ko taip yra?

! bei autobusų tvarkraščiuo- 
se,

Moterys gali valdyti au
tomobilius ir lėktuvus, jos 
gali nusileisti su parašiu
tu; moterys gali visomis 
keturiomis užkopti sta
čiausias kalnų uolas.

Bet moterys negali
a) skaityti žemėlapio,
b) susivokti geležinkelių

c) teisingai iššokti iš va
žiuojančio tramvajaus bei

į v •
Moterims sunku suvokti 

! laiką, nes laikas irgi yra "L*4-Ir -ir* e-ens v»nv>
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Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir veb 
niąs — visi lygūs tarp sa- 

mėnulį būsianti įmanomai vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 
tik 2050 m., tai yra dar po tą pražudo.

MALDAKNYGES
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi........................ 65c.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kraštai, 384 
ANGELAS SARGAS, tinkama valkams, mažo formato, 127 pusi., 30c. 
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virieliai, 192 pusi................ 35c.
JĖZAU, PAS MANĘ ATEIKI, speciali vaikams maldaknygių tinkama

prie Pirmos iv. Komunijos, tikro kolenkoro virieliai, mišių
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 4Od. 

JĖZAU, PAS MANĘ ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs virieliai;
apvalūs kampai—....................... ..............................—.—- $1.25

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi....... .. ............. .........  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai ........... 75c.
maldų RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai —  $1 -5Q 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai ...___  9Qc.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ______ $1-5Q
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi......... .........  $2-50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikras odos apdarai, kraštai

gausiai auksuoti tikru auksu, 5$5 pusi. .........---- ..-------- ---- $3.00
pusi............................................................................................................. 65c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau-
sios maldos, šilkini labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai -------------------------------------------------- $1.30

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pusi. _________ —________________ — $3.50

DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS MALDĄRNYGf:

‘ŠVENTAS DEVE’

Prabėga valandos, o mote- 
sudėlioti rims atrodo, kad tik minu- 

! tės tepraėjo. “Ak, nė nema-

įstaigon, daina prasidėjo 
vėl iš galo. Pirmiausia tam 
žmogeliui Barauskui buvo 
liepta ateiti kitą dieną. Kai 
nurodytą rugsėjo 12 dieną 
B. priminė Storastai ko at
vykęs, tai šis pareiškė, kad 
prieš Barausko lietuvybę 
nieko neturįs, tačiau pra
šomas tautybės deklaraci
jos vis tiek neišduosįąs, pa
tardamas ją pačiam pasi
rašyti ir liudininkais pat
virtinti. Kadangi Vilniaus 
Vytauto D. gimnazijoje 
reikalaujama formalaus su 
valdžios įstaigų parašais 
dokumento, tąį Barauskas 
prašymą Ministrui Pirmi
ninkui dar kartą parašė; 
šiuo kart išdėstydamas vi
sus trukdymus ir savo pa
darytus žygius.

I

Lietuvių Kalbos
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus
Marianapolio Kolegijos Profesorius

Sęnįąį lauktoji lietuvių kalbos gramatika jau 
atspausta. Ši gramatika skiriama ypatingai lietu
viams amerikiečiams. Nauja gramatika pasižymi 
savo taisyklingumu, medžiagos pilnumu, aiškumu 
ir, kas svarbiąusia, gražia tvarka. Viskas vadovė
ly taikinta mokslą einantiems padėti: vartota prie
gaidės žėnklaį, kad kirčiavimu ir bąlsių ilgumu bū
tų pažymėtas ištarimas. Žodžių, tai tinkamiausias 

, , ._l> . lietūvįų kalbą,

ligi
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dieną kalbant. Su laiku 
moteris nepaspėja eiti; ne
nuostabu tat, kad jau per 
ketvirtą dešimtį persiritusi 
moteris vis dar tebesisako 
trisdešimt neturinti. Laiko 
abstrakcija...

Moteriai trūksta abstrak
tinių sugebėjimų; jai aiš
ku tai, kas regima ir ap
čiuopiama. Moteris yra 
pats artimiausias gamtai 
sutvėrimas. Ji puikai susi-! 
voks gamtoje, bet toji pati linkui ją sustoja judėjęs 
gamta, typografinių nuo-‘visas pasaulis; ir laikas su
traukų būdu pavaizduoja (stoja vietoje. Tada gi ar 
popierio lape, jai nieko ne- besvarbu punktualumas? 
sako: sutartinių ženklų gi Svarbu tik grožis.

Kai moteris puošiasi, kur 
nors eiti ruošdamasi, ap-

vadovėlis norintiems geriau
ypač tinkamas lietuvių i jų mokykloms.

Knyga labai gražiai apdaryta. Kietais, patva
riais viršeliais.

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

366 West Broadway So. Boston, Mass.

Kimba Prie Radijo

sako: sutartinių ženklų gi 
neapčiuopsi lygiai kaip 
tvarkraštyje neapčiuopsi 
stočių ir traukinio atėjimo 
bei išėjimo laiko, 
dar, kad moterys 
retai tekeliaują.

Laime 
vienos

“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3y? colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

Kad parodyti kokios raidės didumo 
yra, čia talpiname žiosmaldar^ygSa 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

Stovi motina verkdama. 
Ant to kryžiaus regėdama 
| Sūrių savo prikaitą.:- 
0 kaip širdis jos skaudėjo.

Ašmenos apskr., žižmų 
kaimo gyventojas Pr. Bar- 
cys policijos buvo perspė
tas, kad neleistų kaimy-T 
nams klausytis radijo,’ 
priešingu atveju buvo gra->

Vyras, paėmęs dantų pa
stos tūtelę, spaudžia jos a- 
patinį galą: ją reikia pra
dėti tuštinti iš apačios. Mo
teriai gi atrodo: kam spau-

Kai šoki iš besustojančio, sti iš apačios, jeigu pasta 
bet vis dar pamažėle tebe-1 lenda iš viršaus? Tad ar

čiau prie tikslo. Jai neatei
na f galvą, kad tarp prie- 
žąstres ir padarinio turi 

L tam tikras tarpas A- 
vistiėk, erdvės ar laiko.

judančio tramvajaus ar au
tobuso, kšlre ranka sugrie- 

rtbi už tufėklfo ir,' iššokęš, 
-Įkartu su autobusu jx>rą [būtį 

sinama atimti priimtuvą, žingsnių dar pabegeji į I visti

Kaina

366 West Broadway,

Užsakymus prašome siųsti:



r

tam — kiauriems batams

v •

• v
noma kaipo “pragarsėjusi 
savo sopranu lietuvaitė Jo
nė Žukauskaitė” ir sostinės

PHONE 
So. Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

nų, sultingą, jausmus pa-i 
griebianti lyrinį soprano 
balsą. Balsas teknikiniai 
puikiai išdirbtas, laisvai 
valdomas ir lengvai perei-j

Sekmadienį, lapkričio 13 
d. įvyks nepaprastas isto
rinės iškilmės, būtent, Šv. 
Kazimiero lietuviu parapi
jos naujos klebonijos šven
tinimas ir įkurtuvės. Šven
tinimas įvyks 3 vai. po pie
tų J. E. Vyskupo A. E. De- 
schamps vadovybėje. Po 
šventinimo, ta patį popietį, 
5 vai., parapijos svetainė
je įvyks vakarienė. Tikie- 
tai jau išplatinti. Abe jo ja
ma ar visi sutilps svetainė-

MONTREAL, CANADA’

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Lapkričio 26 d. įvyks 
WS. “baliūnu” balius Ru
munų svetainėje. Komisija 
uoliai darbuojasi. Tikisi 
kad dalyvaus daug svečių 
ir viešnių. Rap.

Naujieji Ukmergės Respublikos Prezidento Antano Smetonos vardo gimnazijos rūmai, šiomis dienomis atidaryti. Iš kraštų gimna
zijos meniški papuošimai. ________________________________________________________________________________VDV

' ARTISTE JONE ŽUKAUSKAITE

BROCKERT’S ALE
I

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

je? Visi lietuviai katalikai 
laukjp. šių iškilmių.

Musų klebonas kun. J. 
Bobinas, kurio rūpesčiu ir 
pastangomis ir duosnių pa
rapijiečių aukomis pasta
tyta nauja klebonija, už*

Antradienis, Lapkričio S, 1938 DARBININKAS

O šniokškite, bangos, sidabro verpetais, 
Ir neškite mano sielos karolius... 
Jų širdis privėrė... juk vakaro metas... 
Sielos ilgesiais, klyskite pas brolius!

Ir einu ieškodama tako, išdraskytu gyvenimu. O 
kurio nerandu link tavęs, tas, kurs kelia savo galvą 
tiesa šventoji! Vieškeliai virš dangoraižių, kurs su- 
platūs, net rožėmis kaišys griovė daug keno dvasinius 
ti, tik siela neranda nei vie- rūmus — jis užsigrįžo nuc 
no žiedelio amžius pada- šių nuskriaustųjų raudos... 
binti... Ir liūdna ir klaiku, jis nuvarė šias akis nuo sa- 
Tuščia ir nyku... Bangos ir vo durų!
bangos... Žmonijos verpe- Ak, sugrįšk, sugrįšk... kai 
tai... Suka mano šešėlį kai balandis parlėk savo brolių 
rudenio lapą, kai dulkę ke- lizdo gyvenimui... Užtark 
leivio kojos neša metai gy- tuos, kurie kenčia, padėk 
venimą į amžius... Ir kam prisikelti tiems, kurie par- 
beldžiasi tavo bičiuliškos puolė...
lūpos į mano tylų karstą Juk gaila tų bangų, ku- 
žmonių klastomis užrakin- rios svyruoja be šviesių 
tą?... ■ vilčių. Prisidėk, prie jų

Ak, ne man lipšnus tavo dvasinių žiburių bent pa- 
žodis, ne man lūpų garsas, guodos žibintu.
ne prie mano sielos durų Montrealo bangos, žymų 
pėdos... Man viską suvėlė žemės plotą apsėmę... Čia 
klastingosios bangos, jos išprusę turtingųjų rūmų 
žaidžia mano ašara kai iš- dievaičiai, ir suklupę skur- 
voktu perlu, ir varsto krū- de vargšų kvartalai. Ne 
tinę melų vilyčiomis ru- vienas stalas be duonos 
dens sūkuriuose... j plutos, neviena lūšna be

Montrealo bangos siau- šviesos ir šilimos. Nevieno 
bingos... Jų grožį ir baisu- pabrizgęs paskutinis rū
mą vargu išpainios pripuo- bas, ne viens išmetamas į 
lamas praeivis, bet gal bent gatvę už nemokėtą nuomą, 
retkarčiais išraizgys mano! Vieną sekmadienio rytą, 
plunksną, ir atbėgs mano mano bičiulis anksti paki- 
siela kai su privertais ka
roliais pas Tave paviešėti...

Broli, ar būsiu Tau lau
kiamoji viešnia?... Pasa
kyk... Aš vistik bent ret
karčiais šalę Tavo kojų su
klupsiu, ir seksiu Tau am
žių pasaką kai broliui...

Juk Tavo krūtinės alto
riai, dar vis rodos rusena bent retkarčiais einu jų pa- 
šventais artimo meilės ko- guosti: Prie vieno prisėdu 
dylais... O jei išgęso, išblė- — pusryčiams įteikiu. Ki
šo, leisk... mano sielos ran
ka palies Tavo dvasios ži- kvoterį pastūmiu... tai čia 
dinį, ir abu pailsėsime prie,mano auka... O, Dieve! šie 
rusenančių ugnių užmiršę 
pasaulio klastingumą... 
Juk priešų klastomis už
raizgyti visi mūs vieške
liai...

Tik, O, Dieve, kaip gražu 
gyventi! Ten mirga minios 
gatvėmis triukšmingam 
chaose paskendę... Ten rai
tosi muzikų tinklai... Mies
tas skęsta margų bangų 
verpetuose, bilda nesulai
komu triukšmu, verda gy
venimu... Tik mano aplin
kumoj užgęso visos žva
kės... Aplinkui grabų tyla... 
tik ten kaž kur dangorai
žių kertėmis švilpia ir kau
kia vėjas atnešdamas už
kimusį varpų gaudesį.

Neprikelkit, varpai, ma
no užmigusių dvasinių 
kanklių! Jos pravirks naš
laičio rauda, pajus vienat
vės baisumą, sutruks va
lios stygos!

Palaukit, vėjai, aš uždą- verda gyvenimu, o žmonės 
rysiu mano sielos vartus, 
kad sutaupyčiau širdies so
pulingą peną amžinąjam 
dvasios sotumui... Juk aš 
viena... Baisu...

Einu... nežinomais keliais 
pas Tave... Gal ir Tave ra
siu sukniubusį ant pasau
lio sopulinkų vilyčių?... Ir 
gal nustūmsi mano rankas 
nuo Tavo širdies žaizdų... 
O, žinau, jų tiek daug! Nu- 
margo keliai kryžiais kry
želiais, nukvatojo pavydo 
vėjai visais kvartalais, tik 
verda žmonių bangos be 
žmogaus... Klastų dygliai 
ir erškėčiai... . Sutemo... 
kurtūs rudenio atgarsiai 
gamtoje, ir dvasinėj lūšne
lėj. Bet mano lūpos Tau 
kalbės apie vargo ir skurdo, 
bangas... , ... nz.

Žiūrėk, šiandien priMnaa- 
. no stalo verkė vienos a- 
kys!... Jos verkė sugriautu,

lęs sako:
— Eisiu...
— Kur?
— Į parko šventovę. Žino

ma po medžių stogu, į 
skurdžių būrį! Ten pilni 
suolai apsėdę baisių žmo
gystų dvokančiais rūbais, 
nubalusiais veidais. Aš

žmonės jau bijo akis pa
kelti; jie sako, kad juos vi
sas pasaulis atmetęs ir pa
smerkęs! Artimo nuodė
mių nėr ką skaityti. Tik 
tiek, kad jie bedarbiai, be
namiai.

Nedrąsiai jie man atve
ria savo gyvenimą... Vieni 
jų seni, suvargę išnaudoti 
singeliai, antri vaikų išva
ryti, žmonų atstumti. Jie 
reikalingi ir rūbo ir duo
nos. Ir buto, ir šilimos. Ar
timo rankų ir švelnaus žo
džio.
— Broli, eik... — raginan

čiai pasakiau. Širdy užsi
kirto kamuoliai, akys nu
skendo... pro ašaras atsirė
mė dangoraižiai, iškilūs 
bokštai, puošnūs rūmai, o 
kodėl žmogus dar vis šuniu 
klajoja?...

Montrealo bangos šniok
ščia kaip šniokštė, ūžia,

Kun. J. Bobinas,
Šv. Kazimiero lietuvių par. 
(Montreal, Canada) klebo
nas, kuris per 9 metus nuo 
nat įsišventinimo gražiai 
darbuojasi. Šiais metais 
parapijiečių aukomis oasi-j 
statė gražų paminklą — 
kleboniją. Sveikiname 
kleb. kun. J. Bobiną ir ge
raširdžius lietuvius katali
kus naujos klebonijos 
šventinimo ir įkurtuvių 
proga. Linkime ir ateityje 
vieningai darbuotis Katali
kybės ir lietuvybės darbe.
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Mums lietuviams Ameri- Tas įspūdis dar padidėja, 
koje labai retai tenka iš- kai pasigirsta artistės dai- 
girsti iš muzikos bei daina- nos akordai.
vimo srities ką nors kilnes-; Pasirodo, kad art. J. Žu- 
nio bei gražesnio. Mūsų kauskaitė turi labai malo- 
muzikalių parengimo pro
gramų dažniausiai susida
ro iš lengvo, tuščio juoko 
bei džiazinių. dalykėlių, o 
jų atlikimas koks tai šaltai 
šabloniškas, be jokios 
dvasios. Nenuostabu, kad 
žmogus inteligentas išsiil
gsta kilnesnių koncertų ir 
džiaugiasi jųjų sulaukęs. 
Tos malonios valandos 
New Yorko apylinkės lie
tuviams teko sulaukti spa
lių 23 d. Tą dieną art. J. 
Žukauskaitė Apreiškimo 
parapijos auditoriume su-

; rengė savo koncertą. Mylė
damas muziką bei dainą, ir

jisi tąja poetinga tylingo bei jausmuose, kad tikrai 
Nemuno plaukimu; o vėl galima tik pasigerėti. Pri- 
nejučiomis dainoje “Kur dėjus dar Jonės gilią inte- 
bakužė samanota”- pajunti ligenciją ir aukštą dvasi- 
nukeliavęs Lietuvon ties nę kultūrą, tikrai jai lieka 
savo gimtąja bakūžėle, ku- atviras kelias prie plataus 
ri sukelia daug malonių at- išgarsėjimo ir tapti pirma- 
siminimų. Ir taip žmogus, eile dainininke. Neveltui 

j besiklausydamas melodin- art. J. Žukauskaitė, dar jai 
gų dainos aidų, žavingų bestudijuojant dainavimo 
jausmų pagautas ir vaiz- mokslus Italijoj ir dalyvau- 
džios vaizduotės vaizdus, jant skaitlinguose koncer- 
pergyveni ir atjauti drauge tuose buvo plačiai jai teat- 
su artiste visus pergyveni- raliai publikai Romoje Ši
mus. Ir jei artistė sugeba 
tai padaryti, tai yra tikra 
menininkė. Art. Jonė Žu
kauskaitė tikra tokia yra. spaudos skiltyse tinkamai 
Ji yra tikroje to žodžio įvertinta. Tat linkime Jo- 
prasmėje menininkė, ku- nei savo darbštumu žengti 
rianti savo dainomis tuos prie naujų laimėjimų ir 
kilnius grožio pasigerėji- tapti tąja dainos žvaigždu- 
mo jausmus. Art. Jonė Žu- te plačiosios Amerikos ho- 
kauskaitė tikrai yra žymi rizonte. Skrajūnas,
soprano dainininkė. Ji sa-; . -----rrrr
vyje turi tiek daug ir tiek Siela — didžiųjų bran- 
puikių ypatybių, Aaip bal- genybių kasykla; mokėk 
so malonume, mosėjime jį. jų iškasti — suprasti sie- 
valdyti, jos temperamente ios didenybę.

namas nuo tyliausių iki 
garsiausių meliodijų, kas 
nelengvai pasiekiama.

Prie jos-melodingo balso 
dar prisideda jos gyvas 
temperamentas bei suge
bėjimas savo jausmus per
duoti kitiems. Pirmi; pir
miausiai Jonė dainuoja sa
vo siela. Paėmus kokias 
kompozicijas dainuoti, ji 
pati pergyvena bei atjau- 

dZugįirdėjęš’apie žukZūš- tos kompozicijos turinį 
kaitės vokalinius gabu-: 
mus, nuvyko jąjan ir šias 
eilutes rašantis. į1

Gavus programą ir kiek ' 
per ją permetus akimis, į 
tuoj matėsi, kad koncerto I 
programa įeina žinomų 
Lietuvoje kompozitorių : 
kūriniai, kaip: A. Kačanau- I 
sko, V. Kuprevičiaus, M. 
Petrausko, J. Tallat-Kelp- 
šos, 3- Šimkaus ir kitų. Be 
to yra tokių žinomų italų 
kompozitorių veikalai, kaipl 
G. Puccini ir V. DeCres- 
cenzio. Vis tai yra puikūs, 
daugiausiai klasiniai daly
kai.

Bevartaliojant progra
mą, štai ir koncertas pra
sidėjo. Scenoj pasirodo art. 
Jonė Žukauskaitė su akom
paniatorių pianistu T. Šid
lausku. Juodu publikos su-j 
tinkami karštais aplodis
mentais. Pastudijavus 
kiek Žukauskaitę scenoje, 
tuoj matėsi pilnas jos su
sigyvenimas su scena, vi-J 
siškas: savimi pasitikę ji-, tai vėl dainoje “Tyliai, ty- 
mas,pjpd( - — ---
iriu tai kiln 
tistiškumu,---------- „-------------------_ ir kai publifia_al-.
daro labai malonų įspūdį .' savimo netekus, tarsi gerė-

ir todėl kiekviena frazė, 
kiekviena moduliacija pra
žydi pirmiau jos spindin
čioje širdyje, o tik paskui 
pasiekia jos lūpas, o pas
kui pasklinda auditorijon. 
Toks sušvelnintas aidas 
pasiekia publikos klausą, o 
per ją patenka jųjų širdin. 
Tokiu būdu susidaro darni 
harmonija tarp daininin
kės ir auditorijos. Ir tikrai 
beklausant artistės daina
vimo, jausmingi dainos ai
dai pradeda užgauti žmo
gaus sielos stygas, neju
čiomis pradedi užmiršti 
save, savo reikalus bei var
gus ir pareini tarsi kitan 
pasaulin ir tenai pergyveni 
tuos pačius jausmus, ku
riuos tos dainos turinys 
patiekia. Ir taip dainuojant 

; “Aš našlaitėlė” publika 
drauge su dainininke liūdi 
ir raudoja dėl našlaitėlės 
liūdnaus likimo, arba vėl 
smagioje dainelėje “Vasil- 
kėliai” lyg vaikiškai gerė- 
jisi tų vasilkėlių žaidimais;

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

Nereikia gerbti 
go, užmiršus 
-teisų beturti.

kai skruzdės kopia prie 
Gėrio, ir puola, kad vėl kil
tų. Marija Aukštaitė.

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

munėlis plaukia” at
grasus Nemuno, pa-;

• v

kvietė daug garbingu sve
čių iš Jung. Valstybių.

Nauja klebonija graži ir 
moderniška. Iš lauko pu
sės sienos apdengtos gra
žiomis plytomis. Viduje la
bai gražiai ištaisyta. Daly
vaujantieji iškilmėse šios 
kolonijos lietuviai parapi
jiečiai ir svečiai turės kuo 
nasidžiaurti. Garbė kleb. 
kun. J. Bobinui ir parapi
jiečiams pasistačiusiems 
gražią kleboniją.




